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DIN RELAȚIILE UNEI Terenuri

FAMILII“ INDUSTRIALE
în Insula

Uzina „1 Mai"-Ploiești și mecanismul cooperării

Uzina „1 Mai' din Ploiești și-a mărit în ultimul timp numă
rul de colaboratori. Ca uzină coordonatoare pentru fabri
carea instalațiilor de foraj, ea primește, în cadrul planului 
de cooperare, o serie de piese și subansamble de la peste 
40 de întreprinderi din țară. Cum funcționează mecanismul 
relațiilor de cooperare în această familie industrială ?

— Intre noi și uzina ploieșteană
— ne spune ing. GHEORGHE 
TĂNĂSOIU, directorul general al 
Uzinei de utilaj petrolier Tîrgoviș- 
te — una dintre întreprin
derile colaboratoare — s-au sta
tornicit relații în general bune. 
Ne străduim să nu-i facem greu
tăți ’ uzinei coordonatoare. Gra
ficele de livrare ale unor su
bansamble și piese le respectăm. 
Căutăm totodată ca tot ce-i tri
mitem să fie de calitate corespun
zătoare. Necazul nostru însă pro
vine de acolo că în planul uzinei 
coordonatoare intervin schimbări 
care provoacă perturbări în angre
najul cooperării. Un exemplu. Re
cent am început, pe baza comen
zilor date, să ne aprovizionăm cu 
materia primă și materialele nece
sare. Am trecut chiar și la 
tarea metalului, dar 
să uzina „1 Mai" 
că, din motive 
renunță la 
punem în

Are dreptul 
să renunțe la comenzi 
roului pian de la Uzina 
canica" din Brașov, o 
prindere colaboratoare, 
cum stau lucrurile. „Uzina —. 
donatoare are dreptul legal ca, în 
termen de 45 de zile, să renunțe la 
comandă. Înțelegem, sînt cazuri 
cînd și ea e forțată de împreju
rări. Anomalia stă însă în faptul 
ccy\în același timp, noi, întreprin
derile cooperatoare, nu putem anu
la comenzile de materiale decît cu 
90 de zile înainte și nu putem să 
ne aprovizionăm cu altele decît 
dacă depunem specificație la. mi
nister, tot cu același număr de zile 
înainte. De aceea — spun aceasta 
nu ca o scuză — se formează stocuri 
supranormative de materiale 
se întîrzie livrarea pieselor și 
bansamblelor".

1 Directorul general al uzinei 
Tîrgoviște a făcut în această 
recție o propunere demnă de stu
diat. El socotește că termenul de 
renunțare trebuie să aibă același 
număr de zile ; în caz de urgență 
reclamată de uzina coordonatoare, 
aprovizionarea cu materiale pe 
bază de repartiții să se facă depu- 
nîndu-se specificația într-un ter
men mai scurt. Merită să fie adu
să în discuție și propunerea tov. 
DUMITRU ADAM, șeful serviciu
lui planificării de la uzinele „24 
Ianuarie" din Ploiești: „Colabo
rarea să se realizeze prin interme
diul unei baze care să primească 
comenzile executate pentru uzina 
coordonatoare, livrîndu-le acesteia 
la timpul oportun. In felul acesta 
nu s-ar mai ivi greutăți în pro
cesul de fabricație al întreprinde
rilor colaboratoare și ar exista o 
rezervă de ansamble și subansam
ble pentru comenzile urgente, soli- 
citate, în special, de beneficiarii 

, externi".
In legătură cu această problemă 

a cooperării interuzinale în fabri
carea instalațiilor de foraj — pre
cizarea din timp a comenzilor și 
evitarea modificărilor pe parcurs
— ziarul nostru a mai scris în ur
mă cu aproape 7 luni. Se sublinia

lt chiar și la debi- 
i, dar printr-o adre- 
ii“ ne face cunoscut 
independente de ea, 
nandă și ne cere să 
•icatie altceva.
uzina coordonatoare 
comenzi ? Șeful bi
la Uzina „Hidrome- 
rașov, o altă între- 
oratoare, ne explică

sau 
su-

din 
di-

Pe șantierul 
hidrocentralei 
de pe Lotru

Pe șantierul hidrocentralei de pe 
Lotru au început primele lucrări 
de bază ale construcției acestui im
punător obiectiv hidroenergetic, cel 
mai mare de pe rîurile interioare 
ale tării. Pe galeria de fugă, briga
da vestitului miner Tudor Moraru 
a înaintat în munte, pe viitoarea 
albie subterană a rîului, cu peste 
170 de metri. La aducțiunea prin
cipală și la galeria de acces în cen
trala subterană de la Ciunget, alți 
cunoscuți constructori veniți de la 
Cheile Argeșului, sub conducerea 
lui Paul Tihaniuc și Pavel Oțet, 
au excavat primii metri cubi de 
steril. In acest timp, formațiile de 
lucru conduse de Ștefan Cozac lu- 

‘ crează la netezirea stîncilor pentru 
barajul „Vidra".

(Agerpres)

atunci necesitatea ca forurile de 
resort ale ministerului să asigure 
uzinei „1 Mai“ o cit mai mare sta
bilitate a planului în timp, bineîn
țeles, în condițiile de suplețe și 
elasticitate ce trebuie avute în ve
dere în relațiile noastre de export. 
După cum se vede, lucrurile nu 
s-au schimbat prea mult. Am soli-

citat să-și spună părerea în aceas
tă privință pe tov. ing. DUMITRU 
NISTOR, director tehnic în Direc
ția generală de utilaj petrolier și 
minier din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, aflat zi
lele trecute la uzina ploieșteană.

— Problema este încă 
vată.
este 
me

nerezol- 
Dificultatea cea mai mare 

că nu avem în întregi- 
planul nominalizat. Notați

Constantin CĂPRARU 
coresp. „Scîriteii"

GALAȚI (coresp. 
„Scîriteii"). — Geo
grafia pămînturilor 
din Insula mare a 
Brăilei, care măsoa
ră peste 72 000 ha, 
este supusă unor 
ample transformări. 
După ce insula a 
fost încinsă du un 
brîu puternic de pă- 
mînt, se lucrează in
tens la punerea în 
cultură a terenurilor 
smulse apelor Dună
rii. Pe3te 21 000 ha 
dau în toamna aces
tui an prima recoltă 
de porumb și floa-
rea-soarelui,

Premieră
1966

® Aproape 3 milioane de elevi în școala 
generală 6 își încep activitatea liceele de 

specialitate ® Numărul elevilor la învățămintul 
seral și fără frecvență crește cu 10 000

Ce aduce nou, inedit, 
apropiatul an școlar ? 
lată o întrebare la care 
ne propunem să răs
pundem în aceste rîn- 
duri, dorind să satisfa
cem, cu cîteva zile mai 
devreme, curiozitatea 
școlarilor, a părinților 
lor.

Școala de opt ani, 
școală generală, obliga
torie și gratuită pentru 
toți cetățenii țării noas
tre își va continua și în 
acest an drumul ascen
dent. Numărul elevi
lor va ajunge la aproa
pe 3 milioane. In aces
te zile, cei mai tineri 
școlari fac prima lor 
cunoștință oficială cu 
școala. La secretariatele 
școlilor are loc înscrie
rea copiilor în clasa I. 
Promoția „bobocilor' 
se ridică în acest an 
școlar la 368 000. Pre
gătirile care se fac pen
tru festivitatea deschi
derii cursurilor îi vizea
ză și pe ei, poate în
deosebi. In multe școli, 
gazdele — școlarii din 
clasele mai mari — și-au 
pus fantezia la încercare 
și cu ajutorul învățăto
rilor au căutat mijloace 
cît mai ingenioase pen
tru a le face celor din- 
tr-a I cît mai plăcută și 
sărbătorească prima zi 
de școală.

Toamna aceasta se a- 
nunță deosebit de bo
gată pentru învățămîn- 
tul mediu. Peste numai

cîteva zile își vor des
chide porțile liceele de 
specialitate, formă nouă 
de studiu, preconizată 
de Congresul al IX-lea 
al partidului. Cele 196 
de licee de diferite spe
cialități — industriale, 
economice, agricole, pe
dagogice etc. — vor 
cuprinde in primul lor

an de funcționare, la 
cursuri de zi și serale, 
peste 23 000 de elevi. 
Ei se vor pregăti in 
peste 50 de specialități. 
Planurile de învățămînt

în ziarul de azi
,:>Â . :L'

© Cînd comerțul nu 

ține pasul cu înnoirea 

orașului

© Din programul 
emisiunilor
radiofonice

redate agriculturii

mare a Brăilei

6 000 ha au fost eli
berate de sălcii și 
stuf și predate unită
ților agricole socia
liste 
ființă

care au luat 
aici. Excava

toarele, buldozerele, 
drăgile și stațiile de 
pompare sînt masate 
acum în punctele de 
lucru Mărașu, Giur- 
geni, Greaca și al
tele. Pînă la sfîrșitul 
anului vor fi pregă
tite. pentru cultivare 
30 000 ha. Confrun- 
tînd astăzi harta 
Insulei mari a Brăi
lei cu realitatea, 
constatăm dispariția

în Insula 
Brăilei au 
din primă- 

acum
milioane

lacurilor Servant), 
Pățiu, Crăvioara, 
Corei șl altele. Sta
țiile de pompare in
stalate 
mare a 
evacuat
vară și pînă 
peste 120 
mc de apă.

în planul de pers
pectivă se prevede 
construirea 
vaste rețele de 
nale, noi stații
pompare de mare 
capacitate, drumuri 
și construcții gospo
dărești.

unei 
ca
de

Foto : Gh. Vintilă

S-a așezat, din stră
vechi, o datină nouă 
ca cei ce duc pe 
umerii lor gospodări
rea țării să se înfăți
șeze mereu înaintea 
poporului și să țină 
sfat cu de-amănuniul 
despre dobînzile și 
împlinirile lui. Atunci 
din cămările tuturor 
prefacerilor, din mus
tul pămîntului, 
floarea făinii, 
dospeala sării, 
prăsilă și din făură- 
rie, se aleg și se aduc 
în față întruchipări 
vrednice, 
măsura cu ele 
cutărui ținut.

Am văzut și 
ochii această 
șare și perindare. Pe 
malul 
părut, 
alai, 
truda 
lor scot, din lucruri 
neînsuflețite, bunuri 
vii. S-au ivit chelarii 
marilor zemuri potri- 
călite ale chimiei și 
au dat seamă de ros
tul lor. S-au ivit is
pravnicii pămînturi- 
lor roditoare si au a- 
rătal cuprinsul și 
osîrdia lor an cu an. 
Asemenea și dregă
torii marilor făurării 
unde fierul se bate 
și se rotunjește în 
uriașe foaie electrice, 
și pivnicerii berei, și 
sameșii lemnului, și 
năvăditorii firului 
subțire de melană. 
Cu toții s-au perin
dat pe rînd și și-au 
arătat întocmirile. 
Gospodărirea lor da
că s-a înfățișat bine 
a cunoscut cuvînt de 
laudă, iar dacă nu, 
a fost cîntărită cu 
povață de îndreptare.

Și astfel au ieșit la 
drum, prin oamenii 
lor, toate roadele pă
mîntului. Și am văzut 
rînd pe rînd și mereu 
bucate și fructe orîn- 
duite pe margine, 
iar mai încolo ba- 

turme de

Paul EVERAC

rostuiile 
vieții și se 
sub cerul

din 
din 
din

pentru a 
sporul

eu cu 
înfăți-

drumului au a- 
în nesfîrșit 

toți cei ce cu 
mîinii și minții

cele adunîndu-se în 
șuvoaie, 
mari ale 
numără 
toamnei.

Au apărut și s-au 
înmulțit în ținut fructe 
noi, cu nume cîntă- 
toare, necunoscute 
pînă nu de mult : bu- 
tadienă, melană, vi
nii, adăogîndu-se gu
tuilor, și pînzelor, și 
pîinii. Tîrguri sleite, 
înecăcioase, au năs
cut orașe înalte, fă- 
cînd o înmulțire mi
nunată, încă nemai
văzută. Case mari 
s-au durat pentru

stea și ele martore 
la gospodărirea
noastră, a celor de 
azi. Căci moșia vine 
de la ei și în rodni
ciile de acum zace 
sîngele și osul lor. 
Și în glasul nostru 
de acum șade stri
gătul lor către o via
ță înaltă. Și au pri
vit de pe celălalt 
tărîm cum se adună 
și se potrivesc ale 
noastre. Și au venit 
să se întîlnească cu 
not la Neamț, și la 
Humulești, și la Pia
tra. Și cei de față 
i-au primit pe cei 
duși, le-au închinat 
un gînd. Le-au ară
tat cu fapte că întoc
mirile lor, cîte au 
fost însuflețite de 
dragoste adevărată 
de popor, nu s-au

Popas în
ținutul Bacăului

oamenii 
putut fi numă- 
fiindcă erau 

din cale-afară. 
ascultat și vor-

gospodăria 
nu începe de 
ieri. Cu mii 
înainte, zea-

cn aratau turme de 
oi;—și -capre. Și po
rumbii stăteau pe 
cîmp, porcii și vacile 
în mari, staule, și în 
vagoane stătea sfe
cla și cheresteaua în 
stive, și florile în co

vacile 
și în 

sfe- 
în 

co
voare alcătuite cu 
grijă, și păsările în 
văzduh. Și din păduri 
gornicii au adus că
prioara îmbiind-o și 
pe ea. Am văzut ast
fel cum vin, din firi

odihna călătorilor șl 
pentru sănătate, s-au 
drămuit ape, au spu- 
zit lumini.

Numai
n-au 
rați, 
mulți

Am
bele ce s-au vorbit : 
vorbe de gospodă
rie,
fapte. Vorbe aduse 
la mintea omului, de 
chiverniseală cumin
te, de îndemn și în
văț. Vorbe de obște. 
„Atîta s-a făcut, o să 
se facă mai bine. Ce 
s-a făcut rău, trebuie 
să se dreagă așa. Ce 
s-a făcut puțin, așa 
trebuie înmulțit. Ce 
s-a făcut scump, 
trebuie potrivit mai 
îndemînatic. Ce n-are 
căutare în tîrgul lu
mii, să dobîndească 
numaidecît". „Ham
barele pot fi și mai 
pline, iar cînd n-o 
încăpea, o să fa
cem altele, mai mari".

