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Luni dimineața a avut loc, 
in sala Palatului Republicii, 
Sesiunea solemnă consacrată 
sărbătoririi Centenarului A- 
cademiei Republicii Socialiste 

, România. Pe fundalul scenei e- 
, rau arborate drapelul Re
publicii Socialiste România 
și drapelul Partidului Comu
nist Român. încadrată de 
datele festive 1866—1966 și 
de emblema Centenarului A- 
cademiei se afla inscripția 
„Centum anni Academiae Rei- 
publicae Socîalistae Româniae".

La sesiunea solemnă au par
ticipat membri ai C.C. al 
P.G.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, academicieni, 
profesori universitari, alți oa
meni de știință și cultură, zia
riști.

La sesiune au luat parte 
invitați de peste hotare, re- 
prezentind academii și alte fo
ruri academice și universitare

• din aproape 30 de țări.
' Au fost prezenți șefi ai mi

siunilor diplomatice acreditați 
ta București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu aplauze puternice asis
tența întîmpină pe tovarășii 

, Nicolae Ceaușescu, Ghivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Vîrlădeanu, . Emil Bodnăraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Maxim 
Berghianu, Ștefan Voitec, Iosif 
Btuic, Petre Blajovici, Plorian 
Dinălache, Janos Fazekas, Mi
hai Gere, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Vasile Vîlcu, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, Con
stanța Crăciun, Ilie Murgulescu, 
Roman Moldovan.

In prezidiul sesiunii au luat 
Ioc Miron Nicolescu, președin- 
lele Academiei, Ștefan Bălan, 
ministrul învățămintului, Pom- 
piliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Aurel Moga, mi
nistrul sănătății și prevederi
lor sociale, Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al Capita
lei, Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității din București, alți 
membri ai Comitetului de or
ganizare a Centenarului Aca
demiei Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare a Centenarului.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, tovarășul Nicolae Ceau
șescu, secretarul general al 
C.C. al P.C.R., a adus salutul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consi
liului de Stat și guvernului, 
adresat tuturor oamenilor de 
știință și cultură din țara noas
tră, cu prilejul împlinirii unui 
secol de existență a Acade
miei. Cuvîntarea a lost subli
niată in repetate rînduri cu 
puternice aplauze.

Acad. Miron Nicolescu a pre
zentat apoi expunerea „100 de 
ani de la crearea Academiei".

In continuare, în aplauzele 
asistenței, oaspeți de peste ho
tare au prezentat mesaje de 
salut din partea academiilor și 
a altor foruri academice și u- 
niverșilare de peste hotare. 
Au înmînat mesaje: Othmar 
Kuhn, reprezentant al Acade
miei de Științe din Austria;
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+ Sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U.

+ O hotărâre a CjC. al 
P.C.U.S. și a guvernului so
vietic.

+ Aațiuni agresive împotri
va R. P. Chineze.

Scsinnca solemna consacrata sărbătoririi
- centenarului Academici Republicii Socialiste Romania

CUVÎNTUL DE SALUT ROSTIT DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

DRAGI TOVARĂȘI,
STIMAȚI OASPEȚI DMSÎ ȚARĂ 

ȘI DE PESTE HOTARE,
•J

Sărbătorirea centenarului Acade
miei reprezintă un moment de sea
mă în viața culturală și științifică 
a țării noastre; această aniversare 
prilejuiește trecerea în revistă a 
dezvoltării științei și culturii româ
nești de-a lungul vremii și îndeo
sebi în perioada construcției socia
lismului, evocă drumul luminos al 
istoriei poporului român, care, în 
ciuda împrejurărilor de aitîtea ori 
vitrege, și-a adus din plin contribu
ția la progresul cunoașterii umane, 
la mersul înainte al civilizației.

îmi este deosebit de plăcut să 
adresez, din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului, un salut cordial și cele mai 
calde felicitări membrilor Acade
miei, tuturor oamenilor de știință 
și cultiură, valoroasei noastre inte
lectualități oare participă cu entu
ziasm, alături de întregul popor, 
la făurirea- societății noi, socialiste. 
(Aplauze puternice).

Crd&țîa științifică și culturală are 
rădăcini adinei în trecutul îndepăr
tat al istoriei poporului nostru,- ea 
s-a dezvoltat în strânsă legătură cu 
procesele soaial-economice, cu lupta 
forțelor înaintate pentru eliberare 
națională și socială, cu întreaga e- 
voluție a societăiții românești, pre
cum și cu progresul științei și cul
turii universale.

Numeroase vestigii de cultură 
materială, realizări tehnice și știin
țifice, monumente istorice și de ar
tă, minunate opere de arhitectură, 
de literatură, pictură și sculptură, 
făurite de-a lungul secolelor, rele
vă cu toată elocvența forța geniu
lui, sensibilitatea și capacitatea 
creatoare a poporului nostru. După 
cum este cunoscut, condițiile grele 
in care a trăit poporul român, ocu
pația străină îndelungată, nenumă
ratele războaie impuse de cotropi
tori au frîniat dezvoltarea forțelor 
de producție, evoluția economică 
și socială firească a țării, au stân
jenit afirmarea deplină a potenția
lului ei creator. Toate acestea, pre
cum și dezinteresul manifestat de 
clasele dominante față de activita
tea de creație științifică și artistică, 
au avut o înrîurire negativă asupra 
dezvoltării științei și tehnicii, în
vățământului, a culturii în general. 
Greutățile și piedicile nu au putut 
opri însă poporul din drumul său,- 
apătîndu-și patria cu dârzenie și 
bărbăție, luptînd neîncetat pentru 
eliberare națională și socială, el a 
asigurat creșterea forțelor de pro
ducție, dezvoltarea multilaterală a 
tării, făurirea României moderne.

In a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, intensificarea luptei 
pentru progres social, pentru reali
zarea unității naționale și cuceri
rea independentei de stat — cu 
profunde implicații în întreaga via
ță socială — a dat un puternic im
puls activității științifice și cultu
rale din țara noastră. Obiectivele 
social-economiice care stăteau în 
fața României — dezvoltarea rela
țiilor de producție capitaliste, în
ceputul creării industriei naționale, 
prospectarea și exploatarea resur
selor țării — solicitau în mod im
perios contribuția oamenilor de 
știință, lărgirea cercetării științifice 
proprii, extinderea contactelor sa- 
vanților români cu știința mon
dială.

Intre numeroasele transformări 
politice, sociale și economice care 
au avut loc în această perioadă în 
viața poporului român un loc im
portant ocupă înființarea Acade
miei. Menită să asigure unirea for
țelor științifice și culturale din- în
treaga tară, să consolideze bazele 
culturii naționale, Academia româ
nă a jucat un rol de seamă în or
ganizarea și stimularea activității 
depuse de intelectualitate ■ pentru 
îmbogățirea patrimoniului spiritual 
al poporului, pentru ridicarea ni
velului de cultură al maselor. O 
trăsătură caracteristică ce a. defi
nit încă din secolul trecut orienta
rea cercetării științifice românești 
și a creației artistice a fost situa
rea lor fermă în cadrul procesului 
general al dezvoltării sociale, par'i- 
cipairea activă la viața poporului. 
Reprezentanții științelor exacte și-au 
înscris eforturile în lupta pentru ri
dicarea economică a României, pen
tru accelerarea progresului.’ tehnic, 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție. Cercetările desfășurate.. In 
această direcție s-atl soldat cu în
făptuiri îndrăznețe,-apiicaie cu suc
ces în diferite ramuri aJi£ âbdW- 
mîei, ducând, totodată, la afirmarea 
unor școli științifice românești.

Exponenții înaintați ai științelor 
sociale, preocupați de idee,a cer
cetării trecutului României, de pro
pagarea idealurilor de libertate, și 
dreptate ale poporului, au contri
buit, prin operele lor, prin întrea
ga l-or activitate socială, la dezvol
tarea conștiinței naționale a mase
lor, la realizarea visului secular 
de unire a țărilor române, la cisti- 
garea independenței și suveranității 
de stat, la închegarea și consolida
rea națiunii. (Aplauze puternice).

Un important rol social a jucaî, 
de asemenea, creația literat-artisti
că; operele nemuritoare ale corifei
lor literaturii noastre clasice au re
levat înaltele virtuți ale poporului, 
au cultivat ■ sentimentul;" patriot is- 
mului, au însuflețit și îmbărbătat 
generații de militanți pentru cauza 
libertății și propășirii patriei.

