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In județul 
Harghita 

Construcții 
noi

Un nou obiectiv pe harta 
economică a județului Har-?! 
ghita : Fabrica de tricotaje 
din Miercurea-Ciuc. In 
urmă cu cîteva săptămini 
s-au excavat primii m.c. de 
pămînt. Acum, pe șantier, 
se apropie de sfîrșit lucră
rile de turnare a fundațiilor 
principalului corp de fabri
cație, unitate ce va produce 
anual 2 500 000 bucăți trico
taje din fibre sintetice tip 
lină.

V. IOAN 
subredacția 

„Scînteia tineretului"

ASTĂZI, ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, ■ •* fl F * 1*
» — msi Un Tsnni*i OEioTin un nnu

ȘCOLILE SĂRBĂTORESC 
DESCHIDEREA

mii de tineri susțin un nou
.EXAMEN AL

CURSURILOR-'HkR NIC IE I
SALUTUL
Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, Consiliului de Stat 
și. Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România 
adresat cadrelor didactice și elevilor 
cu prilejul deschiderii noului an școlar

Stimați tovarăși învățători și profesori, 
dragi elevi.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România vă 
adresează un călduros salut cu prilejul des
chiderii noului an de învățămînt — eveni
ment însemnat în viața cadrelor didactice 
și a elevilor, a tuturor celor care prin no
bila lor strădanie aduc o contribuție valo
roasă la progresul continuu al școlii. îm- 
Ereună cu dumneavoastră, iau parte cu 

ucurie la acest început sărbătoresc de an 
școlar părinții copiilor, întregul popor.

Pe tot cuprinsul țării, școlile își deschid 
porțile într-o perioadă de puternic avînt 
constructiv, de intensificare a eforturilor po
porului nostru pentru înfăptuirea progra
mului istoric elaborat de Congresul al IX- 
lea și de Conferința Națională a partidului, 
de adeziune și sprijin unanim din partea 
tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, față de politica marxist- 
leninistă a partidului și statului, politică ce 
corespunde pe deplin intereselor majore ale 
națiunii noastre, cauzei socialismului și 
păcii.

Prezentă permanent în decursul veacuri
lor în lupta poporului român pentru liber
tate, dreptate și progres social, școala, con
tinuatoare demnă a tradițiilor înaintate ale 
culturii și științei din țara noastră, cunoaște 
în anii construcției socialiste o dezvoltare 
fără precedent.

Gratuitatea completă a învățămîntului de 
toate gradele, cuprinderea în școli a aproa
pe 4 milioane de tineri, creșterea continuă 
a numărului de cadre didactice, asigurarea 
învățămîntului în limba maternă pentru co
piii aparținînd naționalităților conlocuitoa

re, crearea celor mai bune condiții pentru 
ca toți copiii țării să-și formeze o cultură 
bogată și profundă, să-și însușească știința 
și tehnica cea mai înaintată, reprezintă 
realizări însemnate ale societății noastre 
socialiste.

Tn toți acești ani, de adinei prefaceri, în
vățătorii și profesorii, cel mai numeros de
tașament al intelectualității noastre, s-au a- 
flat alături de. partid, de conducerea sa, 
au participat cu devotament la marile ac
țiuni social-politice. Prin munca lor plină de 
dăruire ei au contribuit la formarea multor 
generații de tineri care participă cu abne
gație și pasiune, împreună cu întregul po
por, la edificarea socialistă a țării.

Cu acest an școlar se deschide o nouă 
etapă în istoria învățămîntului românesc, 
determinată de înfăptuirea prevederilor în
scrise în Directivele Comitetului Central al 
Partidului și în Legea învățămîntului, docu
mente programatice de mare însemnătate, 
care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale 
școlii de toate gradele pentru o perspec
tivă îndelungată, căile pentru perfecționa
rea și modernizarea întregului nostru învă
țămînt, astfel ca el să poată răspunde, în 
tot mai mare măsură, nevoilor societății 
noastre socialiste.

Prelungirea duratei învățămîntului obli
gatoriu la 10 ani, extinderea și diversifica
rea învățămîntului liceal, îmbunătățirea pro
filului învățămîntului profesional și teh
nic, modernizarea planurilor, programelor 
și manualelor școlare, perfecționarea meto
delor de predare, lărgirea continuă a ba
zei materiale, crearea unor condiții tot mai 
bune de muncă și viață corpului didactic,

(Continuare în pag. a Il-a)

L U N
Ah, astăzi mi se 

pare că e prima zi 
de școală !

Am visat că am 
luat trei la algebră și 
nu știu formula a- 
ceia criptică ce mă 
va persecuta pînă la 
adinei bătrînețe. 
Mi-a mirosit a penar, 
știți ce-i acela mi
rosul de penar? Ce
va ce seamănă cu 
pilitura de lemn și 
grafit laolaltă, plus 
puțin lac, plus nițică 
plastilină, plus indi
cibilul iz al cernelii 
ce-a lăsat o pată cit 
o mușcată pe fața 
lui cea mai frumoa
să. Mi-aș cumpăra o 
tăbliță și un condei 
și aș lua-o de la cap 
pentru că oricît mă 
credeți scriitor nu 
știu bine alfabetul 
pînă Ia capăt, adică 
inversez literele cînd 
ajung pe la T și Z.

E lunea sfîntă a 
începutului, a mira
colului, a funduliței

EUGEN BARBU

CALEIDOSCOP

albastre bine călcate 
și-a ghiozdanului dol
dora de manuale ! O 
să merg pe stradă și 
o să văd atîția șco
lari și atîția părinți 
că o s-o iau la fugă 
și-o să mă închid în 
casă și-o să plîng că 
nu duc pe nimeni de 
mînă spre templul a- 
cela de var și drep
tunghiuri negre, năs- 
cînd minuni, din cre
te șchioambe.

Timpul se rostogo
lește înapoi, clișeele 
s-au învechit, nasc o 
lume ucisă, macera
tă, văzută parcă prin 
tremurarea ploii. Mi 
se înghesuie în me
morie curțile bătrîne 
ale școlii primare, cu 
pomii lor majestuoși, 
cu mirosul de creo- 
lină a unor misteri
oase încăperi, cu po
deaua spălată cu so-

I
dă (pe vremea mea 
ceara de parchet era 
un lux) și mai ales 
imaginea rufelor 
proaspete ale copii
lor de 7 ani, tunși și 
puțin speriați. aban
donați la poarta cea 
mare a unei cetăți 
unde aveam să des
coperim cu toții joa
ca în colectiv, amici
țiile, geloziile și sen
timentul că poți să te 
întreci cu cineva în 
mod nobil...

Apoi răsfoitul pe 
sub bancă al cărți
lor interzise în timp 
ce tragi cu urechea 
la vorba profesoarei 
și acele teze scrise 
cu ochiul în caietul 
altuia, mîndria de a 
lua un 9 cînd a ținut 
Dumnezeu cu mica 
ta memorie, cununa 
de premiant din iu
nie într-o grădină de

(Continuare în 
pag. a ll-a)

Tabloului general al faptelor de entuziasm și hărnicie pe 
care tineretul Ie înscrie pe șantierele muncii voluntar- 
patriotice, i se adaugă în aceste zile noi și însuflețite 
detalii. După cum v-am mai anunțat, zeci de mii de tineri, 
în principal elevi și studenți, răspunzînd chemării organi
zațiilor U.T.C., s-au îndreptat spre ogoare, pentru a ajuta 
la strinsul recoltelor. Redăm mai jos cele dinții corespon
dențe care ne vorbesc despre această entuziastă activitate.

Satisfacțiile 
primului bilanț

Dornici de a contribui la strîn-
H gerea bogatelor recolte și cu con

vingerea de a nu produce nici un

■ fel de pierderi alături de vîrstnici, 
tinerii din județul Brăila partici
pă cu entuziasmul specific, vîrs- 
tei, la recoltarea de pe cele

H 107 000 hectare cultivate cu po
rumb, 38 000 hectare cu floarea 
soarelui, 6 200 hectare cu legume 

m și aproape 3 000 hectare de , vie.
Mobilizați de organizațiile U.T.C. 

__ din școli și întreprinderi la aceas- 
H tă acțiune de interes național, 

participă zilnic peste 2 200 de 
» elevi din liceele din mediul ru- 
U ral și urban și săptămînal aproape 

2 000 de tineri muncitori din mu
nicipiul Brăila și orașul Făurei. 
Stimulați și de condițiile optime 
de cazare și organizare, încă din 
primele zile în toate unitățile au 
fost obținute rezultate bune care 
confirmă hărnicia și dragostea de 
muncă pe care o manifestă acești 
tineri. La fel ca și ceilalți oameni
ai muncii de pe ogoare, ei se pot 
mîndri că la strinsul recoltei de 
pe aproape 30000 de hectare
floarea soarelui, 20 000 hectare 
porumb și importante cantități 
de legume și struguri și-au adus 
o importantă contribuție. în a-
ceastă acțiune s-au evidențiat 
pînă în prezent formațiunile de
lucru compuse din elevii Liceului
nr. 2 din municipiul Galați și ai 
liceului Măxineni, care lucrează

la fermele Măicănești și Salcia, 
aparținînd I.A.S. Măxineni, cele 
ale liceului nr. 5 care lucrează la 
fermele Bărăganul și Dudești a 
căror valoare zi-muncă s-a ridi
cat la 40—50 de lei, elevii liceu
lui din Ianca și Făurei care ac
ționează la I.A.S. Surdila, Greci 
și Mircea Vodă și care lucrează 
la recoltatul florii soarelui și po
rumbului.

Același lucru se poate spune și 
despre elevii liceului nr. 1 și 3 
din municipiul Brăila care lucrea
ză la strinsul legumelor la I.A.S. 
Dunărea și I.C.A. Brăila. Cu mult 
elan, oferă, ajutorul lor tinerii de 
la centrul școlar agricol, Com
binatul de celuloză și hîr- 
tie, Fabrica de confecții, Șan
tierul naval, I.O.L.L. nr. 1. 
I.R.T.A., cooperatorilor din Brăi
la, Chișcani, . Lacul Sărat, 
Baldovinești și altele la recoltarea 
porumbului de pe o importantă 
suprafață de pămînt. Ne este greu 
să exemplificăm numele celor 
evidențiați sau să anticipăm cine 
va cîștiga drapelul ce se va a- 
corda formației de lucru frunta
șă pe județ, deoarece aportul tu
turor este foarte important. Sem
nificativ în această privință sint 
declarațiile inginerului Popescu 
Victor, directorul I.A.S. Măxineni 
pi inginerului Soneru Constantin 
directorul I.A.S. Dudești, care au 
spus: „Niciodată participarea ti
nerilor la campania de recoltare 
nu a fost atît de largă. Ea con
stituie pentru noi un mare ajutor,

(Continuare în pag. a IlI-a)
Mereu aceeași și totuși inedită : prima zi de școală

Foto : GR. PREPELIȚA

ÎNVĂȚĂTURA 
îndatorire de 
seamă a elevului

Acad. ȘTEFAN BĂLAN
ministrul învățămîntului

i Organizația U.T.C.- 
î o prezență activă 
! in școală

FLOAREA ISPAS

Zi de sărbătoare. încă din cea
surile dimineții, străzile satelor 
și ale orașelor de pe întreg cu
prinsul țării sînt înveselite de chi
purile pline de voioșie ale ele
vilor. Purtînd cu mîndrie unifor
ma școlară și ghiozdanul, încon
jurați de privirea — exprimînd 
o firească emoție — a părinților, 
a tuturor cetățenilor, elevii se în
dreaptă spre școală. E sărbătoa
rea voastră, dragi școlari, e pri
ma zi a unui nou an de muncă, 
de năzuințe și de împliniri !

Tuturora vă adresăm urarea : 
succes la învățătură I

Deschiderea școlilor are astăzi 
o semnificație cu totul deosebită 
față de anii precedenți. Anul 
școlar 1968/1969 este primul an 
în care se aplică Directivele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, privind dezvol
tarea învățămîntului nostru de 
toate gradele și noua Lege a în
vățămîntului. înfăptuirea preve
derilor acestor documente va a- 
vea o puternică înrîurire asupra 
vieții materiale și spirituale a în
tregului nostru popor, va îmbo
găți tradițiile luminoase ale ști
inței și culturii românești.

Trecem la școala generală și

obligatorie de minimum 10 ani. 
Noua școală va însemna dobîn- 
direa de către toți fiii patriei 
noastre a unor cunoștințe spori
te, a unui orizont cultural și mai 
larg. Ea va asigura o mai bună 
orientare a copiilor și tinerilor — 
potrivit aptitudinilor și talentelor 
— în școli de nivel mai înalt, va 
amplifica posibilitățile de dezvol
tare a personalității, de împlinire 
a aspirațiilor celor mai îndrăznețe 
ale tineretului nostru.

începe școlarizarea copiilor la 
vîrsta de 6 ani ; liceul de cultu
ră generală funcționează cu cla
sa a XlI-a ; s-a mărit numărul 
claselor speciale de matematică, 
de fizică și de limbi moderne ; 
în înyățămîntul profesional și 
tehnic cresc posibilitățile de in
struire prin organizarea unor 
forme noi de școlarizare.

Partidul și statul nostru, între
gul nostru popor se preocupă, 
dragi elevi, ca voi să aveți con
diții cît mai bune de învățătură. 
Numai în anul acesta se constru
iesc 3 000 de noi săli de clasă 
și se asigură peste 17 000 noi 
locuri în internate. Au fost con-

(Continuare în pag. a Il-a)

secretar al
Există motive grăitoare I pentru ca în acest an începu

tul activității școlare să se 
bucure de semnificații noi, I deosebite. Mai mult ca ori- 
cînd, grija partidului și gu
vernului, privirile întregului 
popor sînt îndreptate asupra 

(școlii, asupra creșterii și edu
cației tinerei generații.

Anul școlar 1968/1969 în- 
Icepe într-un cadru nou, creat 

de Directivele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român privind dezvolta- 

Irea învățămîntului, ca și de 
noua Lege a învățămîntului 
— documente de o excepțio- l nală însemnătate pentru cul- 

I tura națională, care atestă 
’ sporirea responsabilității ce I revine școlii, tuturor factorilor 

sociali chemați să contribuie 
la formarea tinerei generații, I corespunzător condițiilor ac
tuale și de perspectivă ale 
dezvoltării societății noastre S socialiste, precum și a revolu
ției științifice și tehnice con
temporane.

9 în cuvîntul cald și vibrant 
rostit de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU cu prilejul vi-

| zitei în orașul Turda se spu-

C.C. al U.T.C.
nea : „Doresc să exprim tu
turor cadrelor didactice feli
citări și să Ie urez succese în 
activitatea lor, să-i felicit tot
odată pe tineri pentru sîrguin- 
ța cu care învață spre a-și 
însuși cele mai noi cuceriri ale 
științei, o cultură bogată, 
știind că numai așa vor putea 
deveni buni cetățeni ai pa
triei noastre, capabili să ducă 
mai departe făclia dreptății, 
libertății și progresului mate
rial și spiritual, să ridice Ro
mânia pe qulmile tot mai 
înalte ale civilizației".

în aceste zile în care toți 
cetățenii țării, români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități fac dovada profun
dei lor adeziuni față de poli
tica partidului și guvernului 
nostm, a hotărîrii ferme de a 
munci neobosit pentru întă
rirea patriei, tineretul școlar 
găsește în cuvintele de înaltă 
apreciere a activității sale, a- 
dresate de secretarul general 
al partidului, un puternic și 
înflăcărat îndemn la intensifi
carea eforturilor pentru înde
plinirea exemplară a respon-

(Continuare în pag. a Il-a)
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• FOTBAL— O duminică cu două inimi, soare și lună
® DUBLĂ VICTO
RIE ROMÂNEASCĂ 
ÎN „RALIUL BAL
CANIC"

• RUGBI: STEAUA LI
DER AUTORITAR

• O CURSA
A TINEREȚII 
CÎȘTIGATĂ DE 
„VETERANUL"

ZIEGLER

• MARATON HAND
BALISTIC...
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SALUTUL
A

învățătura—îndatorire 
de seamă a elevului

o

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri
ale Republicii Socialiste România adresat cadrelor

didactice și elevilor cu prilejul
deschiderii noului an școlar

(Urmare din pag. l-a)

constituie obiective și sarcini de o impor
tanță deosebită, a căror realizare va situa 
Românie Socialistă printre țările cele mai 
înaintate din punct d® vedere al dezvoltării 
învățamînfului și culturii.

Ne exprimăm convingerea că învățătorii 
și profesorii, prin munca și hărnicia lor, vor 
transpune în viață aceste măsuri, vor de
pune întreaga lor pricepere și energie, vor 
acționa cu și mai multă pasiune pentru 
propășirea școlii românești, pentru înflori
rea patriei noastre socialiste.

Vă revine dumneavoastră, slujitori ai 
școlii, înalta îndatorire patriotică de a pre
găti temeinic tineretul țarii, de a-l îndruma 
să-și însușească comorile culturii, științei și 
tehnicii, tot ceea ce gîndirea umană a fău
rit mai de preț în decursul veacurilor, pen
tru a-si putea valorifica pe deplin talentul 
și capacitățile, pentru ca în orice loc de 
muncă să-și poată aduce contribuția activă 
la mersul înainte al societății noastre. Ca 
făuritori dintofdeauna ai valorilor și virtu
ților umane, aveți misiunea de onoare de a 
educa elevii în concepția marxist-leninistă 
despre natură și societate, de a sădi în con
știința tineretului școlar dragostea fierbinte 
față de patrie și partid, față de trecutul 
glorios ele luptă al poporului român pen
tru libertate și independentă națională, 
pentru progres social, mîndria pentru tot 
ceea ce se înfăptuiește prin efortul comun 
al oamenilor muncii — români, maqhiari, 
germani și de olt® naționalități — uniți sub 
steagul de luptă al partidului comunist. E- 
ducînd tineretul în spirit internaționalist, 
cultivînd ideile pe care țara noastră le pro
movează in relațiile sale cu alte țări, școa
la are datoria să dezvolte la elevi senti
mente de prietenie și Respect fată de po
poarele țărilor socialiste, față de celelalte 
popoare ale lumii, formîndu-i ca militant! 
neobosiți pentru cauza progresului și pacîî.

Elevi și eleve, sub îndrumarea dascălilor 
voștri aveți datoria să învâfați cu sîrguință, 
să folosiți din plin anii atît de frumoși și

rodnici ai copilăriei și adolescentei, ~ anii 
Elămădirii personalității, pentru a vâ îm- 

ogăți neîncetat cunoștințele. Studiați cu 
pasiune, dovediți prin întreaga voastrâ ac
tivitate, printr-o muncă perseverentă și sis
tematică, că sînteți demni de încrederea și 
solicitudinea cu care sînteți înconjurați de 
partid și popor, că sînteți hotărîți să vă în
depliniți cu cinste sarcinile de înaltă răspun
dere ce vă vor reveni în viitor. Ca schimb 
de nădejde al înaintașilor, veți avea misiu
nea patriotică de a face ca România să de
vină tot mai bogată, mai puternică și înflo
ritoare, să se înalțe cu demnitate, liberă și 
independentă, între națiunile lumii, înaintînd 
victorios pe drumul socialismului și comu
nismului.

Organizațiile de pionieri și U.T.C. sînt 
chemate să se manifeste ca factori activi și 
dinamici ai educării tineretului școlar, să 
sprijine eforturile școlii, ale cadrelor didac
tice pentru ridicarea nivelului de pregătire 
al tuturor elevilor.

Organizațiile de partid din școli au dato
ria să pună în centrul activității lor îmbună
tățirea continuă a procesului inștructiv-edu- 
cativ, a conținutului său ideologic, ridicarea 
nivelului de pregătire a elevilor, dezvolta
rea deprinderilor practice ale acestora, să 
sprijine conlucrarea dintre școală și familie, 
să ajute conducerile școlilor și organizațiile 
de copii și tineret în crearea unui climat de 
exigență și înaltă responsabilitate în fiecare 
colectiv, să promoveze spiritul novator, 
înaintat în întreaga activitate pe care 
școala o desfășoară.

în pragul acestui nou an școlar, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român, Con
siliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste 
România urează tuturor educatoarelor, în
vățătorilor și profesorilor, din grădinițe, 
școli generale, licee, școli profesionale și 
tehnice, noi și însemnate succese în activi
tatea de mare răspundere pe care o desfă
șoară, iar elevilor spor la învățătură pen
tru a deveni demni cetățeni ai țării noastre, 
activi participant la grandioasa operă de 
edificare socialistă a patriei.

(Urmare din pag. I)

«abilităților sociale și profund 
patriotice ce îi revin.

. Gîndurile solemne cu care 
încep elevii noștri noul an 
școlar sînt pe măsura îndem
nurilor ce li se adresează, a 
grijii și solicitudinii cu care 
sînt înconjurați. Ei năzuiesc 
fierbinte să-și manifeste dra
gostea și atașamentul nemăr
ginit fată de partid, iubirea 
de patrie și popor printr-o 
pregătire temeinică și multi
laterală pentru viitoarea loi 
activitate socială. în îndepli
nirea acestei nobile misiuni, 
se bucură de sprijinul și sfa
tul dascălilor, care li se con
sacră cu dragoste, ajutîndu-i 
să-și respecte promisiunile fă
cute de a studia cu perseve
rență, de a dovedi un înalt 
spirit de disciplină și o com
portare demnă, într-un cu- 
vînt, de a valorifica din plin 
anii de școală.

în cadrul de înnoitoare și 
însemnate măsuri pentru vii
torul școlii, semnificînd cu 
prisosință caracterul științific, 
climatul de efervescență inte
lectuală în care se integrează 
astăzi pregătirea pentru viață 
a tinerei generații, este firesc 
ca și responsabilitățile orga
nizațiilor U.T.C. să sporească, 
activitatea lor în școală să 
poarte amprenta preocupări
lor majore ale învățămîntului, 
izvorîte din grija partidului și 
statului pentru perfecționarea 
continuă a procesului 
tiv-educativ.

Manifestîndu-se ca 
tor activ, dinamic în 
rea cerințelor muncii
tive în noul an școlar, orga
nizațiile U.T.C. vor trebui să 
se preocupe cu toată atenția 
de crearea unui climat favo
rabil începerii activității de 
organizație încă din primele 
zile de școală. Călăuzindu-se 
în întreaga lor muncă de sar
cinile stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea muncii educati
ve în rîndurile tineretului și 
recomandările Consfătuirii pe 
țară a Uniunii Tineretului 
Comunist, organizațiile U.T.C. 
din școli au datoria să gă
sească cele mai potrivite mo
dalități pentru desfășurarea 
unei bogate activități politico- 
educative. Desigur, îndeplini
rea scopului propus depinde 
în mare măsură de priceperea 
cu care vor ști să solicite pă
rerile, dorințele și propunerile 
tuturor elevilor, selectînd pe 
acelea care se bucură de ade
ziunea lor, care au o maximă 
valoare educativă. Răspunzînd

cu operativitatea cuvenită la 
realizarea acestora, organiza
țiile U.T.C. din școli vor avea 
în vedere valorificarea expe
rienței acumulate anterior, sti
mularea elevilor pentru a fi 
ei înșiși organizatorii proprii
lor lor activități. Fantezia, en
tuziasmul tineresc trebuie îm
plinit permanent cu experien
ța pedagogică, cu sprijinul 
competent al conducerilor șco
lilor, al tuturor profesorilor, 
pentru a asigura activității or
ganizatorilor U.T.C. un con
ținut educativ cît mai bogat 
și o sferă de influență largă.

Fără îndoială 
de alegeri, care 
șura în primele 
lui școlar, vor

că adunările 
se vor desfă- 
zile ale anu- 
oferi prilejul

sîrguință, de a fi disciplinați 
și demni — modalitate con
cretă prin care ei pot fi astăzi 
părtași la ceea ce înfăptuiește 
poporul pentru binele și pros
peritatea patriei noastie.

Organizațiile U.T.C. au ne
numărate posibilități pentru a 
veni în întîmpinarea interesu
lui elevilor de a cunoaște și 
înțelege politica partidului și 
Statului nostru, de a pătrunde 
semnificațiile evenimentelor 
interne și internaționale, de a 
străbate, dincolo de manuale
le școlare, istoria patriei, vre
murile ei prezente și trecute. 
Mai cu seamă în ce privește 
dezbaterile, informarea asupra 
problemelor politice, filozofi
ce, economice și culturale

instruc-

un fac- 
realiza- 
educa-
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struite noi laboratoare și săli de 
gimnastică. în prima zi de școală 
vă vor fi distribuite gratuit peste 
27 milioane exemplare de ma
nuale școlare. Pregătirii voastre 
își vor dărui întreaga lor activi
tate aproape 200 de mii de în
vățători, profesori și maiștri.

Vouă, tuturor copiilor și tine
rilor patriei, vă sînt deschise 
perspectivele cele mai generoase,’ 
vă sînt asigurate condiții pentru 
a deveni cetățeni de nădejde ai 
țării, temeinic pregătiți, care să 
poată îndeplini cu cinste sarcina 
de viitori constructori ai socialis
mului și comunismului, care să 
înalțe patria pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației și ale cul
turii.

Munciți cu tot elanul vostru 
tineresc, dăruiți pregătirii de zi 
cu zi întreaga voastră putere de 
muncă, ascuțimea minții voastre, 
tot ce aveți mai bun.

în întreaga activitate să vă că
lăuzească minunatele îndemnuri

tovarășul 
secretarul

adresate tineretului de 
Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului nostru : 
„Omul societății comuniste va fi 
un om multilateral pregătit, cu 
un larg orizont cultural, cu un 
înalt nivel de conștiință. Iată de 
ce partidul și guvernul consideră 
că nu este nimic mai important 
în momentul de față pentru ti
neretul patriei noastre decît de 
a-și înzeci eforturile pentru a în
văța, a învăța și iar a învăța".

Dragi elevi, cutezători pionieri ’ 
și destoinici U.T.C,-iști, entuzias
mul vostru firesc, pornirea voas
tră sinceră pentru însușirea noi
lor cunoștințe, să se înalțe ca un 
imn închinat învățăturii.

Folosiți din plin sprijinul das
călilor voștri, care vă îndrumează 
cu dragoste și cu pasiune, pen
tru a vă însuși cît mai multe cu
noștințe științifice, strălucitele 
tradiții spirituale și de luptă ale 
poporului nostru. Iubiți-i și res
pectați-! pe învățătorii și profe-

sorii voștri pentru că învățătu- ® 
rile pe care ei vi le împărtășesc 
astăzi vă vor fi de folos în în- 
treaga voastră viață. “

Dovediți, în toate împrejurările, 
o comportare civilizată, demnă, 
în școală, în afara școlii și acasă. 
Stimați-vă părinții și educatorii 
voștri, pe cei mai în vîrstă sau @ 
mai mici decît voi. Purtați cu 
mîndrie numele de elev. _

Sub îndrumarea învățătorilor W 
și a profesorilor voștri, a organi
zațiilor de pionieri și U.T.C., 
cu sprijinul familiei, participați “ 
cu tot avîntul tinereții la viața 
școlii. Manifestați în toate împre- a 
jurările, simțămintele de dragoste W 
fierbinte și nemărginită recunoș
tință față de patrie, de partid a 
și de popor. Fiți vrednici de grija 
și încrederea ce vi se acordă.

Vă urez, dragi elevi, un an plin 
de succese, spre bucuria și mul
țumirea voastră, a învățătorilor 
și a profesorilor, a părinților vo
ștri, a întregului nostru popor, 
ai cărui fii de nădejde sînteți.

La noi, Dino Risi a „pă
truns" ca realizator al come
diilor „Bunica Sabella" și, 
mai ales, „Viața dificilă" — 
film care a șocat printr-un co
mic tragic de o nuanță ase
mănătoare celor două celebre 
producții ale lui Germi: „Di
vorț italian" și „Sedusă și a- 
bandonată". Șocul era provo
cat de lipsa unui didacticism 
(desigur superior) care să tragă 
concluziile, să delimiteze al
bul de negru. Oricum, Dino 
Risi, deși aparținînd grupului 
mediu de realizatori italieni, 
reprezintă cu brio o cinema
tografie care a rămas și ră
mîne, în ciuda unor pesimis
te pronosticuri, care se acor
dă sezonier, de un interes ma
jor, o cinematografie , de a- 
vangardă fără ghilimele.

„Operațiunea San Genna
ro" poate fi asemuit ca tipar 
unui alt film care a rulat de 
curînd, „Șapte oameni de 
aur". Poate fi asemuit doar

înțeles picantă, în care eroul 
rămîne nu el, ci mediul care 
l-a produs.

O scenă de început a fii- ' 
mului, marea sărbătoare a 
sfîntului Gennaro — patro
nul orașului — amintește 
printr-o seducție a realității 
de o secvență din filmul lui 
Fellini, „Nopțile Cabiriei" ; 
acea populație feminină con
damnată la bigotism, care aș
teaptă „minunea". Este un fel 
de semnal, a parolă care ne 
introduce în lumea cunoscu
tă a sudului peninsular italic. 
Ce urmează nu e decît trage
dia unei mizerii și sociale și 
morale. Apare deci un oraș 
„fascinant", în care copiii 
străzilor vînd la preț de spe
cula cutiuțe de conserve pli
ne cu „aer de Neapole", în 
care un pensionar al lumii in
terlope — deși domiciliază 
într-un penitenciar, se bucu
ră, deopotrivă, de respectul 
poliției și al deținuților, pu-

LUNI
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Bine v-am găsit, tovarășe, profesor !
Foto : GR. PREPELIȚA

pe obiecte, în cenaclurile lite
rare, în cercurile tehnice, în 
formațiile cultural-artistice, în 
societățile culturale și științi
fice, care au acumulat de a- 
cum o experiență, le va da 
satisfacții nebănuite, acestea 
devenind adevărate laboratoa
re de studiu, de cercetare și 
creație.

Rezultatul unei asemenea 
activități îl vom găsi concre
tizat mai cu seamă în succe
sele pe care nădăjduim să le 
obțină elevii la tradiționalele 
olimpiade școlare, naționa
le și internaționale, la 
sesiunile științifice ale cercu
rilor, ca și în revistele 
școlare, din ce în ce mai nu
meroase, care-și oferă paginile 
tinerelor talente dornice să-și

Organizația U.T.C

o prezență activă
în școală

contribui 
stilului

cu 
u- 
la 

de

unei reflexii temeinice asupra 
conținutului și formelor mun
cii, a îmbogățirii proiectelor 
programelor de activități 
propuneri și inițiative ale 
teciștilor, vor 
perfecționarea
muncă al organizațiilor U.T.C. 
din școli.

Activitatea ce o vor desfă
șura organizațiile U.T.C. va 
trebui să completeze, prin 
forme și modalități specifice, 
ceea ce realizează școala prin 
procesul de învățămînt.

Printr-o activitate eficientă, 
complexă și susținută, organi
zațiile U.T.C. vor fi în măsu
ră să cultive la elevi trainice 
convingeri politice și ideologi
ce, puternice sentimente pa
triotice, să-i ancoreze perma
nent, așa cum ei doresc, în 
miezul preocupărilor țării, ale 
poporului, ale contemporanei
tății. în acest fel, vor reuși 
să-i ajute pe aceștia să înțe
leagă mai bine sarcina lor 
principală, de a învăța cu

contemporane se preconizează 
mai multe acțiuni. Organiza
țiile U.T.C. vor găsi cele mai 
eficiente modalități de infor
mare operativă a elevilor asu
pra celor mai actuale proble
me cu caracter politic și ideo
logic, vor extinde și îmbună
tăți dezbaterile, activitatea în 
cercuri, discuțiile teoretice, co
locviile, cluburile de informa
re politică etc, mai cu seamă 
pentru elevii claselor mari. 
Toate aceste activități politi
co-educative vor completa 
pregătirea dobîndită de elevi 
prin întregul proces de învă- 
tămînt și mai ales la orele de 
științe sociale și de dirigenție.

Elevii vor învăța, se vor con
sacra studiului, însușirii știin
ței și culturii, cu devotament 
și pasiune. Numeroase acțiuni 
ale școlii și organizației U.T.C. 
vin în întîmpinarea preocupă
rilor lor științifice, culturale 
și artistice, dorinței lor de cu
noaștere, de îmbogățire spiri
tuală. Ucenicia în cercurile

organizațiilor 
organizarea în 
atractiv a tim- 
trebui însoțită

tistică și culturală din loca
litate.

Realizările lor cele mai fru
moase la învățătură și în acti
vitatea extrașcolară din acest 
an școlar elevii țărji le vor de
dica celei de-a 25-a aniversări 
a Eliberării patriei — sărbă
toare cu înălțătoare semnifica
ții pentru viața poporului 
nostru.

Nădăjduim că fiecare orga
nizație U.T.C., conlucrînd 
rodnic cu conducerile școlilor, 
cu toți dascălii — tineri și 
vîrstnici — vor îmbogăți gîn- 
durile și proiectele pentru 
noul an școlar cu propuneri 
și inițiative valoroase.

Dragi elevi, acum cînd se 
scrie prima filă a noului an de 
învățămînt, ne exprimăm con
vingerea că veți ști să dați via
ță caldului îndemn la învăță
tură și activitate rodnică din 
Salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stal și 
Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România 
adresat cadrelor didactice și 
elevilor cu prilejul deschiderii 
noului an școlar — dăruiți-vă 
școlii, activității de învățătu
ră cu toată dragostea și hotă- 
rîrea. Rezultatele ce le veți 
obține vor fi pe măsura în
crederii ce v-o acordă părin
ții voștri, a grijii și atenției 
cu care vă înconjoară partidul 
și întregul nostru popor.

Urez învățătorilor, profeso
rilor, tuturor elevilor, multă 
sănătate și putere de muncă, 
succese în activitatea școlară 
și rezultate care să ne dea 
fiecăruia satisfacția îndeplini
rii exemplare a îndatoririlor 
ce le avem față de patria 
noastră socialistă.

vară, plină de pă
rinți înduioșați și 
gata să ofere prăji
turi...

La toate acestea 
m-a.ni gîndit azi de 
dimineață și la lunile 
de demult cînd nu 
știam declinările și 
declaram că latina 
este în mod ireversi
bil o limbă moartă 
și nefolositoare. Me
lancolia mă însoțeș
te. Liceele de azi nu 
mai seamănă cu se
verele cazărmi de 
altă dată, înconjura
te de ziduri impene
trabile, cultivînd um
bra și disciplina rea. 
Aud prin ferestrele 
deschise miile de 
glasuri ale unei ti
nereți descătușate și 
știu că ce'ea ce era 
respingător a fost în
gropat la temeliile 
noii școli.

Flori și zîmbete. 
Dați surîsul vostru 
celor mai mici dintre 
noi, ei pornesc astăzi 
într-o mare expedi
ție spirituală. Nu fiți 
posomoriți și căutați 
să-i înțelegeți, nu le 
înlocuiți orele de 
joacă cu o toceală 
steriiă și-acolo unde 
se izbesc de greutăți, 
ajutați cu discreție.

E luni, prima zi de 
școală...

Domnule profesor, 
iartă-mă dacă am 
mai tras la fit cîte 
odată...

Aventuri

napolitane *)

9
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acea exterioritate care 
face un numitor comun între 
doi oameni doar prin faptul 
că folosesc aceeași lamă de 
ras sau același mijloc de 
transport în comun.

Ce tranșează net deosebirea 
dintre aceste două filme, fals- 
comice sau fals-polițiste ? Pro
fesionalismul autorilor, distri
buției ? Nu. Finalurile „eșua- 

, te" ? Nici asta. Atunci ? E 
vorba, în primul rînd, de un 
punct de vedere pentru care 
cuvîntul mesaj nu este, și nici 
nu poate fi, socotit caduc. 
Ceea ce „Șapte oameni de 
aur" reprezenta un film de. 
simplu exercițiu meșteșugă
resc, o bagatelă capabilă 
să-ți „omoare" timpul de 
vizionare, este aici, și acum, 
o neîntreruptă întoarcere 
la tradițiile viguroase ale 
spectacolului popular. întoar
cere ce înseamnă reliefarea 
detaliului, ridicarea lui la ran
gul de simbol al realismului. 
Dudu, un fel de „Rică" stă- 
pîn pe cartierul său dintr-un 
Neapole de mult celebru, își 
consumă o dramă a sa, bine

tlndu-și materializa lejer bo
gata experiență, aranjind — 
Îî| continuare — telefonic, „lo
vituri". Să nu mai vorbim de 
acel patriotism local reprezen
tat de orașul paralizat, „tri
mis", la unison, în fața tele. '■ 
zoarelor în seara anualului 
concurs de canțonete.

Fără exagerări, filmul nu 
e decît un spectacol onest 
in care virtuțile neorealis
mului, devenite de mult nu
mitor comun, triumfă. Și asta 
e, de altfel, de

Din distribuția 
marcat: Toto,
fredi, Claudine 
chiar acea Anita 
provincie, care

ajuns.
; sa, de re- 
Nino Man- 

Auger și 
Ekherg de 

t_______, ___ este Senta
Berger — primadona filmelor 
polițiste de a treia mînă. So
norul — să mai amintim — 
ține de un canta Neapole 
fără drept de apel.

“) „Operațiunea San Gen
naro “ — o producție a stu
diourilor italiene,

TUDOR STANESCU ’

O

PLANETA MAIMUȚELOR 
cinemascop

rulează la Patria (orele 
11,30 ; 14 • 16,30 ; 19 ; 21,15).

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează lâ sala Cinemateca (o- 
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
18,45 ; 21).

WINETOU — cinemascop 
rulează la Luceafărul
9.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 :
20.45) ; ~
11.15 ;
Melodia
13.30 ; lo io,ov ; z.u,*±o; , 
dern (orele 9,30 ; 11,45 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45).

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele
11.15 ; 13,30 • 16 ; 18,30 ; 21).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Victoria (orele 9 : 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.30 ;
20.45) .

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

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9.15;
— 16 în continuare 18,30 ; 20,45).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Doina (orele 9 și 
10 program pentru copii, 11,30: 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 • 20,30).

9;

16,30 ;

(orele
18,15,

Feroviar (orele 9 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) *

(orele 8,45; 11,15;
13 30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Mo-
.........................................; 14 ;

INIMĂ NEBUNA, NEBUNĂ DE 
LEGAT

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

rulează la Timpuri Noi (orele 
9 ; 21).

TREI COPII MINUNE — cine
mascop

rulează la Excelsior
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
20.30) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

VIN CICLIȘTII
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,15 ; 20,30).

VALEA
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17.45 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TEC — cinemascop

rulează la Buzești (orele 15.30; 
18 ; 20,30) ; Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare 18,45 ; 21).
Progresul (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) .

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Buzești (oreile 9,15 ;
13.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

EDDIE CHAMPMAN AGENT 
SECRET

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Lira (orele 15,30 ;

(orele
18,15 ;

K. O.
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

TARZAN OMUL MAIMUȚA 
rulează la Giulești (orele 10 ; 
15 30 ; 18 ; 20,30) ; Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,15;
18,15 ; 20.45).

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Floreasca (orele 
9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ; To
mis (orele 9 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Volga (oreile 10—16 
în continuare 18,15 ; 20.30) ;
Rahova (orele 15,30 ; 18).

REBUS MIRACULOS
rulează la Aurora (orele 9 ; 
11 ; 13.15 ; 15,30 ; 17,30 ; 20).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).

ÎNFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Popular (orele 16,30; 
18 ; 20,30).

INTÎLNIRE ÎN MUNȚI — cine
mascop

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

FALSA LIRA DE AUR 
rulează la Cosmos (orele 15,30* 
18 ; 20,15).

confrunte activitatea creatoa
re, științifică și literară, inte
ligența și fantezia, cu opinia 
școlară.

Preocuparea
U.T.C. pentru 
mod plăcut și 
pului liber va
de grija permanentă pentru a 
conferi acestei activități va
lențe educative multiple, prin
tr-o susținută mișcare cultu
rală și sportivă, animată de 
atractive concursuri școlare. 
Răgazul pe care îl au elevii 
după lecții, la sfîrșit de săp- 
tămînă, să fie plin de frumu
sețe și inedit, oferindu-li-se 
posibilitatea să-și împlinească 
preocupările culturale, științi
fice, sportive, distractive și 
recreative. Sfîrșitul de săptă- 
mînă, mai cu seamă, va putea 
fi consacrat excursiilor, dru
mețiilor, serbărilor în aer liber, 
competițiilor sportive, acțiu
nilor distractive, la care se 
vor adăuga invitații interesan
te de participare la viața ar-

n

Cîntec de leagăn
Foto : O. PLECAN

18,30

I 19,00

I

greacă
teatru :

Tudor

16 SEPTEMBRIE 1968
17,30 — Pentru noi, femeile 
18,00 — Actualitatea indus

trială.
— Curs de Limba fran

ceză (continuarea ci
clului I).

— Pentru tineretul șco
lar.

19,30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic. — Publicitate

20,00 — Studioul de poezie
20,10 — Trepte spre viitor : 

„Apa vie"
20,25 — Ce-ați dori să reve- 

deți ?. Reîntîlnire cu 
Jennifer.

20,45 — Tele-universitatea : 
Istoria civilizațiilor 
Civilizația
(IV)

21,20 — Seară de 
„...Eseu" de 
Mușatescu.

23,00 — Telejurnalul de noap
te.

j 23,10 — închiderea emisiunii.
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POLITICII
A

întărim coloana Educăm

vertebrală a economiei 
naționale

generația nouă 
in spiritul

Noi, românii, sîntem un popor 
pașnic și muncitor, iubitor de 
dreptate și libertate. Tocmai de 
aceea România promovează cu 
consecvență o politică pașnică 
menită să contribuie la destin
derea încordării internaționale 
la dezvoltarea relațiilor cu toa
te țările indiferent de orîndui- 
rea lor socială pe baza princi
piilor independenței, suveranită
ții, egalității, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc. Consider că respecta
rea acestor principii de bază 
ale politicii externe a României 
asigură dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și decide 
singur soarta. Mă bucur că ele 
au fost reamintite lumii din nou 
în recenta Declarație a M.A.N. 
a Republicii Socialiste România 
precum și în cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu și îmi 
exprim adeziunea deplină față 
de ele. Tot ce avem mai de preț 
în această țară, tot ce se înfăți
șează mai impunător și mai mi
nunat. a fost făurit în anii de 
eroism ai socialismului. De a- 
ceea sîntem atit de hotărîți să 
apărăm socialismul. Poate nici 
un oraș din țara noastră n-a cu
noscut o metamorfoză atit de 
vertiginoasă ca Hunedoara. Mo
destul orășel care în 1948 nu
măra doar cîteva mii de locui
tori, a devenit azi un oraș mo
dern, cu peste 10 000 de apar
tamente, noi, numeroase școli 
și unități comerciale, spitale, 
impunătoare edificii de cultură. 
Cînd spui Hunedoara, în minte

îți apare în primul rînd Combi
natul Siderurgic cu uriașele sale 
furnale, oțelării și laminoare, 
cu focurile care nu se sting ni
ciodată. Recent, a fost dat în 
folosință unul din cele mai mo
derne agregate siderurgice din 
România și din Europa, blumin- 
gul de 1 300 mm. Mă bucur că 
am fost repartizat să lucrez aici, 
să-mi aduc contribuția la pune
rea lui în funcțiune și mărturi
sesc că am trăit clipe de neuita
tă bucurie cînd primul lingou 
incandescent a trecut prin caja 
laminorului. De atunci au tre
cut alte mii și mii căci blu- 
mingul a început să producă din 
plin punînd la dispoziția econo
miei naționale tot. mai mult me
tal. Preocuparea noastră actua
lă este de a reuși ca acest uriaș 
agregat să-și atingă toți para
metrii proiectați. Sînt convins 
că prin munca mea voi răspun
de așa cum se cuvine încrederii 
pe care partidul ne-o acordă 
nouă, oamenilor muncii, sînt 
convins că întărirea puterii eco
nomice a țării va crea premise
le necesare promovării pe mai 
departe a principiilor de politică 
externă enunțate cu atîta clari
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de Declarația 
M.A.N. Mă socotesc un ostaș al 
partidului pe acest front al 
muncii care este Hunedoara.

VIOREL BARBU
, maistru laminator, 

Combinatul Siderurgic Hunedoara

Partidul ne conduce 
pe un drum sigur, 

drumul victoriei depline 
a socialismului

Poate mintea nu mă ajută să 
spun atît cît simt. Urmăresc cu 
atenție de ani de zile politica 
partidului nostru și aceasta nu 
mi-ar fi atît de apropiată dacă 
n-ar da glas gîndurilor și senti
mentelor noastre cele mai dragi. 
Cu adevărată mîndrie am văzut 
acest lucru în documentele par
tidului și statului nostru, în De
clarația M.A.N., în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
ale celorlalți conducători, care 
exprimă grija pentru întărirea 
patriei noastre socialiste, ceea 
ce corespunde nu numai intere
selor poporului român, dar și in
teresului socialismului și păcii 
în lume.

Ne bucurăm apoi vfizînd că 
noi, o țară mică, strîngem legă
turile economice, politice și cul
turale cu toate țările frățești. 
Sîntem convinși că unitatea ță
rilor care zidesc socialismul și 
comunismul este un lucru de ne
prețuit. Ne bucură această poli
tică și o sprijinim din toată ini
ma. pentru că nivelul nostru de 
viață s-a ridicat mereu, iar as
tăzi le putem asigura copiilor 
noștri condiții și mai bune de 
viață fiindcă am înțeles că pe 
acest drum spre bine, pe care 
l-au căutat sute de ani în șir 
bunii și străbunii noștri, pășim 
neabătuti.

în cooperativa noastră de pro
ducție, noi sîntem hotărîți să 
muncim cu mai mult elan, să 
obținem recolte mai mari decît 
în anii trecuți pentru că avem

în inimi îndemnul partidului și 
credința că drumul pe care mer
gem noi, e singura cale de înflo
rire a României socialiste.

ION MAIER
C.A.P. Măgheruș, 

județul Bistrița Năsăud

dragostei 

față de partid 
împărtășind întrutotul sen

timentele pe care le nutrește în
tregul popor față de conducerea 
de partid și de stat, doresc 
să-mi exprim și eu profunda 
mea adeziune față de politica 
internă și externă a patriei 
noastre. Eu și soția mea sîntem 
cadre didactice într-o comună 
prosperă din județul Covasna. 
Locuitorii ei sînt antrenați, ca 
pretutindeni în țară, într-o mun
că pașnică, constructivă care e 
spre binele lor. Dezvoltarea sa
tului nostru contemporan o pot 
ilustra prin exemple de la noi : 
școala care pînă în 1961 avea 
doar 4 clase e în prezent școa
lă de cultură generală, unde 
copii țăranilor cooperatori înva
ță în condiții optime. Se dez
voltă cooperativa agricolă de 
producție, s-a extins cooperația 
de consum, se construiesc locu
ințe noi. Pe scurt, această loca
litate rurală dispune de atribu
tele civilizației.

Oamenii o doresc tot mai în
floritoare și ne străduim cu toții 
să-i dăm noi dimensiuni pe trep
tele dezvoltării. Sîntem con- 
știenți cu toții că realizările de 
pînă acum se datoresc grijii 
partidului nostru pentru ca în 
fiecare colț al țării să se resim
tă dezvoltarea multilaterală a 
societății socialiste. Acum, la în
ceput de an școlar, vreau să 
mărturisesc hotărîrea mea de a 
porni cu eforturi înzecite în ac
tivitatea de educare a tinerei 
generații. Viitorul patriei e în 
mîinile ei și noi dascălii dorim 
din toată inima ca generația pe 
care o plămădim să fie capabilă 
să continue transpunerea în 
fapte a nobilelor idealuri ale 
României socialiste. '

BARABAȘ SAMUEL 
profesor în satul Leț, 

comuna Boroșnelul Mare, 
Județul Covasna

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL
CLASAMENT

1. „U" Craiova 6 3 2 1 13— 9 8
2. U.T.A. 6 4 0 2 8— 5 8
3. Steaua 6 3 1 2 10— 6 7
4. „U" Cluj 6 3 1 2 14—11 7

5—6 Farul 6 3 1 2 8— 7 7
5—6 Progresul 6 3 1 2 7— 6 7

7. Politehnica 5 3 1 1 5— 5 7
8. Dinamo București 5 3 0 2 8— 4 6
9. A.S.A. 5 2 1 2 8— 5 5

10. Vagonul 6 2 1 3 9—12 5
11. Petrolul 6 2 1 3 4— 8 5
12. Dinamo Bacău 6 2 1 3 6—11 5
13. Jiul 6 1 2 3 5— 5 4
14. F.C. Argeșul 5 2 0 3 8—10 4
15. Rapid 6 1 2 3 3— 6 4
16. Crișul 6 0 3 3 3— 9 3

ETAPA VIITOARE
Dinamo Bacău — Crișul; A.S.A. Tg. Mureș—Steaua ; 

„U“ Cluj — F. C. Argeș ; Vagonul — „U“ Craiova ; Dl- 
Progresul — Petrolul ; Fa- namo București — Politehni- 
tuI — Fapid : Jiul — U.T.A.; ca Iași.

0 DUMINICA CU

DOUA INIMI, 
SOARE Rl LUNA

FANUȘ NEAGU

Dâruim toate forțele noastre 

pentru înfăptuirea acestei 
politici

In aceste zile mii de oameni 
își exprimă în cuvinte simple a- 
tașamentul față de politica știin
țifică, clarvăzătoare a partidului 
nostru. Ei dau glas celor mai 
fierbinți sentimente de dragoste 
pentru partid care promovează 
cu consecvență o politică de pa
ce și înfrățire între popoare. Sînt 
fericit că trăiesc în România so
cialistă și că lucrez într-o unita
te modernă a industriei noastre : 
„Fabrica de antibiotice" Iași cu
noscută în 14 țări ale lumii. Co
lectivul nostru vede în politica 
promovată de partid, în atitudi
nea sa fermă în cele mai impor-

tante probleme ale contempora
neității, grija neobosită pentru 
înflorirea națiunii noastre, pen
tru triumful păcii și progresului 
în întreaga lume. Reafirmînd 
principiile de colaborare între 
state, partidul nostru își îndepli
nește o îndatorire intemaționa- 
listă. Sîntem alături de partid, 
cu gîndurile și sentimentele noa
stre, cu hotărîrea de a îndeplini 
sarcinile ce ne revin.

VALERIU RUGINA 
biolog

Fabrica de antibiotice
Iași

STEAUA—„U“ CLUJ 5—-3 
(4-0)

Ieri, pe „23 August" s-au mar
cat 21 de goluri („tinerii" și „se
niorii" la un loc) mai mult decît I într-o etapă întreagă conside
rată eficace. „Universitarii" 
clujeni veniseră să facă o fi
gură mare. Cel puțin iubitorii 
fotbalului asta credeau. Poate 
că în sinea lor au venit cu 
inima cît un purice. Nici ste- 
liștii n-or fi dormit ei liniștiți, 
întîlneau doar liderul. Dar din 
ceea ce s-a întîmplat ieri pe te
ren tragem o singură concluzie: 
„U" Cluj e o echipă fragilă, 
inconstantă, al cărei merit este 
doar acela că-i cea mai tînără 
garnitură din divizia A. Voinea, 
fără să se consume prea mult, 
marcînd trei goluri, și-a făcut, 
credem, suma de golgeter. In 
schimb Oprea... E-adevărat cele 
trei goluri și ușorul reviriment 
din final au netezit cîteva cute, 
dar, oricum, în ochii admirato
rilor ei din București, cărora 
le-au fost distribuite ieri in
signe și apărători de soare cu I inițiala „U“, echipa clujeană a 
rămas cu prestigiul serios șifo
nat. Pînă la sărbătorirea semi
centenarului mai sînt însă des
tule etape...

c. v.
RAPID — VAGONUL 2—1 

(1-0)
Reintrarea lui Năsturescu a 

mai adus o „gură" de oxigen 
înaintări feroviare. El a fost 
un fel de „factotum" în par
tida de sîmbătă. a driblat 
(uneori cam mult), a pasat, a 
pătruns, a centrat. Din pasa lui, 
Neagu, care pare că începe (cam 
prea încet) să se regășească, a 
deschis scorul în minutul 9 al 
primei reprize. De altfel, aceas
tă cifră s-a dovedit fatală echi
pei arădene, fiindcă atunci cînd 
Mulroth. nevroind să lase fără 
urmărj o frumoasă pătrundere 
a lui Angelescu pe aripa dreap
tă, a trimis mingea în proprie 
poartă, mărind scorul la 2—0, 
din repriza a doua nu trecuseră 
decît tot... 9 minute. Spre sfîr- 
șitul partidei Vagonul s-a regă
sit în timp ce rapidiștii păreau 
obosiți sau mulțumiți și au sta
bilit, prin Boroș, rezultatul final.

S. U.
! DINAMO BACĂU — DI

NAMO BUCUREȘTI 1—0 
(1-0)

Programată în avanpremiera 
etapei a Vl-a, partida formații
lor dinamoviste din București și 
Bacău s-a consumat, de astă 
dată, sub semnul unei dispute 
aprige. învingători la limită, bă
căuanii, au avut șanse să-și 
surclaseze colegii din București, 
dar li s-a opus excelenta formă 
a portarului Datcu care a ținut 
să-și justifice poate selecția în 
națională. O notă deosebită pen
tru Dembrovschi, autorul uni
cului gol, a cărui evoluție a fost 
parcă un nou semn de întrebare 
la adresa selecționerilor care-i 
refuză, fără explicații, locul în 
lot, pe care l-ar merita după cît

lasă să se vadă evoluția celor 
care au mai multă trecere în 
ochii fotbaliștilor, mai ales a ce
lor tineri.

R. V.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — PETROLUL: 5—1 

(2-0)
Precedat de un moment 

emoționant — jucătorul Ma
rin Marcel, și-a luat adio de 
la fotbal, primind îmbrățișările 
foștilor coechipieri de la cele 
două formații — meciul începe 
prin atacurile debordante, con
sistente ale studenților craio- 
veni. Ivan deschide scorul șutind 
puternic de la 20 de metri. în 
minutul 23 Oblemenco, îl imită 
ridicînd scorul la 2—0 ; după 
cîteva ocazii rarisime, ratate 
de craioveni, la care se adaugă 
două bare, care au electrizat tri
bunele în minutul 52, Neagu, 
noua achiziție a craiovenilor, în
scrie un splendid gol după ce 
driblează întreaga apărare plo- 
ieșteană inclusiv pe portarul 
Sfetcu ; urmează încă două go
luri înscrise în ordine de cei 
doi atacanți centrali Oblemenco 
și Neagu care se pare, sînt pe 
calea sudării unui tandem re
dutabil. Unicul punct al Petro
lului a fost marcat de Iuhasz 
în minutul 79.

R. DIACONESCU

POLITEHNICA IAȘI—JIUL 
1—0 (0—0)

In sfîrșit, după ce lucră
rile de reamenajare a terenului 
din Dealul Copoului i-au pri
vat săptămîni de-a rîndul pe 
miile de spectatori ieșeni să 
vadă Ia lucru echipa favorită, 
Acestea s-au terminat, stadio
nul, cu gazon nou, și-a deschis 
iar larg porțile. Numai că e- 
cnipa locală, în loc să le ofere 
un spectacol pe măsura aștep

tărilor imprimate de acest ca
dru. a deziluzionat. Ea a obți
nut totuși o victorie, dar a- 
ceasta mai ales în urma unei 
munci enorme, epuizante. Și 
nici această victorie nu s-ar 
fi conturat pînă la urmă dacă 
nu exista acel „moment" Incze 
care a contribuit la finalizarea 
unei acțiuni, pentru că apăra
rea înaltă a oaspeților a stopat 
cu regularitate mingiile purtate 
pe sus de ieșeni. Golul a fost 
înscris de Contardo (min. 65) 
cel care pînă atunci nu se re
marcase cu nimic.

E. SCRIPCARU

CRIȘUL — PROGRESUL: 
1-1 (1-1)

De data aceasta, Crișul a fă
cut un meci egal datorită în 
mare parte arbitrului Vasiliu din 
Ploiești, care a lăsat nesancțio
nate două faulturi săvîrșite asu
pra jucătorilor orădeni în careul 
echipei Progresul. De factură 
tehnică modestă, partida a evi
dențiat doar dîrzenia apărătbri- 
lor celor două echipe. Crișul, lip
sit de aportul unor înaintași de

valoare, a jucat anemic. Golurile 
au fost marcate în minutele 24 
de către Oaidă (Progresul) și, 
respectiv, în minutul 34 de Har- 
șani (Crișul). Cea de a doua re
priză s-a caracterizat printr-un 
joc foarte lent, bătrînesc, ceea ce 
a făcut ca publicul din Oradea 
să fie nemulțumit.

GH. CODAT

U.T.A.—A.S.A. TG. MUREȘ 
2—1 (0—1)

Jocul prudent al arădanilor 
din prima repriză a per
mis echipei adverse să înscrie 
un gol în minutul 25 prin Lucaci. 
In repriza a doua însă textiliștii 
au intrat hotărîți pe teren și 
după egalare realizată de Moț 
au supus echipa adversă u- 
nui presing prelungit care 
s-a soldat în minutul 64 
cu un nou gol, înscris de către 
Domide servit excelent de Axen- 
te. Astfel, spectatorii din Arad 
au asistat la o partidă de un ni
vel tehnic satisfăcător și și-au 
văzut echipa la un pas de a fi... 
lider. (La tineret U.T.A.—A.S.A. 
Tg Mureș : 3—0).

M. IEGARIU

F. C. ARGEȘ — FARUL 
CONSTANȚA 3—2 (2—2)
Un meci chinuit, astfel poate 

și trebuie caracterizată partida 
de la Pitești. După ce Iancu 
marchează în minutul 4. argeșe
nii atacă deslănțuit punînd 
în pericol în repetate rînduri 
poarta Farului. Dar cei care 
joacă cu mai multă luciditate 
sînt totuși constănțenii care în
scriu al doilea gol prin Tufan 
în minutul 25. In minutul 32 
Radu reduce însă din handicap 
pentru ca numai după 10 minu
te, același Radu să aducă egala
re?. pentru echipa sa. Constăn
țenii trag de timp dar bătăiosul 
Radu înscrie pentru a treia oară 
în poarta Farului aducînd vic
toria echipei F.C. Argeș.

V. R.

REZULTATE 
DIVIZIA B

Seria I : — Portul Con
stanța — Metalul București : 

1—0, Politehnica București — 
Flacăra Moreni : 0—0, Otelul 
Galați — Dunărea Giurgiu : 
1—0, Steagul roșu Brașov — 
Poiana Cîmpina : 1—4, Cea
hlăul Piatra Neamț — Poli
tehnica Galați : 2—0, Gloria 
Bîrlad — Metrom Brașov : 
1—1, C.F.R. Pașcani — Elec
tronica București : 3—0, Pro
gresul Brăila — Chimia Su
ceava : 1—2.

Seria a Il-a : — C.S.M. Re
șița — C.S.M. Sibiu : 1—0,
Politehnica Timișoara — 
C.F.R. Timișoara : 0—0, Mi
nerul Baia Mare — Olimpia 
Oradea : 2—1, Industria sîr- 
mei C. Turzii — Metalul T. 
Severin : 0—0, Gaz Metan 
Mediaș — C.F.R. I.R.T.A. : 
3—1, Electroputere Craiova
— A.S. Cugir : 2—0, Metalul 
Hunedoara — Chimia Rm. 
Vîlcea : 4—0, Medicina Cluj
— C.F.R. Cluj : 1—2.

O duminică cu două inimi, 
soare și lună, ambele prezente pe 
frumosul cer de septembrie, și o 
etapă cu goluri multe, unele ex
celent lucrate și cu răsturnări de 
scor palpitante. Cu alte cuvinte, 
o zi plină, mai ales la Craiova, 
Pitești și București, unde s-au 
înscris 19 goluri. (Dă, doamne, 
ploaie bună și mănoasă).

Dar s-o luăm întîi cu Rapidul 
care a jucat sîmbătă. Ancorat 
multă vreme, în apele lîncede ale 
portului acela, de unde toate 
drumurile duc cu siguranță nu
mai îndărăt, fostul distrugător al 
lui Valentin Stănescu, ajuns pe 
post de șlep cîrpit cu te miri ce, 
s-a smuls din mîl, datorită am
biției lui Năsturescu, Dan, Du
mitru și Greavu și s-a mișcat 
spre larg, unde se respiră mai 
ușor. Rapidul, în compania Va
gonului Arad, a făcut o partidă 
onorabilă cîștigînd pe merit, am
bele puncte puse la bătaie. Di
ferența minimă de scor se ex
plică de data asta prin ghinion 
și bare. Mijlocașul Dumitru, ne
umblat în viața lui pe la cutia 
milelor, a smuls așchii din bare 
cu șutul lui năpraznic, iar Dan, 
care și-a lăsat nervii în vestiare 
(nădăjduim să-1 vedem iarăși în 
linia de apărare a Naționalei), 
l-a pus și el la grea încercare pe 
portarul Secui, pe care-1 felicit 
pentru intervențiile lui îndrăz
nețe. Salut întoarcerea lui Dan la 
uneltele care ni l-au făcut drag 
și urez Rapidului să nu mai cu
noască perioade negre. Giuleștiul 
dorește să-și agite din nou clopo
țelul și tălăngile.

Și acum să întindem pasul în 
ziua de duminică. La București, 
Steaua a întîlnit formația de 
mînji a lui Titi Teașcă și i-a ad
ministrat în prima repriză patru 
goluri mari cît roata carului. 
Autorii : Crăiniceanu și Voinea 
(Voinea a mai semnat și în re
priza a doua un gol, cu capul, 
ae-a dreptul senzațional), bine 
puși în cursă de Constantin. Ste- 
liștii, vechi și buni meseriași au 
sesizat rapid faptul că apărarea 
în linie a clujenilor poate fi în
șelată ușor și au măcinat-o cu 
pase lungi, surprinzătoare. Rin- 
gheanu, neavînd în față un paz
nic de nădejde s-a instalat cu de 
la sine putere pe postul de libero. 
Dar a nimerit-o ca nuca în pe
rete. La două din cele cinci go
luri, nici măcar n-a schițat un 
gest. Am impresia că portarul 
„universitarilor", în ultima săptă- 
mînă s-a ținut de tot ce vrei și

nu vrei — de cărat saci la moară, 
dezgropat cartofi și spart pietre 
cu tîmăcopul — numai de antre
namente nu. In repriza secundă, 
înaintarea formată din băieți de 
mare viitor, a înscris în poarta, 
lui Suciu trei goluri spectaculoa
se. Puțin a lipsit să urce numărul 
lor la patru sau cinci. Lucrul ar 
fi fost, după părerea mea, ne
drept, pentru că Steaua a evo
luat mai clar, și-a stăpînit mai 
multă vreme jocul. în ansamblu, 
un meci plăcut, asupra căruia 
m-aș fi oprit aici dacă nu aș fi 
avut cu mine un tranzistor. L-ați 
ascultat pe Ion Ghițulescu, re- 
latînd fragmentar partida ? Ei 
bine, niciodată nu mi-a fost dat 
să ascult un comentariu atît de' 
plin de miere la adresa unei 
echipe (Steaua) și atît de încărcat 
de venin la adresa adversarei sale 
(Universitatea Cluj). Cînd înscria 
Steaua, Ghițulescu sărea în sus : 
Formidabil! Fantastic! fericit 
ca și cînd i se năștea un copil 
bucălat, i ar cînd a început să 
înscrie și Universitatea, pe lîngă 
faptul că cerea legătura după 
trei sau patru minute, -vocea i se 
îndoia subit și-i plîngeau buzele 
de credeai că în clipa aia îi mu
reau patru copii. La un gol al 
Stelei, gîtuit de bucurie, l-a a- 
nunțat despre sine pe dispecerul 
din stadion : Maurul și-a făcut 
datoria ! Care maur ? Și care da
torie ? Datoria dumitale, stima
bile, este să fii obiectiv și nu să 
oferi spectacole, cel puțin jenan
te, dacă nu penibile.

Oltenii, despre care am auzit 
că ocolesc cu strășnicie restau
rantul Minerva (sper că noul an
trenor să se țină tare în șa) au 
surclasat Petrolul. Găzarii încă 
nu și-au găsit cadența, Sfetcu este 
în continuu o magazie de goluri, 
dar tinerețea echipei, sînt con
vins, își va spune în cele din 
urmă cuvîntul.

Argeșul, condusă cu 2—0 la 
pauză, a găsit puterea, rar întîl- 
nită la noi, să remonteze și să 
cîștige. Extrema dreaptă Radu, 
eroul acestui meci, împarte în 
capitala prunilor surîsuri de ve
detă de cinema. Dar profesorul 
de la conducerea Naționalei nu 
are ochi să vadă pînă la Pitești. 
El nu vede nici măcar pînă în 
strada Ștefan cel Mare unde se 
află Pîrcălab și Lucescu. Degea
ba încercăm, însă, noi cronicarii 
să punem degetul acolo unde 
doare, mai mult, federația noas
tră nu ia măsuri decît atunci cînd 
este prea tîrziu. Totdeauna cînd 
este prea tîrziu.

Maraton
handbalistic...

„Raliul balcanic0

Două victorii românești

m

Așa-i stă bine unui glorios învingător: Walter Ziegler 
purtat în triumf de iubitorii ciclismuluiExamen al hărniciei

(Urmare din pag. I)

mai ales că toți lucrează cu pa
siune și cu avînt deosebit".

Făcîndti-se bilanțul realizărilor 
de pînă acum, tinerii și-au pro
pus în continuare să ajute la ter
minarea recoltării florii soarelui de 
pe întreaga suprafață cultivată 
în cooperativele agricole de pro
ducție și I.A.S.-uri, iar la recol
tatul porumbului, legumelor și 
strugurilor, să se depășească vi
teza de lucru pentru această pe
rioadă.

ALEXANDRU COADĂ 
secretar

al Comitetului județean Brăila 
al U.T.C.

BALTA BORCEI:
Fiecare elev — o tonă 

pe zi
La reportajul publicat cu cite- 

va zile in urmă, de la plecarea 
primului eșalon de elevi bucu- 
reșteni spre cîmpurile cu porumb 
ale întreprinderilor agricole de 
stat, reporterul adăugase un post 
scriptura. Prin el vă făceam cu
noscută promisiunea unuia din 
membrii comitetului de redacție 
al paginii elevului de a ne ține 
la curent cu activitatea ce o vor 
desfășura pe ogoarele I.A.S. Ro- 
seți-Ialomița. Și iată că redac
torul nostru voluntar își ține cu- 
vîntul. Duminică ne-a comunicat 
cele dinții impresii:

„Ca sa vă pot vorbi la telefon

a trebuit să parcurg un drum 
destul de dificil, în sensul că am 
avut nevoie de o șalupă cu care 
să traversez balta. Locul nostru 
de muncă și dormitoarele se află 
într-o zonă destul de izolată. Am 
impresia că ferma nr. 8 â I.A.S. 
Roseți-luncă face parte dintr-o 
incintă îndiguită. N-am avut cînd 
să mă lămuresc. Joi abia am 
ajuns aici, ne-am acomodat cu 
atmosfera, cu aerul și cu apa 
și mai ales cu tarlalele de po
rumb pe care ne-am dus ime
diat să le vedem. Știuleții arată 
grozav, ceea ce ne-a dat de la 
început convingerea că n-o să 
ne fie din cale afară de greu 
să depănușăm 2 000 sau 2 500 
de știuleți pe zi cîți îmi închi
pui că intră într-o tonă. Impre
siile de joi după-amiază ni s-au 
confirmat vineri și sîmbătă. Da, 
am izbutit să facem cîte o tonă. 
Vineri cîțiva, sîmbătă mai mulți 
decît vineri și cred că experiența 
primelor două zile ne va ajuta 
să intrăm în cursul săptămînii ur
mătoare într-un ritm de muncă 
pe de-a întregul satisfăcător. La 
urma urmei, toți am putea izbuti 
ceea ce le reușește atît de bine 
colegilor noștri Ion Selezeanu și 
Mihai Bordan. Mai ales că nu 
ne putem plînge de nimic. Ne 
odihnim bine și munca deși 
neobișnuită pentru noi, e plăcută. 
Ne-am făgăduit nouă înșine să 
facem totul ca ploile de toamnă 
să nu găsească aici decît pămîn- 
tul pregătit să-i primească bine
facerile, iar porumbul să ia la

timp și cît mai mult calea ham
barelor. Și ne vom ține făgă- 
duiaJa“.

GABRIEL GEORGESCU, 
elev, Liceul „Iulia Hașdeu"- 

București

SPOR LA MUNCĂ 
ȘI FETELOR!

De la Comitetul U.T.C. al 
Municipiului București ni se co
munică :

începînd de mîine peste 3 000 
de eleve din clasele a Xl-a ale 
liceelor din Capitală vor desfă
șura acțiuni de muncă voluntar- 
patriotică. Nevoind să rămînă 
mai prejos decît băieții care au 
plecat la cîmp unde ajuta, de 
cîteva zile, la stringerea recoltei 
de porumb, ele au alcătuit cu 
sprijinul organizației U.T C. bri
găzi constituite pe centre, în 
funcție de sectorul din ca
re fac parte și de categoria de 
lucrări pe care le vor îndeplini. 
Fetele vor participa, astfel, la 
pregătirile pentru plantare din 
pepinierele de !a Pipera-Toboc, 
vor sorta mere la baza Militari a 
I.O.V.L.F., cartofi și ceapă la 
centrul Eliade — între vii și la 
bazele I.O.V.L.F. Progresul și 
Bucureștii-Noi, vor amenaja spa
țiile verzi de pe șoseaua Bucu
rești — Tr. Măgurele și le vor 
pregăti pe cele comerciale din 
Obor pentru Ziua recoltei. O 
parte din ele vor lucra, de ase
menea, pe șantierul rle construc
ții al tineretului din Balta Albă.

Ieri dimineață, iubitorii hand
balului, din Capitală, care au 
fost prezenți într-un număr 
foarte mare pe terenul de la 
Dinamo, au avut ocazia să ur
mărească un număr record de 
meciuri: patru.

In primul meci, Voința Bucu
rești (f) a întrecut pe Agronomia 
Iași, mult mai ușor decît arată 
scorul final : 22—19 (8—5). în
continuare, Steaua (m) a primit 
replica noii promovate. Ti
mișul Lugoj. Replică, e un 
fel de a zice pentru că 
lugojenii au făcut mai mult fi
gurație. Demn de semnalat este 
jocul excelent prezentat de noua 
„achiziție", Gațu, (transferat 
de la Universitatea București) 
care s-a integrat destul de re
pede în mecanismul echipei, 
campioane a Europei dînd multă 
culoare și fantezie jocului. De 
altfel, „spiridușul" Gațu a fost 
principalul artizan al victoriei 
militarilor reușind să înscrie 
cele mai multe goluri pentru 
echipa sa (6). Mai putem re
marca dispoziția de șut a lui 
Gruia (5) și pofta de joc a lui 
Oțelea și lacob. Scor final 27—6 
(14—2) pentru Steaua. în meciul 
vedetă Dinamo București (m) 
a întrecut pe „U“ București: 
19—14 (9—4). Studenții, cu o e- 
chipă descompletată și cu Chi- 
cidt, bolnav în teren, doar pe 
alocuri s-a ridicat la nivelul ad
versarilor. Dacă studenții au 
oarecum circumstanțe atenuante, 
apoi dinamoviștii nu au nici o 
scuză pentru jocul șters și mai 
ales pentru duritățile în care a 
„excelat" Papp (transferat... de la 
confrații băcăoani).

în ultimul meci, Confecția 
București a întrecut pe tinerele 
de la Constructorul Timișoara 
cu 13—9 (8—4). Scorul nu re
flectă nici pe departe diferența 
de valoare dintre cele două 
echipe.

DAN VLAD

Proba de viteză pe circuit, 
disputată duminică pe pista a- 
menajată în spațiul viitorului 
Aeroport internațional de la O- 
topeni, a încheiat frumoasa 
dispută a maeștrilor volanului 
din cadrul „raliului balcanic".

Un mare număr de spectatori 
a ținut să dovedească, prin pre
zența la întreceri, popularitatea 
acestui sport atît de spectacu
los și, totodată atît de rar pe 
meleagurile noastre. Ultimii ani 
au adus însă unele satisfacții a- 
cestor pasionați prin cîteva ra
liuri internaționale de bună fiac- 
tură, dar victoria reprezentanți
lor noștri nu a fost posibilă de
cît în actuala ediție prin echi
pajul Eugen Ionescu Cristea — 
Băjcnaru care a totalizat 3152 
puncte (contribuind substanțial 
și la victoria pe echipe a țării 
noastre) înaintea iugoslavilor 
Palicovici (cîștigătorul circuitu
lui de viteză cu 9’30” 6/10) — 
Covacevici și, respectiv, a fra

ților Ciubrikov din Bulgaria. 
Proba de viteză pe circuit a ți
nut încordată atenția spectato
rilor, atît prin lupta directă 
dintre participanții în serii, cît 
și prin disputa cu acele crono- 
metrelor, care aveau rolul ho- 
tărîtor în departajarea în clasa
mente. Disputa dintre pilotul 
bulgar Ciubrikov și reprezentan
tul nostru, Marin Dumitrescu, a 
fost de-a dreptul dramatică, 
dînd cîștig de cauză ultimului, 
după o adevărată demonstrație 
de măiestrie automobilistică. 
Păcat însă că multiplul nostru 
campion n-a avut o situație mai 
bună (locul VI) după probele 
disputate pe traseul din țară. în 
orice caz repetarea unoT ase
menea competiții, și mai ales a 
probelor de viteză pe circuit se 
impune din ce în ce mai preg
nant. Popularitatea lor o dove
dește.

S. UNGUREANU

RUGBI: STEAUA-LIDER
După cea de a treia etapă 

Steaua s-a impus printr-un 
joc variat și bine pus la 
punct ca lider autoritar. O 
altă constatare, este aceea 
privind contribuția principa
lilor șuieri ai echipelor 
noastre divizionare, la victo
riile sau insuccesele echipe
lor în care evoluează. Exe- 
cutanți ai loviturilor de pi
cior obișnuite sau speciale 
ca cele așezate sau căzute, 
ei au decis în etapă nu nu
mai victoriile sau înfrînge- 
rile dar și proporțiile aces
tora. Dar cea mai deosebi
tă constatare este aceea a 
sensibilei creșteri a efica
cității în care elementului 
predominant, „încercarea", i 
se adaugă acum un altul

„lovitura de picior căzută" 
la fel de important și nece
sar rugbiului nostru. Este 
din ce în ce mai clar că noi
le modificări ale regulamen
tului impun tehnicienilor 
noștri includerea în echipă 
a unor jucători compleți, ca
re să poată corespunde com
binațiilor tactice, rezultate 
din noile modificări ale re
gulamentului. Rezultatele e- 
tapei: Grivița Roșie ~ Po
litehnica Iași 20—0 (9—0); 
Steaua — Universitatea Ti
mișoara 27—3 (9—3), Dina
mo — Farul Constanța 14— 
6 (11—0), Rulmentul Bîrlad— 
Gloria 6—3 (0—3), Știința Pe- 
troșeni — Progresul 25—3 
(3—0).

A. GROMAN

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI S-A ÎNCHEIAT

0 CURSĂ A TINEREȚII 
CÎȘTIGATĂ DE „VETE

RANUL- ZIEGLER
Dintre cei 55 de concurenți 

care au plecat la 2 septembrie 
în marele înconjur, pe cei așa- 
ziși „bătrîni" îi puteai număra 
pe degete ; doar 10 depășeau 
vîrsta de 25 de ani. în rest, toți 
tineri de 20—21 ani, mulți dintre 
ei de 19 sau chiar 18 ani (Ion 
Selejan cîștigător de etapă).

A fost, într-adevăr, o între
cere a tinereții această a 17-a 
ediție a „Tarului României", în
cheiată spre sfîrșitul amiezii de 
ieri pe velodromul Dinamo, prin 
victoria experimentatului Wal
ter Ziegler (Dinamo).

Pentru unii dintre tinerii cu 
oarecare experiență (Șt. Cer
nea, G. Răceanu, N. David, A 
Suciu, D. Lețea, I. Paterici, Pe
tre Ivănescu etc) „turul" a fost 
prilej de confirmare a speranțe
lor puse în ei. Pentru alții, de 
asemenea aspiranți la gloria ci- 
clistă, (A. Laszlo, P. Jercan, St. 
Bălan, I. Ignat — unul dintre cei 
mai activi — I. Ajochin, A. Ți- 
cleanu, Arpad Gyorfi, Gn. Jucan, 
N. Chima, etc. întrecerea a fost 
un bun prilej de afirmare. Ti
nerii aceștia s-au „bătut" fără 
menajamente, fără să aibă sa
vante socoteli tehnice ; au rezis
tat la medii orare de peste 40 km

pe oră, nu i-au speriat distanțele 
etapelor, nici profilul acestora 
(sau intemperiile), necum nume
le protagoniștilor, ași cu activi-, 
tate internațională, favoriți ai 
probei.

Pe scurt — și acesta este as
pectul esențial pe care vrem 
să-1 relatăm — s-a ivit la orizont 
credem, mult așteptatul pluton ’ 
al schimbului de mîine. Cre
dem ! Ceea ce se cere acum este 
să știm să-i creștem în conti
nuare. O pregătire temeinică, de 
aci încolo, a acestor tineri și, 
mai ales, o educație serioasă 
spre a-i feri de primejdioasa 
infatuare ca și de practica nefas
tă a drogurilor (doping) pra-ctică 
de care — se știe — chiar cîțiva 
dintre tinerii valoroși, în frunte 
cu Tudor Vasile, s-au făcut vi- 
novați pe parcursul „turului".

Dacă vom ști să-i pregătim 
cum trebuie, din toate punctele 
de vedere, vom putea avea în 
curînd pleiada de noi talente 
capabile în sfîrșit, să impună 
ciclismul nostru pe plan interna
țional, alături de alte discipline 
cu un prestigiu deja cîștigat.

S. SPIREA



încheierea lucrărilor

Conferinței privind

folosirea resurselor

biosferei
PARIS. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu transmi
te : La Palatul UNESCO din Pa
ris s-au încheiat lucrările Confe
rinței interguvernamentale de 
experți în problema bazelor ști
ințifice ale folosirii raționale și 
conservării resurselor biosferei. 
Au participat experți din 62 de 
țări, printre care și România, 
precum și observatori din partea 
unor organizații internaționale. 
Conferința a făcut un bilanț al 
situației actuale și a definit tot
odată liniile mari ale unui pro
gram vast de acțiune pe plan 
național, regional și internațio
nal pentru apărarea resurselor 
biosferei, respectiv pentru folo
sirea rațională, conservarea și 
reînnoirea acestor resurse. Reco
mandările adoptate la conferință 
vor fi prezentate statelor mem
bre ale UNESCO și organizații
lor internaționale. Printre altele, 
acestea prevăd lansarea în anii 
1971—72 a unui program de ac
țiune pe termen lung, cerceta
rea cauzelor și efectelor poluării 
și stabilirea măsurilor de control, 
utilizarea științifică a resurselor 
naturale și altele.

Propunerile expertului român, 
dr. N. Simionescu, s-au înscris 
pe linia constructivă a recoman
dărilor conferinței privind : ne
cesitatea instituirii unui program 
internațional de cercetare pe 
termen lung asupra biosferei și 
a omului, instituirea unui sistem 
de pregătire, pe plan național și 
internațional, de specialiști în 
domeniul resurselor naturale, in
clusiv sub forma unui învăță- 
mînt post-universitar, crearea cu 
ajutorul UNESCO a materiale
lor și mijloacelor necesare pen
tru modernizarea învățămîntului 
științelor naturale în școlile se
cundare, în spiritul conservării 
active a naturii și a mediului na
tural al omului, exploatarea 
coordonată a resurselor naturale 
cu ajutorul unor metode și or
ganisme multidisciplinare, pre
cum și dezvoltarea cercetărilor 
de ecologie umană.

S.U.A.: Incidente
rasiale la Denver
PENTRU a doua noapte con

secutiv, cartierul negrilor din 
orașul Denver (Colorado) a fost 
teatrul unor puternice inciden
te rasiale. Polițiștii aiP făcut uz 
de grenade cu gaze ’ lacrimo
gene și de arme de foc. Nume
roase persoane au fost rănite și 
arestate. Au fost trimise im
portante întăriri polițienești și 
un elicopter pentru a restabili 
ordinea în cartierul populației 
de culoare.
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BIN JiHUE SOmUSIE
„Cetatea de foc// a Chinei populare
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PRAGA 15 (Agerpres). — 
Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Alexander 
Dubcek, a rostit o cuvîntare 
Ia televiziunea cehoslovacă în 
cadrul căreia a făcut o anali
ză a situației politice din țară.

Adunarea

de !a
Nova Conta

Orașul industriei grele, Anș
han, „cetatea de foc“ a Chi
nei, cum i se mai spune, s-a 
transformat în ultimii ani în- 
tr-o importantă bază indus
trială a țării, formată din 45 
unități de producție, dotate cu 
instalațiile cele mai moderne. 
Furnaliștii și luminătorii, în
tregul colectiv al acestui com
binat au obținut an de an 
succese tot mai mari. Produc
ția lunară la sortimentele 
principale a cunoscut în per
manență creșteri substanțiale, 
noi tehnologii și proceduri 
tehnice au fost asimilate în 
diferitele verigi ale procesului 
de producție. Se îmbogățește 
mereu nomenclatorul produ
selor noi. In ultimele șase 
luni au fost stabilite șapte noi 
recorduri în producție.

In prezent, la Anșhan se 
produc oțeluri necesare pentru 
construcțiile feroviare, auto
mobile, mașini agricole și alte 
mașini. In ultimii doi ani a 
fost realizat zilnic în medie 
cel puțin un sortiment de 
oțel. Printre acestea se nu
mără plăci în formă de „U“ 
pentru hidrocentrale, debar
cadere și diguri, diferite plăci 
aliate pentru marile poduri, 
oțeluri pentru țevi supuse la 
presiuni mari, profile de căi 
ferate etc. Folosirea unor noi 
compoziții chimice și a unor 
tehnologii originale a dus la 
obținerea unui nou oțel pen
tru profilele de cale ferată, 
la care se economisește o 
mare cantitate de metal și 
totodată se prelungește dura
ta de folosire a căilor ferate.

VIETNAMUL DE SUD. A- 
telier de croitorie, aparți- 
nînd unei subunități a 
Frontului Naționâl de Eli
berare. Tinerele lucrătoare 
muncesc cu armele 
pentru a putea fi 
gata să dea ripostă 

sorului

protest

Puternice acțiuni ale
I
I

alături, 
oricînd 

agre-

ale guvernului cambodgian
Guvernul cambodgian a adre

sat guvernului S.U.A. și autori
tăților saigoneze note de pro
test cu privire Ia noi acte de a- 
gresiune comise de trupele ame
ricano-saigoneze împotriva Cam- 
bodgiei.

în nota adresată la 9 septem
brie se arată că în noaptea de 
27 spre 28 august un grup de 
soldați aparținînd forțelor mili
tare americano-saigoneze au pă
truns în provincia Kandal, ata- 
cînd o patrulă cambodgiană. în 
timpul luptei care a avut loc

s-au înregistrat morți și răniți 
de ambele părți.

într-o altă notă, adresată Ia 10 
septembrie, se arată că în noap
tea de 2 septembrie un avion a- 
parținînd forțelor militare ameri
cane a mitraliat o localitate 
cambodgiana provocînd victime 
în rîndul populației civile.

Guvernul cambodgian protes
tează cu hotărîre împotriva a- 
cestor acte de agresiune și cere 
cu energie ca autoritățile mili
tare americano-saigoneze să se 
abțină pe viitor de la asemenea 
acțiuni.

ANGLIA. Școala de marină

comercială din orașul Huli

Scrutinul
suedez

Aproximativ 5500 000 de cetă
țeni suedezi s-au prezentat ieri 
în fața urnelor pentru a-i alege 
pe cei 233 deputați ai Camerei 
inferioare a Riksdagului (parla
mentul țării). Observatorii poli
tici acordă o deosebită atenție 
rezultatelor acestei confruntări 
electorale considerată decisivă 
pentru situația partidului social
democrat, care se află la condu
cerea țării de 36 de ani. Pînă în 
prezent, social-democrații deți
neau 113 mandate în cea de-a 
doua Cameră a parlamentului, 
comuniștii — 8, conservatorii — 
33, liberalii — 43, iar partidul 
de centru — 35 de locuri. Parti
dul de guvernămînt social
democrat are nevoie să-și conso
lideze poziția în parlament.

La rîndul lor, conservatorii, li
beralii și partidul de centru ar 
dori să obțină majoritatea votu
rilor la actualul scrutin pentru 
a putea forma un guvern de 
coaliție fără participarea social- 
democraților.

Rezultatele alegerilor urmează 
să fie comunicate în cursul zilei 
de astăzi.

Embry este editorul 
mai multor ziare din 
statul Kentucki și a 
fost membru al Adu
nării legislative a aces
tui stat. El a vizitat 
aproape toate rezerva
țiile indienilor și a 
scris o carte despre 
soarta indienilor din 
S.U.A. „în aceasta car
te — arată autorul — 
am încercat să nu-mi 
asum rolul de judecă
tor sau moralist, ci de

tă din șapte-opt per
soane. Mobila lipseș
te cu desăvîrșire (dacă 
facem abstracție de o 
împletitură din nuiele 
care închipuie patul)“.

Din toate grupurile 
rasiale din Statele U- 
nite — scrie Embry — 
indienii se hrănesc cel 
mai prost, sînt îmbră- 
cați cel mai sărăcăcios 
și au cele mai proaste 
condiții de locuit. Ni
velul de trai extrem

patrioților sudvietnamen j
în Vietnamul de sud au conti

nuat luptele între detașamentele 
Frontului Național de Eliberare 
și forțele militare americano-sai
goneze. Sîmbătă seara, una din 
cele mai puternice ciocniri, a avut 
loc într-un sector situat la trei 
kilometri nord de baza Gio Linii, 
în apropiere de orașul Tay Ninh 
au avut loc noi lupte între uni
tăți ale primei divizii de infan
terie americană și detașamente 
ale F.N.E. Ciocnirile au durat 
mai multe ore, înregistrîndu-se 
pierderi de ambele părți.

în legătură cu situația militară 
din sectorul Da Nang, agenția 
France Presse relatează că sîm
bătă seara au continuat presiunile 
forțelor patriotice asupra dispozi
tivelor americano-saigoneze în
sărcinate cu apărarea bazei. După 
cum a declarat generalul Hoang 
Xuan Lam, comandantul primei 
regiuni tactice care cuprinde 
cinci provincii septentrionale din 
Vietnamul de sud, în jurul Da 
Nang-ului se află puternice con
centrări de forțe ale Frontului 
Național de Eliberare, care, po
trivit afirmațiilor sale, sînt apre
ciate la trei regimente.

Pe de altă parte, artileria for
țelor patriotice a supus unui in
tens bombardament combinat de 
rachete și mortiere, aerodromul 
Kien Hoa, amplasat în apropie
re de orașul Truc Giang. In urma 
tirului precis, pista de aterizare 
a fost distrusă, făcînd impracti
cabil pentru moment acest pu
ternic aerodrom american.

în încercarea de a slăbi efec
tele presiunii detașamentelor 
Frontului Național de Eliberare, 
giganticele aparate americane 
„B—52" au efectuat sîmbătă sea
ra și duminică dimineața noi mi
siuni de bombardament, asupra 
zonelor în care se presupune că 
ar exista concentrări de trupe ale 
F.N.E. Principalele zone bombar
date au fost cele din Tay Ninh, 
Ben Cat și Bien Hoa situate la 
100
nord-vest 
nord-est 
meză.

In localitatea Loc Ninh din Vi- | 

etnamul de sud au loc lupte în
verșunate între forțele Frontului ■ 
Național de Eliberare și trupele I 
americane. Pista de aterizare a 8 
aerodromului din această localita
te continuă să fie inaccesibilă. Ea 
a fost deteriorată în zorii zilei de 
duminică dimineața, în urma unui 
puternic atac al forțelor patrioti
ce cu rachete și mortiere. Este I 
pentru prima oară cînd pista ae- ■ 
rodromului din Loc Ninh este fă
cută impracticabilă.

BELGRAD 15. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Duminică dimi
neața a avut Ioc Ia Nova Go- 
rița o adunare populară la 
care au participat peste 
100 000 de cetățeni, consacrată 
împlinirii a 25 de ani de Ia 
izbucnirea răscoalei armate 
pentru eliberarea națională și 
socială a acestei regiuni din 
Slovenia. La adunare a luat 
cuvîntul Edvard Kardelu 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

Președintele Iosip Broz Tito 
a adresat participanților la 
adunare o scrisoare de salut.

Biblioteca de stat din Ulan Bator
Biblioteca publică de 

din Ulan-Bator este cel 
mare centru cultural al R. P. 
Mongole. Fondul ei de cărți, 
creat cu 47 de ani în urmă, 
numără milioane de volume. 
Printre acestea se află și o 
minusculă „carte de ghicit*4 
și o uriașă „Djadamba** ale 
cărei pagini au fost confec
ționate din 500 m de hîrtie, 
pe care au fost aplicate me
tale nobile, perle, corali și

stat 
mai

pietre prețioase. Ea cîntărește 
circa 100 kg.

Cea mai veche carte din 
această bibliotecă este lucra
rea unui autor indian Nagan- 
Zunai scrisă cu tuș pe frunze 
de palmier acum 2 000 de 
ani.

în biblioteca din Ulan-Ba
tor se păstrează cărți legate 
artistic în aur și argint, texte 
reprezentînd adevărate ca
podopere, brodate cu mătase 
de mari maeștri mongoli.

* 
i

kilometri, 40 de kilometri 
și respectiv 30 km 

de capitala sud-vietna-

Autorul arată că, de 
fapt, indienii sînt îm- t 
piedicați să participe 
la viața politică a ță
rii. în majoritatea sta
telor pe teritoriul că
rora se află rezervații, 
indienii sînt lipsiți, 
sub diferite pretexte, 
de dreptul de vot. Pes
te 3 000 ’ '
dispoziții 
tive și _ „ 
îngrădesc, ciuntesc ori
ce posibilitate de afir-

de decrete, 
administra- 

regulamente

dienilor. în 1924, Con
gresul american a a- 
cordat indienilor drep
tul de cetățenie, dar în 
urma acestui act — re
marcă Embry — „nu 
s-a acordat triburilor 
indiene dreptul de a fi 
scoase total de sub tu
telă". Practic, orice ar 
vrea să întreprindă un 
indian sau o colecti
vitate de indieni, tre
buie să obțină aproba
rea vastei mașini biro-

REZERVAȚII ȘI „TUTORI
observator obiectiv. 
Scopul meu este doar 
de a prezenta faptele 
așa cum le-am văzut".

Iată, de pildă, cum 
arată locuința unei fa
milii de indieni din
tr-o rezervație : „O co
libă conică din prăjini 
cu lut amestecat cu 
iarbă, fără ferestre și 
cu o gaură în tavan ca 
să poată ieși fumul 
din vatra ridicată di
rect pe podeaua din 
lut. Un asemenea bor
dei adăpostește, de o- 
bicei, o familie forma-

•de scăzut, subali- 
mentarea cronică, lip
sa aproape totală de 
asistența medicală duc 
la o mare mortalitate. 
Durata medie a vie
ții unui indian în re
zervații este ide 17 
ani! Embry relevă 
nivelul cultural extrem 
de scăzut al indieni
lor, consecință a pri
vării lor de posibilita
tea de a învăța. La 
tribul Navojo, de pil
dă, procentul analfa- 
beților este de 91 la 
sută.

mare a indienilor. La 
baza acestei legislații 
stă un document inti
tulat : „Politica și ad
ministrarea triburilor 
indienilor", emis în 
1890. în acest docu
ment se spune : „In
dienii nu sînt conside
rați a avea un regim 
de cetățeni ai State
lor Unite. Ei se află 
sub tutela națiunii". 
Tutela, acest cuvînt 
definește și azi — du
pă mai bine de trei 
sferturi de secol — 
statutul juridic al in-

cratice care se numeș
te Departamentul pen
tru problemele indie
nilor. Acest departa
ment numără nu 
puțin de 8 000 
funcționari, cîte 
la fiecare 15 familii de 
indieni. Toți acești 
șefi, șerifi și împuter
niciți - administratori, 
toți acești „tutori"
dispun de dreptul de 
a controla întreaga
viață și activitate 
indienilor.

I

yememt

La Roma și-a încheiat lucră
rile reuniunea grupului de ex
perți în domeniul proteinelor, 
desfășurată sub auspiciile Orga
nizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), a Fondului Națiunilor 
Unite pentru copii și a Organi
zației pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.). Experții au stu
diat posibilitățile de a stimula 
consumul de concentrate din 
proteine în țările în curs de 
dezvoltare. S-a constatat că oa
menii în general evită concen
tratele din proteină din cauza 
gustului, aspectului și mirosului 
acestora, care diferă de alimen
tele obișnuite. Cu toate că pro
teinele oferite sub formă de 
concentrate au o valoare nutritivă 
mai mare decît alimentele tra
diționale, gospodinele continuă 
să le prefere pe cele din urmă. 
Astfel, dr. Ballarin din Sao 
Paulo a arătat că anul trecut 
în America Latină au fost pro
duse 7 milioane tone de proteine 
din făină de pește, dar acestea 
nu au fost vîndute, încît fabri
cile au încetat să mai producă 
concentrate. Alți experți au ară
tat că asemenea dificultăți există 
în Africa și în Asia. în Etiopia 
dieteticienii au reușit să depă
șească anumite obstacole. Ei au 
denumit produsul lor „Naffa", 
ceea ce înseamnă „Crești mare 
și puternic". Această reclamă a 
atras mulți cumpărători.

în cele mai multe țări în curs 
de dezvoltare, unde se află un 
mare procent de analfabeți, cum
părătorii nu se pot informa asu
pra calităților concentratelor din 
proteină. Experții au recomandat 
să se folosească radioul, televi
ziunea și filmul pentru a con
vinge populația de avantajele 
consumului acestor substanțe.

După cum a anunțat postul 
de radio Sanaa, sîmbătă seara 
în Republica Arabă Yemen a 
fost format un nou cabinet de 
miniștri sub președinția ltii Has
san Al-Amri. Principalele porto
folii ministeriale au foșt împăr
țite astfel: vicepreședinte al con
siliului — Abdel Salam Sabra ; 
ministrul afacerilor externe — 
Yehia Gounman, ministru de 
interne — Mohamed Andal Gha
ni, ministrul informațiilor — Is
mail Elakoun.

Generalul Hussein EI Dafei, 
relatează postul de radio citat, 
a fost numit comandant șef ad
junct al forțelor armate.

Pe de altă parte, generalul 
Hassan Al-Amri care în afară 
de funcția de președinte al 
Consiliului de miniștri cumu
lează și postul de comandant 
șef al forțelor armate yemenite, 
a luat o serie de hotărîri referi
toare la numirea șefilor unități
lor armate.

K. P. UNGAKA. Noi construcții Ia Budapesta

LA ATENA au luat șfîrșit lu
crările celui de-al 5-lea Con
gres european de cardiologie la 
care au participat 1 352 de dele
gați din 47 de țări. Timp de 
5 zile, specialiști din diferite 
țări au prezentat referate pe 
tema „Etiologia afecțiunilor 
cardiace congenitale".

UN GRUP de geologi ai Ofi
ciului național italian al hidro
carburilor (E.N.I.) a descoperit 
în nordul Adriaticii zăcăminte 
de gaz natural evaluate la 
60 miliarde m. c. Noile zăcă
minte sînt în măsură să aco
pere necesitățile naționale pe o 
perioadă de 6 ani. în momentul 
de față E.N.I. poate conta pe 
o rezervă disponibilă de 180 
miliarde m. c. de gaz natural.

UN AVION american de 
bombardament ,.F-105“ a ex
plodat în aer, prăbușindu-sc în 
flăcări asupra unui sat situat 
în apropiere de aerodromul mi
litar de la Bangkok, anunță a-

genția France Presse, citînd 
surse militare americane. Avio
nul se reîntorcea dintr-o mi
siune de bombardament efec
tuată în Vietnamul de sud.

LA BUDAPESTA a fost sem
nat un acord cu privire la 
transporturile rutiere între R. P. 
Ungară și Turcia. Acordul re
glementează transporturile 
pasageri și mărfuri între 
două țări.

SAVANTUL atomist de _ 
nume mondial, Jerzey Zawicki 
se află printre victimele pră
bușirii în mare a unui avion de 
tip Caravolle, care făcea cursa 
Ajaccio — Nisa. Zawicki, care 
a efectuat cercetări în dome
niul fizicii nucleare în labora
toarele cele mai importante din 
Statele Unite. Franța și Italia, 
era directorul grupului de fizi
că nucleară al Centrului inter
național de fizică teoretică din 
Triest.

PRINTR-UN decret guverna
mental, în India au fost interzise 
grevele angajaților dintr-o se
rie de ramuri ale economiei na
ționale. Printre acestea se nu
mără serviciile de transport și 
de telecomunicații.

de 
cele

re-

LA VARNA s-a deschis du
minică cel de-al VII-lea Festi
val al filmului bulgar. în de
cursul unei săptămîni vor fi 
prezentate 60 de filme documen
tare, artistice, de animație și de 
televiziune realizate de studiou
rile bulgare în ultimii ani.

PREȘEDINTELE Republicii 
Congo (Kinshasa), Joseph Mo
butu, urmează să sosească luni 
în capitala Tunisiei într-o vizită 
oficială de cinci zile. Președin
tele congelez va avea întreve
deri cu președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba.

LA 15 SEPTEMBRIE în U- 
niunea Sovietică a fost lansată 
statia automată „Sonda 5“. După 
cum anunță agenția TASS, 
scopul lansării este efectuarea 
unor cercetări științifice în spa
țiul cosmic, precum și experi
mentarea sistemelor și agregate
lor aflate la bordul stației.

PENTAGONUL a confirmat 
oficial că în urma prăbușirii 
unui elicopter în Vietnamul de 
sud a fost ucis generalul-maior 
american Keith Ware. în această 
catastrofă și-au pierdut viața, 
de asemenea, patru membri ai 
statului major al generalului 
Ware, printre care locotenent- 
colonelul Henry Oliver, precum 
și patru membri ai echipajului.

UN NOU cutremur de pă- 
mînt, de mare intensitate, a 
zguduit sîmbătă după-amiază 
provincia Khorassan, Ia est 
de Teheran, încercată deja 
de cutremurul care s-a pro
dus în zilele de 31 august și 
1 septembrie.

în localitățile deja sinistra
te au fost din nou distruse 
locuințe, itr satele situate la 
periferia zonei atinse cu cîte- 
va zile în urmă au suferit șî 
ele daune. Potrivit primelor 
informații sosite la Teheran, 
noul cutremur de pămînt nu 
a produs victime, deoarece 
regiunea în care s-a produs 
mișcarea seismică fusese deja 
evacuată. în fotografie : O 
familie de sinistrați evacuată 
din zona cutremurului.
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