Așa s-au numărat 
și prefirat toate, de 
față, după o datină 
nouă.

Și atunci, din tre
cut, s-au înfățișat și 
umbre de seamă, să

întocmite pe

@ Voleibaliștii români
9

vice

A-venit toamna și o dată 
cu ea... mustul!

Foto : A. Cartojan

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Florica DINULESCU

campioni mondiali @ FOTBAL
După 4 etape, Dinamo București în fruntea

clasamentului S Campionatul republican de șab

CONSECUTIVĂ

sleit, că zidurile lor, 
cîte au rămas nebă
tute, vor fi furate 
vremii șl puse la loc.

Căci 
noastră 
azi, de 
de ani
ma, dulceața și frup- 
tul pămîntului se a- 
dunau aci în 
puri smălțuite 
smalț care 
alte vestite 
mărturisindu-ne 
pe 
de 
Am 
rat 
Cucuteni 
Doamnei, 
dintîi, care 
marginea 
față în față 
le butii de 
ale feluritelor noas
tre prisosuri din mar
ginea ceastălaltă. 
Ce drum lung au de 
făcut strămoșii să 
vină pînă la noi! Dar 
iată trupul pămîntu
lui acestuia ne uneș
te fără despărțire, și 
din mîinile noastre 
gospodăria lor iese 
tot mai bine întoc
mită și întemeiată, 
nespus de felurită.

Am văzut toate a- 
cestea cu ochii și 
le-am priceput cu 
ochii minții. Am văzut 
în sute de mii de alți 
ochi voioșie, sute de 
mii de guri și-au stri
gat încrederea în 
mersul spre mai bine, 
în adîncimea povețe- 
lor, în cuvîntul și 
pravila 
Lăsîndu-șl 
cirea, sute 
mîini s-au 
sus să aplaude, 
cum ele se întorc. Cu
vîntul cel bun, ca o 
sămînță, rodește alte 
fapte. Gospodăria s-a 
socotit, s-a însuflețit. 
Mergem înainte.

atunci 
rod și 
văzut 
acele

chiu- 
cu un 
întrece 
culori, 

de 
gospodari 
frumusețe, 
și numă- 
vase de 

din Bîtca 
zămnice 
stau la 
timpului 

cu mari- 
aluminiu

partidului, 
îndeletni- 
de mii 
ridicat

de 
în
A-

Leningradul este, prin el însuși, 
un oraș profund odihnitor. Cadrul 
natural și arhitectura sa se armo
nizează întru sugerarea calmului 
și echilibrului. Este, așadar, pe de
plin firesc că numeroși cetățeni so
vietici, precum și turiști din alte 
țări, și-l aleg ca loc preferat de 
odihnă. Din primăvară pînă-n 
toamnă, pe peroanele gărilor sale 
și pe pista aeroportului, unde ate
rizează la fiecare cîteva minute un 
avion (din spre Moscova circulă 
uriașii TU 104 din oră-n oră), se re
varsă zilnic adevărate torente de 
oameni dornici să cunoască imagi
nea magnificelor prospecte și mo
numente ce străjuiesc cheiurile Ne- 
vei, să respire aerul sărat al Bal
ticii, să retrăiască „pe viu" atmos
fera celor „zece zile care au zgu
duit lumea".

Am întîlnit pe străzile și piețele 
sale, în sălile muzeelor și teatrelor 
care i-au sporit faima, grupuri de 
moscoviți, de locuitori ai Volgo- 
gradului, pitoreștile tibiteici ale 
uzbecilor și sarafanele înflorate 
ale ucrainencelor, precum și nu
meroase grupuri de turiști din Po
lonia și Franța, din Anglia și Ceho
slovacia, din R.D.G. și Austria. 
Erau printre ei și un masiv grup 
de turiști români (i-am întîlnit a- 
proape de miezul nopții, pe Nevski• 
Prospect, savurînd lumina crepus
culară din iulie a ultimelor rămă
șițe ale nopților albe).

Există însă și alte coordonate ale 
„odihnei leningrădene", atractive

nu numai pentru turiști, dar și pen
tru înșiși locuitorii orașului. Mă 
refer la densa rețea de parcuri, 
palate, locuri Istorice care împrej- 
muiesc această „Veneție a Nordu
lui”.

Datorită dezvoltării din ultimii 
ani a turismului, s-a creat un vast 
angrenaj de mijloace de transport 
care înlesnesc accesul spre aceste 
locuri de încîntare a ochiului, de 
împrospătare a memoriei, de des
fătare a minții. Autobuzele care se 
perindă la intervale destul de mici 
(cărora li se adaugă elegantele 
autocare ale Inturistului), trenuri

cule care string un mal mare nu
măr de bonuri sînt distinși cu in
signe și diplome „pentru încuraja
rea turismului", ba chicr primesc 
și' unele recompense materiale.

Popas cvasiobligatortu pentru 
cet ce vor să-și completeze ta
bloul vechiului Petersburg imperial, 
Petrodvorețul — denumit, pe vre
mea lui Petru cel Mare, Peterhof 
(Curtea lui Petru) — dezvăluie de 
fiecare dată vizitatorului Inedite 
tezaure de frumusețe. E un poem 
scris în piatră și marmură, în ver
dele de smarald al pajiștilor și 
în azurul cerului boltit deasupra,

electrice (rapida „electricika”), dar 
îndeosebi vapoare confortabile și 
grațioase (printre care și cunoscu
ta „Racheta"), transformă vizitarea 
oricărui punct din apropierea Le
ningradului, de pe Neva, de pe 
lacul Ladoga, din golful Finic, în- 
tr-o promenadă agreabilă, recon
fortantă.

Un mijloc din ce în ce mal uti
lizat este... autostopul, care a că
pătat însă forme organizate, poate 
mai puțin romantice, dar, în 
schimb, mai sigure. Asociațiile tu
ristice eliberează celor ce inten
ționează să folosească acest „mij
loc de comunicație" un carnet cu 
bonuri. Șoferul care îți acordă os
pitalitatea în vehicul primește un 
bon, iar conducătorii de autovehi-

dar mai ales în auriul sclipitor al 
sculpturilor și în coloanele lichide, 
cu irizări curcubeice, ale artezie- 
nelor — un ansamblu care dă
ruiește privitorului o încîntare vi
zuală izvorîtă din 
frumuseților naturii 
mîinilor și inspirației umane.

învecinate cu Petrodvorețul, par
cul și palatele din orășelul Lomo
nosov nu sînt cu nimic mai prejos 
pe planul spectaculozității forme
lor arhitecturale, al meșteșugite! 
lor integrări în cadrul naturii nor
dice (ce e drept, proporțiile sînt 
mai mici și lipsește jocul de stră-

armonizarea 
cu creațiile

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Turnu Măgurele, viitoare 
„cetate a chimiei", se află 
în schele sau abia în pro
iectele pentru etapele ul
terioare, în vreme ce ve
chea urbe — în care 
pînă de curînd nu se 
întîmpla nimic — cedează 
alcătuirile de paiantă, una 
cîte una. între două recen
săminte, constructorii și 
chimiștii au sporit populația 
orașului cu mai mult de 
10 000 de suflete. Nivelul 
de civilizație, ritmul de viață 
însuși au înregistrat un im
presionant salt spre contem
poraneitate. La toate aceste 
înnoiri evident s-ar cuveni 
să participe și rețeaua co
mercială care deservește ora
șul; e obligația ei elementară 
de a ține pasul, măcar de a 
păstra pasul dezvoltării ora
șului, dacă nu de a o anti
cipa — dar...

„Comerțul, în general de
servirea nu sînt la nivelul 
unui oraș care se-înnoiește" 
— observa un inginer mutat 
de cîțiva ani la Turnu Mă
gurele, unul dintre nume
roșii cetățeni care ne-au su
gerat rîndurile de față. îna
inte — povestesc localni
cii — piața orașului era una 
din cele mai bune din re
giune, aerul patriarhal al 
urbei conferea clipe dulci 
de liniște și organelor co
merciale. Va fi iarăși liniște, 
o altfel de liniște totuși, 
peste cîțiva ani, cînd noile 
complexe comerciale și noua 
piață — deocamdată doar 
desenate pe calc — vor 
funcționa aevea. Dar între 
aceste două vîrste certe? Din 
păcate, tocmai această pe
rioadă de înnoiri febrile, 
tocmai această piatră de în
cercare a promptitudinii cu 
care comerțul se cuvine să 
răspundă dinamicii cerințe
lor cetățenești rămîne un 
examen nepromovat.

De ce ?
Există o primă serie de 

cauze, obiective, mai bine 
zis devenite „obiective" o 
dată cu scurgerea timpului. 
Ele se referă mai ales la mo
dul în care a fost concepută, 
încă din proiect, înnoirea 
orașului : primele blocuri au 
fost ridicate fără spații co
merciale la parter, primul 
mare complex comercial a 
fost lăsat abia pentru etapa

care se va încheia anul viitor, 
pe locul vechii piețe se toar
nă fundațiile unui bloc... Și 
toate acestea în ciuda pre
vederii — din același pro
iect ! — ca strada co
mercială a orașului să intre 
în reconstrucție încă de 
anul acesta. Acum, însă, 
„scăpările" proiectanților, 
ca și ale celor care au apro
bat asemenea proiecte au 
devenit „cauze obiective" ; 
după cum imposibilitatea de 
a se găsi în timp util o so
luție acceptabilă între Mi-

sare amenajării pieței, ca să 
nu se mai repete povestea 
de anul trecut, cînd acestea 
au fost aprobate toamna 
tîrziu și, neputînd fi folosite 
pînă la 31 decembrie, s-au 
pierdut pur și simplu.

Principalele reproșuri pe 
care cumpărătorii le adre
sează- însă comerțului local 
se referă la defecțiunile în 
organizarea aprovizionării. 
După primele 8 luni ale a- 
nului în curs, mulți, prea 
mulți furnizori care au con
tracte cu organizația comer-

s-ar părea că O.C.L. din 
Turnu Măgurele e numai 
„victima" unor dificultăți 
peste puterile ei. In reali
tate, lucrurile nu stau chiar 
așa. Dincolo de cauzele în- 
tr-adevăr obiective sau nu
mai
de oarecare resemnare 
fața lor rămîne terenul vast 
al inițiativelor și răspun
derilor locale. Pe cei 500 de 
metri ai străzii comerciale 
funcționează un singur ma
gazin de galanterie (singu-

„obiectivate", dincolo 
în

La Turnu

vorbim cît le-ar „lumina" 
comportarea vînzătorilor, 
politețea și solicitudinea 
valorînd într-adevăr cît o zi 
însorită. E loc, aici, pentru 
o mult mai asiduă muncă 
de educație și perfecționare 
profesională. Pentru că, de 
fapt, comerțul din Turnu 
Măgurele n-ar putea pretinde 
că stă mai bine cu nivelul 
de civilizație al deservirii 
decît cu spațiul; și dacă 
problema spațiului pînă la I 
urmă se va rezolva, e greu 
de presupus că instruirea 
și educația personalului se 
vor schimba esențial prin 
simpla lui mutare în maga
zine noi,moderne.

*
mai îndoiește 
rolul pe care 
deservirea cetățe- 
pot avea în chiar

I 
I
I
I

serii) ; Bucegl (completare Un secol și 
mal multe milenii) — 9; 12,30; 16,15; 20; 
la grădină — 19,15, Tomls (completare 
Imagini din Muzeul Pompierilor) — 9; 
12,30; 16,15; 20; la grădină — 19.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop ; Gloria (completare Ion Țuculescu)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
Flamura (completare Pașii poetului) —
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cine
mascop : Unirea (completare Llniorll) — 
15,45; 18; la grădină — 20.
• PRIMA DEZILUZIE : Vitan (comple
tare Koprivșclța) — 15,30; 18.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂI
NĂ : Arta
— 9; 11,15; 
grădină —
• thErEse
(completare 23 August 1966) — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
e CÎINELE DIN BASKERVILLE : Munca 

(completare Un nas
ture) — 16; 18,15;
20,30.
• MISIUNE EXTRA
ORDINARĂ : Popu- 

se gindește la

• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MA
ȘINILE LOR ZBURĂTOARE — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 10: 
12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT:
Republica (completare Paralele) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15, Flacăra
(completare Ce povestesc apele) — 
15,30; 18,15; 20,45.
• NOTRE DAME DE PARIS : Luceafărul
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30; 22, Feroviar
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, Excelsior —
— 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15 (la toate 
completarea Pașii poetului), București 
(completare Ce povestesc apele) — 8,30-, 
11; 13,3'0; 16; 18,30; 21.
• ȚARA FERICIRII : Capitol (completare
Ion Țuculescu) — 9; 11,45; 15,15; 18;
20,45, la grădină — 19,30, Stadionul
Dinamo — 19,30, Melodia — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21 (la ultimele două 
completarea
• LUMINA
(completare 
științific nr.
11,15; 13,30: 16; 18.30; 
21; la grădină — 
19,30, Modern (com
pletare Pășii poetului)

(completare Valentin Serov) 
13,30; 16; 18,30; 20,45; la
19,30.

