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Un juriu format din specialiști în 
viticultură are sarcina de a determi
na strugurii de masă cu cele mai a- 
lese însușiri, în vederea premiilor. 

‘ Nu-i un lucru tocmai ușor deoarece 
la acest al doilea concurs republi
can al strugurilor de masă sînt pre
zente circa 400 de probe trimise de 
170 gospodării de sfat, cooperative 
agricole și stațiuni experimentale. 
Această fază a concursului va dura 
4 zile timp în care, pe baza medi
ilor care rezultă din notele acordate 
de fiecare din cei 8 degustători, se 
va putea stabili în ce zonă reușește 
cel mai bine fiecare soi din sfru- 

/gurii de
> Infr-una din sălile Institutului 

gronomic
București, unde s-a
sînf aduse, rînd pe rînd, lădițele cu 
probele de struguri trimise de uni
tățile producătoare. în prima zi au 
fost prezentate probele din soiurile 
Chasselas dore, urmînd ca în cele
lalte să fie scoase, rînd pe rînd, 
lădițele, care deocamdată se află în 
subsolul clădirii. Se remarcă soiul 
Afuz-Ali, cu boