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ÄS SUCCES!
...Astăzi începe un nou an școlar.
Astăzi toate soneriile, ale tuturor școlilor anunți 

că întreaga tinerețe aflată la vîrsta învățăturii a luat 
loc în bănci, că sute de mii de profesori vor intra în 
clase cu urarea de „Bine ați venit, dragi elevi!“

Amplificată la dimensiunile unei țări întregi, la 
numărul a milioane de tineri și a tuturor părinților 
— vestea capătă proporțiile unei emoții naționale : 
trăim un nou 15 septembrie — obișnuit și totuși ine
dit : începe primul an școlar în Republica Socialistă 
România, a cărei Constituție prevede și garantează 
drepturi depline la învățătură pentru toți cetățenii 
țării.

Congresul al IX-lea al partidului adoptînd docu
mente de mare însemnătate pentru dezvoltarea Ro
mâniei socialiste a deschis și școlii noastre perspec
tive noi și luminoase. „Unul din obiectivele impor
tante ale politicii partidului și statului nostru îl con
stituie dezvoltarea și perfecționarea continuă a în- 
vățămîntului de toate gradele“ — arăta tovarăștil 
Nicolae Ceaușescu în Raportul C.C. al P.C.R. pre
zentat la Congres. Pe baza hotărîrilor adoptate de 
partid, școala cunoaște încă din acest an și va cu
noaște în continuare îmbunătățiri și perfecționări 
menite să contribuie la modernizarea învățămîntului, 
să-l coreleze tot mai mult cu cerințele actuale și 
viitoare ale dezvoltării științei și culturii.

Sarcinile sporite puse de partid în fața poporului 
pentru anii care vin fac ca înseși răspunderile școlii, 
ale cadrelor didactice și, îndeosebi ale elevilor, să fie 
privite dintr-o perspectivă nouă. Tinerii care învață 
azi pe băncile școlilor vor lucra direct la înfăp
tuirea mărețelor obiective trasate de partid pentru 
următorii 5—10 ani. Iată de ce îndemnurile celui 
de al IX-lea Congres al partidului, îndemnuri de a 
crește în școli oameni cu convingeri de viață comu
niste, tineri cu dragoste de muncă, hotărîți să fie de 
folos construcției socialiste — sînt îndemnurile de 
bază pentru o întreagă generație în această zi de 
încenere a unui nou an școlar.

Tineretul școlar are asigurate de către partidul și 
statul nostru toate condițiile pentru dezvoltarea sa 
armonioasă. El are o singură îndatorire — o înaltă 
îndatorire patriotică : să învețe ! Să folosească pe 
deplin anii de școală, anii maximei receptivități in
telectuale, pentru însușirea tuturor cunoștințelor pe

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

(Continuare în pag. a IlI-a)

GINDURI 
DE BUN AUGUR

Acad. ȘTEFAN BĂLAN

Aurora Matei se pregătește 
pentru prima întilnire cu 
școala, lncepînd de astăzi, 
este elevă in clasa t a Li
ceului nr. 34 din Capitală

Foto: N. STELORIAN

Marți, 14 septembrie, în Pala
tul Congreselor din Sofia au con
tinuat convorbirile între delega
țiile de partid și guvernamentale 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulgaria.

Din partea Republicii Socialis
te România au participat tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Draghici, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ioan Beldean, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Populară 
Bulgaria.

Au luat parte, de asemenea, 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al C.C. al P.C.R., re
dactor șef al ziarului .,Scînteia“, 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria au participat tova
rășii Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Encio Staikov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Bo
ris Velcev, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, Pencio Kubadinski, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Lîcezar Avramov, secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, Ivan Bașev, 
membru al C.C. al P. C. Bulgar, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

în timpul convorbirilor — care 
au decurs într-o atmosferă de 
prietenie frățească, cordialitate și 
înțelegere reciprocă — a conti
nuat schimbul de păreri asupra 
problemelor privind dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor romà
no-bulgare. asupra problemelor 
situației internaționale actuale și 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale.

In timpul vizitei la Combinatul metalurgic Kremikovți
Teleioto: AGERPRES

Vizita și mitingul de la combinatul 
metalurgic Kremikovți

SOFIA 14 (Agerpres). — Tri
mișii noștri speciali transmit:

Combinatul metalurgic Kremi
kovți se numără printre obiecti
vele importante ridicate în anii 
construcției socialiste în Republi
ca Populară Bulgaria. Așezată la 
poalele munților Stara Pianina —■ 
la numai 15 km de capitala ță
rii, această unitate a industriei 
socialiste bulgare se dezvoltă în- 
tr-un ritm rapid.

Puternicul său colectiv, care 
numără peste 12 000 de munci
tori, ingineri, tehnicieni, a primit 
cu căldură prietenească pe mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In această vizită solii poporu
lui român au fost însoțiți de to
varășii Todor Jivkov, Pencio Ku
badinski, Vladimir Videnov, mem-

bru al C.C. al P.C.B., prim-se
cretar al Comitetului Orășenesc 
Sofia al P.C.B.

In fața intrării în combinat, 
membrii delegației române au 
fost întîmpinați cu urale și ovații 
de către un mare număr de me- 
talurgiști. Pe construcțiile metali
ce ale combinatului, ca și în sec
țiile sale de producție, se văd 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, dra
pelele de stat ale celor două țări, 
numeroase lozinci cu urări în 
cinstea oaspeților români, a Par
tidului Comunist Român, a po
porului României Socialiste, a 
prieteniei romàno-bulgare.

Un grup de tinere fete, îmbră
cate în pitorești costume națio
nale, au oferit membrilor delega
ției române tradiționala pline șl 
sare, vin dintr-o ploscă frumos 
încrustată și buchete de flori.

Inginerul Anghel Zaprianov, di
rectorul general al combinatului, 
a informat pe oaspeți despre prin
cipalele etape ale construcției a- 
cestui important obiectiv side
rurgic, a cărui piatră de temelie 
a fost pusă în anul 1960. Sînt 
prezentate cifre ale actualei pro
ducții și perspectivele pe care le 
deschid producției metalurgice a 
țării darea în funcțiune a combi
natului cu întreaga sa capacitate.

Membrii delegației și persoane
le oficiale bulgare care-i înso
țesc au vizitat secțiile oțelărie și 
furnale ale combinatului, primind, 
de la cadre tehnice superioare, 
explicații detaliate asupra consu
murilor specifice, a metodelor 
tehnologice de producție, a preo
cupărilor siderurgiștilor pentru a

(Continuare in pag. a IV-a)

La „Muzeul mișcării revoluționare din Bulgaria"

SOFIA 14 (Agerpres). — Tri
mișii noștri speciali transmit:

Marți la amiază, membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., au vizi
tat „Muzeul mișcării revoluționa
re din Bulgaria“.

Oaspeții români au fost înso
țiți de tovarășii Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, și Pencio

Kubadinski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București.

In sălile muzeului sînt expuse 
documente, diagrame, hărți și 
alte materiale care prezintă miș
carea revoluționară din Bulgaria 
de la începutul ei și pînă la eli
berarea țării de sub jugul fas
cist. Numeroase exponate vor
besc despre lupta poporului bul-

gar, sub conducerea Partidului 
Comunist, împotriva exploatării și 
asupririi naționale, pentru liber
tate și independență națională. 
Intr-o sală specială sînt oglindite 
succesele clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității bulgare, 
obținute sub conducerea partidu
lui în ultimele două decenii în 
construcția socialismului.

La sfîrșitul vizitei, membrii de
legației au notat în cartea de o- 
noare a muzeului.

ministrul învățămîntului

răim un moment emoționant în viața 
școlii: deschiderea unui nou an 
școlar. El va intra în istoria învă
țămîntului nostru ca primul an 
școlar în Republica Socialistă Ro
mânia. Va trebui ca, prin roadele 
pe care le va da, activitatea șco
lară să fie Ia înălțimea etapei pe 
care poporul nostru o străbate.

Bilanțul strălucit al realizărilor, prezentat în 
fața celui de al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a înfățișat tabloul dezvoltării 
înfloritoare a patriei noastre. Succesele din do
meniul învățămîntului se înscriu și ele în rîn- 
dul remarcabilelor înfăptuiri care situează țara 
noastră printre țările înaintate ale lumii. Graiul 
sobru și convingător al cifrelor ilustrează din 
plin aceste succese. în anul școlar 1964/1965, a- 
proape 4 100 000 de copii și tineri au fost cu
prinși în diferitele instituții de învățămînt. Nu
mărul elevilor înscriși în licee a crescut față 
de anul 1938 de peste 12 ori, în școlile profe
sionale și tehnice de 5 ori, iar numărul stu
denților a crescut de aproape 5 ori. în

vățămîntului de toate gradele i s-a creat o so
lidă bază materială. An de an au crescut su
mele alocate pentru învățămînt. Astfel, față de 
1682 000 000 lei cît s-au cheltuit în anul 1951, 
în 1965 sînt prevăzute aproape 7 miliarde de lei. 
Călăuzindu-se neabătut după cea mai înain

tată concepție despre lume — marxism-Ieninis- 
mul — învățămîntul nostru a parcurs un drum 
mereu ascendent în ceea ce privește conținu
tul obiectelor de studiu, procesul educativ, în 
perfecționarea metodelor de predare.

Condițiile minunate create școlii noastre, la 
care se vor adăuga și altele în viitorii ani prin 
grija nemărginită a partidului și statului, asi
gură învățămîntului perspectiva unei dezvoltări 
continui pentru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul a IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Avem datoria de a da României un în
vățămînt calitativ superior, la nivelul cerințe
lor actualei etape a procesului de desăvîrșire 
a construcției socialismului, demn de locul de 
cinste pe care știința și cultura noastră îl ocupă 
pe plan mondial.

(Continuare în pag. a IlI-a)

La
„startul“

Pe Masivul Trascăului, in Mun
ții Apuseni

— Timpul secetos din ulti
mele săptămîni a uscat pămîn
tul, obligîndu-ne să desfășurăm 
mal anevoie arăturile de vară
— ne-a relatat recent, tovară
șul inginer Traian Dumitrașcu, 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Găești. îm
prejurările deosebite au impus 
măsuri deosebite... Podzolul
— caracteristic solurilor noa
stre, a fost lucrat echi- 
pînd plugurile tractoarelor 
numai cu două trupițe. în- 
trucît în asemenea condiții 
viteza de lucru nu putea de
păși 1,5 hectare, au fost orga
nizate la brigăzile S.M.T. 
schimburi prelungite și schim
bul doi. Pămîntul fiind tare, 
cuțitele plugurilor se toceau 
ușor, motiv pentru care tre
buia, desigur, să le schimbăm 
des — de cîteva ori pe zi. Ima-

ginați-vă ce ar fi însemnat as
cuțirea lor Ia S.M.T. Practic, 
asta n-ar fi fost cu putință. 
Fiind vorba de peste 1 000 de 
cuțite, care ar fi trebuit să se 
afle într-un continuu du-te- 
vino între brigăzi și S.M.T., 
gîndiți-vă cît timp s-ar fi pier
dut 1

— Soluția ? 1
— Au găsit-o cooperativele 

agricole, care au mobilizat ate
lierele lor de fierărie. Acolo, 
unde a fost nevoie, pentru ca 
intervenția să fie operativă, 
„fierăriile“ au fost instalate în 
cîmp. Cu toate împrejurările 
nefavorabile, mecanizatorii 
s-au străduit să execute și au 
executat lucrări de bună cali
tate. înainte de arătură pe te
renurile tari — în special pe 
cele pe care fuseseră cultivate 
leguminoasele — s-a efectuat

O cerință a agrotehnicii la semănat este ca pămîntul să iie mărunțit bine, ca în grădină. 
Acest lucru îl iac acum mecanizatorii care lucrează la cooperativa agricolă de producție 

Drăgănești-Vlașca discuind arătura in care vor însămînța grîul de toamnă.
Foto: AGERPRES

recoltei 1966
o lucrare pregătitoare, cu 
discurile.

— Care este, la ora actuală, 
stadiul arăturilor ?

— A fost arată întreaga su
prafață planificată, de aproape 
19 000 hectare. Ploaia care 
a căzut recent a intensificat 
ritmul de lucru, astfel că a- 
ceastă „grea campanie“ a fost 
încheiată.

— Solurile podzolice reclamă 
o atenție în ceea ce privește 
modificarea acidității...

— Ce am întreprins în acest 
sens ? Modificarea reacției a- 
cide a solului o facem prin a- 
plicarea amendamentelor cal- 
caroase. S-au transportat în 
cîmp 8 176 tone praf de var. 
Paralel cu această acțiune, în 
prima etapă de fertilizare, 
am introdus sub brazdă 291

tone superfosfat și 7 000 tone 
gunoi de grajd.

La înfăptuirea măsurilor cu 
privire la aplicarea amenda
mentelor și fertilizare o con
tribuție deosebit de importantă 
au adus-o organizațiile U.T.C. 
din cooperativele agricole. A- 
lături de tinerii conductori de 
atelaje, au fost antrenați nu
meroși alții care au lucrat zile 
în șir la transportul și împrăș- 
tierea pe cîmp a prafului de 
var și a îngrășămintelor. Ast
fel, la cooperativa agricolă Vi
șina, tinerii au transportat 
pînă acum, 1200 tone super- 
fosfat, la Răscăieți 800 tone, la 
Petrești 600 tone, la Uliești 
1 800 tone.

— Patul germinativ și se
mințele sînt, în ordine crono
logică, primii factori care asi
gură marile producții. Ce mă

suri au fost luate în vederea 
condiționării semințelor ?

— Anul acesta, numai pe 
6 000 de hectare vom cultiva 
grîu după grîu. în rest vom în
sămînța în porumbiște. De alt
fel ne-am asigurat cu cantita
tea necesară de sămînță din 
soiuri intensive, de mare pro
ductivitate. Cooperativele a- 
gricole execută în prezent con
diționarea sămînței. Pînă acum 
au fost condiționate 3 500 tone.

Toate lucrările pregăti
toare au fost eșalonate și pla
nificate astfel încît apropiata 
campanie de însămînțare a 
griului să nu ne surprindă ne
pregătiți. Sîntem gata să strîn- 
gem recolta de porumb și să 
punem în ciclu de producție 
viitoarea recoltă de grîu.

ION MARCOVICI

Cu planul pe trimestrul III îndeplinit
Uzina „1 Mai“ Baia Mare 

este prima din regiunea Ma
ramureș, care a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primele 
trei trimestre ale acestui an. 
Prin îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a agregatelor și 
instalațiilor, producția uzinei 
a sporit față de perioada co
respunzătoare a anului trecut 
cu 1,8 la sută, iar prin redu
cerea consumurilor specifice

de materiale, descoperirea și 
valorificarea unor rezerve 
interne, s-au realizat econo
mii suplimentare la prețul 
de cost de peste 1800 000 
lei. Anunțînd aceste succese, 
colectivul uzinei raportează, 
totodată, că și-a îndeplinit an
gajamentele anuale privind 
depășirea producției globale și 
marfă.

(Agerpres)

ȘCOLARIZAREA MECANICILOR AGRICOLI
Consiliul de Miniștri a emis 

recent o hotărîre privind șco
larizarea mecanicilor agricoli 
pentru cooperativele agricole 
de producție.

începînd cu anul școlar 
1965—1966, școlile profesio
nale de mecanici agricoli de 
sub îndrumarea Consiliului 
Superior al Agriculturii vor 
pregăti mecanici agricoli în 
specialitățile motoriști, trac
toriști, instalatori pentru iri
gații, necesari și cooperative

lor agricole de producție. A- 
cești elevi vor fi bursieri ai 
cooperativelor agricole și vor 
avea aceleași drepturi ca și 
elevii mecanici agricoli care 
se pregătesc pentru organiza
țiile agricole de stat. După 
absolvirea școlii, ei vor lucra 
în cooperativele care au su
portat cheltuielile de școlari
zare și cu care au încheiat 
contractul-angaj ament.

(Agerpres)

Elevi și eleve !

Începeți un nou an școlar, de-a lungul căruia 
ziarul „Scînteia tineretului“ va fi mereu alături 
de voi, va oglindi preocupările și eforturile 
voastre în drumul spre cunoștințe temeinice. 
Ziarul vă va prilejui, de asemenea, cunoașterea 
activității și preocupărilor tineretului și a oame
nilor muncii din întreaga țară, vă va informa 
asupra evenimentelor de peste hotare.

REÎNNOIȚI-VA ABONAMENTELE LA „SCÎNTEIA 
TINERETULUI“ 1

Se poate abona oricine dorește, in fiecare 
clasă, în fiecare școală poate fi făcut un număr 
nelimitat de abonamente.

Si, pentru ca ziarul să răspundă cît mai exact 
dorințelor cititorilor săi elevi, comunicați re
dacției părerile și sugestiile voastre în legătură 
cu ce ați dori să găsiți în coloanele ziarului.

REDACȚIA



utine eursuri de 
apă s-au bucurat 
de un asemenea 
renume in lite
ratura geografică 
și istorică, puține 
au fost descrise, 
invocate, cele
brate — atît în 
lucrările specia

liștilor, cit și In folclorul popoare
lor riverane — ca Dunărea, drumul 
fără pulbere și fără răgaz, de la 
Pădurea Neagră la Marea Neagră. 
Străbătut, din cele mai vechi tim
puri, de ambarcațiuni diferite, flu
viul este botezat de către scit! 
Matoas (cel prielnic, aducător de 
noroc), fenicienii îi spun Phisos, un 
istoric armean din antichitate con
semnează onomastica Tanup, apro
piată oarecum de turcescul Tuna. 
Cel dinții autor care folosește de
numirea Danubius este îulius Ce
zar (De bello Gallico VI-24) — și 
lungă vreme se va chema astiel 
partea de sus a Dunării. Strabon, 
in „Geograph", face de altminteri, 
următoarea precizare : „Cursul su
perior al fluviului, pînă la cata
racte, poartă numele Danubius șl 
curge în principal prin tara Daci
lor ; cursul inferior, pînă la Pontus 
Euxinus, în vecinătatea Gefilor, 
este numit fstros". Pentru a înche
ia această rapidă înșiruire de ti
tluri, voi aminti epitetul de „rlo 
divino“, pe care-1 întîlnim in 
„canzonele’ Iul Garcillaso de la 
Vaga, gentilom spaniol de la curtea 
împăratului Carol Quintul, pre
cum și vestita expresie atribuită 
lui Napoleon Bonaparte „Dunărea 
este regele fluviilor din Europa“.

Veritabilă mare călătoare, ma
gistrală a civlllzaliel, a industriei 
șl comerțului, albastra sau bălaia 
Dunăre, pătrunde pe teritoriul pa- 
trel noastre la Baziaș. De-a- 
ici pînă la Turnu Severin, cale de 
140 km., se desiășoară lupta Du
nării cu munlil — luptă din care 
a rezultat, de-a lungul erelor geo
logice, acea minune a naturii nu
mită strîmtoarea (sau Clisura) Ca
zonelor. Despre acest traseu va ii 
vorba în rîndurile de fată, urmînd 
să ne continuăm călătoria spre 
Deltă în numerele viitoare.

între Baziaș și Mpldova Veche, 
țărmul sting este înțesat de urme 
ale stăplniril romane, rămășițe de 
lespezi șl cărămizi care au servit la 
construirea diverselor castre și 
care poartă pecefile unor legiuni 
ca I Minerva, VII Claudia Pia, IV 
Flavia, Cohors V Gallorum etc. 
De la Moldova Veche la Drencova, 
treizeci de kilometri și mai bine, 
lărgimea Dunării variază între 200 
și 2 000 m. Numeroase insulife, 
praguri și slînci străpung fata 
apelor, făcînd pe cît de pitorească, 
pe atît de dificilă navigația pe 
această porțiune. Printre „celebri-

Cinematografe
Un cartof, doi cartofi, com

pletare ■— Lecție în infinit, ru
lează la Patria orele : 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21. Grivița 
orele: 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30 — completare Simetrie. 
Capitol orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21. De la 15 sep
tembrie. Runda 6, completare — 
Suită bănățeană, rulează la Re
publica orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,30 ; 18,45 ; 21 ; Cineva acolo 
sus mă iubește — completare,

că..., rulează la Luceafărul 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;

; 21 ; Festival orele : 8,45 ; 
; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;

Feroviar orele : 10,30 ;
; 16; 18,45; 21,30; Sta- 

Dinamo : orele 19,30 ;

Știați < 
orele :
18.30 ;
11.15 ;
21.15
13.15 ; 
dionul
Excelsior orele : 9,15; 12; 14,15; 
16,30; 18,30; 20,15; Hoțul de pier
sici — completare Fara de pe 
Someș, rulează la Festival orele : 
10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21 pînă 
la 16 sept Floreasca orele: 10,30;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30 completare Și atunci ; Dan
sul etern, rulează la Carpați o- 
rele: 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30 ; Flamura, completare 
Sport 4/965 orele : 10 ; 12,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30 ; Samba — com
pletare — Invenția epocii, rulea
ză la București orele : 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 ; — Tomis 
orele: 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21 — completare A cui
e vina ?, Melodia orele : 9 ; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30; Grădina 
„Progresul" orele 20 ; Aport, 
Muhtar ! — completare cinema
scop, Acolo unde Carpații întîl- 
neso Dunărea — rulează la Vic
toria orele : 10 ; 12 ; 14 ; 16 j
18.15 ; 20,30 ; Arta orele : 16 ;
18.15 ; 20,30 ; grădină : orele
19.30 ; Lira orele : 15,30 ; 18 ;
completare, Gosko mincinosul ; 
Evadatul — completare — Mu
zeul Zambaccian, rulează la Cen
tral orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45 ; Romulus și 
Remus — cinemascop, completa
re — Melodiile străzii — cinema
scop, rulează la Lumina orele :
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15 ; Dacia orele : 8,45 ; 13,30, 
continuare 16 ; 18,30 ; 21 ; Gră
dina Festival ora 19,45 ; Șofe
rii iadului, rulează la Union o- 
rele: 15,30; 18; 20,30 ; Femeia 
necunoscută, rulează la Doina o- 
rele: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, programe pentru copii ora 10 ; 
La carnaval — Poveste din Tan- 
ganica — Grădina Doina : Cli
mate orele 20 ; Ana Golubkina, 
la Timpuri noi orele: 10—21 con
tinuare ; Marșul asupra Romei — 
completare — Lucrările Marii A- 
dunări Naționale, rulează la Giu- 
liești orele : 16 ; 18,15 ; 20,30, în
frățirea între popoare orele :
10.30 ; 15,45 ; 18 ; Prietenul meu
Max, 20,15 ; A IX-a ediție a jocu
rilor olimpice de iarnă — com
pletare 180 de zile în Atlantio, 
rulează la Cultural orele : 16 ;
18.15 ; 20,30 ; Viață dificilă i ru
lează la Buzești orele : 14,30 ; 17 ;
19.30 ; Modern orele : 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30 ; Căpitanul 
din Tenkes — ambele serii — 
rulează la Ferentari orele : 
16 ; 19,30 ; completare, Lucrările 
Marii Adunări Naționale ; Pensiu
nea Boulanka, rulează la Crîngași 
orele : 16 ; 18,30 ; 20,30 de la 16 
sept. ; Decorații pentru copiii 
minune — completare, Iosif Kal- 
minski, rulează la Cosmos orele : 
16 ; 18 ; 20 ; Laleaua neagră — 
cinemascop, rulează la Bucegi o- 

tătile" locului, amintim stlnca 
Babacai, uriașă făptură de piatră, 
în jurul căreia s-au fesul multe 
legende romantice. Cea mai cu
noscută dintre ele, evocă povestea 
de dragoste a frumoasei Zuleika, 
iavorita pașel din cetatea Golu- 
bat, cu un voinic de pe malul 
opus. Surprinsă de turci, Zuleika 
este ferecată de stlnca din mijlo
cul Dunării, unde își va găsi stlr- 
șitul. „Ba-ba-cai I" „Să te căiești I" 
îi strigă pașa din caicul ce se depăr
tează. De atunci — spune basmul 
— numele stîncii a rămas Babacai...

In scurtă vreme, gherdapurile si 
ostroavele Dunării de sus vor 
trece pe de-a-ntregul și pentru tot
deauna în poveste. După cum 
știm, în acest șector este în curs 
de realizare, prin colaborarea ro- 
măno-iugoslavă, un impresionant 
ansamblu hidroenergetic și de na
vigație. Odată înfăptuită marea 
construcție, nimic nu va mai slin- 
jeni bunul mers al navelor prin 
sțrîmtorile Dunării.

în aval de Babacai și de insula 
Moldova, se deschid în pereții de 
calcar al țărmului cîteva peșteri, 
între care cea mai cunoscută este 
peștera Golumbaf. De-aicî se nfl-

DUNĂREA DE SUS
odinioară, asupra tlnutu- 

primej ’ oasele 
! „columbace".

cataracte și pra- 
Corla, Piatra Lun- 

Islaz, Tahtalia. 
din urmă, cu un 
30 m.) vira spai- 
timonierilor. De-o

posteau ______
rilpr învecinate. 
roiuri de muște zise „ __ ____
Regiunea propriu-zisă a cataracte
lor începe de la Drencova. Cu ani 
în urmă, blocuri răzlețe, de cele 
mai variate forme și dimensiuni, 
praguri și bancuri de cremene ob
turau mersul apelor, formînd că
deri și vîrtejuri spumegătoare. 
Această situație a dat naștere, în 
trecut, unei categorii aparte de 
navigatori : pilotii speciali, care 
preluau la Drencova conducerea 
tuturor vapoarelor în drum șpre 
Turnu Severin. Operafie, de altlel, 
absolut necesară, — căci numai 
pomenirea unor 
guri ca Doica și 
gă șau Bivolii, 
Greben (aceasta 
vțrtei adînc de 
ma în sufletele 
sută de ani încoace, substanțele 
explozive au rezolvat în bună mă
sură aceste probleme ; lotuși, după 
cum spuneam, deplipa iacilitate a 
navigafiel va fi asigurată abia în 
zilele noastre. De refinut că în 
această zonă, în dreptul cataractei 
Iuți, se1 văd pe malul drept urmele 
drumului roman tăiat în epoca lui 
Tiberiu (33-34 e.n.), continuat sub 
Vespasian și Domifian și prelun-

rele : 10 ; 12,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; 
Domnul, cinemascop — rulează 
la Unirea orele : 16 ; 18,15 ; Dru
mul Sării orele 15,30 ; 18 ; 20,15 ; 
Banda — completare. Pionieria 
nr. 4, rulează la Vitan orele :
15 ; 17 ; 19 ; 20,45 ; Procesul pro
fesorului Weir, completare, Mîino 
începe azi, rulează la Flacăra o- 
rele 10 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, Mio
rița orele : 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ;
21 ; Rachetele nu trebuie să de
coleze -— cinemascop — comple
tare, Lucrările Marii Adunări Na
ționale, rulează la Munca orele :
16 ; 18,15 ; 20,30 ; Unora le pla
ce jazul, rulează la Popular orele :
10.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; Volga o- 
rele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21 ; Strigătul — completare. Su- 
rîsul, rulează la Viitorul orele:
16 ; 18,15 ; 20,30 ; Neamul șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele 
serii) — completare, Șopîrle, ru
lează la Colentina orele : 16 ;
19.30 ; Fiul căpitanului Blood —
cinemascop — completare — Pri
mul carnaval socialist, rulează la 
Progresul orele : 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 
Culorile luptei — cinemascop — 
completare, La o parte, Taiga — 
rulează la Rahova orele : 16 ;
18,15 ; Un șoarece printre bărbați 
— completare, Unde nu-i cap, 
rulează la Cotroceni orele : 15 ;
17 s 19 ; 21.

Festivalul International

al Teatrelor de păpuși și marionete

Tirania cuvîntulul
Primele două zile de concurs 

au fost dominate de artiștii din 
Franța și Cehoslovacia, care s-au 
detașat net de ceilalți partici- 
panți. Există în orice confrun
tare artistică internațională o ba
rieră greu de trecut : este aceea 
a limbilor fie că sînt de mică sau 
de mare circulație. Ea a fost un 
serios obstacol pentru cîțiva par- 
ticipanți. Dintre aceștia, bolivie
nii au avut un episod remarca
bil prin ritm, colorit și atmosferă, 
E vorba de La Diablada într-o 
traducere aproximativă Diavo
leasca, care nu e altceva decît 
o adunare de ființe supranatu
rale, spirite ale întunericului, cu 
măști greu de imaginat, un fel 
de noapte valpurgică în ediția 
folclorului bolivian. După termi
narea dansului, spectacolul a in
trat însă în monotonie și anoni
mat datorită unui patos declama
toriu parazitar care a înghițit 
totul. Din spectacolul american, 
adresat în primul rînd copiilor, 
au plăcut numerele lui Luman 
Coard și mai ales istoria cățelu
șului alb Missey (care a găsit un 
os mare și se ceartă cu Rustv 
dulăul din vecini pentru el) și 
unde încăierarea ce. ea o perfectă 
sincronizare a mișcărilor pe care 
Lumen Coard a realizat-o. No
tăm că în această povestioară nu 
s-a rostit nici o vorbă. Celălalt 
număr al lui Lumen Coard acor
dă primat textului și pune mai

jos. De-aici, 
Plavișevita, 

Dimensiunile 
pe alocuri, 
face sä pară

gii prnă la Porțile de Fler de către 
Traian. Acolo unde stlnca n-a mal 
putut ii tăiată (munca se tăcea ex
clusiv cu dalta șl ciocanul) s-a 
construit din grinzi un tel de pod 
suspendat de-a lungul tluviului; 
găurile în care au fost fixate ca
petele grinzilor se observă și azi.

După muntele Greben, Dunărea 
se lărgește puțin, formînd cele 
două insule Poteci, pe care se ză
reau altclndva ruinele cetății cu 
același nume. Odată ajuns la Iuți, 
în punctul cel mai sudic al Bana
tului românesc, fluviul cotește 
brusc spre nord-est, intrînd în așa 
numita Clisură de 
din dreptul comunei 
încep Cazonele mari, 
strîmtorii se reduc, 
sub 200 m., ceea ce 
amejitor de înalt! pereții de piatră 
mohorită, străjuind de-o parte și 
de alta. Datorită climatului blînd. 
întîlnim o vegetație bogată, cu 
forme subtropicale. Cine a trecut 
prin Cazane în aprilie si a văzul 
liliacul în floare năpădind stîncile 
albăstrui, nu va uita niciodată a- 
ceastă priveliște unică. Ambele 
maluri oferă vizitatorului, pe lingă

de Dan Deșliu

sălbatica frumușele a culmilor, 
cîteva peșteri de interes istoric si 
științific. ; Punicova, cu un pîrîu și 
cu concrefiuni remarcabile, Pește
ra Liliecilor, cu insecte rare și de
pozite de guaho — dar, mai ales, 
peștera Veterany, transformată 
adesea, în timpul războaielor 
turco-austriece, în veritabilă ca
zemată. Această cetăfuie naturală 
era cunoscută de către romani, 
care o numiseră Piscabara. După 
unele versiuni recente, preoții daci 
oficiau aici cultul lui Zamolxes. în 
văile din preajmă înfloresc mig
dali și smochini sălbateci și 
șună o faună ciudată : vipera 
corn, scorpionul etc. Trecînd 
golful Dubova, cam in dreptul
munci Ograda Nouă, distingem pe 
celălalt mal, în stîpca Stîrbețului 
Mie, vestita „Tabula Traiana". 
Apărată de o boltă de piatră, in
scripția aproape bimilenară amin
tește că „împăratul Cesar Nerva 
Traian, fiul divinului Nerva, Au- 
gustus, învingător al Germanilor... 
a tăcut această cale spărgînd mun
ții, așezînd tălpile“.

mi-
cu
de

co-

Șaniierul Combinatului de celuloză și hirtie-Deț. Vedere generală a combinatului
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puțin în evidență arta păpușaru
lui : exchibiția marionetei-sugar 
e doar un comentariu plastic al 
unui text cîntat care are întîie- 
tatea. Sperietoarea, istorie mora
lizatoare, acordă și ea o mare 
prioritate cuvîntului, (e o opere
tă jucată cu păpuși), și n-a reu
șit să captiveze pînă la capăt 
spectatorii. Interesanți, pe linia 
unui limbaj specific păpușeresc, 
au fost dansatorii prezentați de 
Mollie Falkenstein care ne-a pre
zentat de fapt un singur dans în 
interpretarea mai multor păpuși. 
Și la americani și la bolivieni 
(mai ales la aceștia din urmă) re
plica, tirada, ocupă un loc prea 
însemnat în dauna posibilităților 
de expresie specifice teatrului de 
păpuși și marionete.

Șaradele lui Giles

Primul spectacol al 
Giles și păpușile sale 
lăsa indiferent pe nimeni. El 
este mai înainte de toate un 
spectacol prin excelență galic. 
Păpușile lui Giles au acea linie 
specifică cu care ne-a învățat 
desenul și grafica franceză. Ele 
sînt reduse la elementele esen
țiale fără a face abstracționism : 
un mic cilindru retezat diagonal 
la ambele extremități și acoperit 
cu o perucă, închipuie capul. Al
teori acesta e un disc căruia pe 
lîngă perucă i se aplică un nas 
de diferite forme și dimensiuni. 
O mică mantie curgînd în jos

companiei 
nu poate

Dunărea

Lăsăm în urmă glorioasele măr
turii despre originea poporului 
nostru și iată-ne cgrlnd in fata 
Qrșovei, însemnat oraș portuar la 
vărsarea Cernei în Dunăre. înce
puturile așezării se pierd în ne
gura vremii. Documente gle anti
chității pomenesc de întemeierea 
de către Traian a cetății Tierna 
sau Dierna : cuceritorul Daciei, in
stalează aief, ca șl la Drubeta, o 
garnizoană permanentă, alcătuită 
din ostași ai legiunii XIII Gemlna. 
Pentru stăpînirea acestui punct 
strategic au luptat de-a lungul 
veacurilor voievodul Giad, apoi 
Sigișmund, Baiazid, Vladislav 
(ucis aici, în luptă cu Amurat), 
Vfaicu Vodă, Huniazil, Mihai Vi- 
teazu și alte liguri remarcabile ale 
istoriei universale. Biserica și 
școala românească iiinjează de la 
1790, iar primul tren a trecut prin 
Orșova în ianuarie 1878. între 
obiectivele turistice vrednice de 
atenție, menționez dealul Alion, 
cu capela Coroanei, edificată în 
timpul domniei lui Frantz Iosif.

Iată-ne, 
adică, în 
Insulei. I 
Kapu — 
tru că turcii, în acest loc, ar 
întins un lanț de fier

în sfîrșit, la Ada Kaleh, 
limba turcă Fortăreața 

se mai spunea și Demit 
Poarta de fier — pen

ii
între ma

închipuie trupul. Nimic nu este 
întîmplător în aceste compoziții 
căci ele au acea expresie trebui
toare micului scenariu dramatic 
pe care-1 execută mînuitorii.

Giles nu este un mînuitor 
spectaculos, dar asta nu înseam
nă că-i lipsește virtuozitatea. 
Dincolo de performanța profe
sională apare în spectacolul lui 
Giles interesul pentru un sens 
mai adînc decît cel la îndemîna 
oricui. Păpușile sale devin exe- 
cutanții unor scenarii care țin
tesc la surprinderea inefabilului. 
Ele reprezintă oameni și le imi
tă gesturile, dar ceea ce este de 
admirat este că mînuitorii au 
reușit să elimine mișcarea de 
prisos și să rămînă la gesturile 
umane esențiale ale fiecărei îm
prejurări. Edificatoare este sce
neta florii disputate de cîțiva, 
floare care cade jertfă neînțele
gerii dintre ei. Nici un cuvînt nu 
se rostește aici și totuși sensul 
spectacolului este pe deplin clar, 
căci deplasările păpușilor în sce
nă sînt pline de înțelesuri. Acea
sta pentru că Giles concepe tea
trul de păpuși ca pe o artă pen
tru ochi și în reprezentanția sa, 
se rostesc puține cuvinte și ace
lea de cele mai multe ori for
mule uzuale. Subiectele compa
niei sînt, prin absența cuvîntului, 
mici șarade care îndeamnă la 
meditație pe spectatori, îndru- 
mîndu-i spre posibilul subtext fi
lozofic. Giles a intuit una din 
viitoarele piste de succes ale ar
tei păpușerești căci, înlăturind

la Cazane
Foto: AGERPRES

și de 
habsburgice, acest petic de 
înconjurat de valuri duce, 
în șir, o existentă zbuciu- 
In legătură cu istoria

a-

luri, ca să împiedice trecerea am
barcațiunilor vrăjmașe. Cucerit pe 
rînd de ordiile sultanului 
trupele 
pămînt, 
veacuri 
mată.
noastră, amintesc episodul întem
nițării Ia Ada Kaleh, în 1848, a î? 
tineri români, elita patriotilor re
voluționari prinși, prin trădare, de 
către turci și trimiși pe drumul 
exilului. Treizeci de ani mai tîrziu, 
mica insulă trece în patrimoniul 
României, ca urmare a războiului 
de Independentă. Ecourile istoriei 
șl pitorescul așezării au atras aici, 
de atunci și pînă astăzi, un uriaș 
număr de vizitatori.

Abja scăpată din strînsoarea 
Cazonelor, Dunărea se avlntă în 
ultima și cea mai cumplită încleș
tare, descrisă cu atîta măiestrie 
de Vlahufă, în „România pito
rească“ : „Aici, sub volbura 
ceasta de valuri, e încheietura 
Carpaților cu Balcanii ; peste 
pumnii lor încleștați, Dunărea 
se aruncă furioasă, rupînd cu zgo
mot cele din urmă stăvilare ce i 
se ridică în cale. Și în vălmășagul 
acestei ciocniri de titani, fiecare 
stîncă pare că se mișcă, fiecare val 
pare că strigă...“ ,

La orizont, dincolo 
și de Porțile de 
mai au sălbateca 
vremuri și de-a lungul căreia 
așează acum temeliile hidrocen

tralei — albesc, pe malul sting, 
clădirile din Turnu Severin. 
Dar despre acesta, ca și despre 
alte porturi românești Ia Dunăre, 
vom vorbi mai pe larg săptămîna 
ce vine.

de Vîrcioro- 
Fier — care 
înfățișare de

va 
nu 
pe 
se

opreliștea limbii, acestei arte i 
se deschid porțile marii circulații 
și a înțelegerii universale.

La fel de convingător fără uti
lizarea cuvintelor este și ultimul 
tablou al spectacolului, unde un 
refugiu în natură devine o ches
tiune la fel de complicată ca un 
refugiu în direcție greșită. Mo
dul în care păpușarii au mînuit 
cele trei personaje: omul, cîinele 
și pasărea, a smuls aplauze la 
scenă deschisă. Giles propune 
spectatorului o altfel de virtuo
zitate bizuită pe un joc realist 
ferit de excese naturaliste. „Po
vestea ciudată“ ne-a indicat cît 
de mari pot fi resursele acestui 
gen de teatru (disprețuite în 
unele țări de critică și de posi
bilii susținători), în privința cre
ării de atmosferă. Luat în totali
tate, spectacolul companiei Giles 
e reprezentativ pentru una din 
direcțiile actuale ale teatrului de 
păpuși care tinde să facă din 
acesta nu o reprezentație dialo
gată pentru cei mici ci un spec
tacol complex dedicat oamenilor 
maturi. Tendințele inovatoare 
care au revitalizat teatrul de pă
puși, de aici au venit. Cît de 
fertilă artistic e această direcție 
ne-p arată spectacolul lui Giles 
și al păpușilor sale ca și cel al 
lui Ives Joii, demonstrații con
vingătoare ale marilor posibilități 
artistice pe care le poate promo
va teatrul de păpuși.

Giles vorbea după spectacolul 
său de dezinteresul pe care pre
sa, critica de teatru, dramaturgii

INFORMAȚII
Marți dimineață delegația Par

lamentului din Danemarca, con
dusă de Julius Bomholt, preșe
dintele Parlamentului, care face 
o vizită în țara noastră, a sosit 
în orașul Cluj. Președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
popular regional, Clement Rusu, 
a vorbit oaspeților despre dez
voltarea acestei regiuni.

în cursul zilei, parlamentarii 
danezi s-au întâlnit la Universi
tatea „Babeș-Bolyai“ cu cadre di
dactice șj cercetători din locali
tate. Au fost vizitate cartiere 
noi de locuințe, complexul stu
dențesc și monumente istorice 
ale orașului. Seara membrii de
legației au asistat la un specta
col folcloric prezentat la Tea
trul Național.

în timpul vizitelor, oaspeții au 
fost însoțiți de prof. Tudor Io- 
nescu și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, deputați în Marea 
nare Națională.

★

Delegația Parlamentului 
Finlanda, condusă de Karl 
gust Fagerholm, președintele 
Parlamentului, însoțită de depu
tății Ion Pas, Mircea Rebreanu 
și Petre Nicolae, președintele Sfa
tului popular al orașului Con
stanța, au vizitat marți coopera
tiva agricolă de producție din co
muna Cumpăna, gospodăria a- 
gricolă de stat Murfatlar, Stațiu
nea experimentală viticolă Do-

Adu-

din
Au-

SPORT

Republicii

• Duminică la 
Praga se des
fășoară dubla 
întîlnire in
ternațională de 
fotbal dintre 
echipele selec
ționate ale R.S. 
Cehoslovace și 

Socialiste Româ
nia. Meciul echipelor A con
tează ca retur pentru preli
minariile campionatului mon
dial (în primul joc, echipa ro
mână a cîștigat cu 1—0). în 
deschidere, are loc întîlnirea 
amicală de juniori dintre re
prezentativele celor două țări. 
Echipa cehoslovacă și-a con
tinuat pregătirile. Marți, fe
derația cehoslovacă a alcătuit 
lotul selecționabililor, din care 
fac parte, printre alții, Sch
mucker, Popluhar, Jokl, Bom
ba, Mraz, Knebort, Kabat și 
Kravarik.

• Selecționata țării noastre 
își continuă astăzi pregătirile 
la Snagov, unde va susține un 
meci de verificare în compa
nia formației Flacăra Mo- 
reni, din cat. B. Echipa noas
tră va pleca la Praga vineri 
dimineața pe calea aerului.

• Sîmbătă, Ia Pitești, se în- 
tîlnesc în joc amical echipele 

Desen de NEAGU RADULESCU

francezi îl au față de teatru de 
păpuși și marionete. Că e ade
vărat o confirmă chiar spec
tacolul prezentat în care singu
rele neajunsuri vin de la un sce
nariu pe care-1 bănuim redus ca 
proporție și insuficient precizat 
în țelurile urmărite. Din această 
cauză anecdotica gesturilor co
mice trece uneori în prim plan 
ca în ultimul tablou unde gravi
tatea ideii se pierde, înlăturind 
astfel multe din sugestiile sub- 
textului pe care tindea să le aibă. 
Este poate și un accent involun
tar ieșit din practica deselor 
spectacole pentru copii ale aces
tei companii.

Virtuozitatea 
școlii cehoslovace

Din spectacolul soților Haken, 
înlocuitorii de ultima oră ai an
samblului din Ostrava, a plăcut 
cel mai mult pantomima Vino
vății ai cărei interpreti au fost 
în egală măsură păpușarul Ha
ken și marioneta sa. A fost un

Plecarea la Budapesta
a unei delegații guvernamentale
a Republicii Socialiste România
Marți după -amiază a plecat 

la Budapesta delegația gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri care va participa la lu
crările Comisiei mixte guver
namentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică 
româno-ungară.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de tovarășii Iosif 
Banc și Gheorghe Gaston- 
Marin, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Roman 
Moldovan, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, de re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

spec-
Sfa- 

Con-

1965
la

brogea, construcții de locuințe 
din orașul Constanța și Muzeul 
arheologic. în aceeași zi, oas
peții au făcut o plimbare pe 
litoral, interesîndu-se de odih
na oamenilor muncii din țara 
noastră și condițiile pentru tu
riștii străini în stațiunile Mama
ia și Eforie-sud.

în cinstea delegației, ansam
blul de cîntepe și dansuri „Brîu- 
lețul“ al Sfatului popular regio
nal Dobrogea, a susținut un 
tacol folcloric. Președintele 
tului popular al orașului 
stanța a oferit o masă

★
Primul gong al stagiunii 

—1966 a sunat marți seara 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“. Colectivul pri
mei noastre scene dramatice a 
introdus în repertoriul acestei 
stagiuni, în semn de omagiu a- 
dus bardului de la Mircești, un 
spectacol alcătuit din versuri și 
cînticele comice din opera lui 
Vașile Alecsandri. Printre inter- 
preți se numără, George Calbo- 
reanu, Ion Finteșteanu, Grigore 
Vasiliu-Birlic, Marcel Angheles- 
cu, Irina Răchițeanu, Eugenia 
Popovici, Draga Olteanu, llinca 
Tomoroveanu, Gh. Cozorici, Gh. 
Popovici-Poenaru, Cosma Brașo- 
veanu. Regia spectacolului apar
ține lui Sică Alexandrescu, iar 
scenografia este semnată de Gh. 
Bedros.

(Agerpres)

de tineret la fotbal ale 
mâniei și Cehoslovaciei.

Ro-

Ieri la Brașov s-a disputat al 
doilea joc dintre echipele selec-
ționate feminine de handbal ale 
Republicii Socialiste România fi 
U.R.S.S. Oaspetele au obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul 
de 17-12 (9-6). In primul meci 
disputat la București echipa ro
mână cîștigase cu 13-11. Joi la 
Galați are loc ultima întîlnire.

Turneul interna
țional de șah de 
la Havana a con
tinuat cu parti
dele cuprinse în 
cea de-a 13-a 
rundă. Marele 
maestru iugoslav 
Ivkov l-a învins

Donner, con- 
de lider 

Wade a 
Gheller 

Tringov,

pe olandezul 
solidîndu-și poziția 
al clasamentului, 
cîștigat la Rerez, 
la Garda, Pietsch la 
iar Bilek l-a învins pe Coho. S-au 
terminat remiză partidele Jime- 
nez—Rohatsch, Fischer—Pach-
mann și O'Kelly—Lehman. Res
tul partidelor s-au întrerupt. 
Ivkov conduce în clasament cu 
11 puncte, urmat de Smîslov 9,5 
(1) puncte, Fischer și Gheller 
cîțe 9,5 puncte.

număr de pură virtuozitate pe 
pretextul evadării comice a unei 
perechi de pușcăriași. Marioneta- 
pușcăriaș a „mimat“ cu fidelitate 
și sincronie stările cerute de mî
nuitor.

Tot un număr de virtuozitate 
a fost și dansul marionetei con
dusă de Clara Hakenova pe o 
melodie de Duke Elington. Ca
litatea dominantă a acestei evo
luții a fost exactitatea interpretă
rii, De dragul ei numărul 
executat în doi, Intermezzo 
amoros (unde personajele ma
rionete sînt doi cîini de sex 
diferit scoși la plimbare de un 
domn și o doamnă, care sînt 
soții Haken), capătă o tratare 
ușor naturalistă, Viciul, atîta cît 
e, este de scenariu ; mînuirea ră- 
mîne și aici ireproșabilă avînd 
aceeași acurateță specifică școlii 
cehoslovace. Deși teatrul din Os
trava n-a putut fi prezent, școa
la cehă și-a găsit doi buni am
basadori ai cunoscutelor sale tra
diții prin soții Haken.

M. UNGHEANU

Au fost de față Jozsef Vin- 
ce, ambasadorul R. P. Ungara 
la București și membri ai am
basadei.

★
în aceeași zi, delegația a so

sit la Budapesta. Pe aeroport 
ea a fost întîmpinată de Apr» 
Antal, membru al Biroului 
Politie al C.C, al P-M.Ș.U., vi
cepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc Ungar, Peter Valyi, 
prinj-vicepreședinte al Comi
siei de stat a planificării, Mi- 
hail Roșianu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R.P. Ungară, și alte per
soane.

Delegația țării noastre 
la cea de-a XX-a sesiune
a Adunării Generale

a 0, N. U
Consiliul de Miniștri al Repu

blicii Socialiste România a numit 
delegația țării noastre la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Delegația este compusă din : 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, șeful delegației; 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, loc
țiitor al șefului delegației; Mihail 
Hașeganu, ambasador, reprezen
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România la Organizația 
Națiunilor Unite, Mia Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul Republicii Social ste 
România la Varșovia — membri 
ai delegației ; Mihai Magheru, 
ambasador, director în M.A.E., 
Costin Murgescu, directorul In
stitutului de cercetări economice 
al Academiei Republicii Socialis
te România, Constantin Flitan și 
Ion Datcu, directori în M.A.E., 
Ion Moraru, consilier la Misiunea 
permanentă a Republicii Socia
liste România la O.N.U. — mem
bri supleanți ai delegației.

★
La 14 septembrie, Corneliu 

Mănescu, șeful delegației Repu
blicii Socialiste România la cea 
de-a XX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a plecat spre 
New York.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți Ilie Verdeț, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Mihail 
Florescu, Gheorghe Cioară și 
Adrian Dimitriu — miniștri, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

(Agerpres)

Organizarea
Buletinului 

Oficial
Republicii

Buletinul 
părți. în 

legile

Consiliul de Stat a emis un 
Decret privind organizarea Bu
letinului Oficial al 
Socialiste România.

Potrivit Decretului, 
Oficial cuprinde trei 
prima parte se publică : 
Marii Adunări Naționale însoțite 
de expunerile de motive ; decre
tele cu putere de lege ale Consi
liului de Stat însoțite de expu
nerile de motive ; hotărîrile cu 
caracter normativ ale Consiliului 
de Miniștri, actele cu caracter 
normativ ale miniștrilor și ale 
conducătorilor celorlalte organe 
centrale ale administrației de 
stat.

In partea a doua apar lucrările 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

Partea a treia cuprinde : comu
nicatele oficiale ale organelor 
supreme ale puterii și adminis
trației de stat ; actele de interes 
general emise de organele cen
trale ale organizațiilor obștești, 
la cererea acestora ; publicațiile 
privind concursuri, schimbări de 
nume, pierderi de acte și orice 
alte anunțuri a căror publicare 
este stabilită de lege.

Buletinul oficial se editează și 
în traducere în limba maghiară.

----------

înhumarea prof. arh.
Radu Laurian

loc înhumareaMarți a avut 
prof. arhitect Radu Laurian.

La mitingul de doliu de la 
Casa Arhitectului au luat parte 
cadre didactice, arhitecți, foști 
colaboratori ai dispărutului, stu- 
denți.

Viața și activitatea defunctului 
au fost evocate de prof. Ascanio 
Damian, vicepreședinte al Uniu
nii Arhitecților, rectorul Institu
tului de arhitectură „Ion Min- 
cu“, prof. Marcel Locar, mem
bru al C.S.C.A.S., vicepreședinte 
al Uniunii Arhitecților, studentul 
Ștefan Scafa. Vorbitorii au scos 
în evidență personalitatea celui 
dispărut ca valoros arhitect, pe
dagog și om de știință.

înhumarea a avut loc la Cimi
tirul Bellu.

(Agerpres)



AZI, DIN NOU

LA ȘCOALĂ

Acad. prof. 
Aurel Avramescu
Urez tinerilor și tinerelor 

care intră sau reintră în 
școli succes deplin în însu
șirea cunoștințelor de care 
vor avea nevoie din plin 
cînd vor intra în profesie, 
pentru a contribui activ, 
cu elanul lor tineresc, ală
turi de cei mai vîrstnici, la 
desăvîrșirea construcției so
cialiste și la pregătirea so
cietății comuniste în scum
pa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

Acad. prof. 
Eugen Bădărău

Adresez tuturor elevilor din 
școlile patriei, viitori construc
tori al comunismului in Repu
blica Socialistă România, sin
cere urări de succese la Învă
țătură.

Ca fizician urez tineretului 
școlar să nu uite că iizica stă 
la baza tuturor științelor natu
rii și a tehnicii. Temeinice cu
noștințe din domeniul acestei 
frumoase discipline vor ajuta 
viitorilor specialiști să rezol
ve mai ușor și mai bine multe 
din problemele pe care le va 
pune in fata lor viata.

Încă o dată spor Ia muncă I

Prof. arh. 
Ascanio Damian
îi însoțesc astăzi pe elevi 

cu gîndul pe drumul lor 
spre școală. Cu gîndul și 
îndemnul de a medita la 
marile lor îndatoriri șco
lare, de a învăța cu hărni
cie, zi de zi, tot ceea ce le 
dă școala, de a clădi în a- 
cești ani de ucenicie o trai
nică temelie profesiunii lor 
viitoare. Aș dori ca urarea 
mea, îndemnurile mele de 
succes să-i însoțească de-a 
lungul întregului an școlar.

Marcel Breslașu
Pretutindeni, de-a lungul și 

de-a latul tării, cei mai tineri 
dintre cetățenii ei, de la cei 
mai mărunți, care trec pentru 
prima oară pragul școlii, pină 
la cel care intră in ultima 
clasă a liceelor, trăiesc emoții
le Începutului de an școlar.

Prin grija partidului, a po
porului nostru au tot ce le e 
de trebuință : școli bine Înzes
trate, profesori priceputi, cărți 
gratuite — și mai presus de 
țoale, o copilărie sau o ado
lescentă fericită, posibilitatea 
de a deveni vrednici construc
tori de mîine ai Patriei.

Gîndul și inima noastră, a 
celor vîrstnici, îi întovărășește 
în această primă zi de școală 
— și Ie urează succese, de care 
să ne bucurăm și cu care să 
ne mlndrim.

Acad. 
George Oprescu
Azi, la deschiderea noului 

an școlar, mă gîndesc cu 
bucurie că aproape 4 mili
oane de copii și tineri au 
deschis prima pagină a ma
nualelor pe care le-au găsit 
așezate pe bănci. Dragi bă
ieți și fete vă doresc din 
prima zi să vă aplecați cu 
dragoste și sîrg asupra căr
ților de școală, să învățați, 
să-i mulțumiți pe profesori 
și părinți, să vă faceți da
toria și să deveniți cetă
țeni cinstiți, harnici și cul
tivați ai Republicii noastre 
socialiste.

p
a urmare a hotă- 

M 0 r’r^or Congresu-
lui al IX-lea al

P.C.R. începînd cu acest an 
s-a extins gratuitatea ma
nualelor pentru toți elevii 
din școala obligatorie de 
cultură generală și din licee. 
Valoarea acestui minunat dar
se ridică la suma de 130
MILIOANE LEI. Pentru
acești elevi s-au editat
anul acesta 432 titluri
de manuale într-un tiraj
care depășește ciîra de

24000000
BUCURIA DE A ÎNVĂȚA

Acad. prof. 
Miltiade Fiiipescu

Astăzi, 1n cea dinții oră de 
curs a primului an școlar In 
Republica Socialistă România 
urez elevilor spor la muncă și 
succese mari la Învățătură.

Ca geolog șl decan al Fa
cultății de geograile-geologie 
aș fi foarte fericit dacă din 
rlndurile elevilor cărora le în
chin azi urarea mea vor ieși 
tot mai mulfl geologi care să 
contribuie la realizarea marilor 
obiective cuprinse In Directi
vele Congresului al IX-lea al 
partidului, directive a căror In- 
iăptuire va ridica Republica 
noastră pe culmile socialismu
lui.

I

Acad. prof. 
Caius lacob

începeți astăzi școala. O 
nouă călătorie plină da frumu
seți șl de neprevăzut în lumea 
miraculoasă a științei și cul
turii. Dascălii voștri — adevă- 
rați ghizi în această neobiș
nuită călătorie în universul 
cunoașterii — vă așteaptă cu 
toată dragostea.

Cu toată dragostea, întregul 
popor trăiește alături de voi 
tradiționala sărbătoare a des
chiderii anului școlar.

Astăzi învătați. mîine veți 
munci. Veți pune umărul vos
tru tînăr alături de-al vîrstni- 
cilor. Ia înfăptuirea grandioa
selor sarcini trasate de istori
cul congres al partidului.

Pregătiți-vă temeinic pentru 
acel MÎINB care vă așteaptă I

n noaptea aceasta, auzul fin al ma
nualului de fizică — mai exact: 
urechea experimentată a capitolului 
„Noțiuni generale de acustică" — a 
înregistrat un sunet straniu, răscoli
tor, asemănat o clipă mai tîrziu de 
către „Literatura română contempo
rană“ de-a Xl-a cu acel fabulos fii- 
fîit de aripi care a trezit la miezul

nopții un erou sadovenian, anunțîndu-i zborul 
spre depărtări al cocorilor din lunca Șiretului. In
tuind ce se petrece, Matematica a notat ora exac
tă, Latina a murmurat „Alea jacta est 1“, Botani
ca și-a deschis, albastră, o floare de nu-mă-uita și 
pînă și naivul Abecedar, care dormea visînd că 
„Nicu are un nuc“, a deschis ochii și a înțeles: 
pleca vacanța I

Azi dimineață, meridianul locului primea ora 
8 cu o solemnă lovitură de gong. Tot ceea ce 
pînă la ora aceasta solicita verbele la viitor, a 
trecut fulgerător, intr-o unică și fantastică fracți
une de secundă peste prezent, devenind trecut, 
palpabil, cert:

— A început școala /
In limbajul României socialiste, cuvîntul școală 

deține, incontestabil unul dintre recordurile de 
frecvență. Școala de toate gradele a devenit un 
element inseparabil al vieții, un cuvînt cu o pon
dere uriașă în toate domeniile de activitate. Se 
vorbește, așadar, mult despre școală, revoluția noa
stră culturală a impus acest subiect ca o necesi
tate vitală, dar dați-i voie reporterului, dați-i voie 
celui pe care azi. ora 8, l-a găsit în drum spre o 
școală, fără să fie elev, fără să fie părinte sau 
profesor, emoționat însă cît toți la un loc, să a- 
firme că discuțiile în jurul acestei teme abordează 
mai rar ceea ce lui i-a sugerat titlul acestor rîn- 
duri: „Bucuria de a învăța.“.

Avem în vedere unghiul din care privește spre 
școală copilul, adolescentul. Prefacerilor funda
mentale care au avut și au necontenit loc în în
vățământul nostru în urcușul lui pe trepte de 
marmură spre perfecțiune, le corespund transfor
mări uimitoare în concepția elevului de azi și 
de la noi cu privire la tot ceea ce implică noți
unea de școală, a doua sa casă, a doua sa familie, 
dar, desigur, prima sa mare, tulburătoare dragos
te. Asistăm la un fenomen de o uriașă valoare 
etică. Pe scurt, el ar putea fi enunțat astfel: pen-

de OCTAV
tru imensa majoritate a elevilor, școala, învățătura 
sînt un prilej de autentică bucurie.

Desigur că un asemenea fenomen etic a fost 
determinat de condițiile materiale ale învățămîn
tului nostru de azi, el este o reacție firească a 
grijii permanente a partidului, a statului socialist 
pentru școală. România de altădată nu-l putea 
genera. Școala de odinioară, deși de catedrele ei 
se leagă numele unor dascăli de mare prestigiu, 
deși mii și mii de învățători și profesori anonimi 
i-ati închinat eforturi covîrșitoare, era sortită unei 
existențe sumbre de către un regim refractar cul
turii — și culturii de masă, în primul rînd. Tutu
ror, dar mai ales tinerei generații de azi, ne este 
greu să ne imaginăm că a fost o vreme cînd în
ceputul fiecărui an școlar degaja o tristețe cro
nică. O semnala reporterul de atunci, scriind pre
cum Zaharia Stancu, în 1935, în ziarul datat 
15 septembrie: „A început un nou an școlar. 
N-au de ce să se bucure părinții. Nici copiii. Nici 
măcar corpul profesoral. Situația școlii e dezas
truoasă". O caracterizau lapidar cîteva cifre sta
tistice oficiale: 11 000 de profesori șomeri în 
1933; peste un milion de copii în afara școlii, în 
1934; cheltuielile presupuse de taxă, manualele, 
uniforma unui elev de liceu, reprezentau, în 1935, 
bugetul pe mai bine de jumătate de an al unei 
familii de muncitori I

Deschizi paginile unui ziar de azi și, pur și 
simplu, te copleșește revelația unei cifre atestînd că 
milioane de oameni, tineri și vîrstnici, învață I E 
suficient ca să-ți explici de ce ziua aceasta este o 
sărbătoare unanimă, cine și cum a zămislit super
bul sentiment al bucuriei de a învăța. Dar nu e sin
gurul argument. Și nici măcar cel dinții. Acesta 
trebuie căutat în ideea principială că socialismul 
poate fi rodul numai dl unor oameni cu o înaltă 
pregătire științifică șl culturală, iar această pre
gătire se desăvîrșește ' în școala noastră nouă de 

.la cea mai fragedă vîrstă, școala devenind leagă
nul năzuințelor fiecăruia de a dărui vieții deve
nită sinonimă cu lupta pentru cauza partidului, 
pentru socialism și comunism, toată capacitatea 
creatoare, tot talentul, toată pasiunea. însăși a- 
ceastă pasiune o insuflă școala noastră tinerei 
generații și ea reprezintă cea mai bogată zestre 
a unui om de azi.

PANCU-IAȘI
S-a redeschis azi școala. S-a redeschis larg 

poarta bucuriei de a învăța.
Lingă această poartă și-a dat întîlnire reporte

rul cu elevi, cu părinți cu profesori.
La poarta cunoscută a întîlnit-o reporterul și 

pe proaspăta profesoară Eleonora Ștefan reparti
zată în primul său an de învățămînt în comuna 
Lehliu:

■— Ceea ce doresc în primul rînd să sădesc în 
inimile elevilor mei este certitudinea că bucuria 
lor de a învăța găsește în mine o admiratoare 
fără rezerve, că sînt gata să le răsplătesc setea 
lor de învățătură cu o dragoste statornică, să ră- 
mîn o veșnic tînără îndrăgostită de școală, o prie
tenă a lor mai mare, dreaptă, nepărtinitoare. Aș 
vrea să-mi ia zîmbetul cu care îi voi întîmpina 
nu ca un gest profesional, ci ca pe un rezultat 
firesc al faptului că, privind spre viitorul lor, mă 
copleșește o bucurie pe care eu însămi am trăit-o 
și o trăiesc acum emoționant.

în fața aceleiași porți Mihai Stolu din clasa a 
IX-a a școlii bucureștene nr. 32 i-a vorbit repor
terului despre un vis al său:

— Nu învăț pentru notă, am luat în fiecare an 
premiul I cu media 10 sau aproape de 10, și asta 
nu dintr-o ambiție de a nu cunoaște și note mai 
mici. Dar vreau să devin medic. E o meserie care 
nu concepe, ca oricare alta de altfel, o pregătire 
doar bună, bunișcară sau nu tocmai bună. Un 
medic care nu are cunoștințe de nota maximă nu 
va cunoaște niciodată bucuria că în mîinile lui. 
în priceperea lui stă salvarea vieții unui om. Tre
buie să mă pregătesc de pe acum pentru această 
bucurie. Din bucuria de a învăța se naște marea, 
incomparabila bucurie a profesiei pe care o voi 
îmbrățișa mîine.

Și, în sfîrșit, tot lingă această poartă, reporte
rul a ascultat-o pe Maria Ștefănescu, mama a doi 
băieți studenți și a două fete înscrise anul acesta

în clasa a Vil-a și, respectiv, a IV-a, la școala 
numărul 16 din cartierul Balta Albă:

— Începe școala... încep după-amiezele cînd 
trebuie să calc prin casă în vîrful picioarelor pen
tru că copiii mei învață... și numai senzația asta 
mi-e destul să mă simt fericită. Pe o masă se în- 
vîrtește globul pămîntesc, pe alta sînt deschise 
tabelele de logaritmi, într-un colț al casei o fe
tiță recită cu glas scăzut o poezie, într-altul, 
cealaltă fetiță colorează o hartă... Trec prin casă 
fără zgomot și, deși mi-s deloc o exaltată, sînt o 
mamă cu griji și răspunderi, nu mai sînt nici 
prea tînără, am sentimentul că bucuria mea e în
zecit mai mare decît a astronomului care a desco
perit o stea ori a celuia care, primul, va păși pe 
altă planeta?.. Bucuria de a învăța a copiilor mei 
mi se transmite și mie, îmi pătrunde în suflet 
din primul ceas al școlii...

A sunat, la ora 8, cel dintîi clopoțel al soneriei 
școlare. Pe pupitrele claselor, manualele așteaptă 
clipa celei dintîi mîngîieri. Matematica a și cal
culat că anul acesta numărul elevilor și profeso
rilor din școlile generale, profesionale și licee este 
cu cîteva zeci de mii mai mare ca în anul tre
cut. Istoria contemporană a patriei i-a replicat: 
„Eram convinsă. Așa se întîmplă cu fiecare nou 
an de învățămînt 1“ Obișnuită cu metaforele, 
Limba română a prezentat tuturor un tablou al 
școlii, simbolizat printr-o largă și impresionantă 
scară, proiectată de arhitecți îndrăzneți pe temelii 
trainice, împrumutînd silueta rampelor de lansare 
și invitînd la zboruri temerare spre viitor. Sînt 
trepte care presupun mai mult decît un urcuș la 
capătul căruia pe un tînăr îl așteaptă atestarea u- 
nor cunoștințe sau a unei profesii. Ele concreti
zează o idee de bază a societății noastre socialis
te: fiecăruia i se acordă dreptul, dar și toate con
dițiile materiale și morale pentru a se instrui și 
cultiva, punîndu-și îh valoare maximă personali
tatea, capacitatea, talentul.

Bucuria de a învăța a intrat cu ei și va rămîne 
cu ei încă un an — pentru ca să se obișnuiască 
cu ea toată viața...

Eugen Jebeleanu
De ta un capăt la altul al 

tării, elevi, profesori, învăță
tori pornesc în această zi la 
marele asalt.

Ziua șl anul sini deosebite 
de toate zilele și anii de pînă 
acum, întrucît intrăm în cel 
dintîi an școlar în Republica 
Socialistă România.

Asta spune totul.
Spune, în pomul rînd, des

pre condițiile excepționale, pe 
care, aproape patru milioane 
de copii și de tineri le au asi
gurate prin însuși faptul că în 
patria noastră socialismul este 
o realitate definitivă.

România Socialistă este Ro
mânia culturii, tara care oferă 
totul copiilor și tinerilor de azi, 
— oameni maturi de mîine.

Mai spune apoi, ziua de as
tăzi și despre faptul — esențial 
întru toate — al dragostei și 
hotărîrii de care sînt însufle
țiți elevii, profesorii, învățăto
rii de a contribui rjjft plin la 
îndeplinirea sarcinilor puse în 
fata învățămîntului de Congre
sul al IX-lea aj Partidului Co
munist Român Elevii — pio
nieri, uteciști, — corpul didac
tic vor ști să se facă demni de 
nobilele sarcini.

Aproape patru milioane de 
tineri ostași ai luminii pornesc 
la cucerirea zărilor fără sfîrșit, 
avî.nd prinse la umeri aripi pu
ternice : acelea ale dragostei 
de Patrie și ale recunoștinței 
fată de Partid

Fte-vă zborul poleit mereu 
de soare șl puterile mereu spo
rite I

URMARE DIN PAQ. I
Care tovarășii profesori le împăr
tășesc, a comorilor științei, artei 
și culturii cuprinse în cărțile pe 
care poporul le pune cu atîta 
generozitate la dispoziția tinere
tului, Alături de școală, organi
zațiile U.T.C. — sub conducerea 
organizațiilor de partid — desfă- 
șurînd o bogată activitate poli- 
tico-educativă — să cultive la 
elevi pasiunea și răspunderea 
față de învățătură, să-i stimuleze 
să obțină cele mai frumoase re
zultate în activitatea școlară.

Iată un adevăr devenit axio
matic : învățătura începe din 
prima zi de școală, Majoritatea 
elevilor noștri fruntași știu din 
propria experiență că dobîndirea 
unor cunoștințe trainice nu este 
posibilă fără o muncă ritmică, 
desfășurată cu aceeași hărnicie la 
școală și acasă, pe tot parcursul 
anului de învățămînt. Elevii știu 
că cel mai bun climat pentru în
deplinirea obligațiilor lor școlare 
este atitudinea plină de seriozi
tate față de învățătură, partici
parea activă la lecții, folosirea ju
dicioasă a timpului de studiu, 
comportarea disciplinată. Organi
zațiile U.T.C. din școli vor tre
bui să-i educe în continuare pe 
elevi în spiritul ideii de a-și face 
un titlu de cinste din comporta
rea civilizată, din atitudinea co
legială, în așa fel încît elevii să 
se sprijine reciproc în crearea u- 
nui climat propice învățăturii, să 
tindă ca școala și clasa din care 
fac parte să poarte titlul de cea 
mai bună școală sau clasă, să do
vedească ambiția sănătoasă de a 
avea cele mai bune rezultate la 
învățătură.

Mii de elevi pășesc astăzi în

ultima clasă de liceu. Vor avea 
de străbătut, așa cum este firesc, 
o perioadă foarte importantă, un 
an la capătul căruia îi așteaptă 
examenul de maturitate și apoi, 
mai departe, primii pași pe dru
mul ales în viață care pot și tre
buie să fie făcuți cu hotărîre, 
cu fruntea sus. Tovarășii profesori 
îi vor ajuta să parcurgă cu bine 
acest ultim an de școală. Alături 
de școală și părinți, organizațiile 
U.T.C. pot și trebuie să-i sprijine 
pe elevii claselor a Xl-a în folo
sirea la maximum a acestui an 
școlar, în organizarea judicioasă 
a timpului de studiu pentru ca, 
paralel cu pregătirea zilnică a 
lecțiilor curente, să recapituleze 
materia necesară examenului de 
maturitate.

Sarcini însemnate revin organi
zațiilor U.T.C. din școlile profe
sionale. Tinerii care se pregă
tesc să devină muncitori califi
cați trebuie ajutați să folosească 
anii de ucenicie pentru însu
șirea tuturor tainelor meseriei a- 
lese, pentru dobîndirea unor tră
sături morale înaintate. întreaga 
activitate politico-educativă a or
ganizațiilor U.T.C. din școlile 
profesionale să urmărească dez
voltarea la uteciști, la toți elevii, 
a dragostei față de meseria a- 
leasă, a dorinței de a-și însuși în 
anii de școală trainice cunoștințe 
teoretice și practice.

Practica în producție constituie 
pentru elevul de la școala profe
sională cea mai importantă disci
plină școlară, chiar prin program 
ea ocupă jumătate din timpul a- 
fectat învățăturii. Fiecare utecist 
să manifeste o preocupare con
stantă pentru folosirea judicioasă

a orelor de practică, să învețe 
meseria de la profesorii din uzine 
— muncitorii — să dovedească 
curiozitate profesională, discipli
nă. Organizațiile U.T.C. din în
treprinderi au datoria să se o- 
cupe cu mai multă grijă de uce
nicii veniți la practică, să cola
boreze cu organizațiile U.T.C. din 
școlile profesionale pentru reali
zarea unei bogate munci educa
tive cu elevii.

începutul anului școlar coinci
de cu pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale U.T.C. de 
dări de seamă și a alegerilor pio
nierești. Ele sînt un moment im
portant în viața organizațiilor 
U.T.C. și organizațiilor de pio
nieri, prilej de analiză multilate
rală a activității desfășurate de 
fiecare utecist, de organizațiile 
U.T.C, ale claselor, de generali
zare a celei mai bune experien
țe, de îmbunătățire a conținutului 
muncii educative. întreaga activi
tate desfășurată în perioada adu
nărilor de alegeri să stimuleze 
munca școlară a fiecărui elev, să 
constituie cadrul unor bogate ac
țiuni educative.

Organizațiile U.T.C. să răspun
dă dorinței elevilor de a cunoaște 
profund politica partidului, reali
zările regimului nostru, inițiind 
interesante activități educative pe 
teme solicitate de elevi. Simpo
zioanele, conferințele, după-amie- 
zele de întrebări și răspunsuri să 
fie bine organizate. în mijlocul 
elevilor, să fie invitați activiști de 
partid și de stat care să-i ajute să 
aprofundeze documentele celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., să 
desprindă învățăminte pentru ac
tivitatea lor de zi cu zi, să-i ajute

să înțeleagă problemele politicii 
interne și externe a statului nostru.

Organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, sub conducerea organizației 
de partid, în colaborare cu școala 
vor trebui să dovedească o vie 
preocupare pentru organizarea 
timpului liber al elevilor. Pentru 
alcătuirea planurilor comune de 
activități cultural-educative orga
nizațiile U.T.C., cu sprijinul ca
drelor didactice, vor trebui să 
facă apel la experiența bună a 
școlilor care au răspuns dorinței 
elevilor de a se instrui multila
teral, setei lor de cultură, orga
nizând acțiuni interesante, la ni
velul vîrstei și pregătirii elevilor. 
Planurile comune să întrunească 
cele mai frumoase activități iz- 
vorîte din propunerile elevilor. 
Potrivit unei bune experiențe să 
se inițieze consultarea largă 
a elevilor pentru a le afla 
preferințele, să se ceară pă
rerea tovarășilor profesori care 
prin competența lor pedago
gică pot contribui la concepe
rea unor planuri cuprinzătoare, 
menite să continue și să adîn- 
cească procesul instructiv. Din 
prima zi de școală elevii să pri
mească invitația de a participa 
la cele mai îndrăgite acțiuni 
extrașcolare, la activitatea cercu
rilor, a formațiilor artistice, a e- 
chipelor sportive.

Să începem școala cu angaja
mentul de a munci asfel încît 
noul an de învățămînt să însemne 
noi succese pe drumul cuceririi 
științei, în formarea unui tineret 
cult, devotat fără margini parti
dului, patriei noastre socialiste.

Mult succes în noul an școlar 
care începe astăzi!

GÎNDURI DE
(Urmare din pag. I)

In următorii ani, prin mărirea duratei învățămîntului obli
gatoriu, prin înființarea liceelor industriale, agricole, economi
ce, pedagogice, prin perfecționarea învățămîntului profesional 
și superior se va pregăti un număr tot mai mare de cadre 
pentru toate domeniile de activitate, va crește continuu nivelul 
cultural și de conștiință al întregului popor. Școala va face noi 
și mari progrese, încadrîndu-se și ea în ‘mersul victorios al în
tregii țări.

Dragi eleve și elevi, vă reîntoarceți la școlile voastre voioși, 
odihniți, cu noi puteri de muncă, după o vacanță plăcută. în 
jurul vostru totul este frumos și în continuă înnoire — ora
șul sau satul în care trăiți, școala, clasa în care veți veni de 
acum înainte în fiecare zi. Cu toții — începînd de la cei din 
clasa I pînă la cei din ultima clasă de liceu — veți găsi astăzi 
pe bănci toate manualele școlare care vă sînt necesare. Vouă

Acad. prof. 
Eugen Radulescu
Ca profesor, ca educator, ca 

unul care prețuiesc ații de 
mult tineretul nostru, doresc 
tuturor elevilor cele mai de
pline succese șl satlstactii In 
noul an școlar. Le adresez, de 
asemenea, un cald îndemn dea 
Învăța cu toată pasiunea, de a 
se apropia cu toată sirguințo 
de Izvoarele cunoașterii umane, 
de a-șl îmbogăți mintea șl Ini
ma cu idei șl Idealuri gene
roase. Tinerețea este pentru 
elevi nu numai un bogat te
zaur de energie, dar și o fla
cără vie de elan. Le doresc 
să unească puterea cu dragos
tea de muncă astfel ca Ia sfîr- 
șitul anului să-șl poată spune 
cu mlndrie: mi-am făcut da
toria.

Spor la muncă, dragi elevi, 
șl multe succese in noul an pe 
care-l Începeți I

Fotografiile paginii i

N. STELORIAN

BUN AUGUR
vă revine datoria de a învăța, de a asimila temeinic cunoștin
țele din diferitele domenii ale științei și culturii moderne, de 
a munci cu hărnicie, de a vă însuși tot ceea ce dascălii voștri 
vă împărtășesc cu dărnicie.

Școala, atit de minunat definită în Raportul prezentat la 
Congresul partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, drept 
principal izvor de cultură și factor de civilizație, își va spori 
eforturile, cu sprijinul permanent at organizațiilor U.T.C. și al 
părinților, pentru îndeplinirea sarcinilor nobile ce-i revin în 
pregătirea tineretului nostru.

Dragi eleve și elevi, școala vă cheamă pe toți la muncă stă
ruitoare, pătrunsă de cel mai înalt spirit de răspundere, pentru 
a deveni cetățeni capabili, de nădejde, ai patriei noastre so
cialiste. Să dovediți că sînteti la înălțimea acestei chemări. Să 
învătați cu tragere de inimă, să munciți cu toată însuflețirea 
din prima și pînă în ultima zi de școală. Vă dorim sănătate și 
succese, multe succese 1
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obțin» produs» de calitate cit 
mai btlnd.

Apoi, în hala uzinei de con
strucții mecanice a avut loc un 
utiting îh cinstea vizitei în com
binai a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România.

Mitingul a fost deschis de Ivan 
Todorov, secretarul comitetului 
de partid al combinatului, care, 
in numele siderurgiștilor, a trans
mis membrilor delegației si între
gului popor român un cald salut.

A luat cuvîntul ing. Angliei 
Zaprianov, directorul general al 
combinatului care, după ce a sa
lutat Călduros pe membrii de
legației române, a spus printre 
altele :

Relațiile prietenești care leagă 
popoarele noastre frățești au ră
dăcini adinei. Poporul nostru este 
recunoscător și ține minte că pe 
pămînt românesc au fost orga
nizate și trimise grupuri de revo
luționari în patria noastră, Că 
prin România au trecut elibera
torii noștri — frați ruși, că ostașii 
români ati căzut în luptele de la 
Grivița pentru eliberarea Bulga
riei de sub jug otoman.

In vremurile de azi, în condi
țiile construirii socialismului în 
țările noastre, s-au deschis ori
zonturi noi, luminoase, pentru 
înțelegere și apropiere. Azi, prie
tenia noastră se dezvoltă și se 
întărește pe baza marxism-Ieni- 
nismuîui și internaționalismului 
proletar.

Noi toți dorim sincer ca aces
te relații de prietenie să se lăr
gească și să se întărească pe ve
cie. Noi ne bucurăm din inimă 
de marile succese care au fost 
dobîndite la dumneavoastră, sub 
conducerea Partidului Comunist, 
în construirea socialismului, de 
profundele transformări care au 
intervenit în ultimii ani în toa
te domeniile vieții economice, 
politice și culturale.

Poporul nostru, scumpi tova
răși, a dobîndit, de asemenea, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, mari succese în construi
rea socialismului.

Printre întreprinderile indus
triale din Bulgaria, a continuat 
vorbitorul, se reliefează puternic 
Combinatul metalurgic de la 
Kremikovți. In acest an, au in
trat în funcțiune al doilea furnal 
și cuptorul electric de 100 de 
tone. In lunile apropiate vor in
tra în funcțiune convertizoare 
puternice de 100 de tone pen
tru producția de oțel, iar pînă la 
sfîrșitul anului 1966 vom obține 
și primele laminate vălțuite la 
cald.

In timp ce în trecut țara noas
tră aproape că nu avea producție

de metale feroase, mulțumită 
ajutorultli neprecupețit al Uniu
nii Sovietice, anul acesta, la noi 
se vor produce 770 mii tone fon
tă, iar în cursul anului viitor — 
peste 1 milion de tone. După da
te preliminare, pînă în 1970, pro
ducția de oțel pe cap de locuitor 
va ajunge la circa 280 kg. în fe
lul acesta, colectivul nostru de 
mii de oameni își dă contribuția 
la construirea bazei tehnico-ma
teriale a socialismului în țara 
noastră.

Primit cu aplauze puternice și 
urale a luat cuvîntul tovarășul 
Alexandru Drăghici.

Ca membru al delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii 
mânia, a spus 
revine cinstea să vă transmit dum
neavoastră, bravi siderurgiști și 
metalurgiști din Kremikovți, un 
fierbinte salut tovărășesc din 
partea siderurgiștilor și metalur- 
giștilor din România, din partea 
întregului popor român.

Vizita de prietenie pe care o 
facem în țara dumneavoastră, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și a 
guvernului Republicii Populare 
Bulgaria, contactul direct cu rea
litățile Bulgariei socialiste, dis
cuțiile purtate cu tovarășii din 
conducerea partidului și guver
nului dumneavoastră, contribuie 
la consolidarea legăturilor tra
diționale dintre poporul român și 
poporul bulgar. Vă mulțumim 
pentru primirea 
făcut-o, pentru cuvintele calde a- 
dresate delegației noastre și po
porului român.

Aici, la combinatul dumnea
voastră, am făcut cunoștință cu 
un colectiv puternic și harnic, 
care lucrează cu însuflețire în- 
tr-unul din cele mai mari obiec
tive industriale, care transformă 
fostul sat de la poalele munților 
Stara Pianina într-o importantă 
așezare industrială și schimbă în
fățișarea împrejurimilor frumoa
sei dumneavoastre capitale.

Aceste transformări înnoi
toare sînt rodul activității cla
sei muncitoare, capacității sale 
mobilizatoare, spiritului său dc 
disciplină și organizare, înaltei 
sale conștiințe revoluționare, 
care o situează pe cele mai îna
intate poziții ale luptei poporu
lui bulgar pentru socialism.

Noul combinat în care lu
crați — imagino vie a dezvoltă
rii în ritm susținut a economi
ei naționale a Bulgariei, a pre
ocupării pentru valorificarea 
bogățiilor sale naturale — este 
o contribuție de prim ordin Ia 
creșterea producției de oțel, la 
întărirea potențialului economic 
al țării dumneavoastră. Rezul
tatele muncii dumneavoastră sînt

construire a socialismului.
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al delegației

Socialiste Ro- 
vorbitorul, îmi

pe care ne-ați

încheierea convorbirilor 

sovieto - cehoslovace

în prezent,_ ________ _____
edificiu al industriei socialiste vă 
felicităm călduros, vă < 
noi succese în îndeplinirea sar
cinilor ce vă revin.

In țara noastră, în
Socialistă România, 
continuare tovarășul Alexandru 
Drăghici, întregul popor mun
cește cu avînt pentru înche
ierea cu succes a planului 
de șase ani de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Forțele de pro
ducție au cunoscut în acești ani 
o nouă și puternică înflorire, se 
dezvoltă în ritm accelerat indus
tria socialistă, și, pe această ba
ză, progresează economia națio
nală, întreaga societate. Și în a- 
cest an — ultimul an al șesenalu- 
lui — sarcinile de plan în in
dustrie se îndeplinesc cu succes. 
Față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, producția glo
bală industrială pe primele 8 
luni a crescut cu peste 14 la su
tă. La sfîrșitul anului, producția 
industrială va fi de 2,24 ori mai 
mare decît cea din 1959, depă- 
șindu-se astfel prevederile planu
lui de șase ani. Dinamica cea 
mai rapidă o au ramurile hotă- 
rîtoare pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui : industria energiei electrice, 
siderurgia, construcția de ma
șini, chimia.

După cum știți, în vara acestui 
an a avut loc cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care a elaborat pro
gramul înfloririi multilaterale a 
României socialiste în anii 1966 
—1970. Obiectivul central al po
liticii economice a partidului și 
guvernului nostru este continua
rea industrializării țării — sin
gura cale de asigurare a progre
sului și civilizației țărilor care 
construiesc noua orînduire, calea 
bunăstării poporului, a asigură
rii independenței și suveranității 
naționale.

însuflețirea și entuziasmul cu 
care oamenii muncii au primit 
hotărîrile Congresului al IX-lea 
stau mărturie voinței întregului 
popor de a munci neobosit pen
tru traducerea lor în viață, pen
tru bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc.

Noua Constituție a Republicii 
Socialiste România, legea funda
mentală a statului nostru, recent 
adoptată de Marea Adunare Na
țională, consfințește această rea
litate. întărirea continuă a rolu
lui conducător al clasei munci
toare este o necesitate obiecti
vă pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor istorice în întreaga pe
rioadă a construirii socialismu
lui și comunismului.

Corespunzător Intereselor fun
damentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii, 
a spus în

F >
<s>aä

O
-,

,.>2,

fe‘

2

• ? 
âfe

1*1

*

*

?

3

R; D. VIETNAM. ■— Cetățeni 
vietnamezi felicitînd pe arti- 
ieriștii care au doborit mai 
multe avioane americane la 

Nam Dinii Conflictul
Rezultatele

alegerilor

din Norvegia
Muncitoresc Norve-Partidul

gian (de tendință social-demo- 
crată) a pierdut un număr con- 

' 1 de voturi în alegerile 
■au desfășurat timp de 

două zile în Norvegia, încetînd 
’! a mai avea majoritatea în 
parlament. După 30 de ani în 
care s-a aflat, cu o scurtă între- 

; în 1963, la putere, acest 
partid este acum nevoit să se re
tragă în opoziție. Potrivit rezulta- 

, Partidul 
Muncitoresc a pierdut 6 mandate 
care au revenit partidelor con
servator, de centru și liberal. A- 
cesta din urmă îndeosebi a 
cîștigat 4 locuri noi în parlament, 
urmînd să joace un rol important 
în coaliția celor trei partide bur
gheze care dețin împreună 80 de 
mandate din totalul de 150 din 
parlament. Se crede că ele vor 
alcătui noul guvern al Norvegiei. 
Primul ministru Gerhardsen a fă
cut cunoscut că-și va prezenta 
demisia cînd noul parlament se 
va întruni la 4 octombrie. Parti
dul său va rămîne totuși princi
pala forță politică din Norvegia, 
numărul deputaților săi fiind cu 
mult mai mare decît al oricărui 
alt partid.

indo - pakistanez
Știrile transmise marți după-

„ 'î presăamiază de agențiile de 
menționează că între trupele in
diene și cele pakistaneze con
tinuă să aibă loc lupte intense.

Ministrul adjunct al apărării al 
Indiei, A. M. Thomas, a decla
rat în parlament, potrivit agenției 
U.P.I„ că forțele indiene au con
tinuat să înainteze în sectorul 
Jammu-Sialkot. In sectorul Cham- 
ba-Jaurian din Cașmir continuă, 
de asemenea, luptele. Avioane 
indiene au bombardat marți di
mineața bazele militare pakista
neze de la Peshawar și Kohat.

Aviația pakistaneză a întreprins 
potrivit agenției Reuter, care ci
tează surse din Rawalpindi, re
petate atacuri împotriva unor 
baze militare indiene, luni seara 
și marți. Bombardierele pakista
neze au atacat instalațiile milita
re indiene din Srinaghar, Halwa- 
ra și Adampur, precum și baza 
aeriană Baueu, Care servește ea 
punct de aprovizionare a trupe
lor indiene do pe frontul Lahore 
și Sialkot Marți, aparate pakis
taneze au bombardat aeroportul 
Barrackpore de lîngă Calcutta. 
Potrivit surselor din Caraci, a- 
vioanele pakistaneze au provocat 
pagube serioase bazelor bombar
date.

Marți după-amiază, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
avut o nouă întrevedere cu pri
mul ministru indian Lai Bahadur 
Shastri, în efortul de a obține în
cetarea focului dintre cele două 
țări. Surse din Delhi, citate de 
agenția U.P.I., relatează că se
cretarul general a cerut încetarea 
focului, urmînd ca punctele în 
litigiu să fie discutate ulterior de 
părțile interesate.

într-un interviu televizat, Lai 
Bahadur Shastri a spus că India 
cere retragerea tuturor trupelor 
pakistaneze de pe teritoriul Indiei 
inclusiv din Cașmir.

La rîndul său, ministrul, aface
rilor externe al Pakistanului, Zul- 
ficar Aii Bhutto. a declarat că 
— potrivit agenției M. E. N. — 
țara sa se pronunță pentru re
tragerea trupelor celor' două părți 
în conflict și înlocuirea lor cu 
trupe ale O.N.U., provenite din 
țările afro-asiatice. Aceste trupe 
urmează, potrivit lui Bhutto, să 
asigure imparțialitatea unui refe
rendum care ar urma să se țină 
în Cașmir în viitoarele trei luni.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului indian a anunțat că re
zultatele convorbirilor purtate de 
U Thant și oficialitățile indiene 
în legătură cu conflictul indo-pa- 
kistanez vor fi comunicate 
miercuri dimineața.

LA ÎNCHEIEREA convor
birilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai R.S. Ceho
slovace și U.R.S.S., la 14 sep
tembrie a fost semnată la 
Kremlin, Declarația comună 
sovieto-cehoslovacă.

în aceeași zi, în Palatul 
Congreselor din Kremlin a 
avut Ioc mitingul prieteniei

sovieto-ceho.slovace. 
ting au participat 
Novotny, Josef 
membrii delegației cehoslova
ce, Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Anastas Mikoian și 
alți conducători sovietici.

în cadrul mitingului, 
Brejnev și A. Novotny 
rostit cuvîntări.

La mi- 
Antonin 

Lenart și

L. 
au

Giovanni Pieraccini in Polonia
în vizită 

minis-
In Polonia se âflă 

Giovanni Pieraccini, 
trul bugetului și planificării 
economice al Italiei. în legă
tură cu această vizită, agenția 
P.A.P. arată într-un comentariu 
că Italia este unul dintre prin
cipalii parteneri comerciali ai 
Poloniei, ocupînd locul al pa
trulea în rîndul țărilor occi
dentale. în ultimii 10 ani 
schimbul de mărfuri dintre 
Polonia și Italia a crescut de 
la 74 milioane zloți la 340 mi
lioane zloți.

în continuare se arată că 
comerțul nu este unicul ele
ment al colaborării bilaterale. 
Noul acord comercial pe ter
men lung, încheiat în iulie a.c., 
care prevede o creștere a li
vrărilor reciproce în medie cu 
15 la sută, este primul acord 
larg de colaborare economică,

industrială și tehnică încheiat 
de Polonia cu un partener oc
cidental. în baza acordului cele 
două părți vor dezvolta co
laborarea în toate sectoarele 
vieții economice, contactele în
tre întreprinderi în domeniul 
cooperării, livrări reciproce 
pe piețele terțe, colaborarea 
organizațiilor economice în 
proiectarea și producția de 
utilaj industrial și a unor 
obiective industriale complete, 
colaborarea în prelucrarea 
materiilor prime, schimb de 
experiență și contacte recipro
ce în domeniul cercetărilor 
științifice.

Actuala vizită a ministrului 
italian G. Pieraccini ■— se sub
liniază în comentariu — consti
tuie un nou pas pe calea dez
voltării relațiilor dintre cele 
două țări.

În Vietnamul de sud

continuă luptele
Agenția UJP.I. anunță că s-a 

încheiat debarcarea în Okinawa 
a unui nou contingent de mili
tari americani din divizia întîi 
de marină cu un efectiv de 7 000 
de persoane.

Marți dimineață bombardiere 
strategice americane „B-52“ au 
efectuat cel de al 23-lea raid 
asupra regiunii situată Ia nord 
de .Saigon unde acționează uni
tăți ale forțelor de eliberare na-

țională. în regiunea din vecină
tatea Saigonului au avut loc noi 
ciocniri între forțele patriotice și 
trupele guvernamentale. O uni
tate întărită a patrioților a atacat 
luni seara un batalion guverna
mental în localitatea Co Dinh 
din provincia Binh Duong, pro- 
vocînd pierderi însemnate trupe
lor guvernamentale. Patrioții sud- 
vietnamezi s-au repliat apoi în 
regiunea din vecinătate.

__ ______ socialismului și păun, 
a spus în încheiere vorbitorul, 
Republica Socialistă România 
pune în centrul politicii sale ex
terne prietenia strînsă și alianța 
frățească cu toate țările socialis
te, dezvoltă legăturile de pri
etenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste pe baza principii
lor internaționalismului socialist, 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești. Consi
derăm că aceasta este o contri
buție activă la întărirea unității 
și coeziunii sistemului mondial 
socialist și a întregii mișcări co
muniste și muncitorești interna
ționale, în interesul cauzei so
cialismului și păcii în întreaga 
lume._______________ w „

Mulțumindu-v.ă încă o data, 
dragi tovarăși, pentru primirea 
călduroasă făcută delegației 
noastre, vă urăm din toată inima 
noi și noi succese.

Participanții la miting au scan
dat lozinci pentru prietenia ro
màno-bulgara, pentru Partidul 
Comunist Român. Mitingul s-a 
transformat într-o puternică ma
nifestare a ț. fe

tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre po
poarele celor două țări.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

într-o puternică ma- ■ 
prieteniei dintre Par- I 
mist Român si Parti- ■

I

tăpînirea niponă în 
Coreea a durat 40 
de ani, luînd sfîrșit 
acum două decenii, 
odată cu înfrînge- 
rea Japoniei în cel 
de-al doilea război 
mondial. în 1952 
guvernele de la

Tokio și Seul au început nego
cieri pentru așa-numita „nor
malizare a relațiilor japono— 
sud-coreene". Datorită împo
trivirii vehemente a populației 
din cele două țări negocierile 
au durat 
urmă s-a 
„acord de 
guvernele 
ean. Ratificat de parlamentul de 
la Seul, acordul urmează să fie 
supus, pe la jumătatea lui oc
tombrie, aprobării parlamentu
lui japonez.

Tratatul încheiat este însă 
dezaprobat cu tărie atît în Ja
ponia cît și, mai ales, în Coreea 
de sud. Păturile largi ale popu
lației ca și partidele din opozi
ție consideră că acordul „echi
valează cu vînzarea la licitație 
a Coreei de sud". în cercuri 
largi ale populației din Seul 
documentul recent semnat este 
caracterizat drept „acordul gu
vernului de a subjuga țara din 
punct de vedere economic Ja
poniei". în general, sud-core- 
enii consideră că tratatul sacri
fică independența națională și 
interesele poporului.

O puternică împotrivire față 
de tratatul japono—sud-coreean 
au manifestat-o studenții de Ia 
universitățile sud-coreene. Am
ploarea acțiunilor studențești 
din ultima lună poate fi com, 
parată doar cu puternica des
fășurare de forțe din 1960, care 
a dus în cîteva zile la răstur
narea Iui Li Sîn-Man. Actualul 
președinte Pak Cijan Hi a reac
ționat exact ca pe vremea fos
tului dictator. Măsurile pe care

Ceea ce a provocat însă sen
zație și a dat de gîndit obser
vatorilor din Seul a fost, în pri
mul rînd, hotărîrea de a aduce 
la Seul trupele staționate la 
frontieră. Hotărîrea a provocat 
o vie nemulțumire printre șefii 
militari dintre care mulți con
sideră că armata nu trebuie a- 
mestecată în disputele politice. 
Purtători de cuvînt ai ofițeri
lor au fost unii generali în re
zervă, cei activi neîndrăznind

PE SCURT
• MARȚI a început la Atena 

Conferința plenipotențiarilor a 
Uniunii Internaționale de Teleco
municații. La lucrările conferin
ței participă reprezentanți din 127 
de țări ale lumii. Republica So
cialistă România este reprezentată 
de o delegație condusă de Grigore 
Marin, adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor. 
Conferința plenipotențiarilor este 
organul suprem de conducere al 
Uniunii internaționale de teleco
municații și se întrunește o dată 
Ia cinci ani pentru a examina mo
dul în care au fost îndeplinite 
convențiile internaționale în acest 
domeniu și pentru a soluționa pro
bleme importante privind activita
tea Uniunii. Actuala conferință are 
un caracter jubiliar, deoarece în 
mai anul acesta U.I.T. a îtnplinit 
100 de ani de existență.

Printre problemele aflate pe or
dinea de zi a conferinței se află 
și. revizuirea actualei structuri or
ganizatorice a Uniunii.

13 ani. în cele din 
încheiat un așa zis 
reconciliere" între 
japonez și sud-core-

Lucrările conferinței vor 
două luni.

• GRUPUL de cîntăreti și 
satori români care au făcut 
turneu In R.P. Chineză, a 
la 13 septembrie Pekinul, 
spre patrie.

dura

dan- 
un 

părăsit 
plecind

de dez-• IN CEA de-a patra zi 
bateri. Consiliul pentru comerț și 
dezvoltare al O.N.U. (UNCTAD), 
a adoptat un proiect de rezoluție 
al celor 31 de fări in curs de dez
voltare. In el se face recomanda
rea ca propunerile pentru stabili
rea viitorului sediu al acestei or
ganizații Intr-un oraș sau altul să 
fie făcute pînă 
tembrie anul 
general trebuie 
tul cu privire 
cule nu mai tîrziu de 28 septem
brie. Raportul va fi dezbătut într-o 
sesiune de o zi a Consiliului pen
tru comerț și dezvoltare, care va 
face propunerile respective sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U.

După cam se știe, o serie de 
tari africane, susținute de țări din 
America Latină și Asia, s-au pro
nunța! pentru ca secretariatul Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare să aibă sediu! în capi-

la data de 30 sep 
acesta. Secretarul 
să precinte rapar
la propunerile fă-

e m&surh ce data alegerilor pentru Bun 
destagul vest-german se apropie, sondaje
le de opinie publică alternează cu o irec- 
vență accelerată. Un institut prezice că vic
toria va fi obținută cu o foarte mică majo
ritate de către Uniunea creștin-democrată. 
Alt institut face aceiași pronostic pentru 
partidul social-democrat. Se presupune un 
spor de voturi al social-democraților. In

schimb acel avans uriaș al acestora ca și acea pier
dere considerabilă a democrat-creștinilor, care să 
ducă la schimbarea totală a conducerii nu sînt, în ge
nerai, așteptate.

în această lumină, pe fundalul unei campanii electorale marcată 
prin lipsa unei adevărate confruntări între principalele partide, își 
face loc, cu mereu mai multă persistență, ideea unei posibile coaliții 
guvernamentale între social-democrați și creștin-democrați.

Liderii democrat-creștini exprimă opinii diferite în ce priveșto for
mula unei eventuale „mari coaliții“ între cele două principale parti
de. „Vreau să se termine cu vorbăria despre o eventuală coaliție cu 
partidul social-democrat“ — proclamă în plină adunare publică elec
torală cancelarul Erhard. Ministrul apărării von Hassel acuză „lipsa 
de sens“ a unei asemenea coaliții și cheamă la lupta pentru „obți
nerea unei „majorități democrat-crcștinc care să înlăture orice echi
voc“. Pe de altă parte fostul cancelar Adenauer s-a lansat în coloa
nele revistei POLITISCHE MEINUNG, într-0 pledoarie pentru un 
guvern al „marii coaliții“. Pledoarie căreia i s-a asociat fostul minis
tru al apărării Strauss, într-o carte apărută zilele trecute la Londra 
și intitulată „Marele plan“.

Desigur, opoziția unei înseninate aripi a conducerii democrat- 
creștine față de ideea coaliției guvernamentale cu social-democrați i 
poate fi determinată de motive tactice ; ei consideră, probabil, că a 
nu lua poziție împotriva unei asemenea idei ar îndepărta de Uniu
nea democrat-creștină un număr de voturi, ar accentua actuala „pier
dere de viteză“ a partidului. Observatorii notează însă ca semnificativ 
faptul că susținătorii cei mai activi ai eventualei „mari coaliții sînt 
tocmai elementele situate în extrema dreaptă a Partidului democrat- 
creștin.

„Aripa lui Adenauer — scrie corespondentul lui OBSERVER la 
Bonn — este înfuriată de cochetăriile cu stingă ale partidului liber- 
democrat și consideră că social-democrații au mai multe și mai con
secvente înclinări spre dreapta... Pentru oamenii fostului cancelar, o 
mare coaliție cu social-democrații ar însemna eliberarea de liber-cu- 
getătorii detestați și 
anticlericali, gen 
Mende, răsturna
rea eventuală a lui 
Erhard și șansele fi
nei dominații de 
drepta în sinul par
tidului democrat- 
creștin“.

Fapt este că, în 
goană după voturi 
și neavînd să se 
teamă de alternativa 
unei opoziții de 
stînga, partidul so
cial-democrat a vădit o orientare spre dreapta. Aceasta se exprimă 
în abandonarea poziției opoziționiste care caracteriza P.S.D.G. în 
primii ani de după război, de pildă, opoziția împotriva reînarmării, 
împotriva intrării în N.A.T.O., împotriva înarmării atomice etc. Po
zițiile social-democrate au ajuns să nu se mai deosebească de cele 
ale partidului guvernamental în problemele esențiale.

Conducătorii social-democrați care, în ciuda unui optimism de cir
cumstanță, nu-și fac prea mari iluzii asupra șanselor unei victorii 
răsunătoare, se arată dispuși la o „mare coaliție“ după alegeri. Pen
tru ei totul este participarea la guvern după 16 ani de izolare. Agi
tarea ideii „mari coaliții“ nu îi dezavantajează în țelurile lor. Dim
potrivă. „Ei consideră — scrie corespondentul lui LE MONDE la 
Bonn — că această perspectivă, îndepărtînd de Uniunea creștin-de
mocrată un anumit număr de adversari ai formulei, ar putea să în
lesnească o eventuală mică coaliție a social-democraților cu liberalii, 
față de care liber-democrații, așa cum a repetat acum cîteva zile 
Mende, nu s-ar opune neapărat“.

E prea devreme pentru a calcula mai ferm șansele unei „mari“ 
sau „mici“ coaliții la Bonn. Mașinile electronice care, în noaptea de 
19 spre 20 septembrie, vor totaliza voturile în alegerile pentru Bun
destag vor aduce clarificări.

Dacă perspectivele „marii coaliții“ sînt incerte, părerile observatori
lor despre oportunitatea și consecințele unei asemenea coaliții sînt 
foarte divizate. Unii consideră că o „mare coaliție“ este necesară, de 
facto, „pentru a soluționa acele mari probleme de politică externă 
de care partidele pur și simplu nu îndrăznesc să se atingă din teama 
pe care o nutresc unul față de celălalt" (DIE WELT). O alianță în
tre cele două partide mari — opinează la rîndu-i eseistul vest-ger
man Giinter Grass — ar putea contribui la „îngroparea iluziilor, lichida
rea pendulării între echivoc și eschivare, abordarea unei politici ex
terne realiste“. Alți comentatori atrag atenția asupra unor laturi ne
gative ale eventualei „mari coaliții“. într-un comentariu care repro
duce dc fapt opinia multor ziariști, printre care și a influentului pu
blicist Augstein de la revista DER SPIEGEL, ziarul „NEW YORK 
TIMES“ atrage atenția asupra riscurilor pe care le-ar prezenta „spul
berarea opoziției“ dacă în fapt, această opoziție ar urma să fie re
prezentată în Bundestagul de la Bonn, doar de numărul restrîns de 
deputați liber-democfâți. „în felul acesta, spune ziarul, s-ar elimina 
pur și simplu orice opoziție serioasă din viața noului Bundestag. Si 
un asemenea gol ar îndreptăți poate temeri serioase căci e vorba de 
o țară în care tradițiile democratice nu au avut prea mult timp să

0 „mare coalițieit

se înrădăcineze după înfrîngerea nazismului“.
Oricum, problema „marii coaliții“ rămîne deschisă. Așa cum ră

mîne deschisă, în genere, problema influenței pe care alegerile din 
19 septembrie o vor avea în determinarea orientării ulterioare a poli
ticii Bonn-ului.

EM. RUCĂR

■■
serviciului central de informa^ 
ții sud-coreean și Pak Won Bin, 
fost ministru fără portofoliu. 
Pretextul arestării lor a fost 
acuzația de „defăimare" a lui 
Pak Cijan Hi și de „atentat la 
securitatea statului" întrucît 
cei patru generali criticaseră 
într-o declarație acțiunile gu
vernului. în realitate.însă ares
tarea ofițerilor a fost făcută cu 
scopul de a diminua influenta 
opoziției în rîndurile armatei.

SEUL: „Liniște înainte

de furtună
le-a adoptat sînt fără precedent 
și ele fac pe observatori să 
compare tot mai mult 1965 cu 
1960.

Mai întîi arestările și epură
rile. în rîndurile studenților 
acestea au depășit 2 000. Minis
trul educației și rectorul Uni
versității de stat din Seul au 
fost siliți să demisioneze. Unele 
facultăți au fost închise, și s-a 
amenințat cu închiderea tuturor 
școlilor superioare.

s-o facă. Pak Cijan-Hi a reac
ționat însă la fel de brutal ca 
și în cazul manifestațiilor stu
dențești El a ordonat arestarea 
a patru dintre generalii care 
l-au criticat, cu toate că aceștia 
au fost pe vremuri tovarășii lui 
de arme și s-au numărat prin
tre miniștrii primului său cabi
net. Este vorba de Kim Hong 
II, fost ministru al afacerilor 
externe, de Pak Byong Kwon, 
fost ministru al apărării, de 
Kim Jai Chun, fost director al

tuia uneia dintre tarile in curs de 
dezvoltare.

• IN ULTIMII ani comerțul în
tre Uniunea Sovietică și japonia 
a crescut de la 34 milioane ruble 
în 1958, la 318 milioane în 1964 si 
a fost preliminat Ia 330 milioane 
ruble în acest an. In prezent, Ja
ponia ocupă locul doi în comerțul 
Uniunii Sovietice cu țările capita- 

' liste, iar U.R.S.S. ocupă locul al 
cincilea , în .comerțul .exterior al 
Japoniei, față de locul al doispre
zecelea pe care îl ocupa în urmă 
cu cîtiva ani.

,,Creșterea intensă a comerțului 
sovieto-japonez — scrie ziarul 
..Pravda" —• demonstrează faptul 
că lărgirea relațiilor economico- 
comerciale este convenabilă 
belor părți și de aceea are o 
reală și solidă".

siuni economice și comerciale 
U.R.S.S., Republica Populară ■ Chi
neză, India și alte 
du-se la declarațiile 
agenția Associated 
nează că s-ar putea 
stituie un răspuns 
făcute de Statele Unite de 
piedica stabilirea de relații 
nomice intre Singapore și 
mite lari.

țări. Referim 
făcute de Lee 
Press mentio- 
ca ele să con
ia încercările 

a îm- 
eco- 
anu-

LA 14 septembrie, în a 
vizitei sale în Franta, 

președintele

am- 
bază

sta- 
de-

» PRIMUL MINISTRU al 
tulul Singapore, Lee Yew, a 
clara! ia o conferință de presă că 
guvernul său șe pronunță în mod 
ferm pentru stabilirea și dezvolta
rea relațiilor economice cu toa
te fările, indiferent de orînduirea 
lor socială și politică. El a spus 
că intenționează să trimită mi

• 
zi a 
Cyrankiewicz, 
siliului de Miniștri al R.P. Polone 
a avnt o 
ministru al 
pidou.

Părăsind 
francez, J. 
rat ziariștilor : „Am continuat con
vorbirile în același spirit de prie
tenie și de înțelegere reciprocă, 
în dorința de a lărgi în toate do
meniile relațiile dintre Polonia și 
Franța".

Agenția 
continuat, 
referitoare 
ale și lărgirea relațiilor economi
ce dintre cele două țări.

întrevedere cu pririiu! 
Franței, Georges Pom-

reședința premierului 
Cyrankiewicz a decla-

a

Presiunile asupra regimului 
lui Pak nu vin însă numai din 
partea studenților și a unor 
cercuri din armată. Ele sînt e- 
xercitate în egală măsură și de 
opoziția parlamentară. După 
cum se știe, de la 12 august, de 
cînd opoziția a părăsit acest for 
în semn de protest împotriva 
semnării tratatului japono— 
sud-coreean, parlamentul de la 
Seul este practic paralizat în 
activitatea sa. Partidele de opo-

ziție au renunțat în bloc la 
mandatele lor, cerînd organi
zarea de noi alegeri. Începînd 
de atunci aceste partide opun 
din ce în ce mai multă rezisten
tă acțiunilor lui Pak. Boicotul 
parlamentar al opoziției a făcut 
ca săptămâna trecută Adunarea 
Națională a Coreei de sud să-și 
suspende lucrările pînă la sfîr- 
șitul lunii. După cum mențio
nează agenția U.P.I., la ședința 
la care s-a adoptat această ho- 
tărîre au participat numai de
putății partidului de guvernă- 
mînt (Partidul republican demo
crat).

Referindu-se Ia atmosfera care 
domnește în prezent la Seul 
ziarul vest-german „DIE WELT" 
scrie : „După sîngeroasele lup
te de stradă ce s-au desfășurat 
între studenții demonstranți și 
poliție și armată, la Seul dom
nește o atmosferă nervoasă. 
Observatorii politici din capita
la Coreei de sud vorbesc de o 
«liniște înainte de furtună» dat 
fiind că agitația împotriva a- 
cordului coreeano—japonez în 
rîndurile studențimii nu a slăbit 
cu nimic".

Lupta sud-coreenilor împo
triva tratatului dintre Tokio și 
Seul, veche de 13 ani, continuă 
cu și mai multă tărie. Acum, 
cînd tratatul este încheiat, lupta 
se duce pentru anularea lui.

șasea 
Jozef
Con-

P.A.P. relatează că au 
totodată,, convorbirile 

Ia schimburile comerci-

Artistei franceze de cinema 
Annie Girardot i-a fost atri
bui! la Venefia, Cupa Volpi 
de interpretare feminină 
pentru rolul ei în filmul lui 
Marcel Carné „Trois Cham
bres a Manhattăn“. In foto
grafie r Annie Girardot la În
toarcerea ei pe aeroportul 

Orly cn Cuna Vnlni

ION D. GOIA

• AGENȚIA B.T.A. anunță că 
la 14 septembrie locuitorii Sofiei 
l-au condus pe ultimul său drum 
pe Eerdinand Kozovski, membru al 
C.C. al P.C.B., președintele Birou
lui Adunării Populare a R.P. Bul
garia.

La funeralii au participat condu
cători de partid și de stat ai R.P. 
Bulgaria, în frunte cu Todor Jiv- 
kov. General de armată Ivan Mi- 
hailov, membru al Biroului Politic 
al C.C. a! P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a vorbit 
despre activitatea și personalitatea 
lui Ferdinand Kozovski.
• LUNI, 14 ziare vest-germane 

au început publicarea memoriilor 
fostului cancelar a! R.F.G., Kon- 
rad Adenaucr. Primele fragmente 
se referă la ultima perioadă a răz
boiului și începutul ocupației și 
nu abordează probleme actuale 
importante. Totuși, publicarea a- 
cestor fragmente, cu șase zile îna
inte de alegeri este considerată de 
observatori ca un act al campaniei 
electorale.
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