DESQUEYROUX : Miorița

15,45;

Doi-

20.
Costel BUZDUGANsă

Premieră

CEI ȘAPTE 
(completare 

11; 13,30; 16;

Ion Țuculescu) — 9; 11,15; 
18,30; 21.
DE LA TONOMAT : Moșilor

cine- 
secol 
14,30; 
18,30. 
(corn-
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Unitate comercialâ modernă, dar nu la Turnu Măgurele... Magazin sătesc din Gîrda, raionul Cîmpeni

CÎND COMERȚUL
19,30,

19,30, Melodia - 
18,30; 21

i Ce povestesc apele).
DUPĂ JALUZELE : Festival
Orizont
5 — 9;

ȚINE PASUL
ÎNNOIREA orașului

Măgurele

nisterul Chimiei (beneficia
rul blocurilor) și Ministerul 
Comerțului Interior a deve
nit de notorietate. Dar, 
fiind vorba de înteme
iate cerințe cetățenești, nici 
o justificare nu rezistă. Era, 
în fond, o obligație elemen
tară aceea de a asigura cons
tructorilor și chimiștilor nu 
numai locuințe confortabile, 
ci și magazine la același ni
vel. E necesară deci urgen
tarea construcției complexu
lui comercial, al cărui sche
let de beton s-a conturat 
lîngă gară. Și, iarna fiind 
mult mai apioape decît își 
închipuie greierii, ar trebui 
urgentate și formele nece-

„BIBLIOTECA 
PENTRU TOȚI“ 
LA AL 350-LEA NUMĂR
în populara colecție „Biblioteca pentru toți" a 

Editurii pentru literatură, a apărut de curînd cel 
de-al 350-lea număr. Bucurîndu-se în ultima 
vreme de condiții grafice deosebite, colecția și-a 
cîștigat un real prestigiu în rîndurile publicului 
iubitor de literatură. Volumele tipărite din 1960 
pînă astăzi cuprind opere din 26 de literaturi, 
aparținînd unui număr de 196 de scriitori români 
și străini, precum și 14 antologii, într-un tiraj 
total de 18 705 000 exemplare. Volumele purtînd 
numerele 349 și 350 sînt consacrate scriitoarei 
Hortensia Papadat Bengescu și cuprind romanele 
din ciclul Halippa — „Fecioarele despletite", 
„Concert din muzică de Bach“ și „Drumul as
cuns".

cială locală se prezintă cu 
importante restanțe și nerit- 
micități flagrante la livrare ; 
cei mai mulți sînt chiar din 
oraș sau regiune : I.I.S. 
„Mistrețul" — Roșiorii de 
Vede (pentru preparate de 
carne), I.C.I.L. Turnu Mă
gurele (pentru brînzeturi și 
produse lactate), Ageva- 
coop-ul raional (pentru pă
sări, legume-fructe). La sfîr- 
șit de trimestru, fie că vin 
grămadă cantitățile contrac
tate și nelivrate eșalonat 
conform planului, fie că 
se ajunge la Arbitrajul de 
stat; dar amenzile rezolvă 
lucrurile numai între insti
tuții, după cum aglomera
rea — la un moment dat — 
a depozitelor cu alimente 
perisabile nu rezolvă nimic, 
dimpotrivă ; așa încît se im
pun măsuri hotărâte pentru 
ca furnizorii comerțului lo
cal să-și onoreze obligațiile 
în litera strictă a contractu
lui.

Populația orașului cres- 
cînd odată cu combinatul, 
evoluînd în pas cu nivelul 
de trai general — exigențe 
sporite apar și în ce pri
vește aprovizionarea cu pro
duse industriale. Oamenii 
vor și pot să trăiască din ce 
în ce mai bine, această rea
litate care ne întîmpină și 
ne bucură pretutindeni tre
buie luată în considerație ca 
atare. Ori, la Turnu Măgu
rele, în rafturile magazine
lor sînt trimise prea puține 
stofe, confecții și încălță
minte de calitate superioară, 
pentru asemenea mărfuri 
neexistînd nici măcar repar
tiții ferme. Turnenii sînt 
astfel nevoiți să bată dru
mul pînă la București spre a 
și le procura.

Din cele scrise pînă acum

rul din oraș, cu totul insu
ficient ca spațiu de expu
nere) — față de trei bu
fete și două restaurante 
(plus încă două bufete și o 
mare grădină de vară, în 
apropiere). E greu de ad
mis, cu atît mai mult cu 
cît bufetele și restauran
tele stau aproape goale 
și nici nu vor sta alt
fel cît timp se vor menține 
în aceeași curățenie aproxi
mativă și cu același serviciu 
de loc ireproșabil. Spațiile 
comerciale fiind, deocam
dată, așa cum sînt, de mare 
folos le-ar fi o doză 
mai mare de spirit gospo
dăresc, o expunere mai ju
dicioasă și mai 
a mărfurilor. Ca

ingenioasă 
nu mai

Nu se 
meni de 
merțul și 
nească îl 
dezvoltarea industrială și so
cială a unui oraș. La Turnu 
Măgurele, șantierul combi
natului, ca și combinatul 
însuși au încă nevoie de 
oameni cu o cît mai înaltă 
calificare ; întregul oraș — 
renăscut grație chimiei mo
deme — cheamă spre el 
specialiști din cele mai di
verse domenii. în sprijinul 
acestui proces firesc, acestui 
necesar flux magnetic tre
buie să vină în primul rînd 
comerțul, unitățile de de
servire. Peste cîțiva ani, da, 
va fi frumos, va fi bine •— 
dar pînă atunci ? Sfătuin- 
du-se, colaborînd, sprijinin- 
du-se .organele comerciale 
centrale, regionale și locale 
n-ar trebui să mai întîrzie 
în remedierea unei situații 
care aduce prejudicii nu nu- 
ipai planului de desfacere 
(rămas neîndeplinit pe pri
mele 8 luni ale anului cu
rent, în condițiile creșterii 
veniturilor populației) dar 
înainte de toate interese
lor cetățenești, dezvoltării 
generale a orașului. Turnu 
Măgurele traversează o 
vîrstă nouă, — și în acest 
context de înnoiri apar și 
mai criticabile lipsa de mo
bilitate, absența promptitu
dinii față de cerințele vieții, 
pasivitatea comodă, care 
pînă la urmă întîrzie și în
noirile.

pletare Pășii poetului) — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Arenele Libertății 
(completare Ion Țuculescu) — 19,30.
• HAIDUCII — cinemascop ; Lumina
(completare 23 August 1966) — 8,45 ;
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
9 CASA NOASTRĂ : Victoria (comple
tare Basm) — 9; 11,15; 13,30;
18,15; 20,45.
• COLIBA UNCHIULUI TOM —
mascop : Central (completare Un 
și multe milenii) — 8,30; 11,30; 
17,30; 20,45, Colentina — 15,30 ;
• CRONICA UNUI BUFON: Union 
pletare Paralele) — 15,30 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
na — 9.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIA
CRE : Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45, Grivița (completare Ion Țuculescu)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• O LACRIMĂ PE OBRAZ — CE PO
VESTESC APELE — VREAU SĂ ȘTIU 
•«T NR. 45 — BALENA — CHEIA 
SUCCESULUI — PUNCT DE GRAVITA
ȚIE — GHIDRINUL - IMAGINI DIN 
MUZEUL POMPIERILOR — UN SECOL 
ȘI MULTE MILENII : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cine
mascop : Giulești (completare 23 August 
1966) — 15- 18; 20,45, Volga (comple
tare Ce povestesc apele) — 9; 11,45;
15,15; 18; 20,45, Drumul Sării (comple
tare Problema) — 14,45; 17,45; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : în- 
fiățirea între popoare — 14; 16; 18; 20.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinema
scop : Dacia (completare Orizont știin
țific nr. 5) — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45.
® REPULSIE : Buzești (completare Ima
gini din Muzeul Pompierilor) — 15,30; 18.
• FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop ; Crîngași (completare Mobila)
— 15,30; 18; 20,30.
O CLEOPATRA — cinemascop (ambele

Iar (completare Nimeni nu 
noi) — 15,30; 18,15; 20,45.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI
SALTIMBANCI : Aurora
Pașii poetului) — 8,30;
18,30; 21; la grădină — 19,30, Floreasca 
(completare - — -
13,30; 16;
• BĂIEȚII
(completare Vizita tovarășului Clu En-Iai 
în Republica Socialistă România) — 15; 
17,45; Ia grădină — 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Cos
mos (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Argeș) 
— 15,30; 18,15; 20,45.
• SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Viitorul (completare Orizont științific 
nr. 5) — 15,30; 18; 20,30.
a JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
Rahova — 15,30; 18; la grădină — 20,15, 
Cotroceni (completare Autobiografie) — 
15; 17,45; 20,30.
a CASA NELINIȘTITA — cinemascop : 
Progresul (completare Printre nori) — 
15,30; 18; 20,45.
a ALFABETUL FRICII : Lira — 15,30; 
18; la grădină — 20,30.
a 5 000 000 DE MARTORI I : Ferentari 
(completare Pe calea înfloririi patriei so
cialiste) — 15,30 ; 18; 20,45.
O URME ÎN OCEAN : Pacea (comple
tare Orizont științific nr. 5) — 15,45; 18; 
20,45.
a ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Grădina „Progre
sul" (completare Ce povestesc apele) —
19.30.
S FANFAN LA TULIPE : Grădina „Doi
na" — 20,15.
a MOFTURI 1900 : Grădina „Buzești" —
20.30.
a STRĂINUL — ambele serii : Grădina 
„Colentina" — 19,45.
a VALURILE DUNĂRII : Grădina „Pro- 
gresul-Parc" — 19,30.
a CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina
„Vitan1

„CASA NOASTRĂ" — pro
ducție a studiourilor sovietice, 
realizată de regizorul Vasili 
Pronin. Filmul este inspirat 
de viața unei familii de oa
meni simpli sovietici. Inter- 
preți: A. Papanov, N. Sazono
va, 1. Lapikov, V. Beroev, A. 
Loktev și alții.

„YOYO" — film francez 
pentru tineret, premiat la 
Cannes în 1964. Conceput, re
alizat și jucat de Pierre Etaix, 
cel mai tînăr cineast comic 
francez, filmul prezintă aspec
te din viața circului, în con
trast cu cea a marilor bogătași. 
Din distribuție mai fac parte 
Claudine Auger, Luce Klein, 
Philippe Dionet.

s col ar ă

1966
(Urmare din pag. I)

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR RADIOFONICE
12 - 18 SEPTEMBRIE 1966

I» 
de 

„Ac-

PROGRAMUL 
Program muzical 
dimineață (5,06). 
tualitatea agrară" 
(5,30). Ritmuri vesele

(7,30). La microfon, melodia preferată (8,30). Roza 
vlnturilor: „Spre insula Cobălcescu" (10,30). Afiș 
radiofonic. Emisiunile culturale ale săptămînii 
(11,20). „Sub al patriei cer însorit" — program de 
cîntece (13,00). Pagini din albumul muzicii de es
tradă (14,08). Duete din operete interpretate de Ion 
Dacian și Teodora Lucaciu (14,30). Interpretul săp
tămînii : soprana Emilia Petrescu Cironeanu. Trei 
melodii de Claude Debussy, pe versuri de Stephane 
Mallarme (17,40). Frumuseți din țara mea, muzică 
populară (17,49). Ritmurile cincinalului — De la 
recomandări la fapte (18,40). Melodia zilei : „Vio
rile" de Temistocle Popa. Text de Nicușor Constan- 
tinescu, solistă Doina Badea (19,30). „Cine știe,
cîștigă". Concurs în instanță. Cazul doamnei Bo
vary (II) — (21,05). Clipe de visare — muzică 
ușoară (22,45). PROGRAMUL II: Valsuri din ope
rete (7,45). Paletă multicoloră — muzică ușoară 
(9,32). Amintirile caselor. Hordou, prefață la o ani
versare —............
Puccini 
„Vreau 
muzică 
(17,40).

Recunoașteți interpretul ? — muzică ușoară (13,30). 
Radioracheta pionierilor: „Intîmplările navigatoru
lui Clodius" (15,30). Vechi melodii populare (17,15). 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(17,40). Nestemate folclorice (19,03). Colegi de liceu 
(19,30). Cercul melomanilor: Lucrări de Arcan
gelo Corelli (19,50). „O istorie a muzicii în capo
dopere". Introducere în fenomenul mozartian (21,35). 
Moment poetic (22,30).

(10,15). Matineu de operă : „Boema" de
(11,20). Arii din operete românești (13,08). 
să știu" : Flora patriei (15,30). Soliști de 
populară (17,15). Actualitatea teatrală 

Călătorie în istoria civilizației (19,30). Noi 
înregistrări de muzică de cameră românească (21,05). 
Teatru radiofonic „Nud cu vioară". Comedie 
Noel Coward (21,30). Evantai sonor (23,56).

de

PROGRAMUL I: 
„Actualitatea agrară" 
(5,30). Rapsodia I Mol
dovenească de Achim 
Stoia (9,43). „Minunile

lumii, au fost numai 7 7* „Pictura rupestră" (10,30). 
Coordonate culturale (11,20). Muzică populară ce
rută de ascultători (13,30). Melodii mai puțin cu
noscute (16,15). Memoria pămîntului românesc 
(17,15). în jurul globului (18,05). De la o melodie 
la alta — muzică ușoară (18,15). Dialog cu ascul
tătorii (18,40). Radiogazeta de seară (20.00). Teatru 
scurt. Premiera „Moneda de cinci mărci numită 
Muller* de Karl Wittlinger (21,05). Muzică ușoară 
(21,43). Din discurile lui George Niculescu-Bassu 
(22,20). Concert de noapte (22,35). PROGRAMUL II: 
Uverturi la operete’ (7,45). Melodii... melodii (8,15). 
Cîntece și Jocuri populare (8,30). Antologie de li
teratură universală. Guy de Maupassant — nuvela 
„Bijuteriile" (10,15). Din creația corală a compozi
torilor noștri (12,00). Știința în slujba păcii (12,10).

PROGRAMUL I : 
„Actualitatea agrară"
(5.30) . Refrene vesele
(7.30) . Sonata pentru 
oboi și pian de Saint-

Saens (9,46). Emisiune literară pentru școlari
(10.30) . „De prin sate adunate" — muzică populară 
(11,45). Muzică ușoară (14,40). Fotbal — minut cu 
minut (16,15). Vechi discuri de muzică populară
(18.30) . Ediție radiofonică George Coșbuc. — Des
pre literatură (21,05). Melodii magazin. Emisiune 
muzical-distractivă (21,25). PROGRAMUL II : Dan
suri de estradă de compozitori români (7,55). So
liști și orchestre de muzică populară din diferite 
orașe ale țării (8,30). Melodii din filme (9,33). Lec
tură în premieră (10,15). Microalbum distractiv 
(11,07). Din țările socialiste (11,30). Cu scrisorile în 
față (12,10). Vă plac aceste melodii ? (13,30). Piese 
concertante de muzică ușoară (15,10). Melodii popu
lare care străbat lumea (16,20). Capodopere ale li
teraturii. Cezar și Cleopatra de G. B. Shaw (17,40). 
Melodii ascultate mereu cu plăcere (18,35). Gaudea- 
mus (emisiune pentru studenți) — (19,30). Recitalul 
baritonului Octav Enigărescu (20,40). Cîntece dragi 
de ieri și de azi (21,05). Interpreți cunoscuți, me
lodii mai puțin cunoscute (22,00). Moment poetic
(22.30) . „Razele de lună povestesc" — program 
muzică ușoară (23,57).

de

nești (20,30). Antologie poetică: George Coșbuc 
(21,05). Parada soliștilor și orchestrelor de muzică 
ușoară (21,20). PROGRAMUL II : Fantezii din ope
rete (7,45). Actualitatea literară (10,15). Ziare, zia
riști, opinii (12,10). Muzică de promenadă (13,20). 
Cîntăreți ai plaiurilor noastre (17,15). Amfiteatru 
literar. Semănătorismul și poporanismul (17,40). 
Din cele mai frumoase melodii populare (18,35). Pa
gini din operete românești (20,40). Moment poetic 
(22,30). Mărturisiri pe portativ (23,40).

I:PROGRAMUL
Program muzical de 
dimineață (5,06). „Ac
tualitatea agrară" 
(5,30). Cu cîntecul și 

(8,08). Suită corală din

ale acestor licee Unt axate pe ce
rințele actuale yi de perspectivă ale 
economiei fi culturii, urmărind îmbi
narea strînsă a procesului de învăță- 
mînt cu producția, asigurarea unei 
pregătiri cît mai. unitare a elevilor, 
respectînd diferențierile specifice sec
toarelor pentru care aceștia se pre
gătesc.

Noutăți se anunță și pentru tinerii 
din celelalte licee. Elevii din clasa a 
X-a din prezentul an școlar vor consti
tui prima promoție care va absolvi 
școala de cultură generală de 12 ani. 
Programele de învățămînt și manua
lele lor sînt nou elaborate, inclu- 
zînd în conținutul lor multe din ob
servațiile și sugestiile făcute de oa
meni de știință, cadre didactice 
universitare, profesori cu experiență 
pedagogică bogată, cu prilejul unor 
ample consfătuiri și consultări ini
țiate în ultimii doi ani de forurile 
de învățămînt. Potrivit acelorași su
gestii, anul acesta se va trece — 
experimental — la organizarea unor 
clase special profilate. Astfel, în 
orașele București, Cluj, Iași se vor 
înființa clase specializate pe preda
rea unei limbi străine (engleza, fran
ceza, rusa), începînd cu clasa a IlI-a 
din școala generală. în aceleași orașe, 
plus Timișoara, vor funcționa atît 
clase a X-a reală de matematică cît și 
de fizică.

Se realizează progrese și în dezvolta
rea învățămîntului seral și fără frec
vență. In aceste forme de studiu sînt 
înscriși numeroși oameni ai muncii din 
diferite sectoare de activitate — 73 000, 
cu circa zece mii mai mulți decît în 
precedentul an de învățămînt. Elevii 
de la seral au început cursurile la 
1 septembrie.

Mulți elevi vor începe în acest an 
cursurile în clase și școli noi, lumi
noase, moderne. Vor fi date în fo
losință peste 2 300 săli noi de clasă, 
care se adaugă celor aproximativ 
23 000 construite în anii 1960—1965. 
în clasele mirosind încă a var și vop
sea proaspătă, au început să fie pre
gătite pachetele cu manuale noi, re
partizate gratuit elevilor din școli ge
nerale și licee. Pentru acest an școlar 
au fost pregătite 596 de titluri, în a- 
proape 26 milioane de exemplare. Alte 
aproape 50 milioane de lei au fost 
alocate de statul nostru socialist pen
tru înzestrarea școlilor de cultură ge
nerală cu aparatură și material didac
tic, printre care se numără 162 de noi 
sortimente. Va continua, de asemenea, 
acțiunea de modernizare a procesului 
de învățămînt prin dotarea școlilor cu 
materiale audio-vizuale.

„NOTRE DAME DE PA
RIS" — o producție fran
ceză în culori, ecranizare 
după celebrul roman al lui 
V. Hugo. Regia: Jean De- 
lannoy. în rolurile princi
pale : Anthony Quinn (Qua
simodo) și Gina Lollobrigida 
(Esmeralda).

(14,08). Pagini din operete (17,15). în Jurul globu
lui (18,05). Știință, tehnică, fantezie. Din cuprins : 
Specia umană continuă să evolueze și azi ? (18,40). 
Varietăți muzicale (19,30). Sport. înaintea confrun
tărilor internaționale de fotbal (21,05). Carnavalul 
ritmurilor (22,55). PROGRAMUL II : Ștafeta melo
diilor (7,55). Coruri și dansuri din opere (10,00). 
Să citim împreună: „Iarna bărbaților" de Ștefan 
Bănulescu (fragment) — (10,15). Muzică de Ion
Dumitrescu la filmul „Muntele Retezat" (12,25). 
„Am ales aceste melodii pentru tine" (13,30). Ga
leria cu portrete muzicale (15,10). De ce î De unde? 
De cînd ? (emisiune pentru copii) — (15,30). Reci
talul sopranei Magda Ianculescu (16,00). Sat nou, 
cîntec nou (16,15). „Poze și pozne" de Mihail Jora 
(17,30). Cronica literară: Volumul antologic „Coș
buc, văzut de contemporani" (17,45). Scriitori la 
microfon : Horia Stancu (19,30). Seară de operetă 
„Liliacul" de Johann Strauss (20,40). Moment poe
tic (22,30). Concertul pentru pian și orchestră de 
Paul Constantinescu (Valentin Gheorghiu) ; poemul 
simfonic „Pinii din Roma" de Respighi (23,10). Pe 
ring — muzică de dans (23,59).

„LUMINA DUPĂ JALU
ZELE^ — producție din R. P. 
Ungară, în regia lui Nadassy 
Laszlo. Un film de spionaj cu 
Nagy Attila, Pecsi Ildiko, La- 
tinovits Zoltan.

jocul prin regiunile patriei
Năsăud de Tudor Jarda (10,03). Program de lieduri 
(10,15). Miorița : Interpreți de balade (11,20). Poe
mul simfonic „Fatma" de Constantin Bobescu 
(12,10). întîlnire cu muzica ușoară românească 
(12,45). Muzică populară cerută de ascultători 
(13,30). Caleidoscop muzical (15,30). în slujba pa
triei (17,15). Concertul melodiilor dragi (18,15). 
Radiosimpozion. Un imperativ economic esen
țial : organizarea științifică a produc
ției (18,40). Atențiune, părinți I — „A 
început școala* (21,05). PROGRAMUL II : Muzică 
din opereta „Vînzătorul de păsări" de Zeller (7,45). 
Maeștri ai secolului al XVIII-lea (9,03). Teatru ra
diofonic. „Roadele instrucțiunii*. Comedie de L. N. 
Tolstoi (10,15). Lucrări de Laurențiu Profeta : frag
mente din baletul „Prinț și cerșetor" ; Suită sim
fonică (12,30). Parada instrumentelor — muzică 
ușoară (13,20). „Doina mea, doină frumoasă" — 
program de doine și jocuri populare (14,00). Ineluș- 
Invîrtecuș (emisiune pentru cei mici) (15,30). Jocuri 
din Vrancea (15,50). Recital de operă David Oha- 
nesian 
ușoară

DUMINICA
PROGRAMUL I : 

Concert de dimineață 
(6,10). Valsuri nemu
ritoare (7,30). Emisiu
nea „Transmitem pen

tru sate" (8,00). „Spre soare* — muzică ușoară 
(8,40). Clubul voioșiei (10,00). Din cele mai cunos
cute melodii populare (11,15). „De toate pentru 
toți" (12,00) Concert simfonic popular (15,15). Sport 
șl muzică (16,03). Opereta „O noapte la Veneția" 
de Johann Strauss (montaj muzical-literar) (18,00). 
Teatru radiofonic : „Lady Windermere" de O. Wil
de (20,45). Scurt program de estradă (21,49). PRO
GRAMUL II : „Urcăm pe munți* — muzică ușoară 
(6,45). Cîntece din folclorul nou și jocuri populare 
(7,00). Teatru radiofonic pentru școlari : „Copilă
ria și tinerețea poetului George Coșbuc scenariu 
de Florin Sipoș (8,40). Actualitatea cinemato
grafică (10,45). Melodii populare cu : Maria Tă- 
nase, Dan Moisescu, Ionel Budișteanu (12,30). Suc
cese ale muzicii ușoare (13,40). Melodii recent lan
sate (14,10). Unda veselă (14,30). „Melodii maga
zin* emisiune muzical-distractivă : „A zecea 
muză* (15,10). Opera săptămînii în avanpremieră: 
„Fidelio* de Beethoven (15,45). Interpretul săptă
mînii : violonistul Mihai Constantinescu (16,57). Din 
cele mai cunoscute melodii de muzică ușoară (18,07) 
Refrene preferate — muzică ușoară (19,15). Mo
ment poetic. Eminesciene (22,30). în lumea operei 
cu Benjamino Gigli (22,40),

PROGRAMUL
Program muzical

I: 
de 

„Ac- 
agrară" 

(5,30). Marșuri patrio
tice (7,15). Fragmente din opera „Ileana" de Emil 
Monția (10,55). Cărți care vă așteaptă (11,20). Me
lodii populare interpretate la diferite instrumente 
(11,35). Aici, Timișoara I (12,30). Muzică ușoară 
(12,50). Voci, orchestre, melodii (14,08). Cîntece din 
folclorul nou și jocuri cerute de ascultători (15,00). 
Lectură în foileton pentru tinerii ascultători : „Toa
te pînzele sus" de Radu Tudoran (16,30). Tribuna 
radio (17,15). Dinamica industrială (18,40). Seară 
pehtru tineret (19,00). Concert de melodii româ-

E O 3 Program muzici 
dimineață (5,06). 
tualitatea a

(16,00). „Cu cele șapte note" — muzică
(16,30). Dialog pe teme coregrafice. Profi-

ment poetic (22,30). Caruselul melodiilor (23,51).

luri de coregrafi contemporani (17,45). Revista șla-
gărelor (18,00). Drumeții veseli. Concurs CU
tema : George Coșbuc (19,30). Seară de
operă. ,„Flautul fermecat" de Mozart (20,00). Mo-

SIMBĂTĂ
cîntece și jocuri „Ciocîrlia 
Baghetă în țara muzicii" : 
sice — Beethoven (10,30).

PROGRAMUL I : 
„Actualitatea agrară" 
(5,30). Ilustrate și me
lodii (7,30). Cîntă co
rul Ansamblului de 
(10,03). „Cu profesorul 
Culmile simfoniei cla- 
Concertul melodiilor

„ȚARA FERICIRII" — film
italian cu caracter social. Re
gia : Luciano Salce. Printre 
interpreți: Donatella Turri, 
Luigi Tenco, Umberto D’orsi.



h CEHOSLOVACIA — medalie de aur

■ ROMÂNIA — medalie de argint O

b(J. R. S. S. — medalie de bronz

aCQRESPOMPfMTA DIN PRAGA»

De sîmbătă, după 
meciul cîștigat destul 
de greu în fața echi
pei R.D. Germane vo
leibaliștii cehoslovaci 
s-au reinstalat în 
fruntea rerarhiei mon
diale. Ultima lor par
tidă, aseară cu Japo
nia, nu mai putea 
influența soarta; pri
mului . loc în clasa
mentul acestui cam
pionat. Acum, la Fra
ga, ca și în 1956 la Pa
ris, echipa Cehoslova
ciei și-a văzut efortu
rile încununate cu 
laurii titlului de cea 
mai bună formație de 
pe glob și, bineînțeles, 
cu medalia de . aur. 

i Frumosul succes al 
"voleiului din țara pri- 

' etenă este întru totul 
meritat. Pe parcursul 
competiției gazdele 
s-âu comportat con
secvent, fără fluctua
ții de formă. Evoluția 
lor în fiecare meci, 
inclusiv cînd adversa
rii au replicat viguros, 
a arătat o temeinică 
pregătire, dîrzenie, 
spirit de echipă.

Campionatul mon
dial de volei de 
Praga — afirmă toți 
specialiștii — a 
mult mai dificil decît 

trecute, 
partici- 
tumeul 

unele

pat locul al doilea, 
performanță pentru 
care merită toate fe
licitările. Din șapte 
partide ea a cîștigat 
cinci, pierzînd două 
(1—3 cu Cehoslovacia 
și 2—3 cu Polonia). Re
venirea reprezentanți
lor noștri din ultima 
parte a campionatu
lui a fost hotărîtoare 
pentru ca voleiul ro
mânesc să ocupe un 
loc pe măsura presti
giului ce îl are în 
arena mondială, pe 

■ măsura valorii echipei. 
Ca și acum zece ani, 
echipa României — de
venită între timp 
campioană europeană
— a cucerit medalia 
de argint, lăsînd o 
bună impresie prin 
varietatea jocului o- 
fensiv, prin omo
genitate. Evidențierea 
lui Drăgan și Udiș- 
teanu în toate meciu
rile, a lui Ganciu, Co- 
zonici, Schreiber nu 
presupune neglija
rea meritelor celor
lalți membri ai lotu
lui. Antrenorii S. Mi
hăilescu și FL Balaiș 
au, firește, contribu
ția lor la frumosul 
succes al voleibaliști
lor români.

„Totul e 
se termină
— spunea 
Sebastian 
ziariștilor, 
ciul de ieri cu Bulga
ria. ' Cuvintele își' au 
tîlcul lor... Un even
tual insucces ar fi a- 
dus echipa noastră 
chiar pe locul V (1), 
ceea ce ar fi însem
nat totodată ratarea 
șansei de a se califica 
direct în turneul olim-

spectaculoase ale unor pic de la Mexico. Ne
rezultate au dat 'în- ’ siguranța, ".'mai bine 

spus lipsa de încrede
re în forțele proprii,

ci 
fața

la

fost

în edițiile 
Majoritatea 
pantelor la 
final și chiar 
echipe necalificate în
grupul celor opt s-au 
prezentat cu șanse a- 
proximativ egale în 
lupta pentru titlu. 
Clasamentul ilustrea
ză fidel cele petrecu
te pe teren. în orice 
meci a fost posibil o- 
rice rezultat. De alt
fel, desele răsturnări

trecerilor de la1 Prâga 
nu numai un âăpect1’ 
inedit, ci și multă a- 
tractivitate.

La acest adevărat 
maraton voleibalistic 
echipa română a ocu-

F O T B A L

POLO Selecționata 

noastră feroviară 

campioană europeană
Al doilea campionat ' euro

pean feroviar de polo pe apă, 
desfășurat la Ștrandul Tinere
tului din București, a fost cîș
tigat de selecționata feroviară 
a României, care în meciul de
cisiv a învins formația R. D. 
Germane cu scorul de 3—2 

■'(1—0, 6—0, 1—2, 7 1—0). lată 
ordinea primelor- șase clasate :■ 
1. România ; 2. Ungaria ; 3.
R.D.. Germană ; 4. U.R.S.S.; 
',5. Bulgaria; 6. Iugoslavia.

NATAȚIE

„familii” industriale 4 Zlf -jJ]

bble cînd 
cu bine !“ 
antrenorul 
Mihăilescu 
după me-

s-a manifestat, de alt
fel. în rîndurile jucă
torilor români în cîte
va meciuri, în care ei 
au trecut prin toate 
fazele formei sporti
ve . de la exceptional 
la foarte slab... Lucru
rile s-au petrecut
astfel nu numai în 
partida cu Polonia,
cînd după' un început 
entuziasmata au pier
dut surprinzător, 
chiar și ieri, în
echipei bulgare. Prin 
eforturi deosebite în 
momentele cheie, ei au 
reușit totuși să învingă. 
Fără îndoială, într-o 
competiție de aseme
nea anvergură emo
țiile își spun cuvîntul, 
dar ținînd seama de 
pregătirea apreciată 
anticipat ca foarte 
bună de către specia
liștii noștri, de expe
riența majorității com- 
ponenților lotului, de 
posibilitățile ce le-au 
demonstrat în pasio
nanta finală româ
nească a „Cupei cam; 
pionilor europeni", nu 
putem înțelege de ce 
echipa nu și-a putut 
face jocul prin care 
nu o dată și-a atras 
aprecieri elogioase. Ac
tuala noastră repre
zentativă, mult întine
rită, are posibilități 
reale pentru perfor
manțe și mai bune. 
Spunîrid aceasta, ne 
gîndim în primul rînd 
la viitoarea Olim
piadă... '

Ion DUMITRIU

Rezultate din ultima 
zi: România—Bulgaria 
3—1 ; U.R.S.S.—Polo
nia 3-rl; R. D. Germa
nă—Iugoslavia 3—0 ; 
Cehoslovacia—Japonia 
2—3

CLASAMENT FINAL: 1. CEHOSLOVACIA,
campioană mondială ; 2. ROMÂNIA ; 3. U.R.S.S. ; 
4. R. D. Germană; 5. Japonia; 6 Polonia ; 7. Bta

O acțiune ofensivă a echipei 
tat (3—1) a însemnat

în meciul cu Japonia, a! cărui rezul- 
pas decisiv spre medalia de argint

(Telefoto C.T.K. — Agerpres)

Rezultate tehni
ce, etapa a XlV-a: 
Gloria București — 
Precizia Săcele
3—0 (0—0); Pro
gresul București — 

Universitatea Timișoara 9—0 
(3—0); Steaua — Farul Constanța 
14—o (6—0); Rulmentul Bîrlad — 
Constructorul București 8—0 
(0—0); C.S.M.S. Iași — Dinamo 
București 3—6; Știința Petroșeni — 
Grivița Roșie 5—6 (0-3).

în campionate
le categoriei A de 
handbal au fost 
înregistrate urmă
toarele rezultate : 
masculin (etapa a 
IV-a) : Dinamo București—Dina
mo Bacău 8—7 ; Steaua—C.S.M. 
Reșița 23—12 ; Universitatea
București—Rafinăria Teleajen 
21—11 ; Dinamo Brașov—Politeh
nica Timișoara 15—11 ; 7 .
Galați—Agronomica Iași 14—11 ; 
feminin (etapa a IlI-a) : Rapid— 
Universitatea București 10—7 ; 
Progresul—Mureșul Tg. Mureș 
12—6 ; Liceul nr. 4 Timișoara— 
Confecția București 7—8 ; Trac
torul Brașov—Rulmentul Brașov 
9—15 ; Voința Sighișoara—Uni
versitatea Timișoara 4—12.

HANDBAL

Știința

PRONOSPORT
Concursul din 11 septembrie

Steagul roșu—Steaua 
Știința Craiova—Rapid 
Petrolul—U. T. Arad 
Progresul—Farul 
Prog. Brăila—Oltul Km. V, 
Dinamo Pit.—Politehnica 
C.S.M.S. Iași—Jiul 
Chimia Suceava—Știința Buc. 
Oțelul Galați—Siderurgistul Gl. 
C.F.R. Pașcani—Dinamo Bacău 
Clujeana—Minerul Baia Mare 
Gaz metan—Minerul Lupeni 
Vagonul Arad—C.S.M. Reșița

x
1
1
1
X
1
1
1
X
X
1
1
1

Pe stadionul „Republicii", în timpul meciului Progresul—Farul

Rezultate tehnice
Dinamo București — Universita

tea Cluj: 4—0 (2—0). Autorii golu
rilor: Ghergheli (min. 22), Nun- 
veiler VI (min. 31), Haidu (min. 74 
și 83).

C.S.M.S. Iași — Jiul Petrila: 
2—1 (1—0). Autorii golurilor: Stoi- 
cescu (min. 9 și 67) pentru 
C.S.M.S., Crăciun (min. 86 — din 
„11 m") pentru Jiul.

Știința Craiova;— Rapid: 1—0 
(1—0). Autorul golului: Oblemen- 
co (min. 25 ■— din „11 m").

Petrolul Ploiești — U.T. Arad: 
2—1 (1—1). Autorii golurilor: Ba
dea (min. 14) și Dragomir (min. 
90) pentru Petrolul, Moț (min. 43) 
pentru U.T.A.

Steagul roșu Brașov — Steaua: 
0—0.

Progresul București — Farul 
Constanța: 3—1 (2—1). Autorii go

lurilor: Oaidă (min. 17), Mateianu 
(min. 31) și Gref (autogol, min. 79) 
pentru Progresul, Iancu (min. 37) 
pentru Farul.

Dinamo Pitești — Politehnica 
Timișoara : 2—0 (1—0). A mar
cat : I. Popescu (min. 28 și 52).

Cu prilejul campionatelor 
iernafionale de nafafie ale 
mâniei, găzduite sîmbătă și du
minică de bazinul Dinamo

• Capitală, campioana țării noas
tre CRISTINA BALABAN a sta
bilit două noi recorduri națio
nale : 1'09"4/10 la 100 m spate 
(v.r. 1'09"6/10) și 2'33”4/10 la 
200 m spate'(v.r. 2’39”1/10.

Rezultate din ultima zi a com
petiției : feminin 100 m liber: 
Eva Grecka (Polonia) 1’05’*27l0'} 
100 m bras : Magda Frolova 
(Cehoslovacia) 1'23"1/10 ; 200 m 
fluture : Heike Husfede (R. F. 
Germană) 2’36”5/10; ștafeta 
4X100 m liber : România (juni
oare) 4'40”5/10 ; masculin : 200 
m bras : Costa (România) 2'35" ; 
200 m fluture : Roland Schanz 
(R.D. Germană) 2’30”8/10 ; 400
m liber : W. Wojfakayfis, (Polo
nia) 4’32"2/10 (pe locul doi s-a 
clasat V. Moraru cu 4’33" — nou 
record republican) ; 100 m spa
te : Cseh Laszlo (Ungaria) 
1’03”9/10; ștafeta 4X100 m mixt: 
România „A” 4'17”5/10 (nou re
cord republican).

Clasamentul
1. Dinamo Buc.
2. Progresul
3. Steaua
4. Farul
5. Știința
6. Jiul
7. Dinamo Pit.

8—9 Rapid
U.T.A.

. 10. Petrolul
11. C.S.M.S.
12. Politehnica
13. Universitatea
14. Steagul roșu

2 1
2 o
2 0 
0 3 
o
1

in- 
Ro-

din
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că nici Ministerul Petrolului nu 
și-a clarificat plită- aium L'oo-.J 
menzile. „Noi mai avem timp pîhă 
la 15 octombrie" — obiectează to
varășii de la ministerul menționat'. 
Dar acum se stabilește producția 
anului viitor în această uzină 1 Eu 
văd în precizarea din timp și sta
bilitatea. planului uzinei coordona
toare veriga principală în perfec
ționarea mecanismului cooperării"

Din discuțiile cu cadre de con
ducere din unități cooperatoare s-a; 
desprins însă și- faptul .că, în spă7^ 
tele unor asemenea-greutăți obieș,-- 
tive, se ascund și neajunsuri* inter
ne. Bunăoară, uzina ploieșteana nu 
este ea, în primul - rînd, exemplu 
de disciplină contractuală. Acum 
cîteva .luni, ing. LIC.Ș. IONEL, di- 
rector adjunct al Uzinei de utilaj, 
chimic Ploiești, sesiza următoa
rele : „Noi livrăm uzinei „1 Mai" 
rulmenți mari. Dar inelele acesto
ra ni le forjează ea. Mai întotdea
una nu respectă graficul de pre
dare și, în plus, piesele sînt su
pradimensionate. Nu putem în a- 
cest caz nici noi expedia rulmenții 
la timp și, astfel, lipsa de discipli
nă a uzinei coordonatoare se răs- 
fringe asupra activității ei, ca un 
bumerang".

Care-i în prezent situația ? Din 
păcate, aproape aceeași.

— Este greu, desigur — recu
noștea ing. GHEORGHE BEY, șe
ful serviciului colaborare al uzinei 
coordonatoare — ca într-o aseme
nea situație să impui o respectare 
strictă a contractelor. Reușim to
tuși să primim la timp piesele și 
subansamblele necesare. Greutăți 
mai mari avem doar din - partea 
Fabricii de cauciuc Brașov.

Marea majoritate a întreprinde
rilor colaboratoare livrează piese 
și subansamble de înaltă calitate. 
Sînt rare cazurile cînd sosesc pie
se .necorespunzătoare. Notă disto

nantă face doar uzina „24 Ianua
rie"-din Ploiești,, -care a trimiy^r,. 

•maț multg-.ori .bacuri pentru pțe-j 
■vetatoarel'6 -de- btupție ■hidradheec 
cu abateri dimensionale. A fost ne
voie de remedieri pare au necesitat* 

ț multe .ore.'de manopera. în u.zîna? 
' coordonatoare. Dar de „ce- uzțife!
ploieșteănă a acceptat să executes 
remedieri pe contul ei ? O expli
cație ar fi și aceea- că și ea, . la., 
rîndu-i, livrează^-piese turnate!?i, 
forjate, matrite-riecorespunzătoffT'e'.'-' 
cărora CTC-ul le dă cu ușurință 
viza;-.rie-.-.pleeare, ■■ . l-^-

, Cu.acuitate-.se pune și problema 
organizăriit'prieîntrrzi;âte, pe mășuv! 
rali-,cerinteloj’r,,ș'ctviale,. a serviciu-; 
lui de , colaborare din uzina coor
donatoare'. De"'cîteva..luni nu se gă
sește timp să se. jg, în discuție su
medenia de , ^prpp.yneri și- studiul 
făcut; .în. acesLșe’nș de către servi-o 
ciul ^e ^organizare' a producției și 
a piuncii. ’.,..1,â .

■ ’ I, • ■ 1 O,,’! ' - ' . ' i J (J,.

Ce anume ar trebui subliniat în.
mod • deosebit în concluzie? Mț-d 
nisteruli • • Industriei Construcțiilor; 
de-Mașirti să stabilească fără întÎB*'. 
zlere și cu o perspectivă mai îfi-‘ 
delungată sarcinile de-plan ale uzi-» 
nei coordonatoare.: Asigurarea sta-4 
bilității planului în această uzină,, 
este condiționată' îti măsură hota-" 
rîtoare și de răspunderea cu care 
beneficiarji vor ț;bre,ciza din timp 
nevoile reale de instalații de foraj. 
Iată de ce această problemă ar 

. trebui să facă obiectul. unei discu- 
■ ții comune>liit|’eie|ind'ue'erea Minis'^

terului Inâusirfet Construcțiilor de 
Mașini și a ministerului benefi
ciar, pdritru șe șțabili soluții în 
vederea «.anomaliilor
care există“îiî' Prezent.? Se cuvine! 
totodată, ca uzina „1 Mai" să do
vedească o înaltă exigență în res- ' 
pectarea propriilor - obligații și7 
să-și sporească rolul de coordona-; 
tor al activității •'în întreg .ansam
blul de întreprinderi colaboratoare.;;
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CUM E VREMEA

Etapa echipelor gazdă
Etapa a patra a campionatului 

categoriei A a programat întîlniri 
interesante care au luat sfîrșit cu 
rezultate, în general strînse, ex
cepția făcînd victoria dinamoviști- 
lor bucureșteni asupra Universită
ții Cluj. Echipele gazdă au reușit 
să cîștige șase din cele șapte în
tîlniri. Steaua, mergînd pe linia 
bunei comportări de pînă acum, a 
realizat un prețios meci nul la 
Brașov în fața Steagului Roșu,, al 
cărui atac este lipsit încă de vi
goare. în rest, sînt de semnalat 
primele victorii în actualul cam
pionat ale Petrolului și C.S.M.S. în 
fața unor adversari care au luptat 
de la egal Ia egal cu învingătorii. 
La Craiova, echipa locală a adus 
Rapidului prima înfrîngere. Golul 
a fost înscris dintr-o lovitură de

la 11 m. Din păcate, de la acest 
meci nu avem alte amănunte, de
oarece, după cum ne informează 
corespondentul nostru regional, 
ziariștii au fost puși — nu pentru 
prima oară — în imposibilitatea de 
a-și lua însemnări. Ce părere au 
organizatorii ?

în urma jocurilor de ieri, în care 
s-au înscris 17 goluri, clasamentul 
a suferit modificări mai importante 
doar în partea sa superioară: Dina
mo București este acum noul lider, 
iar Progresul a trecut pe locul al doi
lea. Etapa a cincea (miercuri 14 
septembrie) programează întîlniri 
echilibrate care, probabil, vor a- 
duce mai multă lumină asupra 
configurației clasamentului cît și a- 
supra formei pe care o dețin jucă
torii noștri fruntași în ajunul apro
piatelor confruntări internaționale.

