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Ne-am obișnuit ca, la mijlocul fie
cărui an, să intrăm în posesia „A- 
nuarului statistic" — amplă și rea
listă prezentare a marilor realizări 
ale României socialiste în toate do
meniile vieții economice Și social-cul- 
turale. O caracteristică a lucrării este 
faptul că ea sintetizează în ritmuri 
și dinamici, în grafice sugestive și 
tabele cu cifre semnificative modul 
în care se îndeplinesc programul 
laborat de Congresul al IX-lea 
P.C.R., prevederile cincinalului.

Lectura Anuarului 1967 devine, 
acest fel, pasionantă și îndeamnă
reflecții. Seriile de date statis
tice atestă încă o dată constanta 
ritmului rapid de creștere a forțelor 
de producție, pe baza industrializării 
socialiste, dezvoltarea armonioasă, e- 
chilibrată, pe o linie mereu ascen
dentă a întregii economii naționale, 
ridicarea sistematică a nivelului de 
trai al poporului. Comparativ cu 
1938, venitul național a fost în 1966 
de 4,5 ori mai mare. Mergîndu-se în 
ritmul mediu anual de creștere a ve
nitului național realizat în perioada 
1929—1937, de numai 1,1 la sută, ar 
fi fost necesară o perioadă de a- 
proape... 140 de ani pentru a se a- 
tinge nivelul din 1966.

Comentariul, în fața acestei situa
ții, nu mai este necesar. Dar, să con
tinuăm. La o analiză, fie chiar și su
mară, a datelor publicate în anuar 
este evident că fiecare an al construc
ției socialiste a însemnat un pas im
portant înainte pe calea prosperi
tății țării noastre, a ridicării poten
țialului ei economic. Semnificative în 
acest sens sînt cifrele cu privire la 
investiții — pîrghie esențială prin 
care partidul nostru realizează poli
tica sa economică de dezvoltare a 
diferitelor ramuri ale economiei si 
a regiunilor țării, de valorificare tot 
mai înaltă a bogatelor resurse natu
rale proprii, de introducere consec
ventă a progresului tehnic. în anul 
1966, volumul total al investițiilor din 
economie s-a ridicat la 48,9 miliarde 
lei, ceea ce înseamnă mai mult de 
patru cincimi din sumele cheltuite în 
acest scop în perioada primului cin
cinal — 1951—1955. Un an deci, și a- 
ccst an este 1966, echivalează cu a- 
proape 5 ani din etapa de început 
a construcției socialiste.

Este încă o dovadă a capacității 
la care a ajuns economia noastră, de 
a îndrepta fonduri tot mai mari pen
tru creșterea forțelor de producție 
naționale și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Partea cea 
mai importantă a fondurilor de in
vestiții a fost destinată dezvoltării 
industriei, în primul rînd a ramuri
lor hotărîtoare pentru dinamismul e- 
conomic și de primă însemnătate în 
angrenajul industrializării socialis
te. în acest context, în anul 1966, 
peste jumătate din totalitatea fondu
rilor de investiții — 24,8 miliarde 
lei — au fost alocate industriei. Creș
terea de peste 4 ori, față de 1950, a 
fondurilor 
o altă 
tinută 
sute de 
Duse în 
1966. în __
trenrinderi. dotate cu utilaje si insta
lații dintre cele mai moderne.

Efectele acestor orientări, ale po
liticii de continuare neabătută a in
dustrializării socialiste, se concreti
zează în ritmul înalt de creștere a 
producției, România situîndu-se con
stant din acest punct de vedere, prin
tre țările cu cea mai dinamică dez
voltare industrială. Anul trecut, pro
ducția industrială a crescut de

ori față de anul 1933, adică în numai 
5 săplămîni s-a realizat producția în
tregului an 1938. Rolul impor
tant si potențialul la care a ajuns 
astăzi industria noastră constructoa
re de mașini sînt puternic ilustrate 
de faptul că 67,9 la sută din totalul 
utilajelor și instrumentelor instalate 
in 1966 provin din (ară.
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A avut loc nu numai o creștere 

cantitativă a producției industriale, 
dar și una calitativă. Cercetînd, în 
acest sens, datele privind producția 
în unități naturale, publicate în a- 
nuar, la un mare număr de produse 
realizate în 1966 nu sînt trecute cifre 
pentru anul 1938. Este încă o dovadă 
că, o dată cu creșterea producției in
dustriale, a avut loc un proces dc 
diversificare a ramurilor și subra- 
murilor industriale, de lărgire a va
rietății produselor fabricate, de spo
rire a gradului de complexitate teh
nică al acestora. Făcînd un calcul 
simplu, rezultă că în anul 1966 au

(Continuare în pag. a IlI-a)
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fixe din industrie 
dinamică ce trebuie 

— se materializează 
întreprinderi si secții 
funcțiune în perioada 1959— 
reutilarea a numeroase în-

re- 
în 

noi

Ciclic anotimpul
plecării cocorilor și al frun
zelor de aramă bătută, 
inexorabile ca și acestea 
și contemporane cu ele, în 
peisajul nostru citadin 
apar mustăriile. Sînt 
poate ecoul unui chiot din- 
tr-o podgorie sau o imagi
ne mirifică, reținută de 
retina unui orășean pe 
undeva pe dealurile Odo- 
beștilor... Cine știe ! Ori
cum, sînt o oază așteptată 
și dorită, lirică existență 
printre blocurile înconju
rate de asfalt. Ne bucu
răm cînd apar și le trecem 
pragul, rîvnind chihlimba
rul unei căni de must fi 
dogoarea fripturii anume 
pregătită. Sînt tot mai 
multe cu fiecare toamnă 
aceste popasuri fi cu tot 
mai multă pricepere împo
dobite. Anul acesta, Bufe
tul de la Șosea, zidire a 
marelui Mincu, altfel un 
restaurant printre altele, cu 
nimic deosebit, a căpătat 
fi el înfățișarea unei cra-

ACADEMIEI
Las

Societatea Academi
că Română — așa 
cum s-a numit Acade
mia Republicii Socia
liste România la înfi
ințarea ei în 1866 —
își trasase ca cele din
ții sarcini redactarea 
unui dicționar și a u- 
nei gramatici a limbii 
noastre. Era la capă
tul drumului unor 
lungi controverse în
tre ultimii latiniști, 
care țineau de princi
piul ortograf ethnolo
gist și între fonetiști, 
ca să nu mai vorbim 
de tot ceea ce îi des
părțea. Stabilirea sau 
mai bine zis fixarea 
limbii impunea stu
diul, printre altele, al 
vechilor noastre texte, 
manuscrise și tipărite. 
Se preconiza, de ase
menea, consultarea u- 
nui mare număr de 
gramatici străine, pe 
lingă cele autohtone. 
Toată această informa
re, deosebit de vastă 
și tot atît de urgentă, 
a impus înființarea u- 
nei biblioteci academi
ce proprii și apropiate 
primelor nevoi. Tot
odată. de la 24 au
gust 1867, doctorul Ca
rol Davila oferă 25 de 
exemplare din noua e- 
diție de Poezii popu
lare ale lui Vasile A- 
lecsandri, spre a fi îm
părțite între cei ÎS 
membri ai Societății, 
iar restul să fie depu
se la biblioteca ei. Cu 
citeva zile înainte s-a 
remis Bibliotecii co
lecția de cărți rare și 
vechi românești ' care 
aparținuseră bibliofi
lului C. Cornescu Ol- 
teniceanu. Alt biblio
fil, Scarlat Rosetti, 
puse la dispoziția So
cietății, spre consulta
re, întreaga sa biblio
tecă, înzestrată cu un 
număr mare de lexi
coane. Aceeași vastă 
lucrare documentară 
impune din vreme în
tocmirea unui catalog 
al cărții române vechi, 
de la 1720 la 1830, în 
timp ce unul dintre

de Șerban 
CIOCULESCU 
director general al 

Bibliotecii Academiei
R. S. România

membrii Societății, Ti- 
motei Cipariu, era în
sărcinat cu „citirea 
cărților dinainte 
1720 și scoaterea 
ele a cuvintelor 
accepțiunilor de cuvin
te, cum și a formelor 
ce nu se află în dic
ționarele publicate 
pînă astăzi". La doi 
ani după înființarea 
Bibliotecii se preconi
zează de către Socie
tate numirea unei co
misii „pentru registra- 
rea cărților, a manu
scriselor, și peste 
pentru regularea 
oliotecii Societății 
cademice". Această 
misie, alcătuită 
Al. Papiu Ilarian 
Al. Roman, constată că 
Biblioteca dispune de 
153 „opuri", iar prima 
alocație anuală pentru 
cumpărare de cărți se 
ridică la suma de 
2 380 de lei. Relevăm 
aceste precizări, ca să 
subliniem 
greutatea 
ceputuri, 
cucerirea 
ței și de 
nomiei naționale, 
prejurările financiare 
nu erau atît de priel
nice ca să ofere Bi
bliotecii tot ce i-ar fi 
trebuit. De aceea ini
țiativa particulară a 
fost la început superi
oară celei de stat. Do
națiile de cărți se în
mulțesc, atît din par
tea membrilor Socie
tății (Al. I. Odo'oescu, 
Ion Ghica, D. 
Sturdza ș. a.), cît 
din 
din 
rile 
duc
membri străini și ... 
începutul? schimburilor 
de cărți cu biblioteci

Nocturnâ bâîmăreanâ

de 
din 
sau

tot 
Bi-
A- 
co- 
din

ȘÎ

modestia 
unor 

înainte 
independen- 
avîntul eco-

Im-

și 
în
de

A.
Și 

afară, din țară și 
străinătate. Daru- 
acestea din. urmă 
la cooptarea unor 

la .

le unor Academii, ca 
acelea din Copenhaga 
și de la Madrid (1870). 
în 1871 se hotărăște 
publicarea unui cata
log al cărților dăruite, 
cu specificarea dona
torilor. Printre dona
ții, cresc acelea de 
stampe, hărți, mone
de, medalii — fapt 
care va determina mai 
tîrziu crearea unor 
servicii și unor colec
ții de mare viitor. Este 
suficient să spunem că 
Biblioteca 
deține astăzi 
mari colecții 
de monede și 
poștale, prin 
Băncii de 
P.T.T.-ului.

Trecem 
ceputurile 
Bibliotecii, 
bine să se 
genere acestea cunosc 
decepții numeroase, 
pînă la organizarea că
reia îi urmează pro
gresul continuu și rea
lizări majore. Prin le
gea depozitului legal 
(1885), ea însăși la ori
gini incompletă, co
lecțiile Bibliotecii își 
asigură evidența tutu
ror imprimatelor din 
tară, de la simpla foa
ie volantă, la carte și 
la periodic, în dublu e- 
xemplar. Sub direcția 
profesorului Ion Bia- 
nu, de peste o jumă
tate din existența ei, 
Biblioteca Academiei 
s-a organizat temeinic, 
și-a format cadre 
blioteconomice și 
bliografice alese, a 
blicat bibliografii 
cataloage de cărți 
de manuscrise româ
ne, slavone și grecești, 
obținînd și localul 
propriu, în care func
ționează astăzi. El în
suși, eminent paleo
graf, bibliograf și isto
ric literar, a dat exem
plul, cu publicații e- 
xemplare de ediții ști
ințifice de texte vechi 
și mai ales cu monu-

Academiei 
cele mai 
din țară 
de mărci 
donațiile 

Stat și a

(Continuare 
în pag. a II-a)

în construcție 

la Pitești

CASA 
DE CULTURĂ

PITEȘTI (corespondentul 
„Scînteii"). — în piața centra
lă a orașului Pitești se desfă
șoară de cîtva timp lucrările 
de construcție a casei de cul
tură a sindicatelor, după pro
iectul arhitectului Cezar Lăză- 
rescu. Această construcție se 
compune din două părți prin
cipale : o sală de festivități de 
800 de locuri și un club. Fața
da principală a construcției va 
fi lucrată din tîmplărie meta
lică cu suprafețe mari de sti
clă ; la placarea celorlalte fa
țade se folosește piatra locală 
de Albești, iar finisajele din 
interior se vor realiza din pla
caje ceramice. Noua casă a 
sindicatelor urmează să fie 
terminată în trimestrul IV anul 
viitor.

N. A. T. O
in contradicție

me din cine știe ce mare 
și vestită podgorie. Citeva 
elemente de decor su
gerează un rustic loc de 
petrecere și dimineața, ză- 
rindu-le din goana trolei-

ceva, însă are un gust atît 
de oarecare incit începi 
să te întrebi dacă prezen
ța căpiței de fin nu cum
va indică sursa lichidului. 
Drept care, toată lumea

)

Ca să fim îri notă: de 
ce, tovarăși din T.A.P.L.- 
uri, puneți carul înaintea 
boilor ? De ce vă îngrijiți 
întîi de decor și abia pe 
urmă (dacă nu cumva ui-

buzului, te pregătești pen
tru un înserat ceas de 
tihnă cînd vei fi oaspetele 
boschetelor de trestie. Și 
vine și seara și te duci 
și totul e frumos și îți in
cintă ochii și...

...Dar în acest decor 
rustic se servește bere 
nemțească. Must ? Ar fi

comandă bere. Un bucă
tar chinuiește trei pui pri
căjiți și publicul se gin- 
dește cu 
pastrama, 
în repertoriul 
(„De-aș trăi 
toamnă / Leliță Ioană / Să 
beau vin, să frig pastrama 
1 Leliță Ioană". Uite-așa 1)

nostalgie la. 
prezentă doar 

muzical 
pîn-la

tați de tot) de rosturile 
pentru care este el creat P 
Aveți bani prea mulți și 
nu știți pe ce să-i 
cheltuiți P Sau nu aveți 
altceva, lucrul acela indis
pensabil, cum îi spune... 
spirit gospodăresc ?

Așa cum stau lucrurile 
acum, decorul apare ca un

act gratuit, ca o mică ilus
trare a absurdului. De ce, 
cum, pentru cine, toate 
zorzoanele acestea dacă nu 
aveți un must și o pastra
ma de să li se ducă ves
tea ? Căpițe de fin și porți 
sculptate. Da, ar avea 
cumpărătorul nevoie de 
ele dar nu „în loc de“...

Sînteți încorsetați de 
canoane ? Ați încercat 
să le încălcați P Ați în
cercat să vă aprovizionați 
cu cel mai bun must, cu 
cea mai bună pastrama, 
într-un cuvînt ați încercat 
să fiți comercianți ?

Așa cum stau lucrurile 
acum, mustăria aduce în 
minte vechea vorbă cu „ce 
e afară zugrăvit-năuntru-i 
viu și natural". Și mai de
parte știți și dumneavoas
tră. Iar sensul cuvîntului 
mustărie devine tot mai 
mult unul peiorativ...

G. RADU

cu destinderea
Apropierea anului fatidic 1969, 

cînd expiră valabilitatea pactului 
nord Atlantic, provoacă, încă de 
pe acum, o vie îngrijorare în rîn- 
durile susținătorilor acestui bloc 
militar. Problema viitorului N.A.T.O. 
preocupă în cel mai înalt grad 
cercurile conducătoare ale alian
ței, mai ales de cînd hotărîrea 
Franței de dezangajare din orga
nismele integrate a devenit un fapt 
împlinit. De mai mult timp, o ade
vărată alertă domnește în statele 
majore ale alianței. Au fost create 
comisii, grupuri de lucru, a căror 
activitate se desfășoară aproape 
fără întrerupere. Se discută asiduu 
despre „schimbări", „adaptări", 
„renovări", într-un cuvînt, despre 
modalitățile de a menține această 
alianță militară agresivă și după 
încheierea celor 20 de ani de exis
tență a ei.

Un episod din aceste încercări 
l-a constituit cea de-a 13-a adu
nare a Asociației pentru tratatul 
Atlanticului de Nord (A.T.A.), care 
s-a desfășurat săptămîna trecută 
la Luxemburg. Caracterizînd adu
narea, „Le Monde" scria că ea

permis să se verifice cît de adîncă 
este criza" în care evoluția gene
rală a situației internaționale a 
cufundat alianța.

Nu mai constituie un secret pen
tru nimeni faptul că starea de spi
rit anti N.A.T.O. din Europa occi
dentală s-a accentuat în urma ac
țiunilor Franței. La aceasta s-au 
adăugat și elementele de distanța
re față de concepțiile tactice și 
strategice ale comandamentului a- 
lianței în diferite țări, în special 
în Norvegia și Danemarca. Mai a- 
les în ultimul timp, într-o serie de 
țări membre — cele din flancul 
nordic, de exemplu — s-au accen
tuat tendințele vizînd o reevaluare 
a atitudinii față de alianță, ten
dințe care merg pînă la a cere ie
șirea din pact. Ca urmare a accen
tuării tendințelor centrifuge, „si
tuația din N.A.T.O. — așa cum 
aprecia în „Neue Ziircher Zeitung" 
cunoscutul specialist militar Ferdi
nand Otto Miksche — seamănă cu 
aceea a unei persoane grav bol
nave".

întrebarea ce șl-o pun tot mal 
mulți observatori este dacă nu 
cumva e cazul ca „bolnavul să fie 
lăsat să moară* 7 Cu atît mai mult 
cu cît motivele invocate de cercu
rile militariste pentru înjghebarea 
N.A.T.O. nu mai sînt de mult luate 
în serios de nimeni.

In 1949 mitul unui așa-zis „pe
ricol din răsărit* a constituit „fun
damentul* teoretic și politic pe 
care a fost așezat pactul Atlantic. 
Desfășurarea vieții internaționale a 
arătat însă că acest pericol nu a 
fost decît o sperietoare, un mijloc 
propagandistic prin care cercurile 
militariste, în primul rînd cele 
americane, au încercat să jus
tifice cursa înarmărilor, politica de 
„război rece". Este interesant de 
relevat că nici reprezentanții de 
frunte ai alianței, întruniți la Luxem
burg, nu au putut trece cu vederea 
fenomenele pozitive intervenite în 
evoluția situației internaționale. în 
cadrul conferinței ei au relevat 
astfel că „lucrurile s-au schimbat 
față de acum 18 ani", că „există 
mai puține motive să ne temem de 
inițiative militare ostile" din partea 
unor presupuși adversari. Faptul 
că înseși personalități de vază,

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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Petru VINTÎLĂ

e-

ședință și pe a-

sufleur 
teatru, 

tenor 
lumea

lucruri defi- 
tineretul din

nu 
în 

bază

de un 
orga-

na-
în 

an
in

i început, 
luna mar- 
a analizat 

de organi- 
revenit cu

reflectă în 
de îndrumare 
de comitetul 

Se pare că el

e vorba 
februarie
din fabrică au

s-a acordat 
cuvenit și 

naturii. Pro- 
unitate 
încheiat

analizării rapor- 
conducerea în- 
să-1 prezinte în 
în luna mai pe

prestigioasă tradiție; venise 
un grup de scriitori bucu- 
reșteni, în frunte cu Gala 
Galaction, Zaharia Stan-

„Matei Millo" din 
Marina, directorul 
din Tumu-Severin. 
s-a conferit Teatru-

„Meri-

SCÂNTEIA - luni 25 septembrie 19 67

GIULEȘTI

vineri

PENTRU COPII:
10.

11,30 ; 13,45 ; 18 ;

cinemascop : 
16 ; 18,15 ;
15,45 ; 18 ;

TAV ÎN ALARMĂ :
NOI — 9 — 21 în

LA NEW 
cinemascop : PRO- 
— 15,30 ; 18 ; 20,30,

în ultima vreme s-a ajuna, 
urmare a aplicării indicațiilor con
ducerii partidului, la reducerea 
simțitoare a numărului de Ședințe 
în organizațiile de bază Și la comi
tetele de partid, ceea ce a înlesnit, 
o dată cu mai buna pregătire și 
desfășurare a acestora, axarea 
muncii de partid spre laturile ei 
esențiale.

Reducerea numărului de ședințe 
nu înseamnă însă că au fost elimi
nate toate elementele de formalism. 
Se impune, între altele, înlăturarea 
practicii statornicite pe alocuri de 
a se relua la un termen relativ 
scurt discutarea acelorași probleme. 
Pe lîngă faptul că macină timpul 
oamenilor, aceasta imprimă o notă 
de formalism ședințelor ; discuțiile 
revin cu monotonie la același punct

de pornire, fără a se manifesta pro
gresul necesar. Or, aceasta prezintă 
importanță deosebită întrucît vizea
ză eficiența stilului muncii de 
partid.

Tovarășul Ion Simovlci, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Bîrlad, împărtășește pe deplin a- 
ceste considerente. Totuși, din con
statările făcute pe teren rezultă di-

(Urmare din pag. I)

mentala lucrare în 
patru volume : Bi
bliografia românească 
veche 1508—1830, Bucu- 

Irești (în colaborare, 
primele trei, cu Nerva 
Hodoș, al patrulea de 
adăogiri și completări, 
fiind semnat de disci
polul lui I. Bianu, pro
fesorul Dan Simiones- 
cu). Impulsului dat de 
profesorul I. Bianu îi 
datorăm și clasifica
rea zecimală îh bi
blioteconomie. Disci
poli ai săi lucrează 
încă în cadrul Biblio
tecii, formînd la rîn- 
dul lor cadre noi. în 
acest fel, un spirit de 
continuitate în orga
nizare și în metode de 
lucru asigură seriozi
tatea lucrărilor ce se 
cer astăzi, cu impetuo
sul progres al științe
lor naturii și al celor 
umanistice, și cu dez
voltarea tehnicii. Se 
desfășoară astăzi o in
tensă activitate de va
lorificare și popu
larizare a materialelor 
existente în bibliotecă 
prin organizarea de 
pliante, expoziții, ca
taloage bibliografice și 
altele. Astfel, Ca să 
dau unul din exemple
le recente, zilele aces
tea va apare Catalogul 
vechilor manuscrise 
românești, vol. IV, a- 
iialitic. Grație spriji
nului permanent a- 
cordat de partid și de 
stat Biblioteca Acade
miei a devenit un or
ganism mereu mai în
semnat și viu în am
pla și fructuoasa mun
că de cercetare știin
țifică pe toate planu
rile ei. Cu deosebire 
grăitoare sînt cîteva e- 
lemente care jalonea
ză această dezvoltare 
impetuoasă. Cifra to
tală a colecțiilor Bi
bliotecii s-a ridicat la 
31 decembrie 1965 la 
4 218 782 volume (cărți 
și periodice), iar aceea 
a frecventatorilor â- 
nuali depășește numă
rul de o sută de mii. 
Fondul de documente, 
în număr de 600 000, 
în limba română, la-

dedicata

stampa, gravura, mo
neda și marca poștală, 
în decursul culturii 
noastre naționale. Un 
panou central înfăți
șează jertfa lui Horia,

tină, slavă veche 
mediobulgară, greacă, 
turcă, constituie, ală
turi de fondul de la 
Arhivele Statului, un 
prețios tezaur pentru 
studiul trecutului nos-. Cloșca și Crișan, care 
tru național. La cabi
netul de stampe se 
pot consulta circa 
50 000 de gravuri și .li
tografii, 20 000 de de
sene, aproximativ 
200 000 de fotograf ii. 
Cabinetul de hărți și 
de atlase este dotat cu 
1 800 de atlase Și hărți 
în tocUri, cu 4 300 de 
hărți în foi volante, cu 
250 de hărți murale, 
reliefuri și globuri etc. 
Eogat înzestrat, în ti
părituri, manuscrise, 
discuri, bandotecă este 
și cabinetul de muzi
că, reflectând muzica 
națională și cea clasi
că, Cu unii maeștri, ca 
Mozart, Rossini, Ric
hard Strauss, Enescu, 
în autograf.

Sortită de la început 
să ajute în munca lor 
pe redactorii dicționa
rului și gramaticii ro
mâne, ea și-a schimbat 
apoi ușor profilul în 
direcția studiilor isto
rice, oferind acestora 
materiale documentare 
pe cît de numeroase, 
pe atât de importante. 
Ulterior 
interesul 
științelor 
cesul de 
țională 
1918 se găsește cU 
ticipație Oglindit 
publicațiile Academiei, 
iar cercetătorii noștri 
istorici au lucrat cu 
rîvnă în Biblioteca A- 
cademiei, șantier spi
ritual al celor care 
stau de veghe' pentru 
păstrarea și creșterea 
patrimoniului națio
nal.

Aș vrea să nu în
chei fără să spun Un 
cuvînt despre expozi
ția care se va deschi
de în localul Bibliote
cii Academiei, după 
ședința festivă de luni 
25 septembrie la ora 
10 dimineața. Sala 
este mică, însă în con
ținutul ei variat- se re
flectă cele mai alese 
exemplare cu privire 
la cartea, manuscrisul,

au ridicat în 1784 stea
gul revendicărilor po
porului nostru, în 
Transilvania. O vitri
nă întreagă cu portre
tul lui Eminescu la 27 
de ani, conține cîtev'd 
din manuscrisele „ce
lui mai mare poet ăl 
românilor",. cum l-a 
caracterizat, divinato- 
riu, Ion Creangă, fra
tele său sufletesc. Ma
joritatea panourilor, 
din stânga și din cen
tru, oferă un proces e- 
volutiv al Bibliotecii 
și al personalităților 
care au sprijinit-o și 
au contribuit la creș
terea și înflorirea ei 
în anii construcției so
cialismului. Manuscri
sul rar, medieval, cu 
înluminări și inițiale 
artistice, documente 
vechi, unele somptu
oase, ca pergamentele 
de la Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul și Con
stantin Brîncoveanu, 
mărturisesc despre gri
ja artistică a cancela
riilor domnești. Cărți 
cu autografe- ale mari
lor cărturari și biblio
fili din trecut, ca Stol
nicul Constantin Can- 
tacuzino, Nicolae Ale
xandru Mavrocordat 
(„de Scarlatti", cum 
mai semna) și fiul său 
Constantin, arată va
rietatea preocupărilor 
lor culturale și temei- 
nicile tradiții ale cul
turii noastre. Se mai 
expune șl un plani
glob cu o parte numai 
din rețeaua de relații 
ale Bibliotecii cu insti
tuțiile similare de pe 
tot pămîntul, pe nu
meroasele meridiane 
ale culturii universale. 
Drept urmare a presti
giului de care se bucu
ră în lumea întreagă 
această instituție știin
țifică, reprezentanți ai 
Bibliotecilor Academi
ilor din lumea întrea
gă vor fi prezenți la 
sărbătoarea noastră. 
Tuturor le spunem: 
Bine ați venit I

ferențe sensibile între punctul de 
vedere exprimat teoretic și practic.

