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TANANARIVE

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări a proclamării republicii, ziua 
națională a Republicii Malgașe, în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, adresez excelenței voastre 
sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de prosperitate pentru 
poporul malgaș.

Excelenței Sale

Domnului PHILIBERT TSIRANANA
președintele Republicii Malgașe

O sarcină primordială pentru toți

oamenii muncii din agricultură

FIECARE ZI, FIECARE CEAS
PRIELNIC- FOLOSITE

NTENS LA SEMĂNAT!
JUDEȚUL CLUJ

De ce lipsesc 
de la datorie 
mecanizatorii ?

Pînă la această dată, în județuj 
Cluj s-a realizat numai 23 la sută 
din planul însămînțărilor de toam
nă, iar în cooperativele agricole a- 
cest procent este de numai 17 la 
sută. De asemenea, s-au recoltat nu
mai 49 la sută din suprafețele culti
vate cu sfeclă de zahăr, 23 la sută din 
cele cu cartofi și numai 7 la sută la 
porumb. Simpla comparație cu rezul- 
~J.tele obținute în 4 din județele 
Ihjiitrofe arată că se putea semăna 
mai mult,

Și în cuprinsul județului Cluj sînt

unități unde s-au depus șl se de
pun eforturi deosebite pentru ca în- 
sămînțatul și recoltatul culturilor de 
toamnă să se facă fără întîrziere. 
In cooperativele agricole din Recea 
Cristuri, Cîțcău, Cășei, Ciubăncuța, 
Ceanul Mare și altele se lucrează 
nu numai după zile bune, ci și după 
orele și nopțile cînd încetează ploi
le. La Recea Cristuri s-a asigurat o 
astfel de mobilizare la recoltări în- 
cît tractoarele au avut tot timpul 
teren liber pentru arat și semănat. 
Ca urmare, în cîteva zile toate cele 
220 de hectare vor fi însămînțate. 
La cooperativa agricolă din Ceanul 
Mare, forțele sînt concentrate la re
coltatul și transportul sfeclei 
cele 165 hectare, lucrare ce 
propie de sfîrșit.

In multe unități însă timpul 
nic nu este folosit din plin, 
cum se știe, hotărîtor la însămînțărl 
este utilizarea cu randament a mij
loacelor mecanizate. Tractoarele a- 
parținînd întreprinderilor de meca
nizare a agriculturii din Cluj, Hue
din, Gherla au făcut însă foarte pu
țin în această toamnă fie din cauza 
lipsei da teren liber pentru lucrări,

Asistența medicală
V,

domiciliu este
un serviciu proscris ?

Pe linia eforturilor depuse în ve
derea acordării unei asistențe medi
cale calitativ superioare se înscrie și 
inițierea, încă de acum cîțlva ani, a 
serviciului de asistență la domiciliu. 
Promovarea acestui serviciu, paralel 
cu activitatea curentă din circum
scripții și policlinici, ca o completare 
a acesteia, era menită să înlesneas
că tratarea și îngrijirea acelor bol
navi care, deși nu solicită urgențe 
medicale, sînt totuși nedeplasabili. 
Sînt cuprinși, în această categorie, 
copii, adulți și vîrstnici. Sistemul a- 
sistenței medicale la domiciliu — in- 
cluzînd consultații și tratamente — 
se află în prezent în sarcina circum
scripțiilor sanitare urbane, în timpul 
programului lor de lucru pe teren, și 
a policlinicilor teritoriale — în afara 
acestui program. Am căutat, în an
cheta noastră, să vedem cum sînt 
realizate aceste principii și forme de 
organizare, în ce constă eficiența lor.

La Iași, asistența la domiciliu este 
asigurată prin două „verigi" : circum
scripțiile urbane și policlinica muni
cipiului. în timpul programului de 
lucru al circumscripțiilor, populația 
beneficiază de trei ore de consultații 
și tratamente la domiciliu pentru 
adulți șl de patru ore pentru copii 
— acordate de către medicii de cir
cumscripție și, respectiv, efectuate 
de surorile medicale (de pedia
trie și adulți) — de regulă între orele 
12—15. în rest, aceste prestații medi
cale sînt asigurate prin policlinică. 
Cum stau lucrurile în această pri
vință ? Dacă un bolnav solicită asis
tență medicală la domiciliu în timpul 
programului de lucru al policlinicii, 
un medic specialist din policlinică 
face deplasarea, părăsind activitatea 
de cabinet. Este, firește, o situație 
anormală, contracarată, e drept, de 
situația de după încheierea progra
mului ; atunci, serviciul este organi
zat satisfăcător, prin cei 4 medici de 
gardă în timpul nopții la policlinică, 
dintre care 2 fac deplasări pe teren 
(unul pentru copii și altul pentru a- 
dulți), avînd și un mijloc de locomo
ție pus la dispoziție de stația de sal
vare.

Dar una din problemele cele mai 
spinoase este cea a serviciului de tra
tamente la domiciliu. Acest serviciu 
este organizat numai pentru copiii 
pînă la 1 an. în rest, pacienții se de
plasează, pentru orice tratament, la 
cabinetul special amenajat în policli
nică sau la punctele de tratament or
ganizate pe lîngă unitățile cu paturi 
care funcționează zi și noapte. Dar 
cu bolnavii nedeplasabili ce se în- 
tîmplă ? Fiecare se descurcă după 
cum poate, apelînd la eventuale cu
noștințe. Iar dacă nu beneficiază de 
astfel de relații, nimeni, dar absolut 
nimeni nu le poate asigura un trata
ment sistematic, regulat la domiciliu.

Ne-am adresat Direcției sanitare 
județene Iași cu întrebarea : „Cum 
credeți că. s-ar putea îmbunătăți ac
tuala situație ?“

— Pentru organizarea acestui ser
viciu (cel afectat copiilor pînă la 1 
an — n.n.), ne-a spus dr. Cornel Pe- 
treanu, medic inspector, am folosit 
toate mijloacele de care dispunem : 
pentru transport — autoturismul po
liclinicii și mașini de la stația de sal
vare județeană, cadrele le-am luat 
din alte sectoare ale policlinicii, iar 
programul de lucru s-a stabilit în 
funcție de posibilitățile existente. în 
rest, totul ne depășește.

— Analizînd programul de lu
cru pe teren al cadrelor medi
cale din circumscripții, rezultă, după 
părerea noastră, că aceste cadre pot 
fi utilizate mal rațional. Avem în ve
dere dispensarele comasate. De 
exemplu, dacă surorile pediatre și 
surorile de medicină generală pentru 
adulți de la punctul ambulatoriu co
masat Copou (circumscripțiile sani
tare urbane II, III, IV) s-ar deplasa 
pe teren în toate cele trei circum
scripții, timpul afectat bolnavilor ar

fie datorită slabei organizări a mun
cii. Sîmbătă la prînz am trecut prin 
cooperativa agricolă de producție Că- 
ian. Era o zi frumoasă în care se 
putea lucra din plin. Secretarul or
ganizației de partid, loan Nemeș, 
ne-a prezentat un program de lucru 
al tractoarelor. Numai că 4 din ele 
se aflau la sediul brigăzii, iar trac
toriștii — nicăieri. Este oare de mi
rare că la această unitate nu se se- 
mănase decît pe 30—40 hectare ? Cu 
2—3 zile în urmă, tot pe o vreme 
favorabilă lucrărilor în cîmp, la coo
perativa agricolă din Dăbîca din cele 
12 tractoare aparținînd I.M.A. Bon- 
țida două stăteau la sediul brigăzii 
din lipsa unor piese de schimb. Alte 
două erau plecate la întreprindere, 
iar unul zace de cîteva săptămîni în 
curtea unui cetățean. Tot sîmbătă la 
prînz am putut vedea tractoare ga
rate la sediul secțiilor de tractoare 
din Cămăraș, Geaca și Mociu, trac
toriștii fiind plecați pe la casele 
lor.

Duminică, de asemenea, a fost 
timp favorabil pentru a se putea lu
cra din plin în cîmp. Profitînd de 
această situație, în unele locuri me
canizatorii au lucrat toată ziua. La 
cooperativele agricole din Florești și 
Gilău, toate tractoarele arau și se
mănau, toți cooperatorii erau la cu
les. în alte locuri nu s-a făcut ni
mic, pierzîndu-se o zi frumoasă. La 
cooperativa agricolă „Unirea" Cluj 
și la cea din Chinteni, cu toate că 
de cu seară se întocmiseră planuri 
pentru a doua zi, 20 de tractoare 
aparținînd întreprinderii de mecani
zare a agriculturii din Cluj erau a- 
liniate la sediu, iar tractoriștii — 
plecați. La cooperativa agricolă din 
Căpuș 50 de bărbați, în frunte cu 
președintele, lucrau la construcția u- 
nui grajd, în timp ce în cîmp nu era 
aproape nimeni. La cooperativa a- 
gricolă din Turea nu se lucra, de
oarece șeful secției de tractoare, Va- 
sile Rabotin, și președintele loan 
Laszlo nu se întorseseră de la o nun
tă. Exemplele acestea ilustrează fap
tul că unii tractoriști și conducerile 
întreprinderilor de mecanizare a a- 
griculturii nu privesc cu destulă răs
pundere sarcina de a folosi 
prielnic la arat și semănat, 
semenea, conducerile multor 
rative agricole dau dovadă 
păsare pentru lucrările care 
executate în această perioadă și de 
care depinde viitoarea recoltă.

în ceea ce privește recoltatul sînt 
unități care n-au început efectiv a- 
ceastă lucrare. în condițiile toamnei 
acesteia, recoltatul presupune mobili
zarea unor mari forțe, buna organi
zare a muncii atît la cules cît și la 
transportul produselor, o permanentă 
îndrumare și control. Dacă la semă
nat situația este mai dificilă oare
cum, deoarece mijloacele mecanizate 
nu pot lucra pe terenuri îmbibate cu 
apă, la recoltări se poate acționa 
mai ușor- Dar iată ce s-a putut con
stata în cîteva unități vizitate sîm
bătă. La cooperativa agricolă din 
Căian nu se culesese nici un știulete 
de pe cele 320 de hectare ; nu se 
atinsese nimeni nici de sfecla de 
zahăr de pe mai bine de 60 ha. 
Brațe de muncă există, dar cine să 
le organizeze și să le îndrume din 
moment ce președintele Simion Min- 
teoan era plecat să predea cînepa la 
Gherla, iar inginerul Sebeși Carol 
încă de la prînz se urcase în auto
turism și a luat drumul Clujului. 
La cooperativele agricole din Bol- 
duț și Boian se lucra, nimic de
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Dr. Ion BIBERI

în decursul trecutei evo
luții istorice a omenirii e- 
voluția disciplinelor științi
fice a fost, de bună seamă, 
înceată, spiritul strict știin
țific a fost adesea contami
nat de preocupări străine 
de rigoarea gîndirii logice. 
Dar nevoia de înțelegere a 
legilor naturii, în vederea 
unei adaptări a activității 
umane a condus, în toate 
culturile, la cercetări va
riate — astronomice, mate
matice sau biologice. Cer
cetările istorice au arătat 
astfel exactitudinea, uneori 
surprinzătoare, cu care oa
menii civilizațiilor yechi 
egiptene sau chaldeene au 
conceput universul și mă
sura în care datele științi
fice au alcătuit orientări 
pentru tehnica și viața 
practică a acelor timpuri. 
Ceea ce particularizează 
configurația aparte a epocii 
noastre în evoluția istorică

este întinderea și admci- 
mea influenței gîndirii jsi 
activității științifice, ~ ajun-' 
gind la o adevărată muta
ție în structura vieții so
ciale.

Niciodată, în adevăr, ști
ința nu a avut reprezen
tanți mai numeroși și nu a 
folosit instrumente de cer
cetare mai perfecționate, 
niciodată organizarea și re
țeaua colaborării științifice 
internaționale nu au fost 
mai eficiente. Statisticile 
arată că numai la înfăptui
rea programelor spațiale 
lucrează, în diferite țări, 
milioane de oameni de ști
ință și tehnicieni de toate 
categoriile ; suprafața con
tinentelor este împînzită 
de rețeaua a numeroase in
stitute și laboratoare știin
țifice ; numărul periodice
lor destinate informării 
cercetătorilor, în vederea 
asigurării unei munci siste
matice, se cifrează la mul
te și multe zeci de mii; 

.participarea mașinilor elec
tronice și a noilor tehnici 
de înregistrare sau difuza
re a informației duce la o 
unificare și organizare a 
rezultatelor științifice.

Este un fapt binecunos
cut că această activitate nu 
urmărește țeluri exclusiv 
teoretice. Gîndirea științifi
că este, în principal, core
lată aplicațiilor tehnice.

■ Nevoia de cunoaștere, ine
rentă spiritului uman, este 
îmbinată cu activitățile 
practice. Cele două mari 
călăuze ale activității știin
țifice, științele biologice și 
științele fizico-matematice, 
își află încoronări supre
me în activități practice, 
destinate să ridice valoarea 
spirituală a omului, ușu- 
rîndu-i, în același timp, 
condițiile de viață.

(Continuare în pag. a II-a)

Stimați tovarăși,
Invitația pe care am primit-o din partea dum

neavoastră de a participa Ia sărbătorirea împlinirii 
a 140 de ani de Ia întemeierea, de către neobositul 
animator și patriot Samuil Vulcan, a gimnaziului 
din Beiuș, mi-a produs o deosebită bucurie. Vă mul
țumesc din toată inima și vă transmit, cu ocazia 
acestui eveniment, cele mai calde felicitări pentru 
rezultatele obținute în activitatea de mare răs
pundere pe care o desfășurați.

în îndelungata sa existență, Liceul din Beiuș a 
jucat un rol important în păstrarea și cultivarea 
limbii strămoșești, în răspîndirea culturii și știin
ței pe meleagurile bihorene, a format numeroase 
generații din rîndul cărora s-au ridicat oameni de 
știință și cultură, militanți de seamă pentru pro
gresul și propășirea patriei.

Dezvoltarea pe care a cunoscut-o școala dumnea
voastră în anii socialismului este o expresie grăi
toare a grijii partidului nostru pentru înflorirea 
întregului învățăraînt, pentru ridicarea nivelului de 
cultură și civilizație al poporului român.

Doresc, și cu acest prilej, să exprim înalta pre
țuire pe care partidul și statul o acordă membrilor 
corpului didactic pentru munca lor plină de dăruire 
și pasiune, consacrată instruirii și educării tinere
tului școlar, pregătirii sale temeinice pentru muncă 
și viață, pentru a-și aduce contribuția activă la 
construirea societății socialiste și comuniste. Vă 
îndeamnă la aceasta bogatele tradiții ale școlii ro
mânești, perspectivele deschise de partid pentru 
dezvoltarea și perfecționarea continuă a învăță- 
mîntului, marile realizări dobîndite de poporul nos
tru în dezvoltarea economică, socială și culturală a 
țării.

Furtînd în inimi mîndria de a fi continuatorii 
unor patrioți înflăcărați care și-au început pregăti
rea în acest liceu, folosind din plin condițiile de stu
diu ce v-au fost create, aveți datoria, dragi elevi, 
să învățați cu sîrguință, îmbogățindu-vă neîncetat 
cunoștințele cu tot ceea ce gîndirea umană a făurit 
mai de preț în știință, artă și literatură, să duceți 
mai departe măreața operă de creație materială și 
spirituală pe care o înfăptuiesc astăzi părinții și 
frații voștri.

Tuturor, celor prezenți la această sărbătoare, vă 
doresc multă sănătate și fericire, noi și însemnate 
succese în munca pe care o depuneți pentru edifi
carea României Socialiste.

Stimați tovarăși,

îmi face o deosebită plăcere ca la aniversarea ce
lor aproape patru secole de existență a liceului 
dumneavoastră, să adresez membrilor corpului di
dactic, elevilor, organizației de partid și organiza
țiilor de tineret, tuturor participanților la această 
emoționantă sărbătoare, un călduros 
de noi succese și fericire.

înființarea cu 375 de ani în urmă 
Secuiesc a școlii de nivel mediu în
reprezintă un moment important în istoria învăță- 
mintului și culturii din țara noastră. Din rîndul 
elevilor care au învățat în această școală s-au ri
dicat numeroși intelectuali de valoare — scriitori, 
artiști, cercetători, profesori, ingineri, medici — caro 
au adus o contribuție de seamă la progresul țării.

în anii construcției socialiste, odată cu înflorirea 
întregului nostru învățămînt, Liceul din Odorheiul 
Secuiesc a cunoscut o puternică dezvoltare, sporin- 
du-și aportul la pregătirea tinerelor generații, la 
răspîndirea științei și culturii In această parte a 
țării.

Pătrunși de o caldă dragoste față de patria co
mună — România socialistă, — profesorii acestui liceu 
și-au înmănuncheat capacitatea creatoare, pasiunea 
și priceperea pentru înarmarea tineretului cu ma
rile cuceriri ale inteligenței umane, pentru forma
rea lui ca participant activ și devotat la făurirea 
noii orînduiri, la munca entuziastă a întregului 
nostru popor.

în societatea noastră socialistă, prin grija parti
dului și statului, școala oferă tuturor copiilor, fără 
deosebire de naționalitate, depline posibilități de 
a învăța, de a-și dezvolta talentele și aptitudinile, 
ea contribuie Ia crearea unor trainice legături prie
tenești între toți tinerii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — izvor de noi înfăptuiri 
pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.

Mulțumindu-vă din inimă pentru invitația do a 
lua parte la acest memorabil jubileu, vă urez dum
neavoastră, cadrelor didactice și elevilor, realizări 
cît mai mari în activitatea viitoare, spre Întărirea 
și înflorirea patriei noastre socialiste.

(în pag. a ll-a publicăm relatări de Ia manifestările ce au avut 
loc la Beiuș și Odorheiul Secuiesc)

La uzina „Electromotor" din 
Timișoara au iost puse în 
funcțiune noi linii tehnologice, 
cu flux de producție automa
tizat și mecanizat, concepute 
și realizate de specialiștii uzi
nei, în cadrul acțiunii de auto- 
utilare. Astfel au fost organi
zate liniile de prelucrare me
canică a carcaselor de mo
toare mari și micromotoare. 
Dotate cu dispozitive de prin
dere pneumatică, utilaje de 
găurite și filetare multiplă și 
simultană și cu alte instalații 
complexe, noile linii tehnolo
gice au contribuit la creșterea 
simțitoare a productivității 
muncii și la reducerea mano
perei cu aproape 30 la sută, 
în același timp a fost extinsă 
aplicarea procedeului 
de ștanțare automată 
lor pentru statoare și 
utilizate în producția 
tipurilor de motoare electrice 
de serie mare, produse de a- 
ceastă.uzină. Prin noul proce
deu se asigură îmbunătățirea 
calității și o productivitate 
mult sporită.
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în Africa de Sud, în 
fiecare zi noi fapte și 
acte de un mare drama
tism îngroașă dosarul 
draconicelor măsuri dis
criminatorii la care 
este supusă populația 
de culoare. Rezoluțiile 
O.N.U., embargoul 
nomic, protestele 
niei mondiale sînt 
tate cu sfidare la 
toria. Economia 
este și ea subordonată 
politicii de apartheid.

După cum este știut, 
în ansamblul continen
tului african, care, ca ur
mare a secolelor de do
minație colonială, poar
tă pecetea subdezvol
tării, economia Afri
cii de Sud ocupă un loc 
aparte. Avînd imense 
bogății naturale (aci se 
obține cea mai mare 
producție de aur din 
lume), cu o producție 
organizată după rețete 
mai modeme, cu folo
sirea mijloacelor 
canizate, cu o rețea 
de comunicații diversi
ficată, economia sud- 
africană — judecind 
după date statistice pri
vind procesele 
logice și 
globale ale 
albe — se 
faza țărilor 
relativ dezvoltate din

avan- 
altă 
Sud 

zbate 
mod 
care 

în

punct de vedere eco
nomic.

Dar în totală discor
danță cu această dez
voltare economică se 
află structura socială. 
Din acest punct de ve
dere, datele indică exis
tența în cadrul aceluiași 
teritoriu a „două comu
nități" : pe de o parte, 
Africa de Sud „albă", 
căreia îi corespunde e- 
voluția economică 
sată ; iar, pe de 
parte, Africa de 
„nealbă", care se 
în cătușele acelui 
de viață inuman 
aste apartheidul,
existența și menținerea 
„dezvoltării separate" a 
celor două comunități 
rezidă trăsătura carac
teristică a economiei 
sud-africane. Economis
tul francez Claude 
dayman arăta că pen
tru a cunoaște Africa 
de Sud trebuie să ai în 
vedere nu numai „con
textul economic", ci și 
„concepția și organiza
rea dezvoltării separa
te, altfel spus apar
theid".

Rasiștii albi care de
țin puterea în toate sec
toarele vieții interne au 
introdus un „dirijism de 
stat" ce acționează ex
clusiv în favoarea albi-

lor. Față de populația 
de culoare acesta echi
valează cu un „colonia
lism intern". Această 
populație, fie că lucrea
ză în agricultură sau 
in minele din Transvaal 
sau Natal, este folosită 
esențialmente pentru 
munci în condiții deo
sebit de grele. Astfel, 
în 1963, în minele din 
Africa de Sud lucrau 
48 075 albi, majoritatea 
angajați pentru muncile 
de suprafață și 386 301 
oameni de culoare care 
munceau în galerii. Ra
portul între salarii era 
de 15 :1 în favoarea 
albilor. O statistică pe 
grupuri rasiale privind 
veniturile pe locuitor 
indica în 1959 următoa
rele : pentru albi — 425 
de lire, pentru metiși ■— 
54 de lire, pentru negri 
bantu — 39 de lire. Iar 
o statistică foarte re
centă arată că venitul 
fiecărui alb se ridică la 
624 lire și numai 37 lire 
pentru un bantu ; deci, 
în timp ce venitul unui 
bantu' a scăzut cu 2 lire, 
un alb cîștigă cu 199 de 
lire mai mult, 
cifre ilustrează

Fotbal cu balonul... oval. (Imagine spectaculoasă din întîlnirea demonstra
tivă susținută de două selecționate australiene pe stadionul Republicii, din 

Capitală) (Foto : S. Cristian)
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cinema
tografiee

;■

tovarășul

două, ar fi nece- 
transport propriu, 
deplasare rapidă, 
modalitate nu ne

ridica- 
a tutu- 
de na- 
pentruȚilinskl,

Vesnik,

după romanul cu același 
al lui Dimitri Medvedoev. 
evocă o pagină din lupta 
a partizanilor în timpul

din 
din 
din 

Miercu-

Liceul
de salut 

„Gh. Lazăr" 
„Mihail Eminescu" 

a Liceului din

Spectacole teatrale
o Astă seară pe scena Teatrului de estradă „Ion Vasilescu' va 

avea loc premiera spectacolului de estradă „HANUL MELODIILOR 
POPULARE" de H. Negrin șl Ciupi Rădulescu.

o Duminică 20 octombrie, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
prezintă în premieră piesa „METEORUL" de Fr. Diirrenmatt. Regia 
spectacolului este semnată de Valeriu Moisescu (regizor secund 
Petre Popescu), decorul de arhitect Dan Jitianu, iar ilustrația muzi
cală de Mircea Tudor Ciortea. Distribuția reunește o serie de 
cunoscuți actori ai scenei bucureștene, dintre care amintim pe : 
Toma Caragiu, Beate Fredanov, Septimiu Sever, Rodica Tapalagă, 
Gh. Ghițulescu, Emmerich Schaffer, Vasile Florescu, Dorin Dron 
și alții.

o Teatrul din Ploiești prezintă vineri 18 și sîmbătă 19 octombrie 
în sala Teatrului „C. I. Nottara' piesa „O NOAPTE FURTUNOASA" 
de I. L. Caragiale, montată de Romulus Vulpescu în scenografia 
lui Vintilă Făcăianu. Din distribuție fac parte Candid Stoica, Mar
gareta Pogonat, Corneliu Revent, Gina Trandafirescu, Valeriu 
Popescu, Nicolae Dinică și Constantin Drăgănescu.

SUFLETE TARI — producția ci
nemascop a studiourilor sovietice 
în regia lui Viktor Gheorghiev, ins
pirată 
nume 
Filmul 
eroică
războiului antihitlerist. Dintre inter
preți amintim pe Gunnar 
Ivan Pereverzev, Evgheni 
Llusiena Ovcinnikova etc.

a cursurilor universității
POPULARE BUCUREȘTI

VARA CAPRICIOASA
ție a regizorului Jiri Menzel. Filmul 
a fost distins cu Marele premiu al 
juriului autorilor și cu Marele pre
miu al juriului tehnicienilor la Fes
tivalul de la Karlovy-Vary 1968.

produc-

Duminîcă dimineață, în prezența 
unui numeros public, a avut loc în 
sala Palatului Republicii festivitatea 
de deschidere a cursurilor Universi
tății populare București pe anul 
1968—1969.

La masa prezidiului au luat loc aca
demicieni, profesori universitari, 
membri ai Consiliului științific al 
Universității populare București, re
prezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai Consiliului 
pentru răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice, oameni de cultură și 
de artă.

Festivitatea a fost deschisă de acad. 
Ștefan Milcu, președintele C.R.C.C.S.

o între 15 și 22 octombrie, librăria 
„Mihai Eminescu" din Bucu
rești va găzdui o expoziție a 
cărții apărute în Editura Academiei 
Cehoslovace de științe. Expoziția va 
fi organizată pe bază de reciprocitate, 
în cadrul convențiilor de colaborare 
dintre Editura Academiei Republicii 
Socialiste România și Editurile Aca
demiilor de Științe Cehoslovacă și 
Slovacă. Publioatiile expuse vor fi din 
cele mai diferite domenii ale științei, 
în aceeași perioadă, o expoziție ase
mănătoare va putea fi vizionată și la 
Cluj.

• Foaerele Teatrului Mic adăpostesc 
o expoziție alcătuită din două grupuri 
de lucrări de genuri diferite. Primul 
grup este alcătuit din afișe și pro
grame ilustrînd activitatea teatrului 
„Gerard Phillippe" . din St. Denis 
(Franța) iar al doilea grup din 10 gra
vuri colorate ale pictorului scenograf 
Helmut Stiirmer.

® Organizată cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani de la nașterea poetului 
și pictorului G. Talaz, expoziția orga
nizată la Casa Scriitorilor „M. Sado- 
veanu” ouprinzînd peste 55 de lucrări 
ale artistului se va deschide marți 
15 octombrie.

o C.S.C.A. a organizat în sala Ate
neului Român — str. Franklin nr. 1—3 
expoziția „Teatrul în R. P. Polonă". 
Vernisajul va avea loc luni 14 octom
brie.

© Joi 10 octombrie a avut loc în 
sălile Galeriilor de artă din str. Ma- 
gheru vernisajul expoziției de sce
nografie și desen Dan Nemțeanu.

o Sculptorul Șerban Rusu și pioto- 
rul Al. Trifu au deschis duminică 
13 octombrie în sala Kalinderu prima 
expoziție personală.

care a reliefat importanța acestor 
cursuri, subliniind că ele oferă nu
meroase posibilități de îmbogățire a 
cunoștințelor în cele mai variate do
menii ale științei, culturii, tehnicii, 
artei.

în cuvîntul său acad. Remus Ră- 
duleț, rectorul Universității populare 
București, s-a referit la caracterul 
complex pe care îl îmbracă cursurile 
în acest an cînd ele vor fi grupate 
nu numai pe direcții și domenii, ca 
în alți ani, ci și pe nivele de spe
cializare : cursuri de cultură gene
rală, cursuri axate pe probleme de 
specialitate, cursuri alternînd cu lu
crări practice și cursuri de limbi 
străine.

în cel de-al 7-lea an, Universitatea 
populară din Capitală își va începe 
cursurile cu aproape 10 000 de 
cursanți repartizați pe 34 de speciali
tăți.

Manifestarea a fost urmată de un 
spectacol muzical-literar la care și-au 
dat concursul interpreți de frunte ai 
scenelor bucureștene. (Agerpres)

LUSTRAGIUL — o nouă melo
dramă care urmărește eforturile 
unui simplu lustragiu, încununate 
în cele din urmă de succes, de a 
reuși în viață. Producție a studio
urilor grecești, filmul este regizat 
de Marla Plyta și are printre in- 
terpreți pe Dimitris Papamichail, 
Miranta Kounelaki, Mitsos Ligyzos, 
și pe copilul Vassilakis Kailas.

ZILELE FILMULUI CEHOSLOVAC, 
în această săptămînă, cinemato
graful „Republica” din Capitală 
va găzdui „Zilele filmului ceho
slovac”. Cu acest prilej vor putea 
fi vizionate producțiile : „Vară ca
pricioasă”, „Colivie pentru doi' și 
„întoarcerea vrăjitorului'.

ÎN SĂLILE DE CONCERT
® Astă seară in sala mică a Pa

latului, pianistul Valentin Gheor
ghiu, violonistul Ștefan Gheorghiu 
și violoncelistul Radu Aldulescu 
vor susține un concert de 
cu pian de Beethoven.

Trio-uri

o Un original spectacol 
net și imagini", realizat de 
Costescu, va fi găzduit de 
Român, marți 15 octombrie. Spec
tacolul este prilejuit de sărbători
rea unui veac de la înființarea Fi
larmonicii „George Enescu" și a 
80 de ani de la construirea Ate
neului.

de „Su- 
Jeaniha 
Ateneul

© Miercuri 16 octombrie, în sala 
Ateneului va avea loc concertul 
Orchestrei de cameră din Kiev, 
dirijat de Anton Șaroev. Tn sala 
mică a Palatului Republicii So
cialiste România va evolua cvin
tetul instrumental „The 
group of London".

music

Radio-
17 oc-

o Orchestra de Studio a 
televiziunii va susține joi 
tombrie la Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii sub bagheta diri
jorului Constantin Bobescu, cu 
concursul soliștilor Zenaida Pally, 
Nicolae Herlea și Dan lordăchescu 
un concert compus din arii din

Comemorarea a 70 te ani ds ia nașterea
lui George Mihail Zamfirescu

Cu prilejul împlini
rii a 70 da ani de la 
nașterea scriitorului 
George Mihail Zamfi
rescu în orașul Satu 
Mare a avut loc ieri 
dezvelirea unei plăci 
comemorativa la casa 
locuită de autorul 
„Domnișoarei Nasta- 
sia' între anii 1922— 
1924. Cu acest prilej, 
în sala Teatrului din 
oraș a avut loc o fes-

tivitate dedicată scrii
torului, a cărui primă 
parte de activitate 
s-a desfășurat în Satu 
Mare. Criticul literar 
Valeriu Râpeanu a 
vorbit despre viața și 
opera lui George Mi
hail Zamfirescu. 
fesorul N.
a evocat 
scriitorului
Mare. Artiști ai Tea-

Pro-
Antonescu 
activitatea 
la Satu

trului din Satu Mare 
au interpretat frag
mente din piesele 
scriitorului.

Au participat re
prezentanți ai comi
tetului județean de 
partid, ai comitetului 
pentru cultură și artă, 
prieteni ai scriitoru
lui, profesori, intelec
tuali, elevi, un nu
meros public.

(Urmare din pag. I)

Spațiu cosmic și fund de ocean, 
Întinderi polare și adîncuri ale Pă- 
mîntului sînt explorate, cunoscute și 
într-o măsură crescîndă folosite po
trivit nevoilor umane. Progresul 
științific are în epoca noastră o ca
dență rapidă ; fiecare an și chiar 
fiecare zi aduc o nouă îmbunătățire 
condițiilor de viață ; activitatea 
de producție și tehnologia civi
lizației își schimbă la scurte inter
vale profilul datorită introducerii 
mașinilor electronice și automatiză
rii ; gîndirea teoretică a omului de 
știință, făcînd corp comun cu aplica
ția practică, transformă fundamen
tal întreaga structură a vieții con
temporane.

Această transformare nu este însă 
totală, în sensul că nu interesează 
în același grad toate sectoarele vieții 
sociale, și, mai ales, în sensul că 
noul ritm de viată nu este generali
zat, la toate populațiile planetei. Cu 
deosebire, coexistenta civilizației zise 
atomice cu felul de viață primitiv — 
amintind, în unele regiuni ecuatori
ale. epoca neolitică — este un fapt 
pe care sociologul contemporan nu-1 
poate trece cu vederea ; difuzarea 
culturii științifice și tehnologice ac
tuale nu se săvîrșește simultan la 
toate popoarele, sau nu s-a răspîndit

cu aceeași rapiditate. Ne aflăm, cu 
alte cuvinte, nu în fata unei stări de 
fapt instalate definitiv, ci în fata 
unui proces evolutiv, care se va 
prelungi de-a lungul a multor și 
multor decenii.

Nu vom putea vorbi, în aceste con
diții, de o simplă „influentă" din 
afară a științei asupra vieții sociale

contemporane ; vă trebui să recu
noaștem că disciplinele științifice. în 
întregul lor, influențează dinlăun
tru societatea contemporană în în
săși structura ei de adîncime, că 
știința, viața intelectuală și morală 
a oamenilor, viața economică și so
cială alcătuiesc un întreg. Acest fapt 
impune omului actual, și îndeosebi 
omului de știință, anume exigente, 
deopotrivă de ordin intelectual și 
moral.

Știința va trebui să devină un mij-

opere, uvertura la „Freischiltz" de 
Weber și Balada pentru bariton, 
cor și orchestră de Mihail Jora. 
Dirijorul corului: Aurel Grigoraș.

• Joi 17 și vineri 18, în sala Ate
neului, Filarmonica „George Enes
cu" prezintă un program care va 
cuprinde Concertul nr. 2 pentru 
pian de Pascal Bentoiu (solistă So
fia Cosma), Suita II din baletul 
„Daphnis și Chloe" de Ravel și 
Simfonia in re minor de Cesar 
Frank. Dirijor: Mircea Basarab.

Duminica dimineața, în municipiul 
Odorheiul Secuiesc s-a sărbătorit îm
plinirea a 375 de ani de la crea
rea Școlii latine, astăzi Liceul „Dr. 
Petru Groza" din localitate. La ma
nifestarea sărbătorească au luat 
parte tovarășii Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Traian Pop, ad
junct al ministrului învătămîntului, 
Fur6 Iuliu, membru al C.C. al 
U.T.C., un mare număr de oaspeți 
sosiți de pe toate meleagurile țării.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
Szavuj Ludovic, primarul orașului. 
Tovarășul Janos Fazekas a dat citire 
Mesajului adresat de
Nicolae Ceaușescu cadrelor didactice, 
elevilor, organizației de partid și or
ganizațiilor de tineret de la Liceul 
„Dr. Petru Groza" din Odorheiul Se
cuiesc, primit cu deosebită însufle
țire și bucurie de întreaga asis
tență.

în continuare, au luat cuvîntul prof. 
Varro Gizela, directoare, și prof. Flo- 
rica Luță, directoarea adjunctă a li
ceului, care au arătat că în decursul 
timpului, școala aceasta, ca mul
te altele, a devenit o făclie a 
culturii, fiind frecventată atît de e- 
levi din localitățile locuite de secui, 
cît și de tineri români și sași din 
diferite părți ale Transilvaniei și din 
Moldova.
Jozsef, 
Gotthard 
al școlii, 
clasa a
clasa a XlI-a.

Au mai vorbit Szekely 
fost profesor al liceului,
Bela, procuror, fost elev 
elevii Băcanu Florin, din 

X-a, și Zarug Maria din

Conf. umv. Traian Pop a adresat 
cadrelor didactice șl elevilor un căl
duros salut din partea Ministerului 
învățămîntului. Liceul sărbătorit 
a primit mesaje 
partea liceelor 
Sibiu și 
Iași, 
rea Ciuc, școli cu vechi și îndelun
gate tradiții. Organizației .de tineret 
din școală i-a fost înmînată „Diplo
ma de onoare" a C.C. al U.T.C.

întîmpinat cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Janos Fa
zekas, care după ce a evocat unele 
momente din istoria școlii, conti
nuatoare a unor valoroase tradiții 
de cultură pe aceste meleaguri ale 
țării, a scos în evidență principiile 
fundamentale ale politicii partidului 
nostru consacrată înfloririi econo
mice și culturale a patriei, stăruința 
neabătută cu care urmărește 
rea materială și spirituală 
ror fiilor țării fără deosebire 
ționalitate, preocuparea sa 
perfecționarea continuă a învățămîn
tului, pentru sporirea responsabili
tății ce revin școlii, tuturor factori
lor sociali, chemați să contribuie la 
formarea noii generații.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, personal, în care, după 
ce se exprimă cele mai calde mul
țumiri pentru grija permanentă 
purtată școlii și slujitorilor ei, se 
spune : „Directivele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân privind dezvoltarea învățămîn
tului și Legea învățămîntului con-

stituie o noua și grăitoare manifes
tare a preocupării conducerii de 
partid și de stai pentru viitorul 
școlii românești și al naționalităților 
conlocuitoare, pentru continua ei 
perfecționare și modernizare, potri
vit cerințelor actuale și de perspec
tivă ale societății noastre socialiste, 
încredințăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, că membrii corpului didac
tic din liceul nostru, în frunte cu 
comuniștii, vor munci cu pasiune 
și devotament, vor depune tot ta
lentul și priceperea lor pentru în
făptuirea prevederilor cuprinse în 
aceste documente. Sîntem pă
trunși de înalta răspundere ce 
ne-a fost încredințată de a pre
găti și educa tinerele generații, de 
a le îndruma și ajuta să-și însu
șească în mod creator știința, de 
a sădi în mintea și inimile copiilor 
noștri dragostea fierbinte pentru pa
tria noastră comună, pentru condu
cătorul ei înțelept — Partidul Co- fel 
munist Român. Profund mișcați de u 
înalta apreciere pe care o dațî mun- 0 
cil și rezultatelor obținute de colec- f; 
tivul școlii noastre, de - prețioasele H 
îndrumări primite și cu acest prilej, 3 
prin mesajul ce ne-ațî adresat, vă ij 
mulțumim din inimă în numele [ij 
corpului didactic, al elevilor, al în- n 
tregii populații din Odorheiul Se- 
cuiesc și vă asigurăm de deplina |j 
noastră adeziune Ia politica clarvă- n 
zătoare marxist-Ieninistă pe care j 
partidul și statul nostru o promo- E 
vează cu consecvență spre 
fericirea poporului nostru, 
lismului șl păcii în lume".

în cadrul festivităților a
velită o placă comemorativă.

binele și 
a socia-

fost dez-

putea crește de 2—3 și chiar de 4 ori.
— Intr-adevăr, teoretic așa stau 

lucrurile. Dar pentru ca surorile 
dintr-o circumscripție să acopere ți 
terenul celorlalte 
sar un mijloc de 
care să asigure o 
Or, o asemenea 
stă la dispoziție...

Și cu aceasta s-a pus punct.
La Vaslui, situația este și mai slm- 

.plu de analizat, întrucît asistenta la 
domiliciu este ca și inexistentă. în 
afara consultațiilor și tratamentelor 
efectuate prin circumscripțiile ur
bane, nu se acordă asistență medi
cală.

— Există posibilitatea de a se or
ganiza și la dv. în oraș un serviciu 
la domiciliu 7

— Nu ne-am gîndit pînă acum — 
ne-a răspuns directorul policlinicii 
orașului. De altfel, nici nu avem po
sibilitatea.

_ Să fie oare într-adevăr așa ? Po
liclinica și cele două circumscripții 
din Vaslui funcționează în aceeași 
clădire, însumînd un total de 23 de ca
dre medicale medii. Dacă s-ar organi
za gărzi pentru serviciul la domiciliu, 
care ar include toate aceste cadre, 
le-ar veni rîndul cel mult o dată Ia 
două săptămîni la o gardă de noap
te, pe care o efectuează, de altfel, 
și acum, petreeîndu-și în:»i timpul 
în policlinică aproape degeaba. Mij
locul de transport ar putea fi luat 
de la stația de salvare. Ar fi un 
mare cîștig pentru bolnavi.

Ne-am dus și la Huși, tot în ju
dețul Vaslui. Spre surprinderea 
noastră, aici am găsit organizat un 
serviciu de asistență medicală la do
miciliu, dar tot numai pentru copiii 
pînă la 1 an. Totuși, este mai mult 
decît nimic, cum se întîmplă în ca
pitala de județ. E adevărat că Di
recția sanitară a județului Vaslui se 
află la început de drum. Dar aceas
ta nu justifică neglijarea totală a 
asistenței la domiciliu.

La București, serviciul de care ne 
ocupăm este mai bine organizat, 
mai bine dotat. în principiu însă, 
activitatea se desfășoară ca și la 
Iași, de tratamente beneficiind tot 
numai copiii foarte mici. Restul 
ponulației — descurcă-se cum poate !

Cerînd unele lămuriri la Direcția

centru de cultură 
a sărbătorit dumi-

patriotică, 
de 
In 

el

Beiușul, vechi 
din Transilvania, ___
nică 140 de ani de la înființarea Li
ceului nr. 1 din localitate.

La adunarea festivă care a avut 
•loc în piața centrală a orașului au 
luat parte Victor Bolojan, prim- 
secretar al Comitetului județean Bi
hor al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean provizoriu, 
Vasile Alexandrescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, invitați din numeroase lo
calități ale tării, foști profesori și 
absolvenți ai liceului, mii de locuitori 
ai orașului și din împrejurimi.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Teodor Petruț, primarul 
orașului. A luat apoi cuvîntul prof. 
Letitia Ramonceanu, directoarea li
ceului, care a înfățișat activitatea 
multilaterală desfășurată în acest 
așezămînt de cultură în 
ani de existență. Au 
cuvîntul prof. dr. ing. 
membru corespondent al 
prof. dr. Ion Mircea Nonu, prof; 
Ecaterina Crăciun, directoarea li
ceului nr. 4 din Oradea, și poetul 
Alexandru Andritoiu, foști elevi ai 
liceului din Beiuș, Ștefan Musta, pro
fesor pensionar, țăranul cooperator 
Niculae Jutea, Aurel Petruț, secre
tarul comitetului U.T.C. al liceului, 
și eleva Solomie Lucia, din clasa a 
XÎI-a.

Ing. Vasile Alexandrescu, adjunct 
ministrului învătămîntului, a 

partea Ministerului în-
al 
transmis din

cei 140 de 
mal luat 

Ion Anton.
Academiei.

vățămîntului calde felicitări cadrelor 
didactice, elevilor și foștilor absol
venți. Din partea C.C. al U.T.C. 
organizației de tineret a școlii i-a 
fost acordată „Diploma de onoare".

A rostit apoi o alocuțiune tov. 
Victor Bolojan, care, după ce a fe
licitat cadrele didactice și pe elevii 
liceului sărbătorit, a spus: „Aruncînd 
o privire spre cei 140 de 
tivitate, putem spune că 
Beiuș a fost o adevărată 
simțire 
sănătoasă, 
creatoare, 
socialistă, 
ternic izvor de 
tor de civilizație.
crederea că și de acum înainte ca
drele didactice de la liceul din Beiuș. 
cît și de la liceele din tot județul vor 
participa cu avînt și dăruire la toate 
acțiunile social-culturale initiate de 
partidul și guvernul nostru în folosul 
oamenilor muncii români, maghiari și 
germani, înfrățiți, de pe meleagurile 
Bihorului, în folosul’ întregii noastre 
patrii"; în aplauzele entuziaste ale 
asistenței, el a dat apoi citire Me
sajului adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cei prezenți au adoptat apoi o te
legramă adresată COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, perso
nal. în care se arată, printre altele :

„în aceste momente solemne, ne 
îndreptăm gîndurile pline de recu
noștință către conducerea partidului 
și statului nostru, către dv., scumpe

de 
muncă 

societatea 
a devenit 

cultură 
Avem

ani de ac- 
liceul din 
școală de 

educație 
didactică 

noastră 
un pu
și fac- 

toată în-

tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțu- 
mindu-vă din inimă pentru mesajul 
emoționant pe care ni l-ați adresat, 
pentru înalta răspundere cu care 
conduceți destinele talentatului nos
tru popor pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului, pentru 
grija ce o purtați școlii și slujito
rilor ei, înfloririi științei și culturii 
românești. Profesorii, organizația de 
partid și organizațiile de tineret din 
liceu vă asigură că vor munci 
neobosit să dea viață mărețelor sar
cini înscrise în Directivele C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea în
vățămîntului, punînd întreaga lor 
capacitate creatoare în slujba perfec
ționării și modernizării învățămîn
tului, îmbogățirii conținutului său 
științific și ideologic, ridicării con
tinue a nivelului de pregătire a ti
neretului școlar, cultivîndu-i cute
zanța în cuget și faptă, pasiunea 0 
pentru însușirea a tot ce este mai ”j 
înaintat din tezaurul științei și cui- “ 
turii naționale și universale, dragos- P 
tea fierbinte față de partid, patrie H 
și popor, solidaritatea cu lupta tu- “ 
turor țărilor socialiste, a popoarelor H 
lumii, pentru pace și progres".

în continuarea festivităților, for- J 
mația cultural-artistică a liceului a îj 
prezentat montajul literar-muzical 
„File de cronică — 1828—1968".

în cadrul unei solemnități a fost 
dezvelită o placă comemorativă, după 
care a avut loc vernisajul unei ex
poziții.

19.
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despărțim : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
găurit : MOȘILOR — 20,30. 
plătește polița : COSMOS — 15,30 ;

19,30. 
i din . Ra- 
i A) :

Taffy și vînătorul : MUNCA — 15,30 ; 18.
Lady Macbeth in Siberia : MUNCA — 20,15. 
Fratele doctorului Homer : UNIREA — 15.30 : 
; 20,30.
Să nu ne 
Un dolar
Vicontele
; 20,15, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

S Filarmonica de stat „George Enescu" (Sala 
Mică a Palatului) : Ciclul Trio-uri cu plan <lo 
Beethoven. Interpretează : Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu și Radu Aldulescu.
O Opera Română : Aida "
O Teatrul de Operetă : My fair lady — ; 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Nepotul lui 
meau — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia nr. — 
Melodie varșoviană — 20.
o Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 19.30.
® Teatrul Mic : Tango — 20.
O Teatrul evreiesc : Trei piese într-un 
A.P. Cehov — 20.

o Vera Cruz : PATRIA — 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15, SALA PALATULUI — 16,30 (seria de 
bilete 2 589) ; 19,30 (seria — 2597).
0 Samuraiul : REPUBLICA — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 
14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21.
o Veșnic întîrziat : LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, CAPITOL — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Lustragiul : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.

Prințesa : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.

O Suflete tari (ambele serii) : LUMINA — 9—15,45 
in continuare ; 19,15.
& Totul pentru rîs ; Tineretul român Ia Fes
tivalul de la Sofia ; Mihaela : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.0 Testamentul unui pașă : DOINA — 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. VOLGA — 10—14 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
O Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Trei copil „minune" : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30, GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată: 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
SALA CINEMATECA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15. 
(bilete la casă).
® Aventurierii : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
O Planeta maimuțelor t EXCELSIOR — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. MIORIȚA — 9.30 ; 12 :
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Căderea Imperiului Roman : FLAMURA — 9 :
12.30 ; 16 ; 19,30.
© Șapte oameni de aur : DACIA — 8—16.30 în 
continuare ; 18,45 ; 21.
0 A trecut o femeie : BUZEȘTI — 15,30 : 18 :
20.30.

El Dorado : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 : 20,15. 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Neînțelesul : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,45, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30.
O Operațiunea San Gennaro : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9—15.45 
în continuare ; 18 ; 20,15.
O Marysia și Napoleon : FLACĂRA — 15.30 : 18 : 
20,30.
® Studiu despre temei : VITAN — 15,30 ; 18 : 
20,15.
o Vin cicliștii : POPULAR — 15,30 ; 18.
e jurnalul unei femei în alb : POPULAR — 
20,30.
e ............... .

8 Winnetou (seria IH-a) : VIITORUL — 15 30 • 
18, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Inimă de mamă : VIITORUL — 20,30.
e Tarzan omul-malmuță : FLOREASCA — o ■ 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Piramida Zeului Soare :
15,30 ; 18.

unchiul meu : PROGRESUL — 20,30. 
Frumoasele vacanțe : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20. 
Roata vieții : COTROCENI — 15,30 ; 18. 
Fragii sălbateci : COTROCENI — 20,30.
Ultima noapte a copilăriei : PACEA — 16 ; 
: 20.

PROGRESUL

o
9

«
18

17,00 — Pentru noi, femeile 1 In cuprins ; 
Răspunderea socială — un atribut al femeii zile
lor noastre ; 1 000 idei pentru casa noastră ; Invi
tata noastră : Cornelia Dăscălescu ; Noutăți des
pre concursul nostru ; Noutăți pe scurt : Moda. 
17,30 — Curs de limba franceză. 18,00 — Trans
misie de la Jocurile Olimpice — Mexic 1968 
— atletism. 19,15 — Șoimii — „Cantemiriștii". 
Emisiune despre elevii liceului militar „Diml- 
trie Cantemir". 19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,50 —, Buletinul meteorologic. — Publicitate. 
20,00 — j,La mîndruța în grădină". Muzică popu
lară românească cu Ismail Elmas, Ion Bogza, 
Marla Băraru, Elena Bltoianu și orchestra con
dusă de Ionel Gotescu. 20,20 — Trepte spre 
viitor. 20,35 — Muzică ușoară românească. 21,00 — 
Tele-unlversitatea. Istoria civilizațiilor — Etrus- 
cii. Emisiune prefațată de prof. dr. Massimo 
Pallotino, directorul Institutului de etruscolo- 
gie și antichități italice, de la Universitatea din 
Roma. 21,20 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. 
Rezumatul filmat al zilei precedente. 22,50 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — Jocurile Olim
pice — Mexic 1968. Atletism.

<

loc de disciplină interioară a omu
lui modern ; ea va trebui să influ
ențeze viața contemporanilor nu nu
mai în manifestările exterioare, ci și 
în conținutul ei profund. Pentru o- 
mul societății contemporane, pentru 
omul societății socialiste, în special, 
nu este suficientă recunoașterea for
ței și importanței pe care le are

cutului și îndreptată către rigoarea 
și spiritul critic, caracteristice me
todelor științifice. Acest proces edu
cativ, îngăduind oamenilor epocii 
noastre să fie în pas cu progresele 
științei, va trebui să fie urmărit deo
potrivă de școală, de organizații so
ciale, ca și de oamenii de știință, 
prin activitatea de cercetare a aces-

sanitară a municipiului, am aflat un 
lucru aproape incredibil : folosirea 
pentru domiciliu a cadrelor din po
liclinici și circumscripții, ca și a ma
șinilor salvării, cu care se fac depla
sările, este... ilegală ! De ce ? Pen
tru că, după cum ni s-a explicat, 
serviciul nu are o schemă proprie de 
încadrare și nici un fel de dotG_, 
etc., împrumutînd tot ce-i trebpie 
de la alții. „Credeți că este o situa
ție care mai poate dura?" — am fost 
întrebați (deși ea durează de cîțiva 
ani). Greu de răspuns. De ce cînd 
s-au stabilit schemele de încadrare 
ale direcțiilor sanitare și dotarea lor, 

ÎJ .s-a făcut abstracție de necesitatea or- 
Ih ganizării asistentei la domiciliu — 
p îneît astăzi să se invoce lipsa sche- 
[ij melor de încadrare și a mijloacelor 
j practice de realizare ?

Analiza situației din județele Iași 
jp și Vaslui, precum și din municipiul 

București arată că întreg acest see- 
ijj tor al asistenței medicale, de mare ît> 
„ semnalate pentru populație, stă sub 
i) semnul improvizației și incertitudinii. 
J In adresa II. B/GO 362 din 28 iunie
- 1968, Ministerul Sănătății indica orga- 

nelor locale de resort — cităm tex-
•j tual : „Asistența medicală la domi- 
3 ciliu va trebui organizată în toate 
:j> orașele prin forme adaptate condi- 
a țiilor de cadre existente, care să fie 
ti ușor accesibile populației (gărzi la 
n policlinică, gărzi la domiciliu etc.), 
li Tratamentele la domiciliu vor fi ex- 
I tinse (subl. ns.), organizîndu-se ser

vicii încadrate cu cadre medii, care 
$ să asigure în ture această activitate, 
d Se va asigura deplasarea cadrelor 
a mcdico-sanitare pentru asistența 
3 medicală la domiciliu cu mijloace de 
a transport puse la dispoziție prin sta- 
I țiile de salvare". Desigur, o circulară 

judicioasă și foarte clară. De neînțe- 
1 Ies este numai faptul că ministerul 

nu s-a mai interesat absolut deloc 
de felul în care este organizată a- 

1 ceastă activitate ținînd seama în- 
a deosebi de faptul că cetățenii au fă- 
3 cut și fac numeroase sesizări cu pri
ll vire la dificultățile pe care le întîm- 
| pină.

3 în prezent sînt în pregătire o se-
- rie de măsuri privind mai buna orga- 
■'] nizare a asistenței medicale în ge- 
a neral. Este indispensabil ca ele să

aibă în vedere, printre măsurile ur- 
3 gente, și pe aceea a asistenței 
■ la domiciliu, apelîndu-se, pentru 
3 găsirea celor mai convenabile for- 
7| muie, atît la experiența altor țări, 

cît și la aceea a medicilor noștri, 
Ișj criteriile de eficiență trebuind să se 
n îmbine în mod necesar cu acelea ale 

satisfacerii unor importante cerințe 
ale populației.

știința — și nici preluarea cuceriri
lor ei, aplicarea lor : este necesară, 
totodată, o auto-modelare a fiecă
ruia, în sensul formării, educării și 
dezvoltării deprinderii de a-și însuși 
spiritul științific, un mod de gîndire 
și acțiune științific. Ca îndrep
tar al gîndirii, știința nu este numai 
un prilej de admirație pentru soluțiile 
teoretice și pentru rezultatele tehni
ce obținute, ci un mijloc de educație ; 
gîndirea omului urmează să fie elibe
rată de relicvele superstițiilor tre-

tora și prin lucrări de popularizare, 
despre spiritul și metodele științifice.

Exigențele spiritului științific nu 
se limitează însă la formația pur 
intelectuală. Viața morală, simțul 
responsabilității, caracterul profund 
unian al activității științifice, con
cluziile practice ale datelor științelor 
medicale și biologice, privind va
loarea vieții omenești si comporta
mentul oamenilor alcătuiesc un coro
lar al spiritului științific. Știința do
vedește unitatea întregului gen uman.

combate concepția rasială a diferen
țierilor între populații, confirmă a- 
ceastă unitate prin numeroase fapte, 
ca, de pildă, prin grefe de organe 
între indivizi de rasă deosebită. Știin
ța condamnă atitudinile intolerante, 
prejudecățile șl ura între popoare. 
Prin rezultatele ei, știința stabilește 
un spirit umanist, afirmînd demni
tatea și valoarea persoanei umane. 
Științele medicale și biologice, mai 
cu deosebire, impun respectul 
pentru ființa umană, presupun efor
turile pentru salvarea omului bol
nav, pentru vindecarea lui, sau 
pentru prelungirea unei existente 
sănătoase ; se condamnă, prin aceste 
fapte, absurditatea războiului, ară- 
tîndu-se binefacerile păcii, condiție 
esențială pentru un progres continuu 
al omenirii.

Să ne fie îngăduit să amintim, ast
fel, una din concluziile cele mai bo
gate în urmări ale cercetărilor antro
pologice, în măsură să statorniceas
că pe temeiuri pozitive umanismul 
științific al timpului de față. Originea, 
natura și evoluția biologică și socială 
a omului arată că ființa umană nu 
alcătuiește o realitate ajunsă la ter
menul ei ultim de împlinire : omul 
este o ființă care se umanizează trep
tat ; el este în permanentă ascen
siune. atît ca individ cît si ca speță ; 
conceptul progresului nu este un

postulat abstract și arbitrar, ci un 
fapt stabilit de observația științifică.; 
omul este o ființă perfectibilă. Deca
lajul actual între atotputernicia în
țelegerii și comportamentul moral al 
■omului, folosind încă, în unele regi
uni ale globului, legea junglei, vio
lenta, nedreptatea și războiul, nu al
cătuiesc o condiție obligatorie a vie
ții umane. Dacă aceste relații între 
oameni mâi dăinuie încă, ele nu vor 
întîrzia de a fi înlăturate to
tal : evoluția trecută a omeni
rii arată importante progrese fă
cute în acest sens. Este de 
presupus că acest proces se va acce
lera și mai mult în deceniile ce vor 
veni dacă exigențele de ordin moral 
ale spiritului științific vor fi înțelese 
de oameni și transpuse pe planul 
vieții individuale, naționale și inter
naționale. Tocmai aceasta este me
nirea istorică a științei dezvoltării 
sociale, a comunismului științific.

Ne aflăm, în prezent, într-un vast 
proces de umanizare în care datele 
științei și îndemnurile rațiunii vor 
contribui la îmbunătățirea treptată 
a condiției umane. în această evo
luție, știința reprezintă un îndreptar 
esențial, deopotrivă pentru individ 
și pentru umanitate.

i'1

și trico-

sezon cu 
la 30 la

din întreaga 
gamă variată 
îmbrăcăminte 
de

cadrul „Tîrgului 
toamnă", magazinele coopera
ției de consum 
țară prezintă o 
de articole de 
și încălțăminte 
prețuri reduse pînă 
sută.

Confecții, țesături 
taje, articole de galanterie, în
călțăminte și obiecte de ma- 
rochinărie pot fi cumpărate 
în această perioadă pînă la 2 
noiembrie a. c., din magazi
nele cooperației de consum, 
cu un preț scăzut
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LA „ORA ADEVĂRJLUI✓/ NOUL LIDER
Jocurile olimpice au în

ceput 1 Cea mai îmbucu
rătoare veste pe care o 
pot transmite pînă la ora 
cînd telefonez (aci este 
ora 14,30) se referă la 
comportarea bună a re
prezentanților noștri în 
probele de canotaj aca
demic de pe lacul Xochi- 
milco. Ei au reușit să se 
califice pentru trei semifi
nale din cele cinci probe 
la care au luat startul. 
La schit 2 plus 1, echipa
jul format din Tarasov, 
Moldoveanu și Lavrenschi 
(cîrmaci), s-a clasat pe 
primul loc în seria întîia' 
cu timpul de 8‘13“31/100, 
întrecînd în ordine echi
pajele R. F. a Germaniei, 
Spaniei, Cehoslovaciei, 
Uruguayului și U.R.S.S. 
Sportivii români au mai 
obținut caliiicarea în ur
mătoarele probe : schif 4 
plus 1 (Batschi, Ceapura, 
Tudor, Papp, Lavrenschi 
— cîrmaci), 
seria a 2-a 
(Aposteanu, 
locul doi în 
Echipajele 
schif simplu și 4 iără 
cîrmaci, clasate pe locu
rile 4 și respectiv 6, vor 
concura din nou în reca
lificări.

Impunătorul „Estadio 
68', care sîmbătă a 
găzduit în Imensul său 
ov îneîntătoarea festi
vitate de deschidere a 
„Olimpiadei mexicane', a 
fost ieri — în prezența a 
peste 20 000 de spec

tatori — teatrul de desfă
șurare al primelor între
ceri de atletism, sport 
nelipsit de la edițiile mo
derne ale J.O. Interesul 
principal l-au stîrnit în
trecerile preliminare de la 

- cursa de 100 m bărbați. 
. Po pista de tartan, „vl- 
teziștii puri' — cum sînt 
denumiți concurențil spe
cializați la această probă 
— au înregistrat în cursul 
dimineții timpi relativ 
buni. Dintre cei nouă
cîștigători ai seriilor res
pective, s-a remarcat
nord-americanul Greene, 
jrl cărui timp (10 sec.) e- 
galează recordul olimpic, 
dăr cum viteza vîntului a 
depășit 2 m pe secundă 
performanța în sine nu 
poate fi omologată ca a- 
tare. Este de observat că 
Greene întrunește marea 
majoritate a pronosticuri
lor făcute de specialiști, 
antecedentele (ca și re
zultatul de acum) impu- 
nîndu-1 drept favoritul nr.

\ 1 la medalia de aur. Cei- 
--jlalți cîștigători ai seriilor 

sînt : cubanezii 
(10'T), Ramirez 
Figuerola (10"3), 
Bambuck (10"l),

locul doi în 
și doi vîsls 

Pavelescu), 
seria întîia. 

noastre de

Montes 
(10"2), 

francezii 
Fenouil

CORESPONDENȚA DIN MEXICO, DE LA TRI-eisati, „armele secrete', 
MISUL NOSTRU, VALENTIN PAUNESCU ;i,âmu*nd. cu ite cît și ce sa arate din 

---------------------------------- eea ce s-a acumulat, din 
eea ce ar putea fi arun- 

mul an, ultimele luni (at în viitoarea întrecerii, 
săptămîni s-a vorbit și s-)ar, această perioadă s-a 
scris enorm despre cțicheiat, și noi toți cei 
ceastă olimpiadă mexicaare sîntem aici am înre- 
nă. Caracterul inedijistrat bruschețea cu care 
sub unghiul particularită-a produs schimbarea, 
ților altitudinii și al con Focul olimpic, ce arde 
secințelor ei, a adus îie sîmbătă de la amiază 
satul olimpic pe competi^ uriașa cupă de pe 
tori mai devreme ca oriEstadio '68', se reflectă 
cînd, pregătirile îmbinîn)0 chipurile atleților, evi- 
du-se cu concursuri dțsnțiindu-le noua stare 
Informare. A fost perioa-0 spirit.. Salvele de tun 
da declarațiilor (maras0 jn cinstea deschi- 
mult sau mai puțin for-erji Jocurilor au marcat 
male), a rezultatelor dis3todată și începutul „orei 
cutabile ; mulți dintrqdevărului'. A orei, a mi- 
concurențli angajați 
competiție ferindu-și 
grijă de ochii lumii, 
mai ales de viitorii

UNIVERSITATEA CRAIOVA
(10"4), jamaicanul Miilor 
(10"l), nord-arnericanul 
Hines (10"2), și canadia
nul Jerome (10”3).

O surpriză mare, în în
trecerile eliminatorii ale 
aruncătorilor de greutatel 
Maghiarului Vilmos Var- 
ju, medalie de bronz la 
Tokio, i-au lipsit doar 4. 
cm pentru a-și asigura 
calificarea. Baremul obli
gatoriu a fost de 18,90 m. 
Aruncînd 20,68 m (nou re
cord olimpic), Randy Mat- 
son (S.U.A.) se anunță 
„șef de promoție' în pro
ba respectivă.

...Și astfel, Olimpiada 
,68' a început efectiv. De 
fapt, în ultimul timp, ulti-

REZULTATE TEHNICE

Carnet
Comitetul mexican de organizare a Olimpiadei 

a anunțat oficial că numărul țărilor partici
pante este de 108. In satul olimpic se află 

7 871 sportivi, dintre care 6 868 bărbați și 1 003 fe
mei. Aceasta înseamnă record de participare în 
istoria Olimpiadelor modeme.

★

Congresul federației internaționale de haltere 
și culturism a hotărît crearea a două noi ca
tegorii de greutate : „muscă" (sub 52 kg) și 

„grea" (între 90 și 110 kg). In felul acesta halte
rofilii avînd o greutate mai mare de 110 kg, vor 
concura în cadrul categoriei „supra-grea". Separa
rea oficială nu va avea însă loc decît peste trei 
ani, în care perioadă se va proceda la o experi
mentare a acestui nou sistem.

butului sau a clipei care 
Centra un sportiv sau al- 

9(11 va materializa valoa- 
Qd^a anilor de intensă pre- 

ătire zilnică. O oră,
“"tiinut sau 

a împărți 
limpic în 
ivinși, în 
iți sau în 
răgiți.
lîju îmi spunea duminică 
imineață: „O singu-
i clipă de neaten- 
e, o lovitură reușită

adversarului poate să 
ică din mine un simplu 
irist la J.O.'. Situație de- 
nitivă, fără drept de a- 
el 1 Este legea întrecerii 
portive. Dar, și unii și 
Iții se regăsesc, deopo- 
■ivă, ca învingători, prin 
firmarea a ceea ce este 
sențial în întrecere : spi- 
tul olimpic, spiritul prio

ri ttiei.

un 
o clipă, care 
lumea satului 

învingători și 
medaliați feri- 
anonimi deza- 

Boxerul Nicolae

CLASAMENTUL

Univ. Craiova 10 6 3 1 23—15 15
U.T.A. 10 6 2 2 18—11 14
Dinamo Buc 9 5 13 18—10 11
Steaua 10 5 1 4 20—12 11
Petrolul 10 5 1 4 11—12 11
Poli. Iași 10 5 1 4 12—15 11
Jiul 10 3 4 3 11— 8 10
Progresul 10 4 2 4 11—12 10
A.S.A. Tg. M. 10 4 1 5 15—14 9
Farul 10 4 1 5 16—17 9
Univ. Cluj 10 4 1 5 17—18 9
Dinamo Bac. 10 4 1 5 10—15 9
Crișul 10 2 4 4 8—10 8
Rapid 10 3 2 5 9—15 8
F. C. Argeș 9 3 1 5 9—14 7
Vagonul 10 2 2 6 17—27 6

ETAPA VIITOARE
U.T.A. — Dinamo București, 

A.S.A. Tg. Mureș — Universi
tatea Cluj, F, C. Argeș — Pro
gresul, Steaua — Jiul, Rapid — 
Universitatea Craiova, Farul — 
Politehnica Iași, Dinamo Bacău 
— Vagonul, Petrolul — Crișul.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO BACĂU 1—0 (1—0). 
A marcat Oblemenco (min. 7.)

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL 4—2 (2—2). Au marcat: 
Dumitrache (min. 2 și 85), Nun- 
veiller VI (min. 16) și Haidu 
(min. 67) pentru Dinamo ; Ian- 
cu (min. 12) și Tufan (min. 15) 
pentru Farul.

PETROLUL — UNIVERSITA
TEA CLUJ 2—0 (1—0). A mar
cat : Grozea (min. 6 și 55).

CRIȘUL — F. C. ARGEȘ 0—0.
POLITEHNICA IAȘI — RA

PID 3—1 (1—0). Au marcat: 
Goleac (min. 3), Cuperman 
(min. 77) și Deleanu (min. 82) 
pentru studenți ; Neagu (min. 
63) pentru Rapid.

VAGONUL — STEAUA 1—5 
(0—1). Au marcat : Tătaru 
(min. 6 și 12), Crăiniceanu (min. 
22 și 35), Voinea (min. 53), res
pectiv Dembrovschi (min. 51).

JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ 
3—1 (2—1). Au marcat : Ionescu 
(min. 15, 42 și 65) și respectiv 
Silaghi (min. 10).

PROGRESUL — U.T.A. 2—2. 
Jocul s-a desfășurat sîmbătă.

la amiază s-a înapoiat 
___ . . din călătoria făcută în 
America Latină delegația guverna
mentală condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

Din delegație au făcut parte Va
lentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Gri- 
gore Bărgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, Ion Mineu, adjunct al mi
nistrului minelor, precum și repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai unor ministere și in
stituții centrale economice.

Duminică 
în Capitală

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți tovarășii Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chi
mice, Ion Pățan, ministrul comer
țului interior, Vasile Șandru, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți însărcinații 
afaceri ad-interim la București 
Rafael A. Leon Morales — Vene
zuela, și Juan Carlos Nadal Jauma 
— Republica Orientală a Urugua- 
yului.

ad-
ex-

CU

3

REZULTATE T E Hl I C E

LA ÎNCHIDEREA DIȚ1EI

FOTBAL: Frrațîi - Guineea 
3-1, Mesic - Columbia 1-0, 
Ungaria - Salvador 4-0; 
BASCHET : S.U.A. - Spania 
81-46, U.R.S.S. - Polonia 
91-50, Brazilia - Maroc 
98-52 ; VOLEI: Japonia - 
S.U.A. 3-0 ; HOCHEI PE IAR
BA : Noua Zeelandâ - India 
2-1 (1), Japonia - Mexic 2-1,

Franța - Malaezia 0-0, 
R.F.G. - Bțjia 2-0.

ATLETIS : 400 m garduri 
(cîștigâtode serii): Driska 
(Argentine 49"7, Hennige 
(R. F. G.)49"5, Whitney 
(S.U.A.) 4S - nou record o- 
limpic, M (Italia) 49"9.

VIORICA VISCOPOLEANU 
S-A CAL1CAT IN FINALĂ 
CU 0 SĂRHRA DE 6,48 M.

iaa un început

Inaugurată sîmbătă, în sala Flo
reasca din Capitală, a 20-a ediție a 
campionatelor naționale de volei, 
rezervate echipelor de primă cate
gorie, a plătit un greu tribut simul
taneității cu cel mai așteptat eveni
ment sportiv al anului : deschide
rea J.O. 
debutului 
pe seama 
îimpiadă. 
cului, de 
lipsit chiar... organizatorii (în spe
ță reprezentanții federației de spe
cialitate) insensibili la marcarea ju
bileului printr-o cît de simbolică 
festivitate.

Primul meci oficial — prima deza
măgire ! Rapidistele (campioanele 
țării) au jucat în compania volei
balistelor de la C.P.B. Ce ar fi pu
tut să intereseze asistența din a- 
ceastă inechitabilă întîlnire sau din 
următoarea (Medicina — I.E.F.S.), la 
care greșelile s-au succedat în ade
vărate cascade 7 Fără îndoială, ni
mic I A surprins neplăcut, în special, 
modul cum 
jucătoarele 
oricare din 
anul trecut 
clasament.

La reuniunea 
desfășurată în 
mosfera era parcă mai 
deși neglijența gazdelor se 
din plin simțită în desfășurarea par
tidelor. Poate că „sclipirile" din jo
cul campionilor, voleibaliștii de 
la Steaua, au adus aminte publicu
lui că băieții noștri știu totuși să 
joace volei. Ei au dispus cu ușu
rință de un adversar (Viitorul Ba
cău) care anul trecut a fost la un 
pas de a-i infringe pe propriul te
ren, nu însă fără a etala, de 
data aceasta, o largă gamă de exe
cuții tehnice reușite.

Noile promovate — 
București și Politehnica 
— au angajat în lupta 
torie toate resursele. Din 
publicul n-a fost captat decît de., 
evoluția interesantă a scorului, asu
pra căruia a plutit, în general, in
certitudinea. Decisă să revină pe 
primul loc în voleiul feminin, Dina
mo a reușit ieri o partidă satisfăcă
toare dispunînd categoric de sporti-

de vară. Cvasianonimatul 
nu poate fi însă pus doar 
atracției exercitate de O- 
Pentru că în afara publl- 
la startul competiției au

s-au prezentat pe teren 
de la C.P.B.. lipsite 
calitățile ce
Pe un loc

de 
le-au situat 
fruntaș în

dimineață, 
at- 

înviorată, 
făcea

de ieri 
sala Progresul,

Progresul
Timișoara 

pentru vic- 
păcate,

„Jubiliară" în felul ei, etapa de 
ieri a diviziei A (a zecea în actualul 
campionat) a dat clasamentului un 
nou lider : UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Cum era și de așteptat, craio- 
venii au cîștigat partida cu Dinamo 
Bacău, deși scorul (doar 1—0) arată 
ineficacitatea jocului înaintașilor. 
Corespondentul nostru de la Craiova 
ne-a transmis că fotbaliștii localnici 
au dominat insistent, s-au apropiat 
deseori și foarte periculos de poarta 
adversă, însă nu-i nici o exagerare 
dacă spunem cl... ‘~
ratarea. E adevărat, 
a întrecerii fotbalul 
a plăcut publicului, 
privința acțiunilor 
mijlocul terenului.

că... s-au jucat de-a 
în prima parte 
practicat de ei 
dar numai în 

desfășurate la 
___  _______  Victoria a fost 

totuși norocoasă, întrucît echipa bă- 
căoană ar fi putut egala foarte 
ușor în minutul 68. în acel moment, 
Dembrovschi, aflat în careu, singur 
cu poarta goală, a tras peste bară 1 

La PLOIEȘTI, gazdelor nu le-a 
fost prea greu să învingă ; adversa
rii — fotbaliștii clujeni — n-au re
zistat ritmului vioi impus de ploieș- 
teni. Cele două goluri ale Petrolului, 
„opera" lui Grozea, se datoresc toc
mai' insistentelor atacuri la poarta 
lui Rîngheanu.

Din PETROȘENI, ni se comunică : 
meciul Jiul — A.S.A. a nemulțumit 
publicul spectator. Jiul a pierdut ne
numărate ocazii de gol. Mureșenii, 
veniți să se apere, au tras de numai 
3 ori spre poartă. Este de eviden
țiat jocul tînărului Ionescu, căruia 
i se datoresc toate cele trei goluri 
ale Jiului.

începutul furtunos al Politehnicii 
în partida cu Rapid, disputată ieri 
la IAȘI, a adus primul gol după nu
mai două minute. Apărarea rapidistă 
este pusă la grea încercare și în 
minutele următoare. Deși puține la

număr, contraatacurile bucureșteni- 
lor sînt totuși periculoase. La o 
incursiune bine organizată, rapidiștii 
au ocazia de a egala, însă Gavrilă 
salvează de pe linia porții mingea 
ce se îndrepta sigur spre plasă. 
Ceva mai tîrziu, Incze are și el o 
ocazie de gol, la o neatenție a por
tarului Răducanu. Egalarea se pro
duce în prima parte a reprizei 
secunde. în continuare, Politehnica 
pune stăpînire pe joc și își creează 
situații bune de gol. Cuperman fruc
tifică într-un moment de învălmă
șeală, iar aproape de încheierea me
ciului, Deleanu transformă un pe- 
nalti acordat pentru un fault în 
careu asupra lui Goliac.

Spectatorii aflați în tribunele sta
dionului Dinamo din CAPITALĂ, au 
asistat la o interesantă evoluție a 
scorului în partida Dinamo—Farul. 
Dinamoviștii au deschis scorul, dar 
constănțenii, după ce au egalat, au 
luat și conducerea. Egal la pauză 
(2—2), scorul a căpătat formă defini
tivă deabia spre încheierea jocului, 
dinamoviștii înscriind încă de două 
ori. Este de reținut însă că ambele 
formații au făcut abuz de iregulari
tăți, spre dezamăgirea și dezaproba
rea firească a numerosului public 
din tribune.

La ARAD, localnicii nu și-au putut 
închipui că a doua lor reprezentantă, 
chiar lipsită de experiența competi
țiilor tari, le va dezamăgi total aș
teptările. Neatenți în apărare și lip
siți de vigoare, abandonând cu ușu
rință lupta pentru balon, fotbaliștii 
de la Vagonul au cedat surprinzător 
pasul, chiar din primele minute. 
Abia în repriza a 2-a ei au reușit 
să stăvilească ofensiva bucureșteni- 
lor (pentru care punctele cucerite 
ieri în deplasare valorează enorm), 
dar era prea tîrziu...

CAMPIONATE -COMPETIȚII
rf

RUGII

vele de la Ceahlăul Piatra Neamț. 
Dar oaspetele, lipsite de experiența 
jocurilor din prima categorie, nu 
pot servi ca etalon de comparație.-

Desigur că o primă apariție publi
că a voleibaliștilor nu poate prilejui 
afirmații categorice. Și totuși iubi
torii voleiului sînt îngrijorați. Eșecul 
„premierelor" anunță deobicei com
promisul întregii „stagiuni". Și a- 
ceastă nedorită incertitudine șl-a fă
cut deja loc...

★
Rezultate tehnice din prima eta

pă. Masculin : Steaua — Viitorul Ba
cău 3—0 ; Progresul București — Po
litehnica Timișoara 1—3 ; Rapid — 
Tractorul Brașov 3—1. Feminin: 
Rapid — C.P.B. 3—0 ; I.E.F.S. — 
Medicina 3—2 ; Dinamo — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—0 ; „U" Timișoara- 
„U“ Cluj 3—2.

Derbiul îrivița Roșie—Dinamo a 
polarizat enția iubitorilor de rugbi 
în etapa < ieri. în mod neașteptat, 
dar meritau, victoria a revenit — la 
un scor cccludent (12—3) — grivițe- 
nilor, deș aceștia nu porneau cu 
prima șaiă. Înfrîngerea dinamo- 
viștilor a onvenit rugbiștilor de la 
Steaua cș, victorioși cu 16—6 în 
fața Progfsului, dețin acum șefia 
clasamentiși acumulînd 22 puncte. 
Un rezulta neașteptat s-a consemnat 
în partidajkgronomia Cluj—„U“ Ti
mișoara, cijenii nereușind decît un 
meci egal (8—8) pe teren propriu. 
Alte rezuate : Gloria—Constructo
rul 6—8 ; lulmentul Bîrlad—Știința 
Petroșeni ?—6 ; Politehnica Iași— 
Farul 6—0

șurate în Capitală, au luat sfîrșit cu 
rezultate așteptate. Dinamoviștii au 
întrecut echipa I.E.F.S. (fost I.C.F.) 
realizînd o diferență confortabilă : 
91—73. Imitîndu-i, steliștii i-au .sur
clasat pe jucătorii Politehnicii Bucu
rești cu 79—60. De remarcat că atît 
I.E.F.S. cît și Politehnica nu s-au 
prezentat la valoarea arătată în tur
neul final al „Cupei României", cînd 
și-au pus actualii adversari în difi
cultate. Giuleștenii au mai dobîndit 
un succes în fața Politehnicii Galați. 
Rezultat final 82—69.

Ieri în sala Floreasca s-a disputat 
și finala f,Cupei României" rezer
vată echipelor feminine. Politehnica 
București, victorioasă în fața I.E.F.S.

BASCHET
întîlnirl'ț etapei a patra a cam

pionatului național masculin, desfă-

Moment clasic de volei : blocajul (brașovean) se opune atacului (rapidisfj

cu 70—49, a intrat In posesia trofeu
lui.

HANDBAL

In zilele de 11, 12 și 13 octom
brie 1968 a avut loc o excursie în 
județul Tulcea, organizată de Mi
nisterul Afacerilor Externe, la care 
au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
Corpului Diplomatic din Bucu
rești.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și directori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Cu această ocazie, a fost vizitat 
orașul Tulcea și Muzeul Deltei.

In ziua de 12 octombrie, șefii 
misiunilor diplomatice au făcut o 
plimbare în Delta Dunării.

Președintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al jude
țului Tulcea, Teodor Coman, a o- 
ferit un cocteil în cinstea partici- 
panților la excursie.

★

Duminică a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, Gunseli 
Oskaia, președinta Asociației fe
meilor din Turcia, și Oya Kalmîc, 
membră a conducerii asociației, 
care, la invitația Consiliului Națio
nal al Femeilor, a făcut o vizită 
în țara noastră. Delegația a fost 
condusă la aeroportul Băneasa de

Suzana Gâdea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, Zoa 
Dumitrescu-Bușulenga, vicepreșe
dintă, și de alte membre ale Con
siliului.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegația a vizitat diferite obiecti
ve cu caracter economic, social și 
cultural, în București și județul 
Brașov și a avut convorbiri cu 
membre ale comitetelor femeilor.

★
In cadrul manifestărilor prile

juite de împlinirea a 120 de ani de 
la revoluția de la 1848 în țările ro
mâne, duminică a avut loc în co
muna Papiu Ilarian din județul 
Mureș solemnitatea dezvelirii unei 
plăci comemorative în memoria 
cărturarului ardelean Alexandru 
Papiu Ilarian, care a trăit și mun
cit pe aceste meleaguri.

★
Duminică seara a sosit în țara 

noastră, colectivul Teatrului „Pow- 
szechny" din Varșovia. Artiștii po
lonezi vor da spectacole cu pie
sele „Don Juan" de Moliăre și 
„Nunta" de Stanislaw Wyspianski 
la Brașov, în zilele de 15 și 16 oc
tombrie și la București în 19 și 20 
octombrie.

în Capitală : Steaua—Politehnica 
Timișoara (m) 21—11 ; Progresul— 
Liceul 4 Timișoara (f) 16—11. La Ti
mișoara : „U“—„U“ București (f)
15-4.

POLO

1

în campionatul național de polo : 
Steaua—Vagonul Arad 8—2 ; Dina
mo—Progresul 5—1 ; I.E.F.S.—Ra
pid 4—6.

ÎN CÎTEVÂ RÎNDURI
PESTE 70 000 DE SPECTATORI 

au urmărit pe stadionul Prater din 
Viena meciul dintre selecționatele 
Austriei și R. F. a Germaniei, con- 
tînd pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (grupa a 7-a.) 
Victoria a revenit fotbaliștilor vest- 
germani cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Miiller (min. 16) 
și Eigenstiller (min. 49).

în cadrul primului tur al „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de 
masă (feminin), echipa maghiară Fe- 
rencvaros a învins cu 5—1 pe cam
pioana Franței, Athletic Club de 
Boulogne-Billancourt, calificîndu-se 
pentru turul următor.

Cea de-a 6-a etapă a Turului ci
clist al Greciei, disputată între 
Nauplia și Atena (146 km), a fost 
cîștigată de cehoslovacul Svoboda în 
3 h 24’02”. împreună cu învingătorul 
au sosit Holli (Cehoslovacia), Bot- 
herel (Franța) și Pruska (Austria), 
în clasamentul general individual 
conduce Nielssen (Danemarca). în 
clasamentul pe echipe, pe primul loc 
a trecut formația Dinamo București, 
urmată de Danemarca la 20 secunde 
și Belgia la 3’40”.

fiind înscris de Quentin în minutul 
20. După cum se știe, din această 
grupă mai fac parte echipele Româ
niei și Portugaliei. Meciul a fost ur
mărit de 38 000 de spectatori.

Selecționerii portughezi au început 
pregătirile în vederea meciului pe 
care reprezentativa de fotbal a Por
tugaliei îl va susține la 27 octombrie 
cu selecționata României în cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial. S-a anunțat că toți jucătorii 
echipei Benfica — în afară de tînă- 
rul portar Jose Henrique — au fost 
selecționați în lotul fotbaliștilor por
tughezi, din care fac parte 20 de 
sportivi.

PRONOSPORT
Vagonul — Steaua 
Politehnica Iași — Rapid 
Crișul — F. C. Argeș 
Dinarpo București — Farul 
„U“. Craiova — Dinamo Bacău 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș

folosite intens b semănat!
(Urmare din pag. I)

la recoltat, dar mulți cooperatori 
pierdeau vremea de pomană. în 
curtea cooperativei din Boian am 
numărat cel puțin 15 bărbați care 
umblau de colo pînă colo fără un 
scop bine definit. Este oare de mi
rare că lucrările de recoltare sînt 
așa de întîrziate 7

începînd de sîmbătă, comitetul ju
dețean de partid a luat măsura de 
a asigura o prezență mai activă în 
unitățile agricole cooperatiste a spe
cialiștilor din Direcția agricolă și 
Uniunea județeană a cooperativelor 
agricole, a aparatului de partid și 
de stat. Este, fără îndoială, o mă
sură bună. De ce se ia atît de tar
div 7 Este necesar ca, peste tot, or
ganizațiile de partid să ia măsuri în 
vederea mobilizării tuturor forțelor 
pentru utilizarea cu randament a 
timpului prielnic la însămânțat și 
recoltat, la transportul și depozita
rea recoltei.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii’

JUDEȚUL VASLUI

Mijloace de here 
insuficient

La Basel, în preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (grupa 
l-a), s-a disputat întîlnirea' dintre 
Elveția și Grecia. Fotbaliștii elve
țieni au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0), unicul gol al partidei lei.

Petrolul „U“. Cluj
Atalanta — Varese (0-0)
Bologna — Verona (1-1)
Cagliari — Fiorentina (1-1)
Palermo — Inter (1-D
Roma — Juventus (1-1)
Torino -- Lanerossi (0-0)

Fond de premii 414 389
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în județul Vaslui, semănatul s-a 
făcut abia pe un sfert din suprafețele 
prevăzute. Este adevărat, desfășu
rarea anormală a lucrărilor se da- 
torește și faptului că, în ultimul 
timp, a plouat. Nu este mai puțin 
adevărat că, în această campanie, a 
existat o slabă organizare a muncii 
ceea ce a făcut să se treacă cu în
târziere la semănat, să fie neglijate 
lucrările de recoltare a culturilor 
tîrzii. Au fost și cazuri cînd aratul 
și semănatul au fost lăsate mai mult 
pe seama tractoriștilor, spunîndu-se 
că aceștia, lucrînd de mai mulți ani 
în unitățile respective, cunosc tere
nul „ca în palmă". Inginerul Dumitru 
Rusu, directorul întreprinderii de 
mecanizare a agriculturii Vaslui, ne 
spunea: „Pînă acîim, în raza de 
activitate a întreprinderii noastre 
s-au semănat numai 2 700 hectare din 
cele 12 000 hectare prevăzute în plan. 
S-ar fi putut ara și semăna mai mult 
dacă tractoriștii ar fi avut teren eli
berat".

Un raid, făcut sîmbătă și duminică 
în mai multe unități agricole din 
județ, a scos în evidentă că, în multe 
cooperative agricole cum sînt cele 
din Banca, Zapodeni, Muntenii de 
Sus, Poenești, Laza, Rebricea, Vultu
rești și altele se tărăgănează elibe
rarea terenului de culturile tîrzii. La 
cooperativa agricolă de producție 
Laza sînt unele neînțelegeri între in
ginerul agronom și președinte. Ingi
nerul agronom Ion Lupu, conform 
planului stabilit, a îndrumat două 
remorci să transporte sfeclă de zahăr 
la siloz. Președintele cooperativei, 
Constantin Ciobanu, văzînd că la re
coltat n-au ieșit destui cooperatori, a 
cerut tractoriștilor respectivi să mai 
aștepte. Și au așteptat toată ziua 
fără ca cineva să-i îndrume să lucre-

ze în altă parte. Alte defecțiuni do 
acest fel au făcut ca la această uni
tate, din 650 ha cu porumb să se 
strângă recolta abia de pe 200 ha. Cit 
privește semănatul, lucrarea se des
fășoară într-un ritm de melc, rea- 
lizîndu-se numai 70 de ha. Calculînd 
după cele 10 hectare însămînțate cu 
grâu de către tractoristul Petre Pin- 
tilie, singurul care a lucrat din plin 
în cîmp, la Laza s-ar mai fi putut 
însămînța în ziua respectivă 100 ha 
cu grîu. De ce nu s-a făcut acest 
lucru 7 Pentru că tractoriștii Gheor
ghe și Nicolae Mardare, în loc să 
treacă cu tractoarele pe un pod, au 
trecut prin vadul unui pîrîu și le-au 
împotmolit. Ca să le scoată de acolo, 
alți 8 tractoriști au muncit aproape 
7 ore. De data aceasta s-a adeverit 
zicătoarea : leneșul mai mult aleargă, 
zgîrcitul mai mult păgubește.

Dar nu numai la Laza nu se folo
sește întreaga capacitate de lucru a 
utilajelor. în toate cele 5 zile dinain
tea ploilor la Zapodeni nu s-a re
coltat și transportat de pe cîmp 
nici un știulete de porumb. I.M.A. a 
trimis aici o combină și 5 remorci 
pentru deservirea ei. Combina și re
morcile staționează deoarece Con
stantin Coșarcă, contabilul coopera
tivei, nu vrea să plătească tractoriș
tii la ore funcționare (cum este de 
fapt tariful în vigoare) ci la tone/km. 
Dar asta o face mai mult pentru a 
masca lipsa de organizare și de con
centrare a forțelor de muncă la re
coltatul porumbului.

Tărăgănare și nepăsare pentru a- 
dunarea recoltei din acest an și asi
gurarea recoltei viitoare se întîl- 
nesc și la cooperativa agricolă Ban
ca. Și aici, din cauză că nu există 
teren eliberat și pentru că tractoa
rele nu sînt bine folosite, s-au însă- 
mînțat, în zilele cînd vremea a fost 
bună, abia 30 de hectare pe zl în loc 
de 80 hectare. Acum se motivează 
că terenul e moale. Din cauză că 
membrii consiliului de conducere nu 
au asigurat oameni la încărcatul re
morcilor, un tractor și o remorcă stau 
nefolosite de mai multă vreme. Alte 
tractoare nu pot lucra deoarece nu 
există suficient cîmp liber de lucru. 
Mai semnalăm un singur caz. La 
Poenești inginerul agronom fiind 
plecat din unitate s-a cerut, de mai 
multă vreme, direcției agricole să 
trimită un specialist pentru a ajuta 
pe cooperatori în campanie.” Deși în 
județ au fost repartizați recent 40 
de ingineri agronomi și alți specia
liști, absolvenți din acest an, direcția 
agricolă „a uitat" de Poenești. S-ar 
crede că, în această unitate, merg 
mai des specialiștii de la direcție, 
dar nu prea sînt văzuți sau nu se 
vede ce fac din moment ce unitatea 
este rămasă în urmă la recoltat și 
la însămînțat. Iată deci că nu numai 
ploile împiedică recoltatul și semă
natul, ci și lipsa de inițiativă pentru 
folosirea intensivă a mijloacelor me
canizate, pentru antrenarea coope
ratorilor la treabă. La toate acestea 
trebuie adăugat și faptul că direcția 
agricolă și uniunea județeană a coo
perativelor 
suficientă 
multiplelor 
în această 
fie luate
existente să fie folosite din plin la 
eliberarea terenului de culturile tîr
zii, grăbind arăturile și însămînță- 
rile.

agricole nu se ocupă, în 
măsură, de rezolvarea 
probleme care se ridică 
campanie. Se impune să 
măsuri ca toate forțele

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"
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GIBRALTAR 13 (Agerpres). Negocierile anglo-rhodesiene s-au 
întrerupt cu un eșec, comunică agenția France Presse.

Ghana instituie sancțiuni severe îm
potriva importului de produse rhode- 
siene.

JAPONIA. Mii de muncitori 
și studenfi au organizat zilele 
trecute o mare demonstrație la 
Tachikawa, cerînd evacuarea 
bazelor militare americane de 
pe teritoriul japonez, și pronun- 
jîndu-se împotriva reînnoirii 
tratatului de securitate japono- 
american. în fotografie : poliția 
încearcă să-î împrăștie pe de

monstranți

SAIGON 13 (Agerpres). — în noaptea de sîmbătă spre 
nică. detașamente ale Frontului Național de Eliberare au 
unui intens tir combinat de mortiere și rachete, mai multe 
tive militare aniericano-saigoneze situate în Delta Mekong-ului.

sub tirul forțelor patriotice

transmit:

înregistrînd un pasiv de 
•de yeni.

Duminică după-amiază, primul 
ministru britanic, Wilson, a avut 
o nouă întrevedere cu șeful gu-

ministeria

orez, cafea, 
de zahăr, 

bumbac, a- 
, precum și 

aromatice.

și capitala 
Tananarive, 

în limba mal- 
înseamnă „o

Un comunicat al juntei 
militare definește „statutul 
guvernului provizoriu"

CIUDAD DE PANAMA 13 (Agerpres). 
— Conducătorii juntei militare care au 
preluat puterea în Panama au avut du
minică consultări cu numeroase perso
nalități politice, inclusiv David Samu- 
dio, rivalul președintelui Arias în recen
tele alegeri prezidențiale, precum și 
membri ai administrației fostului pre
ședinte Marco Aurelio Robles. Șefii mi
litari s-au înfîlnit, de asemenea, cu 
membrii diverselor partide politice. Au
torii loviturii de sfat, căutînd să-și 
creeze o bază politică mai largă, in
tenționează — potrivit știrilor care cir
culă la Ciudad de Panama — să for
meze un viitor guvern în care alături 
de militari să fie și civili. Se anunjă 
că junta militară a dat publicității un 
comunicat în care definește „statutul 
guvernului provizoriu". în comunicat 
se afirmă că noul guvern „va respecta 
toate obligafiile internaționale contrac
tate de Panama. Puterea legislativă va 
fi exercitată prin decrete guvernamen
tale".

BEIRUT 13 (Agerpres). i cî- 
teva ore de la anunțareaaării 
noului cabinet libanez prt de 
Abdullah Al Yafi a inter, un 
element neașteptat: doiiiștri 
au refuzat să se alăi.ure echi
pe ministeriale. în felul a; cri
za ministerială din Liban inuă. 
Cei doi miniștri sînt R Ge- 
mayel, căruia i s-au ibuit 
Ministerul de Finanțe și d Să
nătății Publice și Nasri Maf, mi
nistrul economiei și penelor 
sociale. Ei și-au motivat irîrea 
prin aceea că nu dorest facă 
parte dintr-un guvern îrre nu 
sînt reprezentate, toate pările 
parlamentare.

Primul ministru Abdt Al 
Yafi a avut o întrevedergentă 
cu președintele statuluițiarles 
Helou. După această înedere, 
premierul a declarat zialor că 
în cazul în care nu vaiși să 
înlăture dificultățile ivitaa fi 
nevoit să renunțe, probaia mi
siunea de a forma noul ;rn.

Sărbătoarea națională

a Republicii Malgașe

JT Astfel, asupra orașului My.Tho 
(56 km sud-vest de Saigon), unde 
este încartiruită o puternică garni
zoană americană, au fost trase 24 
de salve de rachete la primele ore 
ale dimineții. Unui puternic baraj 
de rachete și mortiere a fost supu
să și tabăra militară americană din 
apropierea orașului My Tho. în 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
relatează corespondentul din Sai
gon al agenției U.P.I.. a avut loc o 
luptă deosebit de violentă în apro-

piere de Thuong Duc, unde tabă
ra forțelor speciale americane se 
află încercuită 
fost semnalate 
intensitate în
Nang, precum
Atît sîmbătă seara cît și duminică 
dimineața avioane americane de 
bombardament B-52 au efectuat 
mai multe raiduri asupra unor re
giuni în care se presupune că ar 
exista concentrări
Frontului Național

vernului rhodesian, Ian Smith, în 
cursul căreia au fost prezentate 
propunerile britanice de ultimă oră. 
După întrevedere, Smith a decla
rat că aceste propuneri „nu aduc 
elemente noi“.

Cei doi premieri au anunțat că 
se înapoiază, respectiv la Londra 
și Salisbury. Smith a declarat că 
se va consulta cu guvernul său. 
urmînd ca ulterior să remită un 
răspuns și, eventual, negocierile să 
fie reluate.

Arestai 
în Per

Ș Luînd cuvîîriul la cere
monia prilejuită de procla
marea celui de-al 41-lea 
stat independent al conti
nentului african - Guineea 
Ecuatorială — primul președinte al 
noului stat independent, Francisco 
Macias Nguema, a subliniat că gu
vernul său va promova o politică de 
pace, de participare activă la pro
blemele africane, de întărire a uni
tății naționale și a independenței eco
nomice.

Dittlio Telli, secretar general a) 
Organizației Unității Africane a avut, 
la Lagos, o nouă întrevedere cu șeful 
statului federal nigerian, generalul 
Gowon. în urma acestei întîlniri, re
latează agenția France Presse, Diallo 
Telli a declarat că convorbirile pe 
care l.e-a avut asupra crizei nigeriene 
sînt deosebit de încurajatoare. Acesta 
a anunțat că s-a hotărît convocarea 
în timpul cel mai scurt a Comite
tului consultativ al O.U.A. pentru 
problema nigeriana.

Primul grup de refugierii 
bîîîfrezi 3 sos’*: s'rabătă seara la 
Abidjan, venind din tabăra de tranzit 
de la Santa Isabel (Insula Fernando 
Poo). în următoarele zile la Abidjan 
sînt așteptate și alte grupuri de re- 
fugiați biafrezi.

0 puternică demonstrație 
« avut loc în fața clădirii ambasadei 
engleze din capitala Irlandei, Dublin. 
Această acțiune a fost organizată de 
mișcarea pentru drepturile cetățenești

în semn de protest împotriva repre
siunilor la care au fost supuși parti- 
cipanții la demonstrația șomerilor din 
orașul Londonderry (Irlanda de nord). 
Pentru a împrăștia pe demonstranți 
poliția a folosit gaze lacrimogene și 
bastoane de cauciuc.

La Cairo 3 avut loc a doua 
reuniune a Comitetului internațional 
de pregătire pentru convocarea Con
ferinței în sprijinul popoarelor care 
luptă în Africa de sud și în coloniile 
portugheze, programată pentru luna 
ianuarie 1969 la Khartum. Conferința 
va avea loc la inițiativa Organizației 
de solidaritate a popoarelor .din Afri
ca și Asia și a Consiliului Mondial 
al Păcii.

întrevedere Rusk-Dehie. 
Secretarul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a avut o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Franței, 
Michel Debre. în cadrul convorbiri
lor au fost abordate probleme legate 
de N.A.T.O., situația din Orientul 
Apropiat și alte probleme internațio
nale.

Satelitul de încercate 
pe care Organizația vest-europeană 
pentru dezvoltarea și lansarea rache
telor spațiale (E.L.D.O.) urmează să-l 
lanseze în curînd, a sosit la Woome- 
ra, în Australia. Satelitul, construit în 
întregime de Italia, va fi plasat pe 
orbită la 18 noiembrie cu ajutorul 
unei rachete „Europa-P".

La Acera 3 fost Publicat un 
decret guvernamental prin care în- 
ccpînd cu data de 13 octombrie,

Ploile torențiale și inundațiile care au afectat grav regiuni întinse din India 
continuă să focă ravagii în statul Assam. în fotografie : sinistrați re- 

fugiindu-se

Detașamente ale triburi
lor care sprijină regimul 
republican yemenitau orsan>- 
zat într-o regiune din nord-estul Re
publicii Arabe Yemen o ambuscadă și 
au distrus o coloană de camioane 
care transporta arme din Arabia Sau- 
dită, destinate monarhiștilor yemeniți, 
anunță postul de radio Sanaa. Acest 
atac a fost organizat conform planului 
comun de întărire a frontierelor re
publicii în fața penetrației rebelilor.

Potrivit unor date statis
tice publicate la Tokio, 
în luna septembrie, un număr de 
772 de companii japoneze au dat 
faliment 
peste 56 miliarde yeni.

0 reuniune a reprezen
tanților Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia, 
care grupează peste 4 milioane de 
membri, și ai Consiliului de coordo
nare a sindicatelor independente a 

• avut loc la Tokio. în cadrul acestei 
reuniuni au fost examinate sarcinile 
viitoare ale sindicatelor în lupta pen
tru satisfacerea revendicărilor oame
nilor muncii din Japonia.

Cea de-a 58-a operație 
de transplantare a inimii 
a fost efectuată de o < 2.
chirurgi din Houston, statul Texas. 
Pacienta, Myrtle Schmidt, în vîrstă 
de 54 de ani, se află într-o stare sa
tisfăcătoare.

echipă de

Tun fibdul Razak, vicepre- 
mierul Malayeziei, a anunțat că inten
ționează să plece la 22 octombrie la 
Tokio pentru a se întîlni cu ministrul 
de externe al Filipinelot, Narciso Ra
mos, ca să discute posibilitățile unei 
reconcilieri între Malayezia și Filipine 
în legătură cu teritoriul Sabah. Tun 
Abdul Razak a 'precizat că va aborda 
și eventualitatea unei întîlniri între 
Ferdinand Marcos, președintele Filipi- 
nelor, și Tunku Abdul Rahman, primul 
ministru al Malayeziei.

Fabio de Fabris, c°Pi,ul 
italian în vîrstă de 14 ani care a 
fost recent operat de celebrul chirurg 
sud-african Christian Barnard, a pă
răsit sîmbătă seara spitalul. Tînărul 
pacient a reușit să se refacă într-un 
timp record după complicata operație 
la inimă la care a fost supus și ur
mează să plece spre patrie 
rele zile.

în viitoa-

puternic
asupra orașului 
(Venezuela^ situat la 700

Un
s-a abătut 
statul Zulia 
de kilometri vest de Caracas. Peste 
2 000 de persoane au rămas fără 
adăpost.

uragan
Cabimas,

LIMA 13 (Agerpres). —. tul mi
nistru Peruvian de finanțiirecto- 
rul cotidianului „ExpressdVIanuel 
Ulloa, a fost arestat lama, în 
cursul nopții de sîmbătă i dumi
nică. Ulloa a compărut oătă în 
fața unui judecător de itrucție, 
fiind acuzat de comiterea delicte 
contra ordinii de stat șimplicat 
în cazul contractelor înclie între 
guvernul fostului președinBelaun- 
de Terry și „Internatio Petro
leum Company". Arestarfostului 
ministru Ulloa urmează alării an
terioare a altor doi foșminiștri, 
sub acuzații asemănătoa: respec
tiv a fostului ministru alonomiei 
naționale, Pablo Carraquiiși a fos
tului ministru de justitie.uillermo 
Hoyos Osores.

Republica Mal
gașă împlinește as
tăzi 10 ani de exis
tență. Scăldată de 
apele Oceanului In
dian și despărțită 
de continentul afri
can prin canalul 
M°zambic, această 
țară-insulă are o 
suprafață de 589 840 
km.p. Madagasca
rul, cum este denu
mită insula, se 
bucură de o poziție 
geografică deose
bită, fapt ce a fă
cut ca încă cu trei 
mii de ani în urmă 
să fie vizitată de 
locuitori ai Asiei de 
sud-est care s-au 
stabilit aici. Ei s-au 
amestecat cu afri
canii și arabii for- 
mînd poporul mal
gaș.
_ Populația acestei 

țări este de apro
ximativ șase mili
oane de oameni 
care locuiesc, în 
majoritatea lor, în 
regiunile platouri- 
lor înalte. în aceas
tă zonă se află, de 
altfel 
tării, 
care 
gașă
mie de sate". După 
înfățișare, acest o- 
raș cu 200 000 de 
locuitori, pare a fi 
intr-adevăr alcătuit 
din mai multe așe
zări întinse pe mai 
multe coline. Clă
diri în stil oriental, 
vile moderne cu 
3—4 etaje sau case 
din lemn în stilul 
tradițional, coboa
ră în trepte pînă în

văile din Jur, unde 
se pierd în oreza
rii. Capitala este 
dominată de pala
tul Rova situai în 
virful colinei cen
trale. Aici se află 
muzeul de istorie 
a Madagascarului, 
amintind de perioa
da înfloritoare dina
intea dominației 
coloniale, încă din 
secolul trecut, cînd 
în Madagascar e- 
xistau numeroase 
școli, tipografii, un 
institut 
gătirea

Anii 
străine
mat au frînat 
cesul de dezvoltare 
a țării, lăsîndu-și 
amprenta asupra 
structurii ei econo
mice și sociale. Re
publica Malgașă 
este o țară cu o e- 
conomie agrară, 87 
la sută din 
lație 
sate, 
deținînd o pondere 
de 89 la sută din 
valoarea exportu
lui. Dar pămînturile 
cultivate reprezintă 
numai 2,2 la sută 
din întreaga supra
față a țării. Se cul
tivă < 
trestie 
cacao, 
rahide, 
plante 
Republica Malgașă 
produce patru cin
cimi din producția 
mondială de vani
lie. Subsolul țării 
este bogat în grafit 
și mică.

In anii care

trecut de la procla
marea independen
ței, poporul malgaș 
a depus eforturi în
semnate în 
dezvoltării 
miei. S-au 
fabrici de 
cat orez, fabrici de 
zahăr și ulei, fila
turi, linii de montaj 
pentru automobile. 
Dezvoltarea indus
triei constituie unul 
din obiectivele prin
cipale ale guvernu
lui malgaș. în acest 
sens a fost elaborat 
un plan de cinci 
ani care își pro
pune ca obiective 
valorificarea boga
telor resurse ale 
țării. O atenție deo
sebită se acordă 
formării de cadre 
naționale.

Pe plan extern 
Republica Malgașă 
promovează o poli
tică de pace și co
laborare cu toate 
țările lumii. în sco
pul unei mai bune 
cunoașteri recipro
ce și a dezvoltării 
relațiilor de cola
borare, între Repci-i, 
biica Socialistă 
mânia și RepublicN,,' 
Malgașă s-au sta
bilit relații diploma
tice.

Cu prilejul sârbă- 
torii naționale a po- > 
porului malgaș, po
poral român îi u- 
rează noi succese 
pe calea consoli
dări! independen
ței, a dezvoltării e- ' 
conomice 
claie.

vederea 
econo- 

construit 
decorti-

NEW YORK 13 (Agerpres). — în
tr-un comentariu transmis de agen
ția Reuter, se arată că Nixon con
tinuă să dețină un avans față de 
candidatul democrat Hubert Hum
phrey și față de cel de-al treilea can
didat, George Wallace. Explicația 
constă, după părerea agenției, în 
tactica electorală adoptată de Ni
xon. care a sugerat că o „Adminis
trație condusă de el ar fi capabilă 
să ducă negocieri mai productive (cu 
reprezentanții guvernului R. D. Viet
nam) decît administrația Johnson- 
Humphrey, deoarece aceasta nu poa
te să rupă legăturile cu acțiunile po
litice anterioare". Nixon caiită ast
fel să contracareze promisiunea fă
cută la 30 septembrie de vicepre
ședintele Humphrey de a înceta bom
bardamentele asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Eforturile întreprin
se de candidatul democrat Humphrey 
de a cîștiga cît mai multi alegă
tori nu a obținut pînă acum după 
cît se pare rezultatele scontate cu 
tot sprijinul oferit de președintele 
Johnson.

Referindu-se la situația existentă 
în rîndul alegătorilor, coresponden
tul agenției Associated Press, Arthur 
Everett, amintește dificultățile în
tâmpinate de Humphrey în statele 
New York și California, cele mai 
populate . din S.U.A., unde, la ulti
mele alegeri, democrații au obținut 
majoritatea voturilor în alegerile 
prezidențiale. Dacă, după părerea co
mentatorului, alegerile ar fi fost ți
nute săptămîna trecută, candidatul 
republican Nixon ar fi obtinut

IN AVANS • MCCARTY VA FI 
VOT DIN STATUL Ni? YORK 

I
turtle unui număr de 43 jetori din 
statul New York și 40 dirfalifornia. 
Situația vicepreședinteluilumphrey 
este îngreunată în statulew York 
si prin faptul că adepții jtilor can
didați la obținerea invesurii de
mocrate Eugene. Mc Cart: și Ro
bert Kennedy refuza — privit son
dajelor — să-1 sprijine prlumphrey 
din cauza poziției președialui John
son față: de războiul diriietnam.

în ciuda refuzurilor «etate ale 
senatorului McCarthy dia accepta 
să participe la campani electorală 
în calitate de candidat dependent, 
numele, său va fi înscripe buleti
nele de vot din statul Nv York în 
urma acceptării de căti instanțele 
juridice competente a nei cereri 
înaintate de un grup dadepți ai 
senatorului, constituiți rent într-o 
organizație — „Coaliția pentru 
candidatură indeuenden".

vo-

ÎNTÎLNÎRE
ÎN COSMOS

CAPE KENNEDY 13 (Agerpres). 
— Sîmbătă la ora 23,00 (ora BUcu- 
reștiului) — cabina spațială 
„Apollo-7" cu cei trei cosmonauți 
la bord a efectuat o manevră de 
iiltilnire .in spațiu cu cea de-a 2-a 
treaptă a rachetei purtătoare „Sa
turn 1—B“. La o distanță de 21 de 
metri umil de altul, cele două ve
hicule spațiale au zburat in for
mație timp de 15 minute.

La Cape Kennedy se afirmă că 
Walter Schirra, Donn Eisele și 
Walter Cunningham vor rămîne sn 
spațiu 11 zile, așa cum a fost pre
văzut inițial. De la bordul cabinei 
spațiale se anunță că posibilitățile 
de vedere pentru echipaj se reduc 
progresiv. Unul după altul hublou
rile capsulei se acoperă de abur și 
de praf. Doar fereastra care a ser
vit cosmonauților să efectueze 
„intîlnirea"- cu cea de-a doua 
treaptă a rachetei Saturn este în 
perfectă stare de vizibilitate.

Un aspect din timpul grevei marinarilor din portul Genova (Italia). Prin
cipalele revendicări : majorarea salariilor și crearea unor condiții mai bune 

de muncă și odihnă

asupra economiei Africii de Sud
(Urmare din pag. I)

dul cel mai direct efecue economice 
ale discriminării rasiale.

Și condițiile în care sit nevoiți să 
muncească africanii sîntșurse de ve
nit importanțe pentru itreprinzători. 
în minele de aur, una dificultățile 
geologice del exploatare Subterană re
clamă cheltuieli mari, atoritățile ra
siste preferă, ca, în loc ă investească 
fpnduri pentru mecanizrea lucrărilor, 
să angajeze un număr sorit de mun
citori, evident cu salari minime și 
astfel prețul de cost sărămînă foarte 
scăzut. Muncitorul sud-frican nu are 
decât posibilități limitate dc a acționa 
.împotriva acestor metoie de exploa
tare, deoarece el este Ipsit de drep
turi politice și sindieae.

O mare parte din pomlația de cu
loare este silită să trăască în „re
zervații" care reprezinți aproximativ 
13 la sută din întregii teritoriu al 
Africii de Sud. Pe acjste pământuri 
nu se găsesc nici orașe, nici vreun fel 
de 
nici 
sînt 
tăți

industrie, nici resirse naturale, 
porturi maritime. în acest fel 
„economisite" de către autori- 
sume care normil ar fi fost 

cheltuite în scopuri sociale. Prin ur
mare, „dezvoltarea separată" nu este, 
în ultimă instanță, decît un „alibi 
ideologic" cu care se.jncearcă să se 
camufleze cea mai crjncenă exploa
tare economică.

Dialectica vieții face însă ca a- 
ceastă politică profund inumană să

se răzbune pe înșiși promotorii ei. 
Apartheidul' generează o serie de con
tradicții ireconciliabile. întreținerea 
forțelor de poliție și a aparatului 
administrativ excesiv de încărcat im
pune poveri fiscale, care grevează 
alte capitole ale activității civile. Bu
getele militare cresc și ele verti
ginos. în perioada 1965—1966 chel
tuielile militare au crescut de 5,5 
ori, atingînd 32! milioane, iar în pe
rioada 1966—1967 au ajuns la 358,3 
milioane dolari. Pe de altă parte, 
consumul intern rămîne relativ scă
zut, înțrutît masa „nealbilor" (peste 
13 milioane, față de numai 4 mi
lioane de albi), date fiind venitu
rile sale derizorii, are posibilități ex
trem de reduse de consum.

Ceea ce neliniștește în mod deo
sebit Pretoria este creșterea valului 
nemulțumirilor populare. Alături de 
acțiuni spontane ale lucrătorilor din 
mine, acționează tot mai organizat 
o puternică mișcare de partizani, ce 
se întinde pe o suprafață din ce în 
ce mai mare la sud de Zambezi. 
Recentele manevre „Sibasa" din nor
dul țării nu au reușit să intimideze 
populația, cum a sperat 
dimpotrivă, au stimulat 
luptă pentru drepturi și 
populației de culoare.

încercînd să răspundă 
rea dacă, în aceste condiții, poate fi 
vorba de o economie viabilă, „co
erentă", revista franceză „Les temps 
modemes" scrie: „Toate sistemele 
neocapitaliste au, cu certitudine, ano-

Pretoria, ci, 
avîntnl de 
libertăți al

la întreba-

moliile lor, săracii lor ți zonele lor 
deprimante, dar nici unul nu pre
zintă un dezechilibru analog cu cel 
ce se găsește în Africa de Sud, unde 
marea majoritate a populației este 
menținută în afara circuitului eco
nomic”.

Trebuie spus că promovarea meto
delor de exploatare a populației de 
culoare, pe baza practicilor segrega- 
ționiste, este exercitată nu numai de 
capitalul autohton, ci și de capitalul 
monopolist din țări occidentale. La 
ora actuală, Africa de Sud este țara 
de pe continentul negru unde s-a in
vestit cea mai ridicată cotă de ca
pital extern. Este revelator faptul că 
la începutul acestui deceniu investi
țiile străine ajunseseră la circa 4 500 
milioane dolari, iar din 1962, nu
mai în industria de automobile s-au 
investit 300 milioane dolari. Bene
ficiile nu sînt trecute peste graniță, 
ci sînt reinvestite pe loc. în acest 
fel, guvernul rasist cointeresează nu 
numai marile monopoluri, ci și mul
te din guvernele occidentale, griju
lii față de securitatea capitalurilor 
lor.

Regimul rasist caută să-și asigure 
bunăvoința marilor puteri occidentale 
în eforturile sale de perpetuare a sis
temului segregaționist. Aceste eforturi 
întâmpină însă o rezistență tot mai 
activă din partea patrioților sud-afri- 
cani, precum și dezaprobarea forțelor 
progresiste și democratice de pretu
tindeni.
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