Crisfina Balaban

H Ritmul finalei
PARTIDELE RUNDEI DE IERI (A XIII-A) S-AU ÎN

CHEIAT CU URMĂTOARELE REZULTATE : Ciocîltea- 
Partoș 1—0, Gheorghiu-Drozd 1—0, Neamțu-Șuta 1—0, 
Buză-Botez 1—0, Drimer-Voiculescu remiză, Ghițescu- 
Giinsberger remiză, Mititelu-Stanciu remiză. Partidele 
Ungureanu-Reicher, Vaisman-Gavrilă și Nacu-Soos s-au 
întrerupt. Clasamentul ; Gheorghiu — 10,5 puncte, Par- 
toș — 9, Drimer-Ghițescu — 8, Buză — 7,5, Clocîltea 
— 7 etc.

Un turneu de șah de 
anvergura finalei cam
pionatului republican e 
asemuit, pe bună drep
tate, cu o alergare de 
mare fond, pentru că 
în ambele competiții 
succesul depinde de rit
mul impus de cel care 
dorește să învingă.

In actuala finală a șa
hiștilor, marele maestru 
internațional Florin 
Gheorghiu, campion al 
țării, a impus din nou 
un ritm rapid, pe mă
sura posibilităților lui 
cunoscute și, după 12 
runde, a înregistrat „vi
teza" de 7 victorii și 5 
remize. Procentul de a- 
proape 80 la sută nu 
este rău, însă ne amin
tim că anul trecut el a 
realizat, după același 
număr de partide, 11 
puncte — cifră care, 
probabil, va rămîne mult 
timp un record. Atunci, 
nimeni n-a putut ține 
pasul cu o asemenea 
„trenă", următorii cla
sați, Clocîltea și Nacu 
fiind distanțați la 2,5 
puncte, iar finala era ju
cată înainte de a fi in
trat în ultima sa treime. 
Acum însă, tenacele 
maestru ploieștean Ca
rol Partoș a intrat în 
„plasa" liderului încă de 
Ia start, formînd împre
ună cu acesta cuplul de 
bază al turneului care 
Iasă să se întrezărească

un finiș spectaculos, pa
sionant. Ei domină nu 
numai ca număr de vic
torii, ci și prin calita
tea partidelor, oferind 
pînă acum numeroase 
realizări șahiste valo
roase, presărate cu com
binații sclipitoare și 
subtile manevre strate
gice.

Faptul că primele 
două locuri ale clasa
mentului sînt oarecum 
hotărîte nu a scăzut in
teresul, deoarece între
cerea constituie un cri
teriu de selecție pentru 
participarea Ia apropiata 
Olimpiadă șahistă din 
Cuba. Deocamdată, din
tre ceilalți pretendenți 
Ia locurile fruntașe se 
remarcă în primul rînd

Ghițescu șl Drimer, ul
timul revenit în arenă 
după o absență de doi 
ani. De asemenea, debu
tantul Adrian Buză se 
dovedește un bun lup
tător de turneu, predi
lecția sa pentru jocul 
deschis, la atac, fiind 
lăudabilă. Pare să fi de
pășit „punctul mort" de 
la start și Victor Cio- 
cîltea, victoria sa din 
runda a 12-a (la Reicher) 
amintindu-ne de perioa
da sa de glorie. Soos 
(cunoscut ca un jucător 
agresiv, dar care acum 
parcă ezită să porneas
că Ia atac), Nacu (reve
lația finalei de anul tre
cut), Stanclu (care plă
tește de fiecare dată un 
greu tribut inconstanței 
șl modului cum își îm
parte timpul de gîndire), 
în sfîrșit, Mititelu (deși 
a cam renunțat la șahul 
combinatlv) mai au timp 
să se afirme în cele 7 
runde care au mai rămas.

Oricum, nivelul teh
nic ridicat al finalei ne 
dă speranțe că la ma
rea întrecere șahistă din 
capitala Cubei vom pu
tea prezenta o echipă 
puternică, bine pregă
tită.

• i • •’;•’■ .«.•■•

Rezultate în 'categoria; B

Actualitatea la tenis
Duminică • a -început la -Ma

maia;, un turneu internațional 
de tenis- la care participă 
sportivi din Australia, S.U.A., 
R. D. Germană, R. F. Germa
nă, Franța, Polonia, Italia, 
Austria și România. Rezulta
te din prima zi: simplu băr
bați : Howe (Australia)—Lu- 
tropp (R. F. Germană) 8—6, 
6—3 ; Sever Dron (România)— 
Tretin (R. D. Germană) 7—4, 
4—6, 6—3 ; Jamroz (Polo
nia)—Godin Dumitrescu (Ro
mânia) 10—8 ; 7—5 ; Hoogs 
(S.U.A.)—V. Marcu (România) 
6—2, 6—3 ; D. Viziru (Româ
nia)—Volkov (U.R.S.S.) 6—4,
6— 4 ; simplu femei: Danuta 
Wieczorek (Polonia)—Elena 
Dumitrescu (România) 7—5,
7— 5 ; Iudit Dibar (România)— 
Sanda Ciogolea (România) 
6—4, 6—1.

C. H.

La masa de joc; f.l, Gheorghiu ji V, Cio.cîlteq

Ieri în țară vremea a fost fru
moasă cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
17 grad.e la Borsec și Rădăuți și -27 
de grade- la Moldova- Veche și Băi- 
lești. In București vremea a fost 
frumoasă cu cerul variabil. Vîntul a 

pînă la -■ potrivit. Tețiîpe- 
ra'hrra ••■maximă a fost de 27 de 
grade.

Timpul probabil pentru 13, 14 și 
15 septembrie. Vremea se va încălzi

treptat. Cerul vă fi variabil. Vor 
cădea ploi locale către . sfîrșitul in
tervalului mai ales . în Bănat, Oltenia 
și nordul Moldovei. Vînt potrivii 
din sectorul vestic. Temperaturile 

•minime vor-fi Cuprinse. între 7 și 17 
grade;' iar maximele între' 20 și 30' 
de grade. In București vreme în ge- 

jneral"'frumoasăj'îyltanv încălzire. Cerul 
!va fi variabil. Unele înnorări se vor 
.’produce către, sfîrșțtul intervalului, 
cînd vor cădea ploi slabe. Vînt po
trivit din vest. Temperatura în creș
tere ușoară.

ODIHNĂ

(Urmare din pag. I)

Seria I: Chimia Suceava—Știința 
București 1—0 ; Oțelul Galați—Si
derurgistul Galați 0—0 ; Poiana 
Cîmpina—Ceahlăul Piatra . Neamț 
0—0 ; C.F.R. Pașcani—Dinamo Ba
cău 0—0 ; Dinamo Victoria Bucu
rești—Metalurgistul București 2—1; 
Progresul Brăila—Oltul Rîmnicu 
Vîlcea 1—1 ; Metrom Brașov—Fla
căra Moreni 2—0.

Seria a II-a : A.S.A. Tg. Mureș— 
C.S.M. Sibiu 4—0 ; Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii—Unirea Dej 1—0 ; 
Crișul Oradea—C.F.R. Arad 5—0 ; 
Clujeana—Minerul Baia Mare 3—2; 
C.F.R. Timișoara—A.S. Cugir 1—0; 
Gaz metan Mediaș—Minerul Lu
peni 4—2 ; Vagonul Arad—C.S.M. 
Reșița 2—0.

Ilie Năstase, recentul învingător 
al lui Ion Tiriac, va evolua și în 

concursul de la Mamaia

Cassiuș Clay în sene...
i ‘ - '-f •;. • . ' • ’ ■

Pe ringul instalat la „Wâldstă- 
dion" din Frankfurt pe Main, în 
prezența a 40 000 de spectatori, 
boxerul de culoare Cassius Clay 
și-a apărat pentru a 4-a oară în 
acest an titlul mondial la; cate- - 
goria grea, înyingîndu-1 prin K.O. 
tehnic, în repriza a 12-a, pe cam
pionul european Kârl Mildenber- > . 
ger (R.F.G.). Deși a pornit^ cu un 
handicap de greutate de 4,500 kg, 
Mildenberger a luptat cu mult 
curaj, rezistînd (cu arcada stingă 
deschisă încă din repriza a 4-a), 
pînă cînd arbitrul englez Teddy 
Waltham a oprit meciul și l-a 
declarat învingător pe Cassius

Clay. Este a 21-a victorie înainte 
' dă limită'a lui Cassius Clay; care 
în cele 26 de; meciuri susținute 
ca profesionist nu a cunoscut, în- • 
frîngerea. Boxerul vest-germări', ca 
și canadianul Chuvalo, a fosț un 
adversar foarte dur și numai pri
ma mea întîlnire cu Sonny Liston 
o consider mai' dificilă decît a- 
ceașta — a spus după meci învin
gătorul. Eostul campion mondial, 
Joe Louis, prezent la această în
tîlnire, a declarqt: „Cei care cre
deau că totul va dura două-trei 
reprize s-au înșelat. Mildenber
ger, deși rănit, a boxat bine. Nu 
este ușor să reziști 12 reprize lui 
Cassius".

nuși® a zidurilor fOrtareței Kron
stadt, unde a '{ost cucerită una 
dintre primele mari biruințe împo
triva forțelor contrarevoluționare, 
în 1918,

Turistul care . cutreieră împreju
rimile Leningradului are la înde- 
mînă nu numai.,, posibilități nenu
mărate de a-și îmbogăți , bagajul 
de cunoștințe istorice, de a-și des
făta r privirile prin contemplarea 
vestigiilor de artă ale trecutului, 
ci și. condiții prielnice pur și sim
plu.,, pentru a se odihni. La o dis
tanță de numai-douăzeci .de kilo
metri de marele oraș, începe așa- 
numita „zonă de vilegiatură". -Pe 
malul apusean .alistmului Care- 
liei,,,în,,mijlocul, unor . peisaje în- 
cîntătoare ..prin abundența vegeta
ției,-r- de lq .bezna brădetului la 
verdele luminos al codreturilor 
de tisă, și ,zadă, la colonadele albe 
ale. mestecenilor-.— s-a înălțat .-.în 
ultimii, ajii ,q .adevărată salbă de 
sanatoiiit-hoteluri,-case de odihnă, 
care,, „pot- adăposti . concomitent 
două.-.șute, de mii de persoane. De 
mare popularitate se bucură cam
pingurile . organizqte în cîteva 
locuri, aproape de.plăjile cu nisip 
fin ale golfului Finic.

Mai odihnitor ca oriunde pare 
popasul pe malul lacului La
doga. Aici te întîmpină una dintre 
cele . mai splendide priveliști ale 
nordului jus,:;o imensitate de .exi
luri-seînteind cenușiu,.(ai senzațja 
că te-ai rătacit din» nou în preajma 
Balticii atotprezente-1), iar pe țărm 
un fremătător ocean de. nesfîxșite 
păduri. Abia dacă, zărești- ici-cplp, 
în mijlocul acestei infinități verzi, 
petele albe ale vilelor,, sanatorji- 
lor, hotelurilor. Și, totuși, nu-.șîht 
deloc puține : zeci de mii de vile- 
giaturiști .își, petrec aici în fiecare 
an zilele, de vacanță, își umplu 

■•■. plămînii cu aerul -pădurilor. Una 
dintre atracțiile-turistice ale Lado- 
găi o reprezintă insulele sale 
mai ales Valaam și O'reșek'' — 
unde florei caracteristice i se ,g- 
daugă o faună inedită, în care 
predomină imensa mulțime a păsă
rilor venite aici primăvara tooraai 
din Delta^NHulur. ' <țe «

„~’Ză'r'ilb l'ârgi îiideqmnă iniintf ' ia 
drumeție!'Sufi'aupolg lor ne luăm

dogăi'^și ale Nevei, „de la desfătă
toarele împrejurimi ale Leningra
dului, oraș al tumultului creator,

vezimi acvatice al havuzurilor și 
cascadelor). Intri în palatul lui 
Petru al III-lea sau în palatul Eca- 
terinei a II-a — ambele construite 
după planurile arhitectului Rinaldi 
și decorate de murăliștii Stefano 
Torelli și Serafino Barozzi.— cu 
sentimentul că pășești pe un tărîm 
al fanteziei spumoase, izvoditoare 
de capricioase arabescuri ale pen
sulei și daltei. îndeosebi celebrul 
„salon de cristal", cu pereții săi 
tapetați cu sute de mii de infime 
gămălii de sticlă, întruchipînd . re
prezentări fantastice , de păsări e- 
xotice, cu podeaua sa alcătuită 
dintr-un splendid mozaic de smalț 
multicolor, îți sugerează, peste 
veacuri, tot farmecul și rafinamen
tul barocului tîrziu.

Nici unul dintre- vizitatorii care 
cutreieră, în zilele de vacan
ță, împrejurimile Leningradului, .nu 
renunță la plăcerea de a păși pe 
străzile orășelului Pușkin (fostul 
Țarskoe Selo), adevărat leagăn al 
poeziei ruse. In liceul de aici și-a 
petrecut anii copilăriei și adoles
cenței, s-a format ca om, cetățean 
și poet cel ce avea să plămădeas
că fundamentul limbii și poeziei 
ruse moderne,- Alexandr Serghee- 
vici Pușkin. Aproape fiecare clă
dire, fiecare stradă, fiecare piatră 
din această așezare evocă un stih 
pușkinian.

S-ar putea continua pe pagini 
întregi înșiruirea locurilor isto
rice și a monumentelor de artă 
care înconjoară, ca o „centură 
a istoriei și a frumosului", orașul 
de pe malul Nevefde la pavi
lioanele și grădiniie Pavlovskului,- 
cu sala de concerte unde, pen
tru întîid oară, au răsunat-acordu- - 
rile unor capodopere ale. lui Glinka 
și Ceaikovski și unde, cîndv.a,. în 
fiecare vară, orchestra era dirijată 
de Johann Strauss, pînă la vria 
„Penate", de pe malul golfului Fi
nic, unde a triăit și a pictat Repin.

. și undef vara., mpi ; ales,--se . adu-nqu 
■.- scriitorii ifiofki și .Kprqleiiko, șă- 

vanții Pavlov, și Stjcendv; muzipi’e-^ 
nii Glazunov și Șaliapin ;’d'eîa cb- 
liba din.stuf.și paie de pe. prfllul. rămas. îo-qn'de. la !scînteierile Ma
lacului Razliv, unde - s-a. adăpostit J—xl 
Vladimir Ilici Lenin de urmărirea 
guvernului provizoriu în vara ănu- ’ 
lui 1917, pînă la încremenirea-ce- dar și al odihnei.
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VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATA INTERNAȚIONALĂ
A

a™ Comunicatul Intllnirii 
consultative a reprezentanților 
parlamentelor din opt țări

'T Vizita în Iugoslavia 
a ministrului 
de externe român

PARIS VIENA

europene
BELGRAD - ll?i — 4 Coresponden

tul Agerpres,. N1. Plopeanu-. ■ trans
mite : întîlnirea’- consultativă- a re
prezentanților ''p'arlamentePor-" din 
opt țări europene-și-a încheiat' lu- 
crările. La sfîrșit a fost dat publi
cității un comunicat.

Delegații parlamentelor' Belgiei, 
Bulgariei, Danemarcei', .'Finlandei, 
Iugoslaviei, României,t'Buedi'ei '-1 și 
jUngariei, țări ■ coaatoare«'ale rezo
luției „Acțiuni pe plan regional în 
.vederea îmbunătățirii- relațiilor de 
.bună vecinătate^între'statele- euro
pene aparținînd -unor sisteme- 'so- 
■cial-politice diferite", ■ inițiată- de 
icătre România și adoptată în una
nimitate la cea de-a 20-a sesiune 

-a Adunării Generale a O.N.U., s-au

11. — Corespondentul 
Plopeanu, transmite:

A XVI-a

Pug wash “
Șub dbyîza /„O&menti'.Șub dâyiiă... I „Oamenii;. de 

știință șf?problemele internațio
nale conțemporane", duminică, 
în localitatea Sopot (R. P. Polo
nă),. s-au deschis lucrările ce
lei de-a 16-a Conferințe inter
naționale a mișcării „Pugwash".

La lucrările conferinței parti
cipă peste 100 de reprezentanți 
ai oamenilor de știință din 23 
de țări ale lumii.

Din Republica Socialistă Ro
mânia participa prof. dr. do
cent Ion Agîrbiceanu, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, și 
prof. dr. docent Valentina Han- 
ga, de la Facultatea de drept 
din Cluj.

Participă, 
calitate de 
zentanți ai 
organizații 
tru pace.

Lucrările
vor dura pî.nă la 16 septembrie, 
se desfășoară pe patru grupe 
de studiu și vor dezbate pro
bleme privind dezarmarea, 
securitatea popoarelor, coexis
tenta pașnică, situația din Viet
nam, precum și problema des
tinderii în Europa.

Gh. GHEORGHIȚA

întîlnit la Belgrad în zilele de 10 
și’TL-septembrie" 1966, la invitația 
Skup’știnei Federale a R.S.F.I., în 
scopul examinării propunerii aces
teia privind convocarea conferinței 
parlamentelor europene.

în discuții, se arată în comunicat, 
ei" ău confirmat din nou, acordul lor 
de a Continua eforturile în scopul 
aplicării concrete a principiilor a- 
cestei rezoluții," și în această pers
pectivă au considerat că este de 
dorit și util să se convoace confe
rința delegaților parlamentelor eu
ropene.

Ordinea de zi a acestei conferințe 
ar trebui să fie stabilită avîndu-se 
în vedere tendința generală de a se 
depista și găsi măsurile concrete 
cele mai bune care ar trebui în
sușite în scopul realizării ideilor 
conținute în rezoluția O.N.U.

Sugestiile și propunerile care 
s-ar formula în cursul conferinței 
ar urma să fie supuse spre exami
nare parlamentelor.

; Participanții Ia Tntîlnirea de la 
. Belgrâd și-au exprimat dorința ca 

țările coautoare ale rezoluției,' după 
ce vor obține acordul parlamente
lor lor, să întreprindă pași și să 
treacă la consultări cu 
parlamente, europene în vederea 
conferinței V pe care a 
Skupștiriă Federală a R.S.F.I.

Delegațiile și-au exprimat in
tenția de a se întîlni din nou, dacă 
va fi necesar, în vederea precizării 
ordinei de zi, a modului de lucru, 
a locului și a datei la care să fie 
convocată conferința.

BELGRAD 
Agerpres, N. 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Măriescu, împreună cu soția, a 
sosit la 10 septembrie în R.S.F. 
Iugoslavia, venind din Italia, într-o 
scurtă vizită, la invitația secreta
rului de stat pentru afacerile ex-

terne al R.S.F. Iugoslavia, Marko 
Nikezici. In timpul șederii în R.S.F. 
Iugoslavia, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia va vizita unele localități tu
ristice de pe litoralul Mării Adria- 
tice și va avea întrevederi cu per
sonalități iugoslave.

Tradiționala>
Pavilionul

celelalte

propus-o

încheierea Conferinței muncitorilor din întreaga Germanie

Chemare la apropiere
și înțelegere între
cele două state germane

11 (Agerpres). — La 
încheiat lucrările ce-

LEIPZIG
Leipzig s-au
lei de-a 24-a Conferințe a munci
torilor din întreaga Germanie. 
Timp de două jzile, reprezentanți 
ai. muncitorilor și activiștilor sin
dicali din R.D.G., R.F.G. și Berli
nul occidental au discutat despre 
căile de dezvoltare a Gerjnaniei și 
viitorul poporului german. . în în
cheiere, participanții au adoptat o 
„Chemare la acțiune" în'- care se 
spune : „Cea de-a 24-a Conferință 
a muncitorilor din întreaga Ger
manie- cheamă la tratative oficiale 
conducerile P.Ș.U.G. și P.S.D.G., 
sindicatele și alte organizații de . 
masă din R.D.G. și Germania oc
cidentală. Numai prin asemenea

au 
în

tratative se poate ajunge la apro
piere și înțelegere, la destindere și 
la normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane".

Participanții la conferință 
adoptat, de asemenea, un apel
care cer guvernului S.U.A. să în
ceteze neîntîrziat agresiunea împo
triva poporului vietnamez. '

S-a stabilit ca următoarea con
ferință a muncitorilor din întreaga 
Germanie să aibă loc la Leipzig 
în zilele de 10 și 11 martie 1967.

P. C. din Belgia

Aniversarea

sărbătoare a ziarului românesc

99 I’Humanite"
Sute de mii de pa

rizieni se îndreptau 
simbătă dimineața 
spre pădurea Vin
cennes spre a parti
cipa la marea sărbă
toare tradițională a 
ziarului „l’Huma- 
nite". Aci i-a întâm
pinat un adevărat 
orășel, răsărit ca 
peste noapte, prin 
munca neobosită și 
plină de fantezie a 
organizațiilor locale 
ale .Partidului Comu
nist Francez din Pa
ris și din departa
mentele Franței. Pe 
sttazile și’ aleile lui. 
aproape 400 standuri 
ofereau cele mai va
riat? produse regio
nale servite de tineri 
și tinere în pitorești 
costume naționale. 
Un punct deosebit de 
atracție l-a' constitu
it „cetatea interna
țională", formată de 
standurile . a 34 de 
ziare frățești. Stan
dul „Scînteii" 
registrat tot 
un

din 
Ca 

. dl

de asemenea,, 
observatori, 
O.N.U. și ai 
internaționale

conferinței.

în 
repre- 

unor 
pen-

care

Probleme financiare complexe
în fața economiilor occidentale

„Lunile următoare vor fi dacă 
nu-dominate,, cel puțin confruntate 
de • probleme monetare* șl finanr 
ciare internaționale" — scrie în- 
tr-un editorial cotidianul cercu
rilor de afaceri pariziene LES 
ECHOS. Enumerînd principalele 
aspecte ale acestor probleme, care 
preocupă cercurile financiare occi
dentale, în articol se arată : „Lira

rămîne amenințată'ații de

Varșovia, 11.

sîrmă ghimpată
cuO fotografie transmisă 

cîteva zile . în urmă din. Saigon, 
de agenția United Press Inter
national. Fajâda unui birou de 
votare. La intrare, un .„candi
dat” vorbește alegătorilor (care 
în fotografie nu se văd). în spa
tele vorbitorului un soldat înar- 
mat stă de veghe. Multiplicînd 
acest clișeu de 5 233 ori (nu
mărul birourilor de votare ame
najate) obținem un aspect semni
ficativ al pregătirii spectacolului ' 
electoral, desfășurat duminică în 
zonele din Vietnamul de* sud în 
care regimul militar de lâ Saigon 
își mai exercită autoritatea/

„Campania 'electorală', nil's-â 
mărginit doar la intensificarea 
activității aparatului represiv ; 
străzile Saigonului și altor orașe ' 
au fost inundate*cu afișe, iăr-pos-

’ turile de radio nu și-au1 -întrerupt’' 
emisiunile zi .și noapte; cherrrîhd 
alegătorii la vot. Candidațit'pen- 
tru așa-zisa „Adunare constitu
antă" au toșl selectați, friați și ia
răși selecfafi.de comisia instituită

' în acest scop.
în toi cursul zilei de duminică, 

atît timp cît au durat „alegerile” 
pentru Adunarea constituantă, 

; "organizate de regimul de la Sai- 
"'gon, centrele de votare ad fost 

păzite de aproximativ 500 000 
solda)i guvernamentali. Autori- 

‘făjile generalului Ky au adoptat, 
; ^e asemenea, o serie de măsuri 

menite să determine populația să 
participe la vot. Astfel, de pildă, 

■‘poliția a făcut descinderi la do- 
■ '-miciliui celor care nu se prezen

tau să-și ridice buletinele de vot, 
pentru a-i obliga să se prezinte 
ia vot, iar armata „a transportat” 
cu vehicolele sale spre centrele 
de votare pe locuitorii regiunilor 
rurale.

Aciualele „alegeri” au urmă-

I

sub controlul forțelor Frontului 
Național de Eliberare. De altfel 
din totalul de 15 500 000 locui
tori sud-viefnamezi în listele de 
alegători nu au figurat decît 
5 288 000 de persoane. Dintre 
acestea aproximativ 30 la sută nu 
s-au prezentat la vot. Chiar în 
preajma „alegerilor” s-a anunțat 
că un mare număr de grupări 
politice și religioase au hotărî! 
să boicoteze alegerile. In semn 
de protest împotriva farsei elec
torale, 423 de budiști au orga
nizat o grevă a foamei de 72 de 
ore.

> Analizînd condițiile alegerilor, 
publicația londoneză „The Eco
nomist” conchidea pe bună 
dreptate că „viitorul parlament 
hu va’ fi democratic în nici un 
Tens,’ ei neputînd reprezenta 
-.poporul; în schimb, el va da 
posibilitatea generalului Ky ca, 
sub masâa parlamentarismului, 
să-și exercite mai departe pu
terea”. Desfășurarea alegerilor 
confirmă aceste aprecieri —■ ca 
farsă menită să camufleze refu
zul de a se permite populației 
sud-vietnameze să-și spună cu- 
vînful, să-și decidă propria soartă.

Radu BOGDAN

. Sterlină rămîne amenințată ‘ atît de 
inflația internă din Marea Britanie 
cît și de criza de încredere-.ce se 
manifestă printre deținătorii de 
lire din exterior.

La rîndul său, dolarul slăbește, 
poate mai puțin datorită deficitului 
balanței de plăți, care este un de
ficit de putere, cît mai ales datorită 
faptului că unele țări continuă să 
convertească în mod sistematic în 
aur fondurile lor de devize.

în fine, problema lichidităților 
internaționale este mai ascuțită ca 
niciodată. Este vorba de. ansamblul 
mijloacelor de plată destinate să fi
nanțeze schimburile comerciale și 
mișcările de capitaluri".

Toate acestea fac — arată ziarul 
în concluzia analizei — ca „alter
nativa să constea. între, inflație 
prin creșterea dobînzilor la împru
muturi și atenuarea, creșterii eco
nomice prin reducerea investiții
lor".. Probleme grave se vor pune 
astfel economiilor occidentale" — 
scrie în încheiere LES ECHOS.

securității

-
-■ rit să dea o aparenfă de „legali- • 

jtate” juntei aflate acum la pu- ' 
tere, iar protectorilor săi ameri
cani — un alibi, pentru continua
rea și extinderea, războiului' , lor. . 
de agresiuni. Dar ce valoare pot 
avea aceste „alegeri” - -desfășu
rate în condiții de teroare ? In 
plus, trebuie avut în vedere că 
cea mai mare parte a teri
toriului sud-vietnamez se află

NULETIAJ

Completarea buletinului de vot
Desen de EUGEN TARU

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Lâ Bruxelles a avut loc o ședință 
festivă consacrată celei de a 45-a 
aniversări a Partidului Comunist 
din Belgia. La ședință, la care au 
participat, reprezentanți ai diferite
lor federații ale P.C. din Belgia, au 
luat cuvîntul Ernest Burnelle, pre
ședintele P.C. din Belgia, ' Frans 
Van den Branden, vicepreședinte al 
P.C. din Belgia, care au chemat pe 
comuniștii ■ belgieni > și .'întregul po
por belgian să întărească lupta 
pentru apărarea păcii, pentru în
cetarea războiului agresiv dus de 
S.U.A. în Vietnam.

a tn- 
timpul 

aflux de vizita
tori dornici să cu
noască din imagini și 
albume frumusețile 
peisajului românesc 
și înfăptuirile Româ
niei socialiste.

Distracțiile popu
lare, spectacolele în 
aer liber la care s-au 
produs arțiști dintre 
cei mai renumiți au 
contribuit la reușita 
serbării.

Punctul culminant 
al manifestării poli
tici .l-a constituit 
mitingul de duminică 
după-amiază, țintit în 
prezența membrilor 
Biroului Politic și ai 
C.C. al P.C.F. La mi
ting au asistat repre
zentanți ai unor par
tide comuniste și ai

ziarelor frățești 
numeroase țări, 
invitat al C.C. 
P.C.F. a fost prezent 
tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru su
pleant al Comitetului 
Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In cuvîntul său. 
Waldeck Rochet, se
cretarul general al. 
Partidului Comunist 
Francez, a denunțat 
agresiunea americană 
in Vietnam și a afir
mat deplina solida
ritate cu eroicul po
por vietnamez. Refe- 
rindu-se la probletția 
securității europene. 
Waldeck: Rochet a a- 
rătat că P.C.F. se 
pronunță pentru în
locuirea blocurilor 
militare actuale prin- 
tr-un sistem de seen- ■ 
ritate colectivă euro- 

. peana, pent.ru coope
rare strînsă între 
toate țările Europei, 
fără discriminări, cu 
respectul indepen
denței naționale și, în 
această -, perspectivă, 
salută ca un progres 
îmbunătățirea relații
lor dintre Franța și 
țările socialiste: Wal
deck Rochet a expus 
apoi obiectivele pro
gramului Partidului 
Comunist Francez în 
problemele de politi
că internă în pers
pectiva alegerilor le
gislative.