Multi dintre intelectualii de vază 
ai țării noastre s-au alăturat mișcă
rilor progresiste și revoluționare, 
au îmbrățișat ideile sociale înain
tate ale vremii lor, au luat parte 
la lupta maselor muncitoare pentru 
revendicări economice și politice. 
Contactul cu filozofia materialist- 
diailectică — concepția despre lu
me a proletariatului — avut încă 
din secolul trecut, prin intermediul 
mișcării socialiste din România și 
al primei Internaționale Comuniste, 
a făcut oa numeroși intelectuali să 
se situeze în creația lor pe poziții 
avansate, să devină deschizători de 
drumuri noi, punînd un fundament 
sănătos științei și culturii româ
nești.

Istoria noastră cuprinde o bogată 
galerie de personalități ilustre 
animate- de pasiunea cercetătorului 
și de adîncă • dragoste de patrie — 
care, în acest veac de 'existență a 
Academiei, au dezvoltat tezaurul 
de valori spirituale al României, 
și-au adus contribuția la progresul 
societăiții. Noi aducem azi un 
fierbinte omagiu tuturor celor 
care, de-e lungul vremii, închinîh- 
du-și energia, talentul și puterea 
creatoare patriei, - viitorului națiu
nii noastre, au ridicat, prin munca 
lor asiduă și entuziastă, edificiul 
trainic al culturii-poporului român. 
(Aplauze prelungite).

Operele de înaltă valoare făurite 
de înaintași sînt așezate la loc de 

cinste în patrimoniul României noi. 
Partidul nostru, societatea socialis
tă cultivă respectul față de tradi
țiile culturale înaintate și totodată 
dorința creatorilor de a le dezvolta, 
de a le depăși. Noi, comuniștii, fău
rim noua civilizație a orânduirii so
cialiste și coașuniste sprijinindu-ne 
pe tot ce a creat mai de preț o- 
menirea de-a lungul veacurilor, 
(aplauze puternice), continuând și 
ducî-nd mai departe linia progresu
lui istoric făurit prin lupte, prin 
eforturi și sacrificii de popor. Co
munismul însuși, teoria revoluțio
nară a proletariatului, este sinteza 
gîndirii științifice celei mai înain
tate a tuturor timpurilor, rezulta
tul cunoașterii în timp de către oa
meni a legilor naturii și societății, 
chintesența progresului spiritual 
uman; această’ teorie se îmbogățeș
te, și se dezvoltă continuu pe baza 
noilor cuceriri ale științei și, cultu
rii, ale gândirii și practicii sociale. 
Numai ea asigură victoria, cu ade
vărat, a umanismului. (Aplauze în
delungate).

Construcția socialismului — ope
ră socială ‘ de uriașă amploare și 
complexitate — aecesiSă- dun’oaște- 
rea aprofundată a. fenomenelor si 
cerințelor vieții, . aplicarea legilor 

-economice obiective, contribuția ac
tivă a oamenilor -de știință în toa
te domeniile creației materiale și 
spiritpale. Știința șl cultura sînt 
componente indispensabile ale so
cietății socialiste, factori obiectivi 
ai progresului social, al înfăptuirii 
idealurilor de bunăstare și fericire 
ale oamenilor muncii. (Vii aplauze).

Victoria revoluției socialiste a 
deschis științei și culturii româ
nești o epocă nouă. Intr-o perioa
dă istorică scurtă România a lichi
dat înapoierea moștenită de la ve
chiul regim, a dezvoltat învățămîn- 
tul, știința și arta, punîndu-Ie la 
îndemâna maselor largi ale celor 
ce muncesc. In anii construcției so
cialiste au fost create numeroase 
opere de valoare, inspirate de ne
cesitățile și realitățile zilei de azi, 
puttînd amprenta epocii noastre noi. 
Alături de progresele obținute în 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a societății, de realizările economi
ce, înflorirea culturii socialiste — 
bun al tuturor celor ce muncesc — 
contribuție la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului, a- 
sigură formarea omului nou, temei
nic pregătit, ( cu un larg orizont de 
cunoștințe, constructor conștient al 
societății noi, âl propriei sale is
torii. (Aplauze puternice).

Intelectualitatea patriei, înmănun- 
chind savanți, artiști, cărturari, spe
cialiști aparținînd celor mai dife
rite generații, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, ur
mează cu încredere partidul comu
niștilor, participă cot la cot cu 
ceilalți oameni ai muncii Ia în
treaga viață socială și; politică a 
țării, aduce prin munca sa avînta- 
tă un aport de seamă la ridicarea 
edificiului socialist,.. la înflorirea 
României noi, la făurirea viitorului 
fericit al poporului. (Aplauze înde
lungi). Partidul și guvernul dau 
o înaltă prețuire oamenilor noștri 
de știință și cultură, intelectualită
ții țării care și-a dovedit, prin în
treaga sa activitate, capacitatea, ta
lentul și forța creatoare, patriotis
mul fierbinte, atașamentul față de 
cauza spcialismului, iau parte acti
vă la înfăptuirea' politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru. (Aplauze puternice).

TOVARĂȘI,

După cum vă este cunoscut, 
Congresul al IX-iea al partidului' 
a elaborat programul ridicării pe 
o treaptă superioară a operei ’ de 
desăvârșire a construcției socialiste, 
înfloririi multilaterale a României; 
In centrul politicii economice, a 
partidului și statului stă continua
rea în ritm susținut a industrializă
rii socialiste, care, așa cum demon
strează experiența țării noastre și 
a altor țări , reprezintă o condiție 
determinantă a dezvoltării întregii 
economii și înfloririi multilaterale 
a societății, a asigurării bunăstării 
poporului și consolidării indepen
denței și suveranității naționale. 
In anii, viitori se va întări, de ase
menea, baia tehnico-matertalâ a a- 
griculturii, - se va ■ moderniza, înre- 
gistrlnd un progres; rapid, întreaga 
producție, agricolă' vegetală ’ și ani
mală. Pe acest fundament ’solid," și 
în condițiile dezvoltării neîntrerup
te a învățămintului,: științei și cul
turii, va crește nivelul de viață al 
maselor, Oamenii muncii vor bene
ficia tot ntai din plin.de avantajele 
civilizației socialiste.

însuflețit de perspectivele lumi
noase ale viitorului, întregul popOr 
muncește cu energie și elan patrio
tic,’ dă viață politicii marxist-leni- 
nists- â partidului nostru, corespun
zătoare intereselor sale vitale. Re
zultatele obținute în decursul aces
tui am în îndeplinirea planului de 
stat arată că obiectivele stabilite 
de partid sînt realiste, că cincina
lul — nouă și însemnată etapă de 
progres și prosperitate a României 
socialiste — va fi realizat cu suc
ces. (Aplauze puternice).

Congresul al IX-lea a subliniat 
că în condițiile revoluției tehnîco- 
științifice mondiale, înfăptuirea pro
gramului de propășire economică 
a . patriei este indisolubil legată de 
intensificarea cercetării științifice, 
de. introducerea., pe scară largă în 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane, de creșterea 
aportului oamenilor de știință -la 
întocmirea studiilor și elaborarea 
soluțiilor- cerute de mersul înainte 
al producției. Congresul partidului, 
Comitetul Central au relevat, ală
turi de succesele incontestabile ob
ținute în activitatea de cercetare, 
și- o serie de neajunsuri și rămâ
neri’ în urmă, au stabilit măsuri de 
îmbunătățire a muncii. Actualul 
plan cincinal rezervă un loc de 
frunte cercetării științifice, prevă
zând concentrarea mijloacelor ma
teriale și a potențialului nostru ști
ințific în special spre temele de 
care depind dezvoltarea ramurilor 
cheie ale economiei naționale, pro
gresul întregii societăți.

Secolul în care trăim — secolul 
revoluțiilor socialiste victorioase, al 
eliberării naționale a popoarelor în
robite, al lichidării exploatării omu
lui de către om într-un șir de țări 
— s-a înscris totodată în istorie 
printr-un uriaș avînt al gîndirii ști
ințifice, al cunoașterii umane.

Știința joacă așțăzi un rol din ce 
în ce mai important în lupta pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății, pentru făurirea unei lumi 
măi bune. Totodată, mințile lumi
nate ale savanților și cercetătorilw 
își îndreaptă eforturile spre supu
nerea în continuare a naturii, spre 
creșterea forței transformatoare a 
omului, a capacității sale de pro
ducție, spre sporirea avuției mate
riale a societății. Pornind de la di-

(Continuare în pag. 3-a)
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FOTBAL,

JIUL A PRESAT Șl RAPIDUL A MARCAT
De ceea ce ue-a fost frică n-ajn 

scăpat: ne-am văzut învinși și pe 
terdn propriu. Și ceea ce e mai rău, 
înfrîngerea a venit tocmai atunci 
cînd ne-am așteptat cel mai puțin. 
Ne-am așteptat mai puțin pentru Că 
echipa noastră ne obișnuise Să facă 
meciuri frumoase pe teren propriu, 
să înscrie goluri multe șl spectacu
loase. De data aceasta însă nu ne-a 
ffiers jocul. De ce? Să fie vorba de 
O autoliniștire, de prea multă sigu- 
ranță în invincibilitatea echipei pe 
teren propriu ? De subaprecierea ad
versarului? Poate. Și dacă e așa am 
făctit rău. Am vîndut prea devreme 
pielea ursului din pădure... Greșeala 
a costat echipa și pe spectatori. Un 
lucru aste însă cert; am pierdut un 
Bfocl care nu trebuia pierdut. Și 
•sta nu pentru că echipa noastră ar 
fi jucat slab. Nu. Din contră, a ata- 
c*t  în majoritatea timpului, a pres- 
Mt cu insistență dar... Rapidul a mar
cat. Și acum se ridici din nou ace
eași întrebare: de ce a marcat Ra
pidul și nu Jiul ? După părerea noas
tră aici au concurat două lucruri: 
1) lipsa unei concepții tactice și 2) 
obtasia timpului. Să exemplificăm. 
JiUl a atacat dezlănțuit chiar de la 
Inctput și după iureșul cu carp a 
pornit, căderea golului ni se părea 
inevitabilă. Dar n-a căzut pentru că 
tc«te mingile erau trimise la înăl
țime avantajînd pe apărătorii răpi- 
<Hști, destul de voinici. Mai ales 
Dan Coe a fost un zid de netrecut: 
«*  făcea, ce nu făcea, toate min
gile se opreau la el. In această si
tuație era mai nimerit dacă jucă
torii de la Jiul culcau mingea jos 
ori încercau poarta de la distanță. 
E drept Că asemenea încercări au 
făcut de cîteva ori Sandu șî o dată 
•au de două ori Stoker dar șuturile 
expediate de ei au fost imprecise, 
fotă așadar cum o greșeală tactică, 
ușor Sesizabilă a dus echipa la pier
derea meciului. Al doilea lucru care 
• concurat la înfrîngere a fost ob
sesia timpului. De altfel acest lucru 
a mai fost sesizat și cu altă ocazie. 
Der nu s-a adus nici o îmbunătă
țite. Cu ocazia meciului de dumi
nică s-a observat și mai mult că ju
cătorii noștri suferă de obsesia 
timpului, adică pe măsură ce timpul 
trece ți nu reușesc să înscrie, ata
curile sînt tot miai dezlănțuite dar 
dezlînaie, lipsite de coeziune și gîn- 
dire. In meciul cu Rapidul înaintașii, 
dur nu numai înaintașii ci întreaga 
echipă, văziînd că minutele trec fără 
si fi marcat vreun gol, s-au dezlăn
țuit, fiecare făcea ce putea și cum 
putea, își neglija partenerii doar, 
doar va reuși să înscrie, E de la 
sine înțeles că în asemenea situație 
e greu de înscris goluri. La# aces

tea a-au mai adăugat duminică și 
cîteva greșeli personale ale jucăto
rilor cum ar fi: driblingul inutil, 
la infinit al lui Peronescu care du
minică a fost foarte șters, lipsit de 
personalitate, nesigur pe el și în in
tervenții, fuga în contra timp și 
pierdut undeva pe teren, a lui Ca- 
sandra, jocul mult sub posibilități 
al lui Martinovich- Și iată că din 4 
înaintași a mai rămas unul, Libardi, 
să se „bată" cu o 
apărare sigură, 
calmă, masivă. Cu 
o floare însă nu 
se face primăva
ră... In schimb 
halfia s-a compor
tat în general cel 
mai bine. Stoker 
a alergat mult și 
cu folos, păcat că 
a șutat prea _j>u- 
țin, iar Sandu « 
ajutat efectiv ata
cul cît și apăra
rea cînd a fost 
cazul. Lui însă i 
se poate imputa 
contribuția sub
stanțială la în
scrierea golului 
de către rapidîști, 
contribuție care 
însă nu poate to
tuși șterge impre
sia bună lăsată 
pînă atunci. Apă
rarea în generat, 
eu excepția cîtor- 
va ezitări, s-a 
descurcat bine 
Cel mai bun a 
fost SperiOSu ca
re, dezmtațindti-și 
numele, a luptat 
cu mult curaj, a 
avut intervenții 
prompte și sigure

Despre adver
sari ce Să spunem? 
Trebuie să recu
noaștem cinstit ca 
sînt buni și cunosc fotbal. Au do
vedit că posedă o tehnică superi
oară, Că au condiție fizică, că știu 
să lupte, să atace și să-se apere, du
pă situație. Au venit la Petroșani cu 
speranța că vor obține un meci 
egal. Au obținut mai mult : o vic
torie. La sfîrșitul meciului nici lor 
nu le venea să creadă. Ce să-i faci ? 
Fotbalul! In orice caz pot mulțumi 
lui Dan Coe, această „stîncă" mo
bilă de care s-au lovit toate atacu
rile noastre și calmului lui Rădu- 
canu. Dumitriu și Ionescu nu și-au 
dezmințit faima deși primul nu s-a 
prea „omorît" la Petroșani (de, poa
te o fi fost la mijloc și sentimentul 
de fost jucător al Jiului!).

- Un nou alac al Jiului terminat printr-un șut puter
nic dar și o nouă intervenție promptă a lui Răducanu 
care prin reflex salvează în corner.

Unicul gol al partidei a fost în
scris în minutul 40 de către lones- 
cu. Același Ionescu a mai avut în 
minutul 18 o bună ocazie de a în
scrie dar a șutat pe lîngă poarta 
goală. Jucătorii noștri, mai ales în 
prima repriză, și în ultima parte a 
reprizei secunde, au avut ocazii mul
te de a egala. Nu le mai enumerăm 
pentru că ar fi prea multe. Rănii- 
riem doar cu amărăciunea unei in

fringer! acasă care putea fi totuși 
evitată și cu speranța că băieții 
noștri ău traș concluziile necesare și 
ne vor aduce satisfacții ta partidele 
următoare, se vor reabilita. Și a,Sta 
nu numai acasă ci și în deplasare. 
Știm că pot acest lucru și îl dorim 
di-n inimă.

Au jucat : Jiul: Ion Vasile Ser
bări, Pop, Dan, Speriosu — Stoker, 
Sandu (Libardi) — Martinovici, Li- 
bardi (Ionescu), Casandra, Pero- 
nescu. Rapid: Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan Coe, Ștefan — 
Dinu, Georgescu — Năsturescu, Du- 
mitriu, Ionescu, Krausz.

C. COTOȘPAN

Pe terenul din Lonea s-a dispu
tat duminică intîlnirea din cadrul 
categoriei A dintre Știința Petro
șani — Steaua. Partida a oferit Un 
spectacol de oalitate, apreciat de 
spectatori- Gu multe improvizații 
in formație și cu Săbău în formă 
foarte slabă, studenții au jucat to
tuși de la egal la egal cu r-ugbiștii 
militari.

tocă din primele minute studen
ții domină ciu autoritate și parează 
toate atacurile militarilor. La rîndul 
lor, oaspeții, venlți la un meci nul, 
încearcă să utilizeze șutul lut Peti
ci», pentru loviturile de piaior că
zute. Toate mingile îl caută pe 
Pendu, dar acesta nu reușește să 
fructifice nimic. Studenții joacă nu
mai pe înaintare șl au cîteva ocazii 
de a deschide scorul, dar ele rămîn

Handbal in ?

Liderul învins la Aninoasa
In cadrul campionatului regional 

de handbal s-au întîlniit la Aninoasa 
echipele Minerul din localitate și 
lidera clasamentului Unirea Sebeș.

Aninosenii au avut de luptat cu 
un adversar puternic, dar care a 
trebuit să cedeze în fața acțiuni
lor rapide și a șuturilor precise ale 
jucătorilor locali. El au jucat cu 
multă ambiție, au combinat frumos 
și au obținut o victorie categorică 
cu 22—9. Aninosenii au avut cei 
mai buni jucători în Floca loan, Ga
bor FtaticiSc și Nedesca Gheorghe.

Au marcat : Floca Ioan 8, Gabor

ATLETISM

Comportare meritorie, rezultate bune
Sîmbătă după-amiază și dumini

că dimineața s-au desfășurat pe 
stadionul Jiul din Petroșani între
cerile etapei finale a concursului 
regional de atletism. Concursul, 
care a angrenat în întreceri latu
rile mixte ale raioanelor Hunedoa
ra, Orăștie, Ilia, Alba, Deva și ale 
orașului Petroșani, a prilejuit o bu
nă ocazie de verificare a stadiului 
de pregătire a atletilor din regiu
nea noastră.

Simpatizanții atletismului din Va
lea Jiului au avut prilejul să ur
mărească timp de două zile dispu
tele între atleți cu experiență din 
Hunedoara și Orăștie și tineri atleți 
ai orașului nostiru. Aceștia din ur
mă s-au impus și au cîștigat multe 
din probele ai căror favoriți era i 
hunedorenii.

S-a remarcat cu acest prilej 
buna comportare a atletelor juni
oare din Petroșani, care, în seria 
a Il-a, au obținut rezultate mai bu
ne dealt senioarele din Hunedoa
ra și Orăștie. Dintre ele s-au evi
dențiat în mod deosebit Buruian 
Ileana, Iordache Ecaterina, Gheor- 

ghiiță Ița, Iacob 
Monica. 

nefructificate. Cel care marcă sînt 
militarii. In minutul' 44 el înscriu 
prin Durbac dintr-o lovitură de 
picior căzută. Steaua conduce cu 
3—0.

După pauză studenții joacă, de 
asemenea, bine, pachetul de înain
tași funcțion-înd fără greșeli. Ei stat 
pe punctul de a egala prin Chiriac, 
dar acesta ezi-tă. In ultimă instan
ță el încearcă o lovitură de picior 
căzută oare își greșește ținta. In 
ultimele minute ale partidei, stu
denții forțează egalarea, dar lovi.-.. 
tuna de picior căzută a lui Drago$‘- ‘ 
cade la oîțiva metri în fața butu
rilor adverse. Militarii se apără 
organizat, sînt mulțumiți de rezul
tat, așa că partida se termină cu 
scorul de 3—0 în favoarea lor.

Aurel BOJENESCl

Francisc 7, Huszerl Zoltan 3, Rizo- 
pol Ovidiu și Gros Ioan cite 2 pen
tru aninoseni, Gută Ioan 3, Atloale 
Mihai 3, Weinhold Dieter 2 și 
Purlea Ioan pentru Unirea Sebeș.

A arbitrat corect și autoritar Ciot- 
tea loan din Lupenl.

Cealaltă echipă din Valea Jiului 
care activează în campionatul re
gional de handbal — S.S.E. Petro
șani — a obținut în deplasare vie- - ■ 
toria cu 32—21 în fata formației «>“ 
Voința llia, deținătoarea ultimului 
loc.

Aurel SLĂBII

lată cîștigătorii în ordinea pro
belor : 100 m fete : Nemeș Marga
reta, Petroșani 13,2; 100 m băieți: 
N.iculescu Mincea, Petroșani' 11,3; 
200 m fete: Pomețescu Maria. Pe- ■ 
troșani 28; 200 m băieți : Niculescu 
Mircea 24; 400 m fete : Szoke Jvfa- 
ria. Petroșani 65,4; 400 m băieți : 
Toffia Mircea, Hunedoara 53,1; 800 
ni fete: Calimuschi Ecaterina, Hu
nedoara 2:42,8; 800 m băieți : U- 
laru Vasile, Petroșani 2:05,- 1 500
m : Zgîrie Gheorghe, Hunedoara 
4:09,8/ 300 m : Magheru Ion, Pe- * 
troșani 11:33; 80 metri garduri: 
Biiro Elena, Hunedoara 12,6; înălți
me fete: Biro Elena, 1,45 m; înăl
țime băieți : Bocănici Eugen, Alb^ . 
1,75 m,- lungime fete: Adespei Ele«ț- 
na, Hunedoara 4,65 m; lungime bă
ieți : Front Viorel, Ilia 6,10 m; Su
liță fete : Crăciun Maria, Hunedoa
ra 32,55 m; suliță băieți: PopeScu 
Lucian, Petroșani 55,23 m; greutate 
fete: Crăciun Maria 9,37 m; greu
tate băieți: Motoie loan, Petroșani
12,30 m; ștafeta 4X100 m fete: Pe
troșani 56,4; ștafeta 4X100 m bă
ieți : Hunedoara 46.

Ion CIOFlCA
activist U.C.F.S. Peireșani

AGENDA CAMPIONATULUI REGIONAL
I® etapa a IV-a a campiona

tului regional de fotbal, în Va
lea Jiului s-a disputat o sin
gură partidă, aceea dintre Pa
rângul ' Lonea — Minerul Te
ii UC, Intîlnirea dintre Știința 
Petroșani — C.F.R. Simeria a 
fcwt amuuată pentru miercuri, 
întrunit Știința a jucat în „Cupa 
României" cu Aurul Brad de 
care a lost întrecută, în pre
lungiri, cu scorul de 4—1,

Despre partida. de la Lonea, 
«xraspondentui nostru loan 
Teșcan ne-a relatat următoa
rele !

„Intîlnirea dintre echipele 
PArlngul Lonea — Minerul Te- 
Uuc a fost de un slab nivel 
tehnic. Ambele echipe au pres
tat un joc confuz, concentrai 
pe mijlocul terenului, fără ac- 
tiuni gindite, rapide. Cel cate 
bu tnaistat mal mult însă au 
fost gazdele, care în mintrtul 
25 au marcat primul gol. Au
tor : Arunouteanu. Oaspeții au 

o bună ocazie de egalare, dar 
portarul Moipfețchi blochează 
curajos balonu-1 în picioarele 
unui jucător advers. In ulti
mul minut al primei reprize ar
bitrul Matei din Deva îi eli
mină de pe teren pe Kraibic 
de la Lonea și pe Coș Nicolae 
de la Teliuc pentru indisci
plină.

Repriza secundă se joacă 

CLAS
1. Știința Petroșani

A M E N r
0

u
0

L
12— 1 63 3

2. Aurul Brad 3 3 0 0 8— 0 6
3. Constructorul Hunedoara 4 2 2 0 4— 2 6
4. Minerul Aninoasa 4 2 0 2 9— 5 4
5. Refractara Alba 4 2 0 2 10— 9 4
6. Parîngul Lonea 4 2 0 2 5— 5 4
7. Minerul Vulcan 4 1 2 2 5— 7 4
8. Textila Sebeș 4 1 2 1 5—10 4
9. Minerul TeliUc 4 1 1 2 6— 5 3

16. Dada Orăștie 4 1 1 2 3— 3 3
11. C.F.R. Simeria 3 1 1 1 5— 6 3
12. I.Q.O. Deva 4 0 2 2 3— 7 2
13. Voința Mia 4 0 2 2 6—14 2
14. Minerul Ghelar 3 0 1 2 3—10 1

numai în cite 10 oameni. Al 
doilea gol este înscris în mi
nutul 60 de Gîndea, bine „ser
vit" de Aruncuteanu. Oaspeții 
au o bară, insistă să maree mă
car golul de onoare, dar nu 
reușesc, așa că partida se ter
mină cu scorul de 2—0 pentru 
gazde, rezultat meritat.

Arbitrul Matei din Deva a 
condus slab.

La juniori : Paringul Lonea 
—■ Minerul Teliuc 1-—3".

★

ALTE REZULTATE: Refrac
tara Alba — Minerul Vulcan 
4—1; Constructorul Hunedoara
— Minerul AninOaSa 2—1; 
I.G.O. Deva — Dacia Orăștie 
0—Of Voința Ilia — Textila 
Sebeș 2—2.

Miercuri, 28 septembrie, se 
dispută meciurile amînate de 
duminică : Știința Petroșani — 
C.F.R. Simeria și Aurul Brad 
*— Minerul Ghelar.

★

ETAPA VIITOARE, dumini
că 2 octombrie : Textila Sebeș
— AUriU Brad; Dacia Orăștie
— Voința Ilia; C.F.R, Simeria
— I.G.O. Deva; Minerul Am- 
noosa — Știința Petroșani; Mi
neral Vulcan — Constructorul 
Hunedoara,- Minerul Teliuc — 
Refractara Alba,- Minerul Gl.ie- 
lar — Parîngul Lonea.

Săritură la, ștachetă.
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Cu planul pe 9 luni îndeplinit 

I. O. R. T. I.
Sesiunea solemnă consacrată sărbătoririi

centenarului Academiei Republicii Socialiste România

CUVINTUL DE SALUT
ROSTIT DE TOVARĂȘUL HICOLAE CEAUȘESCU
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(Urmate din pag. l-a)

rec ții le dezvoltării economice și so
ciale a țării, de la tendințele gene

le ale progresului, cercetarea ști
ințifică, atît cea fundamentală cît 
și cea aplicativă, își va îndeplini cu 
succes rolul de puternică forță ma
terială a producției, va contribui din 
plin la înflorirea societății.

Realitatea demonstrează că In 
epoca modernă producția și știința 
se condiționează și se influențează 
reciproc, contribuind una la accele
rarea dezvoltării celeilalte,- știința și 
producția constituie două laturi in
separabile ale activității de creație 
a omului. Apare astfel de la sine în
țeles ce importanță mare prezintă 
asigurarea tuturor condițiilor pentru 
dezvoltarea conlucrării active dintre 
Oamenii de știință din institutele 
de cercetări ale Academiei, ale de- 

' parlamentelor, din învâțămîntul su-- 
pe-rior — și fabricile și uzinele 
' noastre, combinatele industriale, 
unitățile agricole socialiste, masa 
largă a producătorilor de bunuri 

î materiale.
f Evoluția rapidă a științei, proble- 
zl mele tot mai complexe pe care i le 

pune în față societatea modernă soli
cită forțe tot mai mari, impun, ca o 
necesitate obiectivă, unirea efortu
rilor unul număr sporit de oameni 
de știință din domenii diferite de 
cercetare.

Crearea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice are tocmai me
nirea de a asigura organizarea coo
perării pe scară națională a cerce
tătorilor din țara noastră, cultiva
rea unui spirit de emulație crea
toare, dezvoltarea schimbului liber 
de opinii, a dezbaterilor științifice 
rodnice în care să se poată afirma 
nestingheri-t teoriile și principiile 
înaintate, bazate pe materialismul 
dialectic și istoric.

Societatea socialistă creează pen
tru prima oară în istorie posibilități 
depline pentru înflorirea personali
tății umane, pentru afirmarea talen- 

| telor în cîmpul creației științifice și 
culturale, ca șl în celelalte domenii 
ale vieții sociale. Principiile uma
nismului socialist dau un înalt sens 

,-ștlinței și artei, ridică valoarea crea- 
Aw culturajl-științifl-ce la un nivel 

-*  pe care nu l-a atins niciodată în 
trecut.

Înflorirea culturii socialiste presu
pune grijă și răspundere deosebită 
nu numai pentru prezent, ci și pen
tru viitor. De aceea, una din cele mai 
importante obligații morale ale so
cietății noastre, ale generației de 
azi este de a forma schimbul de 
mîine al culturii românești, de a 
pregăti cu răbdate, căldură și exi

(Urmare din pag. l-a)

D. C. Martin, secretarul execu
tiv al Societății regale din Ma
rea Britanici Liubov Krlstanov, 
Dreședinteie Academiei de Ști
ințe a R. P. Bulgaria) Frantișek 
Șorm, președintele Academiei 
de Științe a R. S. Cehoslovace-. 
Chu Ko-chen. vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R. P. 
Chineze-, Jose Lopez Sanchez, 
vicepreședinte al Academiei 
de Științe a R. Cuba-, Franz 
Blatt, reprezentant al Acade
miei regale de științe din Da
nemarca-, Maurice Baumont. 
președintele Institutului Fran
ței și președintele Academiei 
ie științe morale și politice 

din Franța; Werner Ilartke, 
Dreședinteie Academiei de Ști
ințe din R. D. Germană-, S. 
Morenz, vicepreședinte al A- 
cademiei Saxone de Științe din 
R. D. Germană; d-na E. Koraki, 
in numele Iui Joanis Kalitsou-*
nakis, reprezentant al Acade
miei de Științe din Grecia-, 
Myles Dillon, președintele A- 
cademiei Regale din Irlanda-, 

gență viitorii noștri intelectuali, 
în stare să JJți'ia și să ducă mai 
departe făclia creației înaintașilor, 
să se situeze la înălțimea științei 
mondiale, să contribuie din plin la 
făurirea societății socialiste și co
muniste în țara noastră. (Vii a- 
plauze).

îndatorirea tinerilor oameni de 
știință și cultură, a tineretului stu
dios, a întregii generații tinere din 
patria noastră este de a învăța cu 
rîvnă și perseverență, de a-și lărgi 
necontenit orizontul de cunoștințe, 
de a însuși ceea ce a creat mai de 
preț poporul nostru și. celelalte po
poare de-a lungul veacurilor în sfe
ra cunoașterii. Numai astfel, stăpî- 
nind o cultură vastă, ridicîndu-se la 
nivelul științei contemporane, apro- 
fundînd fenomenele dezvoltării so
ciale din trecut și de astăzi, tinere
tul va putea să contribuie cu suc
ces la lupta împotriva ideilor și 
concepțiilor învechite, retrograde, 
pentru afirmarea cutezătoare a ceea 
ce este nou și înaintat în gîndirea 
și viața socială, pentru triumful 
cauzei progresului. (Aplauze pu
ternice).

Cercetarea, creația originală — 
condiție importantă a progresului 
neîntrerupt al societății noastre — 
nu se pot dezvolta decît în strîn- 
să legătură cu evoluția științei și 
culturii internaționale. In epoca 
noastră a devenit o necesitate obiec
tivă desfășurarea unui larg schimb 
de experiență și opinii între crea
torii din toate țările lumii, cu
noașterea realizărilor valoroase ale 
celorlalte popoare, manifestarea ac
tivă a fiecărei națiuni în slujba 
progresului general al științei și 
culturii contemporane.

Istoria societății omenești de
monstrează că toate popoarele, mari 
sau mici, și-au adus prin inteligența, 
talentul și forța de creație spiritua
lă contribuția la sporirea tezauru
lui științific și artistic al umanității. 
Nu o dată popoare mici s-au făcut 
cunoscute și prețuite prin realiză
rile lor remarcabile, au dat numele 
lor unor întregi epoci istorice. Is
toria universală apreciază o națiu
ne după contribuția adusă la cu
noaștere, după valoarea moștenirii 
materiale și spirituale pe care o lasă, 
după rolul pe care-1 joacă în dome
niul progresului și civilizației.

Este știut, tovarăși, că știința 
și cultura au jucat întotdeauna un 
rol important în cunoașterea și apro
pierea dintre popoare, în colabora
rea activă a acestora în slujba cau
zei progresului. Cu atît mai mult 
în zilele noastre, oamenii de știință 
și cultură pot îndeplini un rol de 
seamă în lupta pentru triumful idea

Giuseppe Lugli, reprezentant al 
Academiei dei Lincei din Ita
lia; Gershom Scholem, vice
președinte al Academiei de 
Științe din Izrael; Velibor Gli- 
goric, președintele Academiei 
de Științe și Arte din Belgrad 
(R.S.F. Iugoslavia); Grga No
vak, președintele Academiei 
Iugoslave de Științe din Za- 
gteb; Taku Ueffiura, reprezen
tant al Academiei de Științe 
din Japonia; Bazarln Sirendlb, 
președintele Academiei de Ști
ințe din R. P. Mongolă-, A. D. 
Fokk'er. reprezentant al Aca
demiei Regale Olandeze; Jar 
nusz Groszkowskl, președintele 
Academiei de Științe din R. P. 
Polonă; Sir William Mactag- 
gart, președintele Academiei 
Regale din Scoția, Donald 
Hornig, reprezentant al ACa 
demiei Naționale de Științe 
din S.U.A.-, Erik Rudberg, se
cretar permanent al Academiei 
Regale Suedeze; Gyorgy Hajos, 
reprezentant ai Academiei de 
Științe □ R. p. Ungare-, Mstis
lav Keldiș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.; 
Marcel Homes, președintele A-

lurilor înaintate de libertate și drep
tate socială, împotriva asupririi na
ționale, pentru dreptul popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta, fără 
nici up amestec din afară. Savanții, 
scriitorii, artiștii reprezintă un de
tașament important în mișcarea pro
gresistă și revoluționară a epocii 
noastre: ea pot aduce o contribu
ție prețioasă la întărirea solidarită
ții marelui front mondial al păcii.

Intensificarea schimburilor și re
lațiilor cultural-științifice reprezintă 
un aport de seaimă la cauza destin
derii internaționale, a colaborării 
dintre națiuni, la cauza păcii și se
curității tuturor popoarelor. (Aplau
ze puternice).

Iată de ce considerăm necesar să 
se dezvolte continuu cooperarea cu 
oamenii de știință și cultură din 
toate țările. Manifestlndu-se per
manent ca parte integrantă activă a 
științei și culturii mondiale, țara " 
noastră va promova și în viitor 
contactele și schimburile internațio
nale în acest domeniu, va milita pen
tru intensificarea relațiilor de cola
borare cu savanții și oamenii de 
cultură din țările socialiste, din toa
te țările lumii, în intgresul și spre 
binele întregii umanități.

Făcînd bilanțul bogatei activități 
desfășurate de-a lungul timpului de 
oamenii de știință și cultură din 
tara noastră, apare evidentă deo
sebirea radicală dintte condițiile în 
care erau nevoiți să lucreze aceștia 
în trecut și condițiile create de 
orînduirea noastră socialistă. Pose
dăm, de asemenea, valorile umane 
necesare unui puternic avînt al crea
ției științifice și culturale.

Avem toate condițiile și’ posibili* ’ 
tățile să sporim și moi mult bogața 
comoară a științei și culturii pa
triei noastre, să o facem și mai sfrS-* ’ 
lucitoare.

Intelectualii de azi au fericirea de 
a fi contemporanii celei mai măreț® 
și mai glorioase epoci din Istoria 
poporului român, epocă ce deschide 
un cîmp nelimitat de afirmare tu
turor forțelor națiunii noastre. Avem 
convingerea că savanții, cercetătorii, 
oamenii de artă vor munci cu toată 
energia și pasiunea, punînd cunoș
tințele, forța gîndirii și talentului 
lor în slujba progresului continuu 
al României, ridicării ei pe culmile 
cele mai înaintate ale civilizației 
umane. (Aplauze puternice).

Permlteți-mi să închei, urînd tu
turor intelectualilor din țara noastră 
noi și strălucite succese în înder 
plinirea acestei nobile misiuni, Spre 
binele și fericirea poporului, spre 
gloria patriei noastre — Republica , 
Socialistă România. (Aplauze pu- ! 
ternice, urale îndelungi). i

cademiei Regale a Belgiei;
M. G. Bontinck, președintele 
Academiei Regale Flamande de 
științe, litere și arte frumoase 
din Belgia-, Jacques Chastenet. 
reprezentantul Academiei Fran
ceze; Andre Dupont Sommer, 
reprezentantul Academiei de 
inscripții și litere din Franța-, 
Jean Roche, reprezentant al 
Academiei de Științe din Fran
ța-, P. p. Lobanov, președintele 
Academiei de Științe Agricole 
din U.R.S.S.i V. S. Kemenov. - 
vicepreședinte al Academiei de 
Arte a U.R.S.S.-, N. N. Blohln. 
reprezentantul Academiei de 
Științe Medicale din U.R.S.S.-,
N. Basov, reprezentant al Uni
versității „LomonosOv" din 
Moscova-, Denis van BerChem, 
rector al Universității din Ge
neva (Elveția); L. Escande, di
rector al Școlii naționale su
perioare de electrotehnică, e- 
lectranică și hidraulică din 
Toulouse (Franța); Andre Cor
nu, reprezentant al Academiei 
de Arte Frumoase din Franța; 
John Ward Perkins, directorul 
Academiei Britanice din Roma.

In încheierea sesiunii solem

Sîmbătă 24 septembrie a. c. co
lectivul întreprinderii comerciale 
cu ridicata textile — încălțăminte 
din Petroșani a îndeplinit sarcinile 
de plan pe 9 luni. Acest succes se 
adaugă la celelalte realizări pe ca
re lucrătorii acestei unitățix.le-au 
obținut în anul, curent. Astfel, ei 
au reușit să realizeze peste 200 000 
lei beneficii în plus de cele pre
văzute și să economisească aproa
pe un sfert de milion lei Ia chel
tuielile de circulație.

Griji mi tei mici
Comisia social-sanitară a Comi

tetului orășenesc ăi femeilor din 
Petroșani a organizat o acțiune de 
muncă patriotică la spitalul de co
pil. Rupîndu-și din timpul lor li
ber, mai multe gospodine au lucrat 
în unele zile cîte puțin și la spital, 
recondlțlonînd pentru cei mici 13 
halate, 20 de cămăși de noapte și 
alte articole de lenjerie. Printre 
cele care s-au evidențiat în aceas
tă acțiune se numără tovarășele 
dr. Popa Teodora, Haidu Elena, 
Tecuș Iu liana și Andras Margareta.

Florentina MAIORESCU 
medic pediatru

CARIERA BANIȚA. Se perforea
ză găuri pentru pușcarea stincii.

ne, acad, Miron Nicolescu a 
exprimat, In numele slujitori
lor științei și culturii româ
nești, mulțumiri' conducerii de 
partid și de stat, in irunle cu 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al CC. al 
P.C.R., pentru sprijinul perma
nent pe care îl acordă oame
nilor de științe, pentru îndem
nurile deosebit de prețioase 
cuprinse in salutul adresat cu 
acest prile j.

In continuare, vorbitorul a 
mulțumit oaspeților de peste,., 
hotare pentru participarea lor 
ia festivitățile Centenarului A- 
cademiei, pentru mesajele 
transmise.

Președintele Academiei a în
credințat partidul și guvernul, 
întregul popor, că oame
nii de știință șt cultu
ră vor intensifica activitatea 
pentru a duce mai departe fă
clia științei și culturii și pentru 
a spori contribuția lor la o- 
pera de progres și prosperitate 
a patriei, de înflorire a națiu
nii socialiste române.

(AgerpresF

TELEVIZIUNE
27 septembrie

18,00 Emisiune pentru copil 
și tineretul școlar: Filmul 
„Sandi, să asculți pe mămicia" 
— o producție a studioului 
„Alexandru S-ahia". Pe ulițele 
satului românesc. Case din co
muna Năruja, regiunea Galați" 
“ transmisiune de la Muzeul 
satului,- 19,00 Telejurnalul de 
seară,- 19,20 Din lirica lui Că
rnii Pf-trescu; 19,30 Cabinet 
medical Tv: „Pericolul între
ruperilor de sarcină" — emi
siunea a II-a; 19,45 Filmul do
cumentar șl clasicii săi: Ro
bert Fleharty; 20,00 Talecronl- 
ca economică; 20,30 Seară de 
teatru: „Mîna cu cinci dege
te" —- parodie poli-țistă de Mir
cea Crișan. In pauză — Poșta 
televiziunii,- 22,15 Varietăți pe 
peliculă,- 22,30 Telejurnalul de 
noapte; 22,40 Buletinul meteo
rologic; 22,45 închiderea emi
siunii.

PROGRAM 
DE RADIO

28 septembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 6,00 RA
DIOJURNAL. Spori Buletin - 
meteo-rutier; 6,15 Program mu
zical de dimineață; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier-, 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Marșuri spor
tive; 7,30 Muzică distractivă,- 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 
Cîntece și jacuri populare,- 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului; 9,35 Cîn- 
tă Viorica Fltntașu; 9,46 Piese 
pentru vioară de Sarasate,- 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,08 Pie
se corale de George Danga; 
10,15 Jocuri populare; 10,30 E- 
M1SIUNE LITERARĂ PENTRU 
ȘCOLARI; 10,55 Suita bucovi
neană de Carol Mikuli; 11-,20 
Emisiune literară-, 11,30 Forma
ția de muzică ușoară Jean 1O- 
nescu; 11,45 Emisiune de Cîn
tece și jocuri; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,10 Setecțiuni din 
operete; 12,30 Clasici ai muzi
cii corale românești; Gavriil 
Muzicescu; 12,45 Mic concert 
simfonic; 13,16 Muzică ușoară;
13.30 „Dragă mi-e Oltenia" —r 
program de melodii popularei 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 
Sport; 14,15 Soliștii și orches
tre de estradă; 14,35 Muzică, 
din opereta „Masca albastră"; 
15,00 Doine și jocuri populare;
15.20 Anunțuri și reclame; -15,3(1 
Caleidoscop muzical; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Cîntă Lila 
Crisfesciu și sextetul „Victo
ria"; 16,30 LECTURĂ ÎN FOI
LETON PENTRU TINERII AS
CULTĂTORI; 16,40 Divertis
ment pentru orchestră de Flllp 
Lazăr,- Poemul pentru vioară 
și orchestră de Chausson; Poe
mul simfonic „Sarka" din ciclul 
„Patria mea" de Smetana,- 17,15 
„MIORIȚA" — Eroi ai cînte- 
cului popular : Pintea Viteazul-,
17.30 Serenada de Alexandru, 
Pașcanu; 17,40 Pagini alese din 
muzica corală; 17,50 Tangouri 
vocale; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Muzică ușoară,- 
18,25 Emisiune de muzică popu
lară; 19,00 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 19,30 Me
lodia zilei; 19,35 Varietăți mu
zicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 Concert de 
melodii românești; 21,05 EDI
ȚIE RADIOFONICĂ: George 
Coșbuc; 21,25 Melodii maga
zin. Emisiune muzicai-dlstrac- 
tivâ; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic;
22.20 Cvartetul in re minor 
„Fata și moartea" de Franz 
Schubert; 23,00 Reverie cu mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.
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Sesiunea Adunării Generale 
a 0. N. U.

PRAGA 26. — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Luni dimineața, ultima zi a 
vizitei delegației Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia în R. S. Cehoslovacă, depu
tății români au făcut o vizită la 
Sediul Adunării Naționale Ceho
slovace, unde au fost primiți de 
președintele Adunării, Bohuslav 
Lastovicka, de dr. Vaclav Skoda, 
vicepreședinte, de membri ai Pre
zidiului și președinți ai Comisiilor 
permanente ale Adunării Naționale 
Cehoslovace.

Seara, ambasadorul Republicii

Declarația Partidului Comunist 
din Germania

DUSSELDORF 26 (Agerpres). — 
Referindu-se la greutățile economi
ce prin care trece în prezent econo
mia vest-germană, Partidul Comu
nist din Germania — într-o declara
ție transmisă de postul de radio 
„Deutsche Freiheitssender 904", pro
pune, ca măsuri de redresare, re
ducerea cheltuielilor pentru înar
mare, acțiuni drastice împotriva creș
terii prețurilor și taxelor, o reforma 
democratică financiară pentru re
zolvarea problemelor ce se pun în 
domeniul învățămîntului, sănătății și 
comunicațiilor, ridicarea puterii de

VIETNAMUL DE SUD
0 Convocarea „Adunării Constituante**  

Trupele sud-coreene înregistrează pierderi 
însemnate

O ^azii pentru depistarea dezertorilor
SAIGON 26 (Agerpres). — La 

Șaigon au luat sfîrșit pregătirile în 
vederea convocării, pentru marți 
dimineața, a „Adunării Constituan
te", ai cărei membri au fost de
semnați la așa-zisele „alegeri ge
nerale" din 11 septembrie a. c. „A- 
dumarea Constituantă" are sarcina 
ca, într-um termen maxim de șase 
luni, să elaboreze constituția țării.

Acțiuni agresive 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 26 (Agerpres). Agenția 
China Nouă anunță că în ziua de 25 
septembrie o navă de război ameri
cană a pătruns în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze în zona provin
ciei Guandun. In aceeași zi, două 
avioane militare americane au vio
lat spațiul aerian al R. P. Chineze 
în zona insulelor Hainan, Iunsin și 
Dun din provincia Guandun. Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze a 
fost autorizat să adreseze un aver
tisment în legătură cu aceste ac
țiuni agresive.

Festivitatea de încheiere 
a manevrelor militare „Vltava"

PRAGA 25. Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite: In orașul 
Czeske-Budejovice, a avut loc du
minică festivitatea de încheiere a 
manevrelor militare „Vltava", des
fășurate pe teritoriul R. S. Cehos
lovace cu participarea de unități mi
litare din R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Ungară și U.R.S.S.

La tribuna oficială, pavoazată cu 
drapele de stat ale R. S. Cehoslova
ce, R. D. Germane, R. P. Ungare și 
U.R.S.S., au urcat conducători ai 
partidului și statului cehoslovac 
comandantul suprem al forțelor ar
mate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, mareșa
lul A. Greciko, conducătorii dele
gațiilor militare ale statelor partici
pante Ia Tratatul de Ia Varșovia 

Socialiste România la Pnega, Gh. 
Nițescu, a oferit un cocteil ou pri
lejul încheierii vizatei parlamenta
rilor români.

Au participat Vaclav Skoda, vi
cepreședinte al Adunării Naționale 
Cehoslovace, Josef Plojhar, minis
trul sănătății, Antonin Gregor, 
prim locțiitor al ministrului afaceri
lor externe, L. Cerny, primarul o- 
rașului Praga, membri ai Prezidiu
lui și președinți ai comisiilor per
manente ale Adunării Naționale 
Cehoslovace, deputați, personalități 
ale vieții științifice și culturale din 
Fraga.

cumpărare a poporului prin satisfa
cerea revendicărilor sindicatelor.

Partidul Comunist din Germania a 
cerut, în continuare, să se ia măsuri 
împotriva instrăinării economiei na
ționale și acaparării sectoarelor eco
nomice cheie de către concernele 
din S.U.A. El preconizează o nouă 
orientare a politicii economice ex
terne. „Pentru aceasta, se arată 
în declarație, este necesară o cola
borare economică cu toate țările eu
ropene, o lărgire a comerțului între 
cele două state germane, relații de 
egalitate între Republica federală și 
țările în curs de dezvoltare".

pe care apoi o va prezenta spre a- 
probare directoratului militar saigo- 
nez. Agenția France P-resse relevă 
că la elaborarea noii constituții va 
fi luată probabil ca exemplu con
stituția sud-coreeană, în care se 
va urmări crearea unui „executiv 
forte".

Pe plan militar, corespondenții de 
presă au semnalat duminică conti
nuarea operațiunii „Tirul de forță", 
desfășurată de trupele sud-coreene. 
Corespondentul Agenției France 
Presse anunță că, la sfârșitul a trei, 
zile de lupte cu forțele patriotice, 
sud-coreenii au înregistrat pierderi 
însemnate în oameni și arme. In 
provincia Long Han, patrioții au 
doborît duminică un elicopter ina
mic. Din aceeași sursă se anunță 
că de la 21 septembrie, poliția din 
Saigon efectuează razii sistematice, 
în diferite cartiere, pentru a-i de
pista și lua cu forța pe dezertori 
sau pe cei care nu vor să se su
pună ordinului de mobilizare. Circa 
500—600 de tineri sînt aduși zilnic 
cu forța Ia sediile poliției pentru 
a le verifica actele și livretele mi
litare.

Din Republica Socialistă România a 
participat Ion Ioniță, ministrul For
țelor armate.

Au fost prezenți, de asemenea, a- 
tașați militari ai țărilor socialiste 
acreditați la Praga.

Mareșalul A. Greciko a felicitat 
pe militarii celor patru armate pen
tru încheierea cu succes a manevre
lor militare, subliniind că în tot 
timpul exercițiijor „participanții au 
dat dovadă de înalte calități morale 
de luptă și de o bună pregătire".

Președintele R. S. Cehoslovace, 
A. Novotny, a subliniat — în cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej — 
importanța manevrelor și a arătat că 
ele nu au urmărit să intimideze pe 
ițjmeni, ci au avut drept scop veri
ficarea capacității de luptă și a pre-

NEW YORK 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite i Luni dimineața, în ca
drul lucrărilor celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
au continuat., dezbaterile politice 
generale. X

Primul a luat cuvântul ministrul 
de externe al Columbiei, German 
Zea. El a acordat o atenție deose
bită, în intervenția sa, probleme
lor economice internaționale. „Una 
din cele mai importante, probleme 
internaționale ale zilelor noastre’, 
a subliniat vorbitorul, este adinei- 
rea ■ prăpastiei dintre națiunile bo
gate și cele sărace. Se constată o 
accentuare a stagnării economice a 
națiunilor sărace și nu se întreză
resc perspective ca această proble
mă să fie rezolvată curînd". Ară
tând necesitatea adoptării unor mă
suri eficiente, pe saară internațio
nală, în această direcție, ministrul 
de externe columbian și-a expri
mat părerea că este necesar, de 
asemenea, ga „țările mai puțin dez
voltate să folosească la maximum 
resursele lor proprii și să se ală
ture altora în situație similară pen
tru o cooperare economică".

Ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Vaclav David, a 
condamnat cu asprime războiul pe 
care Statele Unite îl duc în Viet
nam. „Aceste acțiuni agresive îm
potriva unui stat suveran, a decla
rat el, constituie o violare flagran
tă a normelor de bază ale dreptu
lui internațional și a principiilor e- 
lementare cuprinse în cartă".

Amintind că recenta Declarație 
de la București a statelor partici
pante la Tratatul de La Varșovia 
a exprimat sprijinul deplin pentru 
lupta eroicului popor vietnamez. 
Vaclav David a declarat că Statele 
Unite trebuie să înceteze imediat 
și necondiționat bombardarea Re
publicii Demoarate Vietnam și in
tervenția lor armată în Vietnamul 
de sud.