Să concretizăm : în luna februa
rie, la Fabrica de rulmenți Bîrlad 
comitetul de partid a analizat des
fășurarea învățămîntului de partid, 
dar, aceeași analiză a fost reluată 
în iunie. De ce a fost nevoie de cea 
de-a doua ședință la un interval de 
numai patru luni ? Pentru că nu 
S-a organizat aplicarea hotărîrilor 
adoptate, nu s-a controlat felul în 
care ele sînt traduse în viață. Nu 
e de mirare că, în aceste condiții, 
totul a trebuit luat de la

Un alt exemplu : în 
tie comitetul de partid 
activitatea desfășurată i 
zația U.T.C. în iunie a 
același subiect pe ordinea de zi. 
Era necesară repetarea analizei ? Se 
știe că de calitatea materialelor 
puse în discuție depind îritr-o mare 
măsură eficiența analizelor, temei
nicia măsurilor stabilite. Dar dacă 
— așa cum s-a întîmplat la Fabri
ca de rulmenți din Bîrlad — aceste 
materiale prezintă lucrurile într-o 
lumină trandafirie și ocolesc cu 
discreție lipsurile, pun accentul pe 
bilanțul realizărilor și nu pe sarci
nile actuale, e firesc că discuțiile 
au fost, searbede și nu s-au finalizat 
în hotăfîri care să ducă la îndrep
tarea unor stări de 
citare în munca cu 
fabrică.

Aceste deficiențe 
bună măsură nivelul 
și control exercitat 
orășenesc de partid, 
se limitează deseori să primească 
graficele cu data și tematica șe
dințelor organizațiilor de partid, 
fără a trece apoi la ceea ce este 
esențial — și anume orientarea 
acestora spre stabilirea judicioasă 
a temelor supuse analizelor, sprl- 
jinindu-le totodată ca aceste șe
dințe să-și atingă scopul propus. 
Munca activistului nu se poate li
mita la simpla colectare sau îndo- 
sariere de informări și grafice, nici 
la verificarea telefonică a respec
tării datelor și temelor stabilite. 
Ea presupune îndrumare și spri
jin concret, la fața locului. Apli
carea unui asemenea stil de mun
că ar fi evitat, de pildă, ca la Fa
brica de confecții din Bîrlad co
mitetul de partid să consacre în 
aprilie o ședință 
tului pe care 
treprinderii avea 
fața comitetului 
tema calității produselor. Așadar, 
același material a fost prezentat 
acelorași oameni de două ori. Se 
mai poate vorbi în asemenea con
diții de eficiența ședințelor, de ope
rativitatea hotărîrilor ? Din discu
ția purtată cu tov. Adela Cazan, 
secretara comitetului de partid de 
aici, spre a elucida de ce au fost 
necesare două ședințe consecutive 
pentru aceeași problemă, nu am 
putut reține decît afirmația că „tot 
trebuia să ținem 
prilie"...

De altfel, 
caz izolat, 
nizațiile de 
analizat desfășurarea învățămîntu
lui de partid pentru ca să repete 
aceeași analiză în luna iunie. Stra
niu dar... explicabil. Dacă comite
tul de partid folosește sistemul re
petiției, organizațiile de bază i-au 
urmat exemplul.

Ar mai fi de notat faptul că in
structorul comitetului orășenesc de 
partid, care răspunde de această în
treprindere, vine aproape zilnla în 
fabrică, „ajută" comitetul. Oare 
consideră el norrhale aceste stări 
de lucruri ? Iar în caz contrar de 
ce nu Intervine f>entru a le pune 
capăt ?

Duminică, Teatrul popular din Lu
goj a găzduit adunarea festivă consa
crată aniversării a 125 de ani de acti
vitate artistică a teatrului românesc 
de amatori din acest vechi centru de
cultură al Banatului. Despre activita
tea artiștilor amatori lugojeni a vor
bit tov. Gh. Luchescu, directorul Ca
sei de cultură „Ion Vidu“. Colectivul 
teatrului a fost călduros felicitat de 
Vasile Daju, membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
președintele Sfatului popular regional, 
Ion Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Ar
tă, Gheorghe Leahu, artist emerit, di
rectorul Teatrului 
Timișoara, Mihai 
Teatrului popular

Cu acest prilej,
lui popular din Lugoj Ordinul

tul cultural clasa I. Au mai fost 
decorați cu Ordinul „Meritul cultu
ral" clasa a IV-a și a V-a un număi 
de 12 artiști amatori. Alți 25 de mem
bri ai Teatrului de amatori din Lugoj 
au fost distinși cu insigna „Evidențiat 
în munca culturală de masă".

După-amiază, corurile Casei de 
cultură „Ion Vidu" din Lugoj și cămi
nului cultural din Chizătău, taraful 
din comuna Măguri, dansatorii din 
Racovița și Pietroasa-Mare și Ansam
blul folcloric sătesc din Ohaba-For- 
gaci au prezentat pentru sărbătoriți un 
bogat program artistic de cîntece și 
jocuri populare românești.

Seara, Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" din București a prezentat pe 
scena Teatrului popular din Lugoj pie
sa „Apus de soare’ de B. Șt. Dela- 
vrancea.

cîntecului moțesc
Bistra e o comună moțească 

de pe Arieș, raionul Cîmpeni. 
Aici a avut loc ieri o mare ma
nifestare populară : aniversarea 

' a 75 de ani de la înființarea co
rului din localitate;

Cu acest prilej, s-a dat citire 
Decretului Consiliului de Stat 
prin care se conferă acestei 
formații corale Ordinul „Meritul 
cultural" clasa a IlI-a, iar diri
jorului Iuliu Coroiu — care de 
peste 60 de ani se află în frun
tea acestei formații — Ordinul 
„Meritul cultural" clasa a IV-a. 
Au mai fost distinși cu ordine 
și medalii alți 19 membri ai for
mației.

Manifestarea populară s-a în
cheiat cu un program artistic.

Gh. G. POPESCU

Eram adolescent pe a- 
tunci, abia de cîteva săp- 
tămîni îmi aruncasem în 
rîul Timiș șapca de licean 
și învățam de zor pentru 
examenul de bacalaureat, 
examen plin de emoții care 
avea loc în clădirea liceu
lui „C. Brediceanu" din Lu
goj. Severa clădire a liceu
lui, cu fațada spre taluzul 
înalt al Timișului, se înve
cina cu o construcție de o 
grație surprinzătoare, aceea 
a vechiului teatru zidit în
că din 1835. Repetam, mer- 
gînd de-a lungul frumoasei 
esplanade, cu nasu-n cărți, 
lungi ode horațiene și tîn- 
guios-romantice versuri din 
Lamartine, dar de cîte ori 
ajungeam în dreptul clădi
rii vechiului teatru, odele 
în metru antic se estompau 
ca prin farmec și, în locul 
lor, mai vechi și mai proas
pete lecturi particulare îmi 
evocau figura lui Emines
cu, care trecuse ca 
și pragul acestui 
imaginea marelui 
Traian Grozăvescu, 
meseriașilor lugojeni ale 
căror formații artistice de 
amatori jucaseră, dci în ul
tima sută de ani nenumă
rate piese de teatru, vode
viluri, operete, secvențe în- 
tr-un act, ba chiar și piese 
grele, din repertoriul clasic 
românesc și străin. Parcă 
aevea auzeam ropotele fre
netice ale aplauzelor care 
întraripaseră și încurajase
ră pentru întâia oară uimi
torul talent vocal al teno
rului Traian Grozăvescu, 
debutant pe scena acestui 
teatru.

In biblioteca liceului, ca 
elev, citisem cu nesaț ve
chile colecții ale „Familiei" 
din Oradea și ale „Albinei"

din Budapesta, în care des
coperisem, emoționat, tre
cerea lui Eminescu prin 
Lugoj cu trupa lui Mihail 
Pascaly, într-un turneu din 
1868, cu un repertoriu al
cătuit din piese ca „Voini- 
cos dar fricos", „Femeile 
care plîng", „Gărgăunul",

malul Timișului, care a- 
vea să-și sporească faima 
prin ecoul „Anei Lugoja- 
na“, iar astăzi prin activi
tatea teatrului popular cu 
stagiune permanentă.

In sala teatrului lugojan, 
îmi amintesc că în toamna 
anului 1944, continuînd o

„Mihai Viteazul". La Lugoj 
funcționa din 1847 o „So
cietate teatrală pentru co
pii" și tot din același an da
tau primele spectacole tea
trale de amatori, prezentate 
de meseriașii și intelectua
lii români lugojeni, sub 
conducerea animatorului 
Iosif Farcaș. Dar; cea mai 
veche mențiune a activită
ții teatrului de amatori din 
Lugoj datează de acum o 
sută două zeci și cinci de 
ani, întemeind acea tradiție 
artistică în orașul de

Galaction, Zaharia
cu, Victor Eftimiu, Dumi
tru Corbea, înfățișînd lo
calnicilor prima șezătoare 
literară după lichidarea 
dictaturii antouesciene. A- 
colo, pe vechea scenă, în 
fața unei săli arhipline, 
rau în mijlocul nostru 
imaginile copleșitoare ale 
lui Eminescu și Pascaly, 
ale lui Petculescu, Ion Vi
du și Traian Grozăvescu,

tar tumultul aplauzelor ur
ca din adîncimea unui se
col întreg. Dar, de-atunci a 
trecut încă un sfert de 
veac.

In anii noștri, Teatrul 
popular cu stagiune per
manentă din Lugoj a pus 
în scenă numeroase lucrări 
dramatice, continuînd 
condiții spirituale și 
teriale fără precedent 
chea și glorioasa viață ar
tistică a Lugojului. Urma
șii meseriașilor de odinioa
ră, pe care ni-i evocă nu
velele lui Ion Popovici-Bă- 
nățeanu găsesc astăzi în 
Teatrul popular un climat 
de o rară fervoare artisti
că, un mijloc excelent 
îmbogățire a. vieții 
ral-artistice locale, un 
vor generos cultivat 
sprijinit, de afirmare 
diționalei lor pasiuni 
tru arta scenică.

La un secol și un sfert 
de viață, scena lugojană și 
atât de frumosul teatru lo
cal cunosc mîndria unei a- 
niversări de cel mai înalt 
prestigiu și în care mărtu
risim cu emoție că vedem 
încă una din acele strălu
cite și adine grăitoare do
vezi ale nesecatei pasiuni 
pentru artă și frumos a po
porului nostru.

Modestele mele apla.v.ze 
din acest colț de pagină se 
îndreaptă cu adîncă recu
noștință și spre ecoul repli
cilor rostite de sufleurul E- 
minescu, în vara anului 
1868, și spre replicile pe 
care azi le rostesc pe ace
eași străveche scenă mun
citorii și intelectualii Lu
gojului de azi, cu frunțile 
împodobite de laurii pe 
care l-a așezat longevitatea 
a 125 de stagiuni.
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S FANTOMAS CONTRA SCOT- § 
LAND YARD — cinemascop : H 
PATRIA — 11,30; 14 ; 16,45 ; 19; M 
21,15, STADIONUL DINAMO — 9 
20, BUCUREȘTI — 11,45; 14; H
16,30; 18,45; 21,15, MODERN —
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,30, A-
RENELE LIBERTĂȚII — 19,30 
(la ultimele trei cinematografe 
completarea Permanențe), FE
ROVIAR — 10,45 ; 13 ; 15,15 ;
17.45 ; 21,15, EXCELSIOR — 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 (la ulti
mele două cinematografe com
pletarea Albina românească — ț 
Apis Melifica Carpatina).
O ȘEFUL SECTORULUI SU
FLETE : REPUBLICA — 11,45 ;
14 ; 16,45 ; VICTORIA (comple- J 
tare Tovarășa) — 11,15 ; 13,30 ; ț 
16 ; 18,30 ; 20,45, CIRCUL DE 
STAT (completare Orizont știin- j 
țific nr. 8/1967) — 18 ; 20,30.
e RECOMPENSA — cinema- | 
scop : SALA PALATULUI (se
ria 2 032 — orele 19,30), LUCEA
FĂRUL — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA 
— 19 (la ambele completarea 
Arhitectura universului), AU- 6 
RORA (completare Permanen- | 
țe) — 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30; ! 
la grădină — 19. i
O PROCESUL DE LA VERO- | 
NA : CENTRAL — 12; 15 ; j
18 ; 21.
o NU-I PACE SUB MĂSLINI : I 
CINEMATECA — 10 ; 12; 14 ; f
16.30.
9 SUS MÎINILE, DOMNILOR 6 
POLIȚIȘTI I : CAPITOL (com- I 
pletare Tovarășa) — 11,45 ; 14 ; l
16.15 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină —
19.30, GRIVIȚA (completare 450 
de ani de la tîrnosirea bisericii 
Mînăstirii Argeș) — 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 20,45.
o SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MĂRI — cinemascop : FES- I 
TIVAL (completare Cancerul 
metalelor) — 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 19,30,
GLORIA (completare Orizont 
științific nr. 8/1967) — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18 ; 20,30, MELODIA 
(completare 23 August 1967) —
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE : LUMINA (completare 
Examenul) —
18.30 ; 20,45.
O PROGRAM 
DOINA — 9 ;
o SINGUR PE LUME : DOINA 
(completare Costumul de oere- 
monic românesc) — 11,30 ; 15 ;
17.15 ; 20,30, BUZEȘTI (comple
tare 23 August 1967) — 15,30 ; 
18 ; la grădină — 20,30.
O MEANDRE : UNION — 16,30; 
18 ; 20,30.
• DOI CĂPITANI — CHEMA
REA DRAGOSTEI — APARTA
MENTUL — HANOI DE LA 
RĂSĂRIT LA ASFINȚIT — 
RĂSCRUCE — PICTORIȚELE 
DIN UZDINSK — CVARTET — 
DACĂ AȘ FI ȘTIUT — GUS- 
---------- -------TIMPURI

continuare.

LA BOCȘA

CLUJ. — Duminică, în satul 
Bocșa din raionul Zalău, a avut 
loc dezvelirea unui bust al ma
relui patriot și revoluționar ro
mân Simion Bărnuțiu. Bustul, 
lucrat în piatră, este opera tână
rului sculptor clujean Horea 
Flămîndu. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul, în fața unui numeros 
public, prof. dr. docent Ștefan 
Pascu, membru corespondent al 
Academiei, care a evocat figura 
luminoasă a lui Bărnuțiu, rolul 
jucat de acesta 
de la mijlocul 
Festivitatea s-a 
program artistic 
actori ai Teatrului Național din 
Cluj, formații artistice de ama
tori din Zalău și din împreju
rimi. (Agerpres)

FARAONUL
in evenimentele 
veacului trecut, 
încheiat cu un 

prezentat de

Săpfămîna aceasta rulează în premieră filmul polonez „Faraonul’ 
inspirat de romanul lui Boleslaw Prus. Filmul, în două serii, cinemascop^ 
în culori, realizat de cunoscutul regizor Jerzy Kawalerowicz, înfățișează 
conflictul ascufit dintre tînărul faraon Ramses al Xlll-lea și casta preoți
lor. Interpreji : Jerzy Zelmik, Wieslawa Mazurkiewicz, Barbara Brylska, 
Krystyna Mikolajewska, Ewa Krzyzewska, Piotr Pawlowski, Stanislaw

_■ , PROGRAMUL I : Sfatul medicului :
lyOi Apendicita acută (9,25). Parada soliș-
________________ tilor și a orchestrelor de muzică 
tafewcnjaaaaîOigMBnsfe ușoară (11,18). Centenarul Bibliotecii 

Academiei (12,15). Din tezaurul nos
tru folcloric (15,20) Antena tineretului (17,10). Amintiri 
după 50 de ani. Vorbesc participant! români la luptele 
pentru apărarea puterii sovietice (18,40). Varietăți muzi
cale (19,40). Teatru radiofonic : Yerma — Poem tragic de 
Federico Garcia Lorca (20,45). Moment poetic. Versuri 
de Doina Salăjan (22,45). PROGRAMUL II : Pe Mureș 
și pe Tîrnave — muzică populară (8,35). Ciclul sona
telor de Mozart interpretate de pianistul Walter Giese- 
king : Sonatele nr. 17 în Fa major și nr. 18 în Si bemol 
major (9,00). Dicționar literar pentru școlari : „Marii 
noștri Cronicari — artiști ai cUvîntului". Prezintă Dan 
Deșliu (9,30). Soliști și orchestre de muzică populară din 
diferite orașe ale țării (10,45). Cronica literară de Aurel 
Martin : Victor Felea — „Omul modern" (17,40). Recital 
de operă : Zoe Dragotescu și David Ohanesian (18,40). 
Actualitatea teatrală: Cu microfonul la teatrele timi
șorene. Prezintă Sofia Stoicescu (19,45). Caleidoscop mu
zical (20,40). Metronom ’67. Din cuprins : Melodii în pre
mieră ; Portret în prim plan : Nicolae Kirculescu ; Să 
facem cunoștință cu Tom Jones (21,05).

universală. Pagini din volumul „O singură noapte" de 
Serghei Antonov (10,30). Album folcloric (13,00). Concert 
de prînz (14,08). Laureați ai celui de-al IV-lea Concurs 
internațional „George Enescu" — 1967 (16,30). Variațiuni 
pe aceeași temă — muzică ușoară (18,00). Orizont științi
fic (19,45).

. PROGRAMUL I : Sfatul medicului :
Profilaxia și tratamentul lombosciati- 

tiuuia c„ (3 25). Cronica economică (11,03).
fB®93scaKwaasBJ9®raB Cîntece mai puțin cunoscute (14,35).

Meridiane (15,05), înșir-te mărgărite 
(emisiune pentru copii) (17,10). Tribuna Radio (18,05). Odă 
limbii române (18,30). Varietăți muzicale (19,40). Fono
teca de aur : Mihu Dragomir. (21,05). Melodii magazin. 
Emisiune de divertisment muzical (21,20). PROGRAMUL 
II : Ochiul magic (emisiune de știință și tehnică pentru 
școlari). înaintași de seamă ai științei și tehnicii româ
nești : Vasile Pîrvan (9,30). Suita de balet „Dragostea 
vrăjitoare" de De Falia (10,03). Antologie de literatura

. . PROGRAMUL I : Sfatul medicului :
Mica farmacie de casă (9,25). Potpu- 

______ ,__ riuri de muzică ușoară (10,45). Mio- 
EaHHal^3aESBHaB“ rița : Tezaure de artă populară. Ar

hitectura satelor din Moldova (12,15).
Recital de operetă Adriana Codreanu (12,25). Actualitatea 
literară (15,05). Laureați ai celui de-al IV-lea Concurs 
internațional „George Enescu" — 1967. (17,40). Antena 
tineretului ; „Ce înseamnă a fl cult ?" Radio-anchetă 
(18,40). Atențiune, părinți (21,05). PROGRAMUL II : Roza 
vînturilor (emisiune pentru școlari). „Explorări geogra
fice ale secolului al XX-lea în Antarctida" (9,30). Biblio
tecă de literatură română. G. Călinescu : Enigma Otiliei
(10.30) . Din comoara folclorului nostru (10,45). Recital de
operă Ion Piso (15,00). Actualitatea muzicală. Impresii 
ale oaspeților despre cel de-al IV-lea Concurs 
și Festival Internațional „George Enescu" — 1967
(16.30) . Memoria pămîntului românesc (17,40). Ac
tualitatea cinematografică. Ediție pentru cinecluburi 
(18,25). Simfonietta de Zeno VanCea (18,40). „Serile ora
șului" — muzică ușoară (20,15). Teatru radiofonic. Ciclul 
„Maeștri ai dramaturgiei românești" — Delavrancea 
„Apus de soare" (21,15).

Granados (22,50). PROGRAMUL II: muzical
(emisiune pentru școlari) : „Concertul pentru vioară de 
Johannes Brahms". Prezentare de Ada Brumaru (9,30). 
Suita simfonică în trei părți de Dinu Lipatti (10,03). Lec
tură în premieră. Tineri poeți în colecția „Luceafărul" : 
Victoria Dragu, Ion Drăgănoiu și Dona Roșu (10,30). Con
cert de muzică populară (13,00). Uzina văzută de aproa
pe (13,30). Sfatul medicului: Adaptarea școlarilor mici la 
programul zilelor de școală (16,15).Laureați ai celui de-a! 
IV-lea Concurs internațional „George Enescu" — 1967 
(16,30). Sonata pentru vioară și pian de Ludovic Feldman 
(Ștefan Gheorghiu și Valentin Gheorghiu) (18,40). Răs- 
pîndirea în România a articolelor lui Lenin despre lite
ratură (20,45).

„ . PROGRAMUL I: Arii din operete in-
OQg terpretate de Lucia' Role (10,00). Cu
" _______ cîntecul și jocul de-a lungul Dunării
Bssrr®sssssw«Ksuss!SB!i» (10,30). Melodii populare din regiunile 

patriei (12,25). Radiosimpozion. Munca 
în socialism — structură și conținut (18,05). Din creația lui 
Ion Vasilescu (18,25). Antena tineretului (21,05). Moment 
poetic. Cîtu-i Maramureșul (22,45). Piese pentru pian de

PROGRAMUL I: Sfatul medicului: 
Prevenirea crizelor de ulcer toamna 
(9,25). Buchet de melodii populare 
(12,45). Cărți care vă așteaptă (15,05). 
în slujba patriei (17,10). Jurnal agrar 

(18,05). Antena tineretului: „Bucuroși de oaspeți ?" Radio- 
anchetă despre pregătirile în vederea deschiderii anului 
universitar (18,40). Piese de estradă (ă0,50). Moment poe
tic. Pajere — versuri de Matei Caragiale (22,45). PRO
GRAMUL II : Voci, orchestre, melodii... (7,45). Mîndră 
tară și bogată — program de cîntece și jocuri (8,20). Lau- 
reatl ai Concursului international „George Enescu" 1967 
(9,00). Radioracheta pionierilor (9,30). Teatru radiofonic : 
„De ziua nunții" — Comedie de Victor Rozov (10,15). Arii din 
operete interpretate de Valeria Rădulescu si Anton Negoi- 
tescu (12,25). Pe teme medicale (17,45). Sonata nr. 2. în 
mi minor, pentru vioară si pian de Gabriel Faurâ (18,00). 
Itinerar turistic românesc (19,40). „Don Pasquale" de Do
nizetti (fragmente) (20,00). Muzică ușoară cu Anda Călu- 
găreanu și Adriano Celentano (21,05). Program interpretat 
de flautistul Vasile Jianu (22,00). Carnet plastic : Colocviu 
plastic timișorean (22,15).

PROGRAMUL I : Muzică ușoară in
terpretată de trio Do-Re-Mi si trio 
Caban (10,45). Revista revistelor eco
nomice (11,03). Parada soliștilor si a 
orchestrelor de muzică ușoară (11,15). 

Intîlnire cu melodia populară si interpretul preferat
(13.30) . Memoria pămîntului româneso — 700 de ani de 
existentă a orașului Timișoara. Din cuprins : Editorial de 
prof. univ. Mihai Berza ; Cetatea Timișoarei — documen
tar de Dionisie Sincan ; Timișoara — oraș cu vechi tra
diții de luptă muncitorească. Prezintă conf. univ A Țintă 
si lectorul univ. V. Marian (17,10). în jurul globului (18,05). 
Știința, tehnică, fantezie (18,40). Concert de melodii româ
nești (19,40). Cîntece de petrecere si jocuri populare (20,50). 
Procese celebre. Procesul Iui Caragiale (21,05). Moment 
poetic. Rapsodii de toamnă (22,45). PROGRAMUL II : Din 
cîntecele satului nou și jocuri (7,00). File de legendă : „Ion 
Corvin și corbul" — Scenariu radiofonic de Călin 
Gruia (9,20). Orchestre de muzică ușoară (9,45). 
Capodopere ale literaturii : „Cîntecul lui Roland"
(10.30) . Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru ti- 
nerii ascultători) : „Iluminismul și lupta împotriva obscu
rantismului" (11,15). Imagini ale revoluției din Octombrie 
în literatura română (15.30). Muzică instrumentală (15,45). 
„Marea" — trei schite simfonice de Claude Debussy 
(18,25). Scriitori la microfon (19,45). Soliști și formații ro
mânești de jazz (22,45). Yehudi Menuhin interpret al mu
zicii lui Johannes Brahms (23,22).

PROGRAMUL I : Teatru radiofonic 
pentru copii. „Făt Frumos din lacri
mă" de Mihai Eminescu. Dramati
zare de Mircea Ștefănescu (8.00). Pro
gram muzical pentru fruntașii recol

telor bogate (10,30). „De toate pentru toți" (12,00). Estrada 
duminicală (13,10). Sport și muzică (15,00). Programul or
chestrei de estradă a Radioteleviziunii (19,30). Teatru 
scurt — „Rochia" de Romulus Vulpescu (20,30). PROGRA
MUL II : Dialog cu muzica ușoară (9,00). „Mai bogat să 
creștem lanul" cîntece pentru recoltă (9.40). Radio-atlas 
(10,03). Actualitatea cinematografică (10,45). Pagini celebre 
din opere (12,35). Recunoașteți interpretii ? — muzică
ușoară (12.55). Album sonor cu dedicație (16,05). Oameni 
de seamă: „Nicolae Tonitza" — Scenariu de Titel Con- 
stantinescu (19,20). Program interpretat de violoncelistul 
Pablo Casals (20,00). Săptămîna culturii din Republica De
mocrată Germană. Cîntă orchestra de cameră din Berlin 
dirijată de Helmuth Korck (23,20).

a CASTELANII :
(completare Permanențe) —
15.30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI (com
pletare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale) — 16 ; 18,15 ; 20,30, la 
grădină — 19,30, FLOREASCA 
(completare Tînjeaua) — 16;
18.30 ; 20,45.
« MINUNATA ANGELICA și 
ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15 ; 19.
o CUM SĂ FURI UN MILION
— cinemascop : DACIA (com
pletare Mîinile pictorului) —
7.30 — 21 în continuare, ARTA
(completare Gustav șahistul) — 
15 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 19, 
VOLGA — 11,45 ; 15,30 ; 18 ;
20,30.
9 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ : CRÎNGAȘI (comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Brașov) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O CU BĂRBAȚII ESTE O 
ALTĂ POVESTE : UNIREA 
(completare Mărășeștl 1917 —
1967) — 16 ; 18,15 ; la grădină — 
20, RAHOVA ./completare Fan
tezie cu șuruburi) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20.
O SPARTACUS — cinemascop 
(ambele serii) : TOMIS — 11,30; 
15 ; 18,30 ; la grădină — 19, FLA
MURA — 13 ; 16,30 ; 20.
«j COMISARUL X — cinema
scop : FLACĂRA (completare 
Nota zece la sport) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
® VIAȚA LA CASTEL: VI- 
TAN (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea București) — 15 ; 18.
© SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA ! : MIORIȚA (completare 
E mai bine așa) — 15 ; 17,30 ;
20, DRUMUL SĂRII (completare 
Muzeul pompierilor) — 15 ;
17.30 ; 20.
O UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE ? : MUNCA (completare 
Neglijența se plătește) — 16 ; 
18 ; 20.
® ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE și NU SÎNT DEMN 
DE TINE : MOȘILOR — 15,30 ;
19.30 ; la grădină — 19.
• FEMEIA NECUNOSCUTA : 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e CANALIILE : VIITORUL
(completare Metamorfoze) —
15.30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI 
(completare Neglijențe mici, 
consecințe grave) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
S CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS —
COLENTINA —
20.30, PACEA - 
20,15.
• JANDARMUL 
YORK —
GREȘUL ..............
GRĂDINA PROGRESUL-PARC
— 19.
o PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop : LIRA (completare Oa
meni deasupra norilor) — 16,30; 
18 ; 20,30, FERENTARI (comple
tare Copilărie furată) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
o CIMARON — cinemascop : 
GRĂDINA VITAN — 19.
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Telegrame

Emffl Rusu si România li
9

pe primul loc în clasa 
menfele finale

Al dv. sincer, 
JENS OTTO KRAG 

Primul ministru al Danemarcei
prima zi: Româma-Bulgaria 3-2

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de 
naștere, vă transmit cele mai bune felicitări și salu
tări personale.