Serbarea ziarului 
„L’Humanitâ" a con
stituit o importantă, 
manifestare politică, 
aducîncl o dată . în 
plus, mărturia încre
derii și atașamentu
lui maselor largi 
populare față de 
Partidul Comunist 
Francez.

Ada GREGORIAN

la Tirgul 
internațional
Intr-un cadru festiv, pre

ședintele republicii Austria, 
Franz Jonas, a inaugurat as
tăzi cea de-a 84-a ediție a Tîr- 
gului internațional din Viena 
și a 20-a ediție de toamnă de 
după cel de-al doilea război 
mondial. Participă firme din 
28 de țări.

In cuvîntul său introductiv, 
primarul orașului Viena, Bru
no Marek, a amintit că Ro
mânia a fost una din cele trei 
țări care au participat la pri
ma ediție a Tîrgului vienez de 
după război. De astă dată, Ro
mânia participă pentru a 12-a 
oară cu o expoziție reprezen
tativă instalată pe o suprafață 
de peste 1 100 m.p. Un prim 
loc în expoziție-îl ocupă expo
natele sectorului construcțiilor 
de mașini, mașini-unelte, ma
șini de prelucrare a lemnului, 
mașini pentru industria tex
tilă, tractoare, mașini agricole, 
mașini rutiere, utilaj electro
tehnic, utilaj de construcții și 
altele.

. expuse, de asemenea, produ
sele industriei chimice și pe
troliere. ale industriei mate
rialelor de construcții: Indus
tria ușoară și producția arti
zanală silit, prezente cu.o. va
riată gamă de produse, și mo
dele.' Sînt bogat reprezentate și 
produsele industriei alimen
tare. băuturile, ca și produsele 
agricole, plantele medicinale 
și tutunul.

Participarea ' României cu 
unul din cele mai mari pavi
lioane din tîrg, precum și pre
zentarea a peste opt sute pro
duse de export, formează tema 
a numeraăse relatări apărute 
în mai multe ziare austriece, 
care în articolele lor sublinia
ză aspecte ale dezvoltării eco
nomiei românești. Astfel ' de ' 
articole și reportaje au apărut 
în „Wiener Zeitung", „Volks- 
blatt", „Wirtschaft", „Die 
Presse", „Kronen Zeitung" și 
altele. Jurnalul austriac 
actualități cinematografice 
televiziunea vest-germană

La. loc de frunte sini

făcut filme care scot în evi
dență diversitatea de produse 
și prezentarea lor artistică in 
cadrul expoziției. Numerosul 
public care a început vizitarea 
expoziției, între care oameni 
de afaceri, specialiști și gaze
tari apreciază pavilionul ro
mânesc ca un bun prilej de 
cunoaștere a potențialului în 
continuă dezvoltare al econo
miei României citiși a posibi
lităților sale de export și ex
primă interesul viu față de 
extinderea relațiilor econo
mice, reciproc avantajoase, în
tre Austria și România.

Ion TONCEANU

ALGER

Primul festival
național
de folclor

Deschisă joi seara de către 
președintele Consiliului național 
al revoluției Houari Boumedie
nne, la Alger s-a încheiat du
minică seara finala primului 
festival național de artă populară.

Cu acest prilej, Bachir Bouma
za, membru al Consiliului națio
nal al revoluției și ministru al in
formațiilor în guvernul algerian, 
a rostit o cuvînfare în care a 
subliniat între altele că festiva
lul este un adevărat inventar al 
comorilor folclorului . algerian. 
Poporul nostru, a arătat minis- 

inlormațiilor, a știut să ră- 
să-și 
sale, 

iar

ff1 

Irul 
mînă credincios lui însuși, 
conserve valorile creației 
Folclorul- este una : din ele, 
rolul primului festival este de a-l 
cunoaște mâi bine, de a-l. salv
garda și îmbogăți". Boumaza a 
anunțat cu acest prilej, în numele 
guvernului, crearea . și funcționa
rea pentru prinsa dată în: istoria 
Algeriei, începînd din 1967, a 
unui. Institut național de artă 
populară. După cuvîntarea mi
nistrului informațiilor a urmat de
filarea celor 48 de echipe artis
tice .de amatori calificate în 'fi
nală,, care, pî.nă duminică seara 
și-au disputat la Alger cele opf 
premii.

C. BENGA

0 nouă experiența

pentru arborii săi 
și pentru esențele

,sub pămînt“

la bordul unui 
plecind spre Bel- 
întreprinde o vi- 
invitația guvernu- 

anuriță . agenția

EE3 PAPEETE, 
f 11 a !■ S î ii a

Mansfield

rope neeu

î

Profesorul
Goldman,, consilier spe- 
Casei'Albe, și-a’dat de- 
Misiunea Iui Goldman 

în înlăturarea .neintelege-

Era RABAT. Sesiunea anuală a 
““ Comitetului regional pentru 
Europa al Organizației Mon
diale de Sănătate (O.M.S.), ale 
cărei lucrări s-au deschis la 3 
septembrie ia Rabat, a luat sfir- 
șit simbătă, cînd au fost adopta
te o serie de rezoluții. Participan
ții ău ' elaborat un program de 
luptă împotriva bolilor cardio
vasculare și a epidemiei de ho
leră răspîndite în estul bazinului

mediteranean, precum și a pam- 
dismului și variolei,, virusuri 
semnalate- în Africa de 'nord și 
anumite state europene; -

WASHINGTON.

cial al 
misia, 
consta 
rilor existente între Ădminisira-

. ție și cercurile universitare care 
se pronunță împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam. Ex- 
plinind motivele, care l-au deter
minat să părăsească Casa Albă, 

. prof Goldman a menționai, îna
inte de toate, „neîncrederea re- 

. ciprocă" .în relațiile dintre admi
nistrație și numeroși intelectuali.

RIO DE JANEIRO. Studenții 
universităților din Brazilia, 

aflați în conflict cu guvernul 
mareșalului Castello Branco de 
două săptămîni, au ' amenințat 
simbătă cu declararea unei gre
ve generale în toată țara.

lihcate făcuseră să explodeze o 
bombă, nu a mai apărut nici un 
număr din „Worker".

ES PARIS. Ministrul de externe 
al Franței, Couve de Mur- 

ville, a părăsit duminică după- 
amiază Parisul 
avion special, 
grad, unde va 
zită oficială la 
lui iugoslav, 
France Presse.

începînd de astăzi, ora II, 
o femeie de 25 de ani, al că
rei nume nu a fost dat în vi
leag, va cobori în fundul unei 
peșteri din masivul Audi- 
bergue (Franța) pentru a locui 
mai multe luni sub pămînt. 
Este cea de-a treia experien
ță din seria de acest gen, care 
se desfășoară sub conducerea 
lui Michel Siffre, directorul 
Institutului francez de speolo
gie. Prima experiență a fost 
realizată de Josie Laurăs, o 
tînără din Nissa, care a petre
cut 89 de zile în fundul unei 
peșteri, iar cea de-a doua — 
executată de Jean Pierre 
Mairetet — a început la 1 iu
nie și urmează să dureze șase 
luni.

Scopul acestor experiențe 
nu este de a acumula recor
duri, deși Mairetet s-ar putea 
să-l întreacă pe englezul Da
vid Lafferty, care a rămas 130 
de zile sub pămînt. Este vor
ba de a înregistra date știin
țifice despre comportamentul 
organismului uman pus în 
afara condițiilor obișnuite de 
viață. Specialiștii controlează 
ritmul cardiac și' respiratbr, 
verifică reacțiile fiziologice ale 
speologilor, înregistrîndu-le 
pe aparate perfecționate. 
Tînăra care coboară astăzi va 
transmite indicațiile fiziologi
ce prin telemetrie, prin inter
mediul unor radio-emițătoare.

PAPEETE. într-o regiune si- 
““ tuată în apropierea atolului 
Mururoa din Pacific, a avut loc 
o experiență nucleară, efectuata 
de centrul de experimentare 
francez. Agenția France Presse 
menționează că „experiența a 
fost reușită". Președintele Fran
ței, Charles de Gaulle, împreu
nă cu delegația care-1 însoțește 
în vizita sa în teritoriile france
ze din Pacific au asistat la des
fășurarea experienței nucleare.

LISABONA. Douăzeci și cinci 
de morți, acesta este bilanțul 

victimelor puternicului; incendiu 
care s-a abătut asupra pădurii 
Sierra de Cintra, cîntală de Bv- 
ron, celebră 
multiseculari 
sale rare.'

VENEȚIA: Cea de-a 27-a
“ ediție a Festivalului interna
țional al filmului de la Veneția 
s-a încheiat sîmbătă cu decerna
rea premiilor.- Marele premiu 
„Leul de Aur" a fost acordat fil
mului „Bătălia de-la Alger" de 
Gillo Pontecorvo (Italia). Sindi
calul național al ziariștilor cine
matografici' . italieni a atribuit 
„Premiul criticii pentru cel mai 
bun film în afara concursului” 
filmului „Fundătura" de Roman 
Polanski (Marea Britanie) și 
„Premiul pentru.-cel mai bun film 

. străin' prezentat în cadrul con- 
• cursului"' filmului ,-,La întîmplare 

Balthazar" de Robert Bresson 
(coproducție franco-suedeză). Au 
fost decernate, de asemenea, și 
alte premii. ] ■

rezolve singure pro
blemele securității lor, 
pe plan european, fără 
amestec din afară. De
sigur, în rîndul măsu
rilor îndreptate spre 
acest’ obiectiv, una din 
cele mai importante 
este plecarea trupelor 
neeuropene din Euro
pa, retragerea tuturor 
trupelor străine în gra- 

■ nițele naționale, des
ființarea bazelor mili
tare de pe teritoriile 
altor state. Starea de 
spirit a unor largi pă
turi ale opiniei publi
ce din Occident a fost 
astfel ' exprimată de 
juristul, francez Ber- 
. ’. ’ ■ -Nl1 
poate fi vorba de o’ 
reală ' pace și'; securita- 

■ scrie Alain-Cle- te. cit timp trupele a- 
mericane nu vor părăsi 
pămîntul Europei".

: Dacă rezoluția .Mans
field ar fi venit in: in-,

dentală se discută pe 
larg despre mobilurile 
demersului inițiat de 
Mansfield. Potrivit zia
rului „New York 
Times", moțiunea ar 
avea scopul „de a e- 
xCrcit-a presiuni" asu
pra aliaților europeni 
ai S.U.A., pentru a-i 
determina să depună 
un efort militar mai 
mare. Alți comentatori 
arată că aceste „pre
siuni" trebuie puse în 
legătură atit cu discu
țiile privind -viitorul 
N.A.T.O.j cit și cu fap
tul că aliații vest-euro- 
peni nu se arată deloc 
dispuși să sprijine -ex
tinderea agresiunii a-, nard Lavergne: 
mericane în Vietnam.

Un grup de 13 se
natori din partea par
tidului 
frunte cu 
liderul majorității de
mocrate în Senatul 
S.U.A., a prezentat o 
rezoluție, care preco
nizează o reducere sub
stanțială a trupelor a- 
mericane în Europa 
(circa'o treime din cele, 
sase divizii existente), 
fără consultarea prea
labilă a membrilor eu
ropeni ai N.A.T.O. pe 
teritoriul cărora se- gă
sesc 
pusă 
masa 
luția a întrunit adeziu
nea ținui mare număr 
de senatori. Pînă la 6 
septembrie '48' de se- -Moțiunea este •irispiră- 
natori erau favorabili 
moțiunii, în. timp ce. 17 
o respingeau categoric.

■ După -cum observă 
comentatorii.- occideh-;. 
tgli, r.ețragerea ■ preco
nizată-mu ar dimiiwa. 
cituși .de puțin po'i'en-. 
țțalul. nuclear al S..U.A. 
pe continentul euro
pean și nici nu ar im- 
nlica cu nimic, chiar 
în perspectivă, evacua
rea totală a trupelor 
americane staționate 
în Europa. Față de a- 
ceasta, in presa o'cci-

democrat, în
Mansfield,

aceste trupe. De- 
la 31 august pe 
Senatului, rezo-

■ tă
ment înl „Le Monde" 
—' de un resentiment 
complex față de. o Eu
ropă - care devine - tot 
mai strict euroceritristă ' tîmpin.area, :acestei ce-, 
și privește de. la dis- rințe- a opiniei publice, 
tanță și. adesea , de sus ' europene, ea, ar fi fost

, ..problemele.. în care,, se făță- îndoială un. act 
• zbgt.e- -, Am'e'rica.. - „Eu-, . .pozjtiv/Dar ;

rocentrismul", la care
■se. referă autorul, ex
primă tendința tot mai 
vizibilă în opinia pu
blică europeană, 
trivit căreia statele eu
ropene trebuie să-și

KH SAIGON. Agenția- France
Presse relatează că. la 10 

septembrie un avion american de 
tipul ,,Skyraider" a fost dobori*, 
in partea nord-vietnameză a zo
nei demilitarizate. „Este pentru 
prima dată cînd un purtător de 
cuvint american a anunțat pier
derea unui avion al S.U.A. in 
aceeită zonă", menționează agen
ția citată.

po-

, . — așa cum :
reiese din context, ca 
și din . comentariile' de 
presă — 
dreptată 
trar.

I.

ea este în- 
în sens’ con-

FÎNTÎNARU

ga NEW YORK. La 10 septem- 
™ brie la New York a reapărui 
ziarul „Worker". Se știe că în
cepînd- de la 4 septembrie, cînd 
în clădirea unde se află sediul 
conducerii P. C. din S.U.A. și re
dacția ziarului, persoane neiden-

HO ALGER. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Adam 

Malik, a 
vizită <ie

sosit la Alger pentru o 
trei zile.

de origine europeano mseamnd pentruîn Rhodesia. Dominația colonilor de origine europeana inseamna pentru 
majoritatea africană a populației o viață de mizerie și lipsa unor drepturi 
elementare. în timp ce la Salisbury rasiștii trăiesc în palate somptuoase, 
muncitorilor de culoare de la mina auriferă Schabeni le este rezervat „con

fortul" colibelor
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