Ministrul de externe cehoslovac 
a reamintit că guvernul său a pre
zentat propunerea ca Adunarea Ge
nerală să întărească printr-o de
clarație solemnă obligația pentru 
toate statele de a se supune inter
zicerii amenințării cu recurgerea

Portul si awiiil din 
le trupele guvernamentale

KINSHASA 26 (Agerpres). — Tru
pele guvernamentale congoleze, tri
mise de președintele Mobutu la 
Kisangani (fostul Stanleyville), au 
devenit luni dimineața stăpîne și 
pe portul din acest oraș, situat pe 
fluviul Congo.

După cum relevă agenția U.P.L, 
atît portul cît și aeroportul din 
Kisangani au fost preluate de tru
pele guvernamentale după lupte 
crîncene desfășurate în tot cursul 
zilelor de sîm-bătă și duminică cu 

gătirii militare a trupelor țărilor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia. 
Vorbitorul a declarat că în actua
lele condiții»ale conjuncturii interna
ționale țările socialiste nu pot ră- 
mîne pasive față de agresiunea 

4 S.U.A. împotriva poporului vietna
mez. El a amintit apoi că țările par
ticipante la Tratatul de Ia Varșovia 
și-au manifestat în cadrul Consfă
tuirii de la București hotărîrea una
nimă în sprijinul eroicului popor 
vietnamez.
«A urmat parada militară a unită

ților participante la manevrele 
„Vltava" Au defilat trupe de de
sant aerian, artilerie antitanc, arti
lerie antiaeriană, tancuri, grăniceri, 
unități de rachete. Au defilat, de 
asemenea, avioane de tip „Mig-19" și
Mig-21", zburînd la înălțimea de 

300 metri, cu o viteză de 800 km pe 
oră, avioane „Su-7", precum și cele 
mai noi avioane supersonice a căror 
viteză ajunge pînă la 3 000 km pe 
oră. \ . 

la forță sau folosirii forței și de a 
respecta dreptul națiunilor la au
todeterminare.

Referindu-se la probleme euro
pene, el a arătat că Declarația de 
la București a statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia a 
prezentat propuneri pozitive pentru 
cooperarea pașnică în Europa și 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemei germane.

In cuvântarea sa, Abdul Razak, 
adjunct al primului ministru și mi
nistrul apărării al . Malayeziei, și-a 
exprimat printre altele satisfacția 
în legătură cu soluționarea conflic
tului dintre țara sa și Indonezia. 
Referindu-se la o serie de proble
me asiatice, el le-a abordat de pe 
pozițiile sprijinirii agresiunii S.U.A. 
în Vietnam și opoziției faiță de 
restabilirea drepturilor R. P. Chine
ze în O.N.U.

Dezbaterile de dimineață au fost 
încheiate de ministrul de externe 
al Ecuadorului.

Criza guvernamentală 
din San Marino continuă

SAN MARINO 26 (Agerpres). — 
Criza guvernamentală din Republica 
San Marino, care durează de mai 
bine de 50 de zile, nu promite să ia 
sfîrșit în viitorul apropiat. In cursul 
acestei luni urmează să aibă loc în
că o ședință a Consiliului general, 
care va lua în discuție situația exis
tentă și încercările de a se ajunge 
la o soluționare. Pînă în prezent, 
nici un partid nu a fașț însărcinat 
cu formarea noului guvern, după 
încercările eșuate ale Partidului creș- 
tin-democrat. Pe de altă parte, di
vergențele dintre crești-n-democrati 
s-au adîncit în cele 50 de zile de 
criză. Partidul creștin-democrat, a 
avut săptămîna trecută o serie de 
înlîlniri secrete cu reprezentanții 
partidelor socialist și social-demo
crat.

Aceste întîlniri nu au dat, însă, 
pînă în prezent nici un rezultat. 
Partidul creștin-democrat care nu a 
adus modificări programului întîm-

Kisangani an tost oreloato
rebelii katanghezi. Potrivit unor 
cifre incomplete, 60 de rebeli au 
fost uciși, iar 900 s-au predat du
minică forțelor guvernamentale. 
Celorlalți li s-a dat un ultimatum 
de 24 de ore pentru a se preda 
armatei centrale.

La Kinshasa, oapitala congoleză, 
a avut loc duminică, în fața am
basade» portugheze, o puternică de
monstrație a peste 2 000' de cetă
țeni. Ei au cerut ruperea relațiilor 
diplomatice cu Portugalia și au 
scandat lozinci antîportugheze. A- 
ceastă atmosferă s-a creat după ce 
s-a aflat că Portugalia a permis pre
gătirea pe teritoriul coloniei sale 
africane Angola a unor detașamen
te de mercenari în slujba lui Moise 
Chombe.

COLUMBIA'

Partizanii provoacă pierderi grele 
forjelor guvernamentale

BOGOTA 26 (Agerpres). — Potrivit 
știrilor sosite din Bogota, partiza
nii colurnbieni au provocat mari 
pierderi forțelor guvernamentale in 
cursul unor lupte recente, care au 
avut loc în regiunea El Pato (pro
vincia Huila). In această regiune 
numeroși militari au căzut în am
buscade și au fost răniți de mine 
puse de partizani.

Presa columbiană relatează că 
spitalul militar din Bogota este plin

0 Mărire a [.(. al P.C.U.S. 
ți a gaveroolal iiiletli

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Zia
rul „Pravda" anunță că C.C. ăl 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au 
hotărât ca pînă în anul 1967, cînd 
se împlinesc 50 de ani de la Re
voluția din Octombrie, toate cod:/, 
hozurile și sovhozurile din U.RS.Ss1' 
trebuie să fie asigurate cu ener
gie electrică.

Pentru înfăptuirea acestei hotă
râri, în țară s-a desfășurat și se 
desfășoară o activitate intensă. 
Astfel, în decurs de opt luni au 
fost construite și date în funcțiune 
rețele electrice ai o lungime de 
127 000 km.

In prezent, în colhozurile și sov
hozurile din U.R.S.S. funcționează 
aproximativ 2 milioane motoare e- 
lectrice. Anul acesta vor mai fi 
instalate încă un milion, iar pînjî 
în 1970 numărul lor total va ajun
ge la opt milioane. In decurs de 
cinci ani, industria va fabrica pen
tru agricultură 1 900 000 de diferite 
mașini, care funcționează pe bală 
de energie electrică.

pină opoziție din partea celorlalte 
partide politice, cu care a avut con
sultări. Socialiștii nu intenționează 
să-și schimbe politica lor de pînă 
acum, politică strîns legată de for
țele progresiste din țară, iar sociaj- 
democrații au avut de suferit de pe 
urma participării lor la coaliția gu
vernamentală cu creștin-democrații 
și sînt din această cauză reticenți. 
Partidul comunist, socialist și o 
parte însemnată a Partidului social
democrat se pronunță pentru orga
nizarea de alegeri înainte de termeni 
ca singura ieșire din actuala criză 
guvernamentală.
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Aniversarea 
Republicii Yemen

SANAA 26 (Agerpres). — D'Jlml- 
nică seara, președintele Republicii 
Arabe Yemen, As-Saâlal, a 
un discurs la un miting organizat 
la Sanaa, cu prilejul celei de-a pa
tra aniversări a republicii. După 
ce a felicitat poporul yemenit pen
tru succesele dobândite în cei pa
tru ani de existență a republicii, 
.președintele As-Sallal a subliniat 
necesitatea continuării luptei împo
triva reacțiunii și manevrelor co
lonialiștilor engleză. „Afirmațiile 
guvernului britanic, potrivit cărora 
pînă în anul 1968 va fi proclamată 
independența teritoriilor sud-arabi- 
ce, a spus As-Sallal, nu vor abate 
atenția de la adevăratul scop al 
Marii Britanii de a-și menține do
minația și nu vor diminua hotărî- 
rea poporului yemenit de a sprijini 
lupta popoarelor din această regiu
ne pentru a ieși de sub dominația 
și influența colonialiștilor". As- 
Sallal s-a referit, de asemenea, la 
planul Arabiei Saudite de creare 
a aașa-zisului „Pact islamic", de- 
ciarîndu-se împotriva oricăror for
me de complot și de alianțe mili
tare, împotriva colonialismului sub 
orice formă s-ar manifesta el.

cu soldați și ofițeri răniți. Pe ae
roportul situat în apropierea spita
lului militar sosesc zilnic elicopffeîe, 
care aduc răniții din regiunea lup
telor.

Pe de altă parte, s-a aflat- că 
trupele guvernamentale au Bom
bardat pădurile din regiunea Ran
dom (provincia Tolima), unde se bă
nuiește că s-ar afla detașamente-d® .. 
partizani.
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