Excelentei Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al celei de-a 65-a aniversări a zi
lei de naștere a Excelenței Voastre, am deosebita plă
cere de a vă transmite felicitările mele din inimă, 
precum și cele mai bune urări de sănătate, fericire și 
succes continuu în înalta dv. funcție.

SULEYMAN DEMIREL 
Primul ministru al Turciei

Cea de-a XVI-a ediție a Turului ci
clist internațional al României, dispu
tată în 12 etape (pe un traseu ce a to
talizat 1670 km), s-a încheiat ieri la 
București cu succesul alergătorului 
român Emil Rusu.

Emil Rusu a cucerit tricoul galben 
în etapa a treia, consolidîndu-și apoi 
poziția de lider prin victoria din eta
pa contra-cronometru de la Tg. Mu
reș. în continuare el a reușit să-și a- 
pere tricoul galben în fața puternice
lor atacuri ale rutierilor din R. D. 
Germană, Olanda și Danemarca.

Iată clasamentele finale ale Turului 
ciclist al României : individual : 1. — 
Emil Rusu (România I) a parcurs

I 670 km în 42h07’46” ; 2 — W. Zie
gler (România II) la 1’39” ; 3 — L. 
Borschel (R.D, Germană) la 1’41” ;
4 — Gh. Suciu (România II) la 2’50” ;
5 — Fr. Gera (România I) la 3’33” ;
6 — N. Ciumeti (România II) la 3’48”;
7 — V. Tudor (România II) la 4’45” ;
8 — 1. Ardeleanu (România I) la 
9’20” ; 9 — Cr. Nielsen (Danemarca) 
la 9’39” ; 10 — W. Prinsen (Olanda) 
la 9’55” etc. Echipe : 1 — România
II 126h29’04” ; 2 — România I la 
7’24” ; 3 — R.D. Germană la 28’18” ; 
4 — Cehoslovacia ; 5 — Danemarca ; 
6 — Voința Ploiești; 7 — Olanda ; 
8 — Suedia ; 9 — Bulgaria; 10 — Ro-

CLUJ (prin telefon). — Marea sală a sporturilor din localitate găzduiește 
un important turneu internațional de volei masculin, la care participă echipe 
reprezentative din 6 țări. Competiția prilejuiește o utilă verificare a volei
baliștilor respectivi cu numai o lună înaintea campionatelor europene de 
la Istanbul.

în prima zi s-au înregistrat următoarele rezultate : Japonia — România 
(tineret) 3—0 ; U.R.S.â. — Polonia 3—2 ; România — Bulgaria 3—2 (7-15, 
15-11, 15-11, 9-15, 15-10).

mânia tineret L

FOTBAL Importante
ciasamen

HEZUmTE TEOTCEMoment retrospectiv
Era greu de închipuit 

un final mai adecvat 
celei de-a XVI-a edi
lii a turului ciclist al 
României, decît acest 
ultim sprint pe Stadio
nul Republicii, în care 
ordinea primilor clasați 
reeditează 
etapa inaugurală 
rești-Ploiești. 
văr, urmărind 
acerbă dintre 
și Ciocan, am 
clipă iluzia că 
din nou la debutul com
petiției I

Startul impresionant al 
rutierilor germani, 
așteptata răsturnare

■ situajie din etapa 
X lll-a, cînd Rusu a 

luat tricoul galben, | 
tru a-1 consolida 
circuitul de la Tg, 
reș — apărîndu-l 
cu tenacitate pină 
București, revenirea 
landezilor, învingători "n 
trei etape consecutive, 
ascensiunea amenință
toare a lui Borschel, 
care a terminat „la un 
sfert de roată” de lo
cul secund — iată, în- 
tr-o înșiruire sumară, 
cîteva dintre punctele 
de atracție ale Turului 
1967.

Dacă 
acestea 
rietatea 
bătute, 
mii — 
lipsit nici după-amiezile 
de arșiță, nici ploile to
rențiale, nici vîntul — 
potrivnic cel mai 
desea — dar mai ales

primirea cu 
sărbătorească 
s-au bucurat 
tânjii celor 
participante,

sosirea din 
Bucu- 

Intr-ade- 
disputa 
Mickein 

avut o 
asistăm

ne- 
de 

a 
pre- 
pen- 

pe 
Mu- 
apoi 

i la 
o-

vom adăuga la 
pitorescul și va- 

peisajelor stră- 
capriciile vre- 

din care n-au

a-

adevărat 
de care 

reprezen- 
nouă 
de-a 

gul marelui circuit 
vom înțelege și 
bine atmosfera 
minantă a întrecerii 
cent încheiate.

Pe 
cursa 
semnul 
forje 
două 
noastre 
Germane — 
răsturnat de 
toarea „ 
Mickein, în mult discu
tata etapă Galaji-Ora- 
șul Gh. Gheorghiu-Dej; 
totuși, după cum știm, 
cicliștii germani s-au 
menținut în continuare 
pe primul plan, vizînd 
chiar supremația în cla
samentul individual. Da
că n-au reușit acest lu
cru, datorită atît replicii 
hotărîte a principalilor 
adversari, cît și unor de
fecțiuni în propriile rîn
duri — colegii lui Bors- 
chel au în schimb satis
facția de a fi cucerit 
detașat trofeele ,,inter
mediare" — respectiv 
sprintul, < 
întrecerea 
Concurență 
danezi și 
au avut la 
numeroase „sclipiri 
parcurs.

In 
rului 
rului 
dată 
învingătorului compefi-

țări 
lun-

mai 
do
re-

plan sportiv, 
a debutat sub 

echilibrului de 
dintre primele 
formafii ale tării 
și echipa R. D. 

echilibru 
surprinză- 

cădere" a lui

căfărarea și 
pe puncte, 

olandezi, 
cehoslovaci 
rîndul lor 

pe

sftrșlt, dind Ceza- 
ce este al Ceza- 

— vom sublinia o- 
mai mult meritele

jlei. La 23 de ani, Emil 
Rusu cucerește o victo
rie de prestigiu, la ca
pătul unui sezon bogat 
în succese. Sprijinit 
temeinic de o formație 
omogenă, el a dovedit, 
de astă dată, pe lingă 
talentul unanim recu
noscut — maturitate în 
aprecierea situației, cu
raj și promptitudine în 
momentele decisive. 
Este adevărat că ne-ar fi 
bucurat să-l vedem 
cîștigind, pe lingă pro
ba contra-timp, și o 
etapă obișnuită.

Nu putem să nu a- 
mintim, de asemenea, 
comportarea admira
bilă a lui Gabriel Moi- 
ceanu, accidentat des
tul de Serios încă în cea 
de-a treia zi, și care a 
continuat să apere to
tuși, cu dirzenie, cu
lorile echipei, — ca și 
eforturile lui Mickein 
și Kazmierzak, care, 
deși handicapați de in
dispoziții fizice sau de 
incidente mecanice, au 
reușit să se impună prin
tre protagoniști.

Alături de ei — 
Prinsen, Mineboo, Ze- 
lenka, Malcev, ' cuplul 
Nielsen-Nielsen, Ek Jen 
Ake — ca și mulji alții, 
și-au adus din plin con
tribuția la reușita celei 
de-a XVI-a ediții a Tu
rului României, soldată 
cu un frumos succes al 
sportului cu pedale din 
țara noastră.

Dan DEȘLIU

© UNIVERSITATEA CRAIOVA 
PETROLUL 2—0 (1—0). Au marcat: 
Deselnicu (min. 33) și Cîrclumâ- 
rescu (min. 90).

® F. C. ARGEȘUL — _______
BACÂU 4—0 (3—0). Au marcat : 
Nuju (min. 18 și 55), loniță (min. 
25) și Țurcan (min. 39).

------- - STEAGUL ROȘU 
A marcat : Chivu

© RAPID — PROGRESUL 1—1 
(0—0). Au marcat : I. lonescu 
(min. 67) pentru Rapid ; Țarâ- 
lungâ (min. 85) pentru Progresul.

DINAMO CLASAMENT

O U.T.A.
1—0 (0—0). 
(min. 88).

o FARUL — UNIVERSITATEA 
CLUJ 1—1 (1—0). Au marcat :
Iancu (min. 22) pentru localnici ; 
Barbu (min. 57) pentru oaspeți.

® A.S.A. TG. MUREȘ 
0—0.

© STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 1—0 (0—0). A marcat : 
Negrea (min. 55).

JIUL

La Pitești. SCORUL ETAPEI — 
In mare vervă si posesori ai unei 
bune pregătiri tehnico-tactice. pites- 
tenli i-au învins pe băcăuani la un 
scor categoric : 4—0. Mai mult de 70 
de minute, gazdele au dominat si 
..bombardat" poarta apărată de Ghi- 
tă. Oaspeții au ajuns si ei în apro
pierea careului gazdelor, însă Barbu, 
Ilie Stelian, Ioachim Popescu si. în 
ultimă instanță, portarul Coman au 
îndepărtat pericolul. Cele patru go
luri au fost înscrise în urma unor 
acțiuni colective si din faze destul 
de spectaculoase.

Cu 20 de minute înainte de termi
narea partidei, băcăuanul David a 
fost eliminat de pe teren pentru lo- 

, virea intenționată a adversarului si 
injurii la adresa arbitrului.

La Craiova, DOAR REZULTATUL 
I-A MULȚUMIT PE LOCALNICI... 
Intîlnirea a fost cîstigată pe merit 
de craioveni. dar în ansamblu jocul 
lor si al ploiestenilor s-a situat la un 
nivel tehnic modest. Ambele forma
ții au acționat încîlcit. cu multe gre
șeli tehnice elementare. In ultimele 
secunde, fundașul ploieștean Florea 
si portarul lonescu au ..luftat". per- 
mitînd lui Cîrciumărescu să împingă 
fără dificultate mingea în plasă...

La nereușita acestei partide, pe lin
gă greșelile jucătorilor, trebuie adă
ugate si cele ale arbitrului N. Mi- 
hăilescu (București), care adeseori au 
nemulțumit atît publicul, cît si ju
cătorii.

Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a Excelenței 
Voastre, am deosebita plăcere de a vă transmite ură
rile mele cele mai sincere pentru fericirea și sănăta
tea dumneavoastră. Vă urez să îndepliniți în conti
nuare cu succes înaltele funcțiuni pe care le aveți pen
tru prosperitatea poporului român.

AMIR ABBAS HOVEYDA 
Primul ministru al Iranului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei dv. de naștere, am deosebita plăcere 
de a vă adresa 
cele mai bune

felicitările mele cele mai călduroase și 
urări de sănătate și fericire.

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu prilejul celei de-a 63-a aniversări a zilei dv. de 

naștere, vă adresez salutări cordiale și felicitări căldu
roase.

Cu sinceritate, 
LYNDON B. JOHNSON 

Președintele Statelor Unite 
ale Americii

Feldmareșalul 
MOHAMMAD AYUB KHAN 

Președintele Pakistanului

U Cralovu 6 4 11 10—5 9
Steaua 6 4 0 2 8—4 8
A.S.A. Tg. Mureș 6 8 2 1 10—9 8
F. C. Argeșul 6 3 1 2 8—5 7
Dinamo Buc. 6 2 3 1 7—4 7
Petrolul 6 3 0 3 7—6 6
U Uluj 6 2 2 2 7—7 6
Farul 6 2 2 2 5—5 6
Dinamo Bacău 6 3 0 3 7—12 6
Jiul 6 2 1 3 6—6 5
U.T.A. 6 2 0 4 5—7 4
Progresul 6 1 2 3 5—8 4
Steagul roșu 6 1 2 3 2—5 4
Rapid 6 1 2 3 4—8 4

lovitură de la 11 m. prin Pavlovici, 
în minutul 47.

La Constanța, APĂRĂRILE ȘI-AU 
DAT CONCURSUL LA MARCAREA 
GOLURILOR. — Pe un timp plăcut 
pentru fotbal, 15 000 de spectatori au 
asistat la un joc mediocru. Gazdele 
au controlat partida în prima repri
ză. dar n-au reușit să înscrie decît o 
singură dată, datorită unei greșeli 
de apărare a oaspeților. Clujenii, cu 
o condiție fizică mai bună, au acțio
nat mai legat în repriza secundă, 
cînd de altfel au egalat, cu largul 
concurs al portarului Utu.

La Arad, VICTORIE, DUPĂ 4 IN
FRINGED CONSECUTIVE. — în 
sfîrșit, pe stadionul din Arad, U.T.A. 
a făcut un joc curajos, a cîștigat și 
spectatorii au fost satiSfăcuți.

Textiliștii au dominat tot timpul. 
Totuși, nu și-au putut vedea fructi
ficate eforturile decît cu două minute 
înainte de fluierul final. Brașovenii 
s-au apărat destul de bine, însă nu
mai pînă la înscrierea golului.

(Din relatările corespondenți
lor noștri)

Domnului
ION

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a dumneavoas
tră, vă adresez felicitările mele foarte sincere, însoțite 
de urările mele călduroase. îmi amintesc cu satisfacție 
și plăcere de recenta dv. vizită, care a contribuit la 
strîngerea legăturilor de colaborare și bună înțelegere 
dintre cele două țări ale noastre.

P. J. S. DE JONG 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Olandei

GHEORGHE MAURER

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu, 
însoțit de un grup de specialiști, a 
plecat duminică la amiază la Bu
dapesta, unde va avea convorbiri 
cu președintele Comisiei de Stat a 
Planificării din R.P. Ungară, Imre 
Pardi.

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a Excelenței 
Voastre sînt fericit să vă adresez, în numele meu și al 
guvernului din Izrael, urările noastre cele mai bune 
pentru fericirea dv. personală și urările noastre cele 
mai sincere pentru un viitor fericit și prosperitatea 
continuă a Republicii Socialiste România.

LEVI ESHKOL
Primul ministru al Izraelulul

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste

In numele Consiliului Federal, 
adresez, cu ocazia celei de-a 65-a 
neavoastră, cele mai vii felicitări 
pentru fericirea dv. personală și 
blicii Socialiste România.

ROGER
Președintele Confederației Elvețiene

România
am onoarea să vă 
aniversări a dum- 

și urări călduroase 
prosperitatea Repu-

BONVIN

nn

Sesiune

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți membri ai con
ducerii C.S.P., precum și Jozsef 
Vince, ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

★
La sosirea la Budapesta, pre

ședintele C.S.P., Maxim Berghianu, 
a fost întîmpinat de Imre Pardi, 
președintele C.S.P. din R. P. Unga
ră, de alte persoane oficiale, pre
cum și de Dumitru Turcuș, amba
sadorul României în R. P. Ungară, 
și de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

i automobilistic al
De la Raliul automobi

listic al României, disputat 
sîmbătă si duminică, pînă la 
închiderea ediției nu ne-a par
venit decît numele unui singur 
cîstigător. deși. cum fusese 
stipulat Clar în regulament. în
trecerile urmau Să desemneze 
șase cîștigători, pe baza capa
cităților cilindrice ale automo
bilelor.

Totodată, ni se sesizează că 
după terminarea cursei s-au 
creat situații confuze si momen
te penibile la stabilirea 
locurilor fruntașe. datori-

că au fost puse în 
unii alergători date-

României
tă faptului 
discuție de
le riguros exacte consemnate de 
cronometrajele oficiale în car
netele de bord. Intrucît. firește a- 
ceste date nu pot constitui subiect 
de discuție, conducerea A.C.R.. 
are obligația să precizeze neîn- 
tîrziat rezultatele finale ale ra
liului pe unica bază a 
tudinii timpilor reali 
trati si a carnetelor de 
asa fel îneît această
competiție automobilistică 
amploare să se bucure de pres
tigiul necesar.

corecti- 
înregis- 
bord, în 

nrimă 
de

La Tg. Mureș, EROII MECIULUI: 
ION VASILE ȘI... PAVLOVICI. — 
Joc de mare luptă, viu disputat de 
la început si pînă la sfîrșit. în care 
un rol hotărîtor l-au avut apărări
le. Eroul meciului a fost Ion Vasile, 
portarul echipei Jiul, care a apărat 
cel puțin trei goluri ca si făcute. 
Jiul nu a venit însă la Tg. Mures în 
vizită, ci a jucat un fotbal deschis, 
punînd în repetate rînduri în peri
col poarta gazdelor. Bai. portarul 
mureșenilor, a salvat fenomenal. în 
minutul 66. un sut al lui Peronescu. 
De menționat că gazdele au ratat o

Rezultatele diii divizia B
Scria I. Politehnica Bucureș’ti- 

Victoria Roman 3—0 ; Portul Cons- 
tanța-Siderurgistul Galați 
C.S.M.S.-Chimia Rm. Vîlcea 
Chimia Suceava-Metrom 1—0 ; 
căra Moreni-Metalul București 
Electronica 
3—2 ; C.F.R.

2—2 ; 
î—o; 
Fla- 
2—1; 

Obor-Poiana Cîmpina 
Pașcani-Ceahlăul Pia

tra Neamț 3—0 ; în clasament, după 
6 etape, conduce C.S.M.S. Iași cu 10 
puncte

Seria a Il-a. Minerul Baia Mare- 
Gaz metan Mediaș 0—0; Metalul Hu- 
nedoara-C.F.R. Timișoara 0—0 ; In
dustria Sîrmei-Crișul 1—1 ; C.S.M. 
Sibiu-A.S. Cugir 2—0 ; Olimpia Ora- 
dea-C.F,R. Cluj' 2—1 ; Politehnica 
Timișoara-Vagonul Arad 2—1 ; 
în clasament, după 6 etape, conduce 
C.F.R. Timișoara cu 9 puncte.

a plecat la Bel
ele activiști ai

Duminică seara 
grad o delegație 
Partidului Comunist Român, con
dusă de Constantin Mîndreanu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R., care, la 
invitația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, va face o vizită 
ceastă țară, în schimb de 
riență.

La plecare, în Gara de 
delegația a fost condusă de 
Ștefan, membru al C.C. al 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni- 
colae lonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. de activiști 
de partid. Au fost de față Jaksa 
Petriei, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia Ia București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

în a- 
expe-

Nord,
Matei

P.C.R.,

Actualitatea rugbistică .
® Lra ÎQUÎis - Politehnica iași 6-6 ® Beziers - 
Grivita roșie 11-5 ® Steaua - Rulmentul 3-5 (5)

© Vizita în Capitală ă unei noi si 
valoroasa formații de rugbi fran
ceze — e vorba de Beziers — a trezit, 
cum era și normal, un mare interes 
în rîndul iubitorilor balonului oval, 
simpli spectatori sau specialiști. Oas
peții, cunoștințe . vechi pentru rug- 
biștii noștri, au întîlnit ieri după-a- 
miază pe gazonul stadionului „Re
publicii" echipa Grivița roșie.

Vechi rivale, între cluburile respec
tive existînd tradiția vizitelor reci
proce, Bâziers și Grivița roșie au o- 
ferit 
sânt 
mare 
și-au 
torit . _ 
eșaloanele de trei-sferturi.

Victoria â revenit rugbiștilor 
francezi. Scor 11—5 (6—5). prin
punctele' înscrise de Cabrol (două 
lovituri de picior căzute). Saisset 
(încercare). Dedier (transformare) — 
respectiv Țibuleac (încercare 
transformată). Echilibrul de for
te a fost însă aproape perfect. 
Si în prima si în. cea de-a 
doua repriză. Daca totuși tabela de 
marcaj a arătat pînă la urmă un 
scor favorabil oaspeților, aceasta se 
datorește — nu contestăm — insis
tenței atacurilor acestora, dar și ne
atenției grivițenilor care, la un atac 
ce putea să se soldeze cu înscrierea 
de noi puncte, au lăsat complet 
descoperit dispozitivul defensiv, per- 
mițînd oaspeților, ce între timp in
terceptaseră balonul, să facă o cursă 
de aproape 106 de metri, de la un 
but la celălalt, și să înscrie 5 puncte.

® La Iași, în încheierea turneului 
făcut în România, echipa La Voulte 
£ jucat ieri cu formația locală Poli-

și de această dată un intere
st echilibrat joc, cu faze 
spectacol, la crearea 
dat aportul deopotrivă 
din liniile de înaintare

> de 
cărora 
jucă- 

și din

tehnica. Partida s-a terminat la ega
litate : 6—6.

© în campionatul republican au avut 
loc ieri doar trei meciuri. Suficiente 
totuși centru a se putea consemna 
cea mai mare surpriză din ultimii 
ani : echina bucuresteană Steaua, a 
cărqi ..carte de vizită" este binecu
noscută. a fost învinsă ne teren pro
priu de formația Rulmentul Bîrlad. 
„întreaga echipă militară — ne spu- 
nea secretarul general al F.R.R., Ion 
Isvoranu — a jucat foarte slab. Cum 
nici Penciu. „responsabilul" cu în
scrierea punctelor, w-a fost în for
mă. ratînd de cîteva ori din poziții 
extrem de favorabile, înfrîngerea nu 
mai devine inexplicabilă. Bîrlădenii 
sînt totuși în real progres si victoria 
lor este pe deplin meritată".

Rezultatele
excepțtanoi

concursului 
Pronoexpres
de 30 lei). Extra- 
25 7 41 48 11. Ex-
33 31 4 39 22 20 9

49
25

10 36 2 
IV-a 39
30 lei și
29 32 48

de
47

FAZA I (bilete 
gerea i 1 36 32 9 
tragerea a Il-a 44 
11. Extragerea a IlI-a 5 
6 26 45 1. Extragerea a 
42 2 20 37 49 14 16.

FAZA a Il-a (bilete <le
18 lei). Extragerea a V-a
18 45 41 1 14. Extragerea a Vl-a 6 
15 26 34 48 39 10 8 18. Extragerea 
a Vil-a 21 14 6 44 33 10 38 13 4.

FAZA a IH-a (bilete de 30 lei, 
18 lei și de 9 lei). Extragerea a VIII-a 
45 43 18 36 6 44 22 11 42. Extragerea 
a IX-a 33 28 21 41 8 18 34 35 12.

FAZA a IV-a (bilete de 30 lei, 18 
lei, 9 Iei și 3 lei). Extragerea a X-a 
34 11 33 3 43 42 39 38 44.

La invitația Asociației de priete
nie China — România, duminică a 
plecat la Pekin o delegație a In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, care va 
face o vizită de prietenie în R.P. 
Chineză. Delegația este condusă de 
Costică Alecu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

Duminică la nrînz s-au încheiat lu
crările sesiunii de comunicări știin
țifice a cadrelor didactice de la ca
tedrele de filozofie, sociologie si so
cialism științific din învătămîntul su
perior.

In cadrul sesiunii, desfășurată în 
decursul a trei zile, au fost prezen
tate ceste o sută de comunicări ur
mate de fructuoase dezbateri. Sesiu
nea s-a desfășurat în ședințe plena
re si pe secții de specialitate. In ca
drul ședințelor plenare au pre
zentat comunicări prof. dr. Valter 
Roman — Revoluția științifică si 
tehnică contemporană si importanta 
ei istorică ; prof. Tudor Bugnariu, 
membru corespondent al Academiei 
R. S. România — Forțele motrice 
spirituale ale constituirii si consoli
dării comunităților etnice ; prof. dr. 
doc. C. G. Dimitriu — Determinarea 
valorii cercetării științifice ; conf. N. 
Kallos — Semnificația axiologică a 
politicului ;
Funcția gnoseologică a 
lectori A. Cosmatchi si Gh. 
eseu — Aspecte ale întăririi 
rii partidului cu masele în 
etapă de dezvoltare a tării
etc. în încheiere, prof. dr. doc. Jean 
Livescu. adjunct al ministrului învă- 
tămîntului. a subliniat utilitatea 
schimbului de opinii pentru dezvol
tarea activității catedrelor de științe 
sociale în concordantă cu sarcinile 
trasate de partid.

■a

Duminică a sosit în Capitală cu
noscutul scriitor sovietic Leonid 
Leonov, care, la invitația Uniunii 
Scriitorilor din Republica Socialis
tă România, va face o vizită în 
țara noastră. La sosire, oaspetele a 
fost întîmpinat de acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scrii
torilor, și alți membri ai condu
cerii uniunii. (Agerpres)

lector N. Novac — 
ideologiei ;

Andre- 
legătu- 
actuala 
noastre

(Urmare din pag. I)
ieșit, zilnic, pe porțile întreprinderi
lor 60 tractoare, 60 autocamioane și 
autobuze, 28 mașini-unelte pentru aș- 
chierea metalelor, la circa trei ziîe 
o nouă locomotivă Diesel electrică, 
zilnic circa 1060 aparate de radio, 
peste 340 televizoare, circa 455 frigi
dere, 330 mașini electrice de spălat 
rufe și alte bunuri materiale de fo
losință îndelungată.

O asemepea creștete calitativă, în
soțită de introducerea consecventă a 
progresului tehnic în industrie a a- 
sigurat valorificarea tot mai înaltă 
a resurselor naturale ale țării, creș
terea eficienței economice în folosi
rea fondurilor fixe, sporirea continuă 
a productivității muncii. Numai în 
ultimii 6 ani, consumul de energie e- 
lectrică pe un muncitor din indus
trie a crescut de aproape 2 ori, iar 
productivitatea muncii, în medie, a- 
nual, cu 7,8 la sută. Marcînd schim
bări calitative esențiale, tocmai pe 
seama amplificării productivității 
muncii, creșterea producției indus
triale a devansat pe cea a fonduri
lor fixe, ceea ce învederează o spo
rire a eficienței dotării economiei cu 
mijloace tehnice moderne.

Dezvoltarea accentuată a produc
ției industriale și schimbările inter
venite în nomenclatorul acesteia au 
avut ca rezultat modificarea struc
turii exportului românesc. Ponderea 
mașinilor și utilajelor în totalul ex
portului a crescut de la 4,2 la sută 
în 1950. la 17,3 Ia sută în 1966, a 
produselor chimice, îngrășămintelor 
și cauciucului de la 1,7 la sută, la 
5,8 la sută. Exportăm astfel de pro
duse în zeci de țări ale lumii, in
scripția „fabricat în România" 
rîndu-se de prestigiu și bune 
cieri.

Anuarul ilustrează cifric și 
țațele pozitive obținute în 
1966 de agricultura noastră sociaiistă 
— o ramură de bază a economiei na
ționale. Atrage în mod deosebit aten
ția faptul că, în urma măsurilor ini-

bucu- 
apre-
rezul- 

anul

țiate de partid pentru dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a • agriculturii 
și perfecționarea organizării și con
ducerii acestei importante ramuri, 
în anul 1966 producția agricolă a în
registrat o creștere însemnată față de 
anul 1965 — de peste 14 la sută. Pro
ducția totală de cereale a fost în anul 
1966 de 13,9 milioane tone, iar pro
ducția de grîu s-a ridicat la' 5,1 mili
oane tone. A crescut efectivul de 
animale, ajungînd la începutul 
anului 1967 
pete bovine, 
14,1 milioane 
și volume de 
și investițiilor 
dezvoltarea agriculturii, a bazei teh
nice materiale a acesteia. în anul 
trecut, mecanizarea principalelor lu
crări agricole se realiza cu peste 
90 800 tractoare fizice, 67 300 semănă
tori mecanice, aproape 40 000 com
bine pentru păioase.

Datele anuarului consemnează 
succese importante și în celelalte ra
muri ale economiei. Progresul con
tinuu al industriei și agriculturii a 
permis dezvoltarea și modernizarea 
transporturilor de mărfuri și de că
lători. în anul 1966, volumul mărfu
rilor transportate a fost de 8 ori mai 
mare decît în 1950. Totodată, s-au 
creat condiții pentru utilizarea din 
ce în ce mai rațională a forței de 
muncă existente, absorbirea atît a 
sporului dat de creșterea populației, 
cit și a forței de muncă eli
berată de agricultură. Este sem
nificativ faptul că, datorită în
deosebi procesului de industrializare 
a țării, ponderea populației din agri
cultură în totalul populației ocupate 
a scăzut de la 74 la sută în 1950, la 
55 la sută în 1966. In aceeași perioa
dă, numărul saiariaților din economia 
națională a crescut de 2,1 ori, ajun
gînd în anul 1966 la 4,5 milioane.

Rezultatele remarcabile în toate 
ramurile economiei, în creșterea în 
ritm susținut a venitului național se 
concretizează în asigurarea premise
lor nu numai pentru înfăptuirea re-

la
la 5,2 milioane câ- 
5,4 milioane porcine, 
ovine. Aceste ritmuri 
producție se datorase 
alocate de stat pentru

producției socialiste lărgite, cl 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
viață ale oamenilor muncii. între 
anii 1950—1966 salariul real a sporit 
de 2,4 ori, iar volumul desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul socialist 
de 5,3 ori. în perioada 1951—1966 au 
fost' Construite și date în folosință 
din fondurile statului aproape 450 000 
apartamente, cu un grad de confort 
în continuă creștere. Totodată, spo
rirea veniturilor oamenilor muncii 
și sprijinul acordat din partea statu
lui au creat posibilitatea ca, în ace
eași perioadă, populația să-și con
struiască, folosind fondurile proprii, 
un număr de circa 1 200 000 case.

Importante sume au fost alocate 
de stat în scopul dezvoltării invăță- 
mîntului și culturii, ocrotirii sănătă
ții, acordării de pensii și altor ac
țiuni social-cukurale, cheltuieli care 
reprezintă un sfert din bugetul țării. 
Cheltuielile soclal-culturale pe un 
locuitor s-au ridicat în 1966 la 1230 
Iei, față de 211 lei in 1950. în pre
zent, fiecare al 5-lea cetățean al țării 
studiază în instituții de cultură ge
nerală, învățămint profesional și 
tehnic sau de învățămint superior. 
Numărul locuitorilor ce reveneau la 
uh medic a fost de 662 in 1966, față 
de 1 895 în 1938 și 1 047 în 1950.

Neîndoielnic, Anuarul statistic 1967 
comportă alte și alte reflecții, la în- 
demîna celor care îl răsfoiesc. Esen
țiale sînt înfăptuirea sistematică a 
programului partidului și statului în 
vederea dezvoltării armonioase și 
multilaterale a patriei noastre, per
spectiva certă a înfloririi continue a 
economiei și culturii, a ridicării ni
velului de trai al poporului. Cheză
șia realizării acestei perspective o 
constituie munca și entuziasmul, ab
negația de care a dat și dă do
vadă poporul nostru, conducerea 
înțeleaptă de către partid a întregu
lui proces de înfăptuire a sarcinilor 
stabilite acum doi ani de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

în ziua de 23 septembrie 1967 a 
încetat din viață academicianul 
Ștefan Nădășan, renumit om de 
știință, specialist în domeniul re
zistenței și încercării materialelor.

Acad. Ștefan Nădășan s-a născut 
la Timișoara la 19 august 1901. 
După absolvirea Politehnicii din 
Timișoara, a activat ca inginer și 
consilier la Căile Ferate Române 
și ca profesor la Institutul politeh
nic din Timișoara.

Acad. Șt.. Nădășan a îndeplinit 
importante funcții — vicepreșe
dinte al Academiei, director al Ba
zei și al Centrului de cercetări teh
nice din Timișoara ale Academiei, 
vicepreședinte al Consiliului 
țional 
nilor. 
șurat 
vi tate 
zistenței materialelor și încercărilor 
de metale, publicînd numeroase 
lucrări apreciate în țară și în străi
nătate. în activitatea sa științifică 
a militat neobosit pentru sporirea 
eficienței cercetării științifice și . 
legarea ei tot mai strînsă de ne
voile industriei. A creat și dezvol
tat laboratorul de rezistență și în
cercare a metalelor de la Centrul 
de cercetări tehnice Timișoara al 
Academiei.

Pentru activitatea sa științifică, a 
fost ales membru al Academiei Re
publicii Socialiste România.

Eminent profesor, a desfășurat 
cu pasiune o îndelungată activitate 
didactică la Institutul politehnic

din Timișoara, pregătind numeroa
se generații de ingineri necesari 
economiei naționale. Pentru meri
tele sale deosebite, didactice și ști
ințifice, a fost distins cu titlul de 
profesor emerit și i s-au acordat 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

în întreaga sa activitate a mun
cit cu mult elan și devotament 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce i 
s-au încredințat. A fost membru al 
Partidului Comunist Român.

încetarea din viață a acad. Șt. 
Nădășan constituie o grea pierde.-e 
pentru științele tehnice și învăță- 
mîntul superior din țara noastră.

Na- 
al Inginerilor și Tehnicie- 

Pe tărîm științific a desfă- 
o rodnică și valoroasă, acti- 
de cercetare în domeniul re-

Prezidiul Academiei Repub’Mi 
Socialiste România 

Ministerul învățămîntului
*

Pentru organizarea funeraliilor 
s-a constituit o comisie formată din 
acad. Remus Răduleț, vicepreședin
te al Academiei, prof. univ. Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în
vățămîntului, acad. Coriolan Dră- 
gulescu, directorul Bazei de cerce
tări științifice din Timișoara a A- 
cademiei, prof. univ. Constantin 
Avram, rectorul Institutului poli
tehnic din Timișoara, prof. univ. 
Gheorghe Savii, decanul Facultății 
de mecanică a Institutului politeh
nic din Timișoara.

'Ar
Adunarea de doliu va avea Ioc 

azi, 25 septembrie, orele 15, iar în
humarea, în jurul orei 16 la cimiti
rul din Calea Buziași — Timișoara.
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dovedit a fi strîns 
de „tinerii liberali", grup 

se pronunță pentru o po- 
mai de stînga. Noua gene- 
din partid este formată în

ECONOMICĂ

încercat să-și amăgească 
ascultătorii prin promi
siunea că S.U.A. ar fi 
dispuse, în interesul sal
vării blocului, să accepte
în cadrul lui principiul 
„partner-ship"-ului (re
lații egale), spre deose-

BLACKPOOL Deschiderea VIZITA ÎN

în atmosfera autumnală a ora
șului Blackpool, conferința recent 
încheiată a partidului liberal din 
Anglia a constituit un punct de 
atracție pentru ziariștii britanici. 
Au existat destule motive. In a- 
ceastă „toamnă politică fierbin
te", reuniunea de la Blackpool a 
atras atenția, fie și numai prin fap
tul. că este prima conferință libe
rală sub conducerea noului lider 
al partidului, Jeremy Thorpe. Dar 
nu numai atît. Observatorii poli
tici au așteptat cu interes cuvîn- 
tările reprezentanților celor două 
aripi ale partidului, „tradiționa
liștii" și „tinerii liberali". Pozițiile 
acestora s-au delinit mai precis 
în răstimpul care a trecut de la 
conferința liberală de la Brighton, 
anul trecut.

„O relansare liberală", este titlul 
unui editorial apărut în cotidianul 
francez „Le Monde", consacrat con
ferinței de la Blackpool. Și, într-ade- 
văr, ziariștii prezenți în micul oraș 
englez au constatat o serie de 
schimbări în platforma politică a 
liberalilor. Acest partid, subliniază 
Richard Clements, redactor șef al 
revistei „Tribune" grupare politică 
cu îndelungate tradiții care în tre
cut a dat Angliei numeroși oameni 
de stat, încetase să mai joace 
un rol de prim plan în viața brita
nică In aceste condiții, arată „Le 
Monde", s-a pus cu stringență pro
blema „reîntineririi partidului". Un 
prim pas l-a constituit înlocuirea 
„tradiționalistului" Jo Grimond cu 
Jeremy Thorpe în funcția de lider. 
Acesta s-a 
legat 
care 
litică 
rație
special din tineri dezamăgiți atil 
de politica laburistă, cit și de cea 
conservatoare. In perioada care 
s-a scurs între cele două conferințe 
liberale, reprezentanții organizații
lor universitare și-au expus cu 
claritate vederile mai realiste. Ast
fel, ei cer, printre altele, încetarea 
agresiunii S.U.A. în Vietnam și se 
pronunță pentru măsuri 
împotriva regimului rasist 
desia al lui Ian Smith.

Aceasta este atmosfera
s-a deschis întrunirea de la Black
pool. Observatorii politici se 
așteptau la o aprigă înfruntare în
tre cele două curente, înfruntare 
care, după cum s-a crezut, ar pu
tea duce chiar la o scindare în 
sinul partidului. Dar nu s-a întîm- 
plat nimic din cele prevăzute. Mai 
mult, spre surprinderea celor pre
zenți, „tradiționaliștii" s-au raliat 
în cele din urmă punctelor de ve
dere exprimate de „radicali". La 
Londra se arată că explicația con
stă în teama reprezentanților aripii 
de dreapta de a-și vedea popu
laritatea amenințată de programul 
învechit pe care-1 susțineau. Este 
necesar, spunea Jeremy Thorpe, să 
se adopte o platformă politică di
ferită de cea a laburiștilor și a 
conservatorilor, căci pozițiile aces
tora se deosebesc între ele „ca un 
crocodil de un aligator”.

Noul program liberal s-a crista
lizat la recenta conferință. în ce 
constă el ? Ziarul „Times" arată că 
în domeniul politicii interne, rezo
luțiile prezentate și adoptate la 
Blackpool condamnă cu severitate 
măsurile dellaționiste ale cabine
tului, măsuri care au dus la o 
creștere fără precedent a șomaju
lui în Anglia, după război. „Mai 
bine devalorizarea lirei, decît un 
milion de șomeri", declara Jeremy 
Thorpe.în cuvîntarea sa. Se relevă 
că programul de la Blackpool are 
unele asemănări cu cel al aripii de 
stînga a laburiștilor. O moțiune ce- 
rînd încetarea agresiunii americane 
în Vietnam și disocierea guvernului 
Wilson de acțiunile S.U.A. in Asia 
de sud-est a fost adoptată cu o 
majoritate covîrșitoare de voturi.

Pozițiile exprimate la conferință 
sînt semnificative pentru actuala 
situație politică din Marea Brita
nie, remarcă cercuri politice din 
Londra. In acest sens, ..relansarea 
liberaliloi" despre care scria „Le 
Monde", pe o platformă mai de 
stînga, indică o stare de spirit 
care-și face tot mai mult loc în rîn- 
durile opiniei publice engleze.

Șerban BERINDEI

O unitate a forjelor patriotice sud-vietnameze evidențiată in luptă

PLOVDIV 24 (Agerpres). — La 
24 septembrie s-a deschis cea de-a 
23-a ediție a Tîrgului internațional 
de la Plovdiv, în cadrul căruia, pe 
lîngă țara-gazdă, R. P. Bulgaria, 
expun 42 de țări prezentînd cele 
mai însemnate realizări din dome
niul industriei. La festivitatea 
inaugurării au luat parte Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și 
alți conducători de partid și de 
stat bulgari. Cuvîntarea de deschi
dere a fost rostită de ministrul co
merțului exterior, Ivan Budinov, 
care a relevat însemnătatea Tîr
gului pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale dintre țările participan
te. Conducătorii de partid și de stat 
bulgari au vizitat, apoi, pavilioa
nele Tîrgului.

COPENHAGA 24 (Agerpres). — 
Continuîndu-și călătoria în Dane
marca, delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat 
în zilele de 23 și 24 septembrie a.c. 
ferma experimentală „Trollesmin- 
de“ de lîngă Hillerod, centrul
mercial „Rodcvre", expoziția de

pictură „Luiziana", castelul Krom- 
borg din Helsjnor, precum și re
dacția și tipografia ziarului „Land 
og folk".

Delegația, însoțită de tovarășul 
Knud Jespersen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca, a 
depus o coroană de flori la cimiti
rul eroilor rezistenței daneze, 
„Mindelungen", din Ryvang.

REUNIUNEA ȚĂRILOR MEMBRE

SAIGON 24 (Ager
pres). — In cadrul u- 
nui miting organizat 
la Saigon, mii de stu
denți. reprezentînd 
principalele centre u- 
niversitare sud-viet
nameze. au cerul, „o- 
prirea bombardamen
telor efectuate de a- 
viația americană asu
pra R. D. Vietnam, 
încetarea imediată a 
focului și retragerea 
trupelor americane 
din Vietnamul de sud 
intr-un interval de 
timp determinat". „E- 
ste pentru prima oară 
— subliniază corespon
dentul agenției Fran
ce Presse — cînd în 
cursul unei reuniuni 
publice organizate la 
Saigon sînt exprima
te cu atîta precizie 
asemenea cereri".

La miting au par
ticipat. studenți ai u- 
niversităților din Sai
gon, Dalat, Con Thieu 
și ai universității bu
diste, 
protestat, de 
nea, împotriva 
ficării recentelor 
legeri". 
de sud este condus de 
Casa Albă" — a de
clarat Nguyen Van 
Tu, secretarul asocia
ției studenților uni
versității Con Thieu.

Participanții la. mi
ting au organizat a- 
poi o demonstrație pe 
străzile Saigonului. în 
timpul demonstrației, 
grupuri de studenți au 
i/upt și au dat foc lo
zincilor ce oglindeau 
„realizările guvernu
lui". punînd în locul 
lor lozinci

se cerea încetarea os
tilităților.

Participanții la mi
ting și la demonstra
ție au adresat o scri
soare deschisă preșe
dintelui Statelor Uni
te. Johnson. în care 
cer : „încetarea imix
tiunii americane în 
Vietnam, căci proble
mele 
pot 
decît 
porul
prirea. imediată 
tilităților din 
nam, care să inceapă 
prinlr-o încetare a 
bombardamentelor a- 
supra teritoriului R.D. 
Vietnam".

O scrisoare cu un 
conținut similar a fost 
adresată secretarului 
general al O.N U., U 
Thant.care

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Po
trivit unei relatări a Agenției Cen
trale Telegrafice Coreene, convor
birile dintre delegațiile societăți
lor de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană și Japonia' consacrate pro
blemei prelungirii acordului de 
repatriere a cetățenilor coreeni 
aflați pe teritoriul japonez, au fost. 
întrerupte ca urmare a părăsirii 
sălii de ședință de către delegația 
japoneză Amintind încercările re
petate făcute de partea japoneză 
în vederea sistării convorbirilor, 
agenția A.C.T.C. respinge poziția 
Societății de Cruce Roșie a Japo
niei, care nu a făcut eforturi în 
vederea soluționării problemei ce
lor 600 000 de coreeni aflați în 
prezent în Japonia și care doresc 
să se înapoieze în patria lor — 
R.P.D. Coreeană.

Delegația coreeană a făcut o se
rie de propuneri destinate înche
ierii cu succes a convorbirilor și 
în cele din urmă a propus relua
rea acestora in termen de o lună, 
timp în care partea japoneză se 
poate pregăti în vederea adoptării 
unei poziții mai constructive

problema acordului. Delegația ja
poneză a respins și această pro
punere, părăsind, după cum s-a 
arătat, sala de ședințe. Delegația 
coreeană a atras atenția asupra 
faptului că partea japoneză poar
tă responsabilitatea consecințelor 
ce pot decurge din anularea unila
terală a acordului de repatriere.

în ultimul timp în Afganis
tan a început o vâslă campa
nie sanitară profilactică și 
curativă, în cursul căreia o 
atenție specială este acordată 
copiilor și tineretului școlar. 
Echipe de cadre medicale me
dii și superioare străbat țara 
efectuînd controale profilacti
ce și vaccinări. La Kabul, 
precum și în alte centre urba
ne au fost, organizate cursuri 
de pregătire a unor lucrători 
sanitari care urmează să se 
deplaseze în mediul rural și 
să participe la educația sani
tară a maselor de țărani. In 
fotografie — control antidif- 
teric efectuat copiilor din car
tierele mărginașe din Kabul.

(Urmare din pag. I) 
adepte ale pactului 
tlantic, sînt nevoite să 
cunoască spulberarea 
cestui mit, este cît 
poate de elocvent.

Și totuși, situîndu-se
o poziție contrară logicii, 
la Luxemburg s-au căutat 
căi și șanse „de supravie
țuire a alianței". încă din 
prima zi, secretarul gene
ral al N.A.T.O., Manlio 
Brosio, a invitat pe cei pre
zenți „să-și dubleze efor
tul, căci începînd din lu
na august 1969 oricare 
țară membră ar putea lua 
individual inițiativa, cu 
preaviz de un an, de a se 
retrage din alianță". A- 
peluri la întărirea rîndu- 
rilor au fost făcute și de 
alte personalități. Iar 
secretarul general al 
A.T.A., Pierre Mahias, 
după ce și-a exprimat re
gretul că anul 1967 a 
fosi anul mutării în afara 
Franței a organismelor 
N.A.T.O.. a cerut partici- 
panților să-și dedice efor
turile chiar încercărilor de 
a readuce în alianță 
«fiul rătăcitor».

Au fost semnalate 
manevre mai subtile,
raportul prezentat, Euge
ne Rostow, subsecretar de 
stat al Statelor Unite, a

Și
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Alegerile cantonale din Franța
PARIS 24 (Agerpres). Ieri, pe 

teritoriul Franței și în departa
mentele de peste mări s-a desfășu
rat primul tur de scrutin al ale- 

. gerilor cantonale. In urma acestor 
alegeri va fi reînnoită jumătate 
din componența consiliilor gene
rale ale departamentelor.

Alegerile au loc în două scru
tine. Candidatul se consideră ales 
în primul tur dacă a obținut o ma
joritate absolută, adică peste 50 la 
sută din voturi. în cel de-al doi
lea tur de scrutin, pentru alegere 
este suficientă’ o majoritate rela
tivă.

Reprezentanții țărilor membre 
ale Fondului Monetar Interna
tional se vor reuni începînd de 
luni la Rio de Janeiro pentru a 
examina planul în vederea spo
ririi lichidităților mondiale pre
zentat de „Grupul celor zece“, 
principalele țări capitaliste din 
lume (țările Pieței comune — 
fără Luxemburg — S.U.A., Ma
rea Britanie, Canada, Suedia 
Japonia). Planul elaborat la 
august la Londra reprezintă 
dispozitiv de intervenție în 
de penurie a mijloacelor de plăți 
internaționale, situație conside
rată în prezent ca fiind doar te
oretică. în ciuda insistențelor 
S.U.A., problema creării unei
„monede" de rezervă (aur sau 
hîrtie) a fost lăsată la o parte.

în preajma deschiderii reuniu
nii, autoritățile braziliene au luat 
măsuri 
preveni 
festa ții 
S.U.A., 
această

Din Bonn se anunță că ser
viciul federal de statistică a 
anunțat că cifra de afaceri a 
industriei R. F. a Germaniei s-a 
ridicat in luna iulie a.c. la 30 
miliarde mărci, inregistrîn- 
du-se o scădere de 2,8 la sută, 
in raport cu aceeași lună a 
anului 1966. (Totuși, exportu
rile au crescut în luna iulie cu 
8 la sută, atingînd o valoare 
totală de 5,5 miliarde mărci). 
Cel maCputernic regres a fost 
înregistrat in industria bunu
rilor de consum, unde cifra de 
afaceri a scăzut cu 5,5 la sută 
față de luna corespunzătoare a 
anului precedent. Scăderi în
semnate au fost înregistrate și 
in sectorul materialelor de 
construcții (5,2 la.sută), al mi
nelor (4,1 la sută).

tățile de a se manifesta 
independent pe arena in
ternațională.

Acelorași țeluri — 
salvarea N.A.T.O., între
ținerea spiritului „po
liticii de bloc" — le-au 
fost consacrate șl o serie

excepționale pentru a 
organizarea unor mani- 
de protest împotriva 

datorită rolului jucat de 
țară în relațiile economi

ce cu America Latină. S-a anun
țat arestarea „preventivă" a pes
te 3 000 de persoane, dintre care 
multe cunoscute pentru vederile 
lor progresiste, precum și a unui 
mare număr de studenți. S-a co
municat oficial că în perioada 
desfășurării reuniunii vor fi mo
bilizați 11 000 de polițiști și mi
litari brazilieni.

Armatorul olandez Corne
lius Verolme a anunțat con- 
struirea unui nou șantier na
val (unul din cele mai mari 
din lume) pentru petroliere cu 
un deplasament de 850 000 de 
tone — ceea ce depășește de 
multe ori tonajul celui mai 
mare pachebot existent astăzi. 
Noul șantier va folosi 15 000 
de lucrători și este menit să 
concureze cu marile șantiere 
navale japoneze.

agențiile de presă transmit:
REPRESIUNI ÎN COLUMBIA. După cum informează ziarul colum

bian „Voz Proletariat în departamentul Santander și în orașul Neiva, 250 
de persoane au fost arestate pe motive politice. Potrivit informațiilor zia
rului, în închisorile militare din Bogota deținuții „sînt supuși unor intero
gatorii îndelungate, în timpul cărora reprezentanții autorităților militare 
le cer -«colaborarea» în schimbul unor recompense, iar cei care refuză sînt 

maltratați".

PROCESUL DEBRAY. Consiliul de război al Boliviei a hotărît ca dez
baterile în procesul înscenat tînărului publicist francez Regis Debray să 
înceapă marți, 26 septembrie, în localitatea Camiri. După cum se știe, De
bray, arestat de mai multe luni de autoritățile boliviene, este acuzat că ar 
fi participat la mișcarea de partizani din această țară.

depășesc 
nul 1969. După cum 
nunță agenția France 
Presse, pentru 27 și 28 
septembrie este prevăzu
tă întrunirea grupului de 
planificare nucleară, care 
va examina probleme

N.A.T.O.-in contradicție 
cu destinderea

LA INVITAȚIA GUVERNU
LUI BULGAR, la Sofia a sosit în- 
tr-o vizită oficială Uataro Kanno, 
ministrul comerțului exterior și al 
finanțelor al Japoniei — anunță 
agenția B.T.A.

bire de acela al „lea- 
der-ship"-ului (conduce
re), aplicat pînă acum și 
în virtutea căruia S.U.A. 
și-au asumat rolul domi
nant în alianță- Este însă 
evident că asemenea 
promisiuni au doar sco
pul , de a frîna ten
dințele centrifuge din 
N.A.T.O., de a prinde 
pe partenerii europeni ai 
S.U.A. într-o nouă 
de angajamente 
le-ar îngreuna

suită 
care 

posibiii-

de 
se 
te 
au 
derației interaliate a ofi
țerilor de rezervă" de la 
Triest, conferința grupu
lui consultativ al N.A.T.O. 
pentru cercetarea și dez
voltarea aerospațială de 
la Torino, unde cercu
rile militariste s-au 
rătat preocupate de 
planificarea acțiunilor 
organizației pe perioa-

alte acțiuni întreprin
de cercurile militaris- 
în ultima vreme. Așa 
fost congresul „confe-

a-

■„tactice și strategice de o 
deosebită importanță pen
tru alianță".

Pînă și unele ziare oc
cidentale au sesizat ca
racterul anacronic al mă
surilor și pledoariilor în 
favoarea întăririi alianței, 
pentru că — așa cum re
marca Walter Lippmann 
— „ele vin în contradicție 
cu destinderea pe care' 
majoritatea europenilor o 
doresc și o caută cu per
severență și care presu-

pune eroziunea și dizol
varea pactelor'.

Intr-adevăr, dialogul 
intereuropean este în pli
nă desfășurare. Firave 
pînă nu de mult, con
tactele și legăturile din
tre estul și vestul bătrî- 
nulul nostru continent au 
devenit acum tot mai vii. 
Aproape că nu există țară 
care să nu se pronunțe 
în favoarea instaurării u- 
nui climat de pace și 
securitate pe continentul 
nostru. „Astăzi — declara 
nu de mult primul 
nistru al Turciei, 
leyman Demirel — în 
lațiile dintre statele 
estul și vestul Europei, 
indiferent de regimul lor, 
apar elemente noi care 
ajută... la instaurarea pă
cii pe continent*.

Apelurile pentru salva
rea N.A.T.O. demonstrea
ză îngă o dată criza prin 
care trece alianța atlanti
că, arată că forțele poli
tice retrograde sînt îngri
jorate de fenomenele po
zitive din climatul politic 
european. Tendințele spre 
statornicirea unui climat 
de pace și colaborare în
tre popoare își croiesc 
drum tot mai larg pe con
tinentul nostru.

LA MOSCOVA A SOSIT O 
DELEGAȚIE GUVERNAMEN
TALĂ ECONOMICĂ A R.P.D. 
COREENE, condusă de Li Giu En, 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene — anun
ță agenția TASS.

O CONFERINȚĂ TEORETI
CĂ INTERNAȚIONALĂ, consa
crată aniversării a 100 de ani de la 
apariția primului volum al „Capi
talului", s-a deschis la 
Conferința este organizată 
blioteca „Karl Marx" din 
Angliei și la ea participă 
de știință din numeroase țări.

Lopdra. 
de Bi- 
capitala 
oameni

DOI AVIATORI ENGLEZI, 
David Taylor și Trevor Copleston, 
piloții avionului lui Moise Chombe, 
care au fost reținuți la 30 iunie pe 
aeroportul din Alger, au fost elibe
rați de autoritățile algeriene în 
mineața zilei de 24 septembrie, 
aceeași zi, ei s-au îmbarcat pe 
avion aparținînd unei companii 
edeze care face curse regulate
ruta Alger — Geneva — Londra.

S.U.A. VOR CONTINUA SĂ 
CONTRIBUIE ANUAL LA BU
GETUL IORDANIAN. în legătu
ră cu această hotărîre, adusă la cu
noștință Iordaniei, ambasadorul 
S.U.A., Findley Burns, a remis Mi
nisterului de Finanțe din Iordania 
un cec în valoare de 1,5 milioane 
de dolari. Această sumă constituie 
o parte din contribuția anuală a 
Statelor Unite la bugetul Iordaniei.

Un pichet de greva al docherilor din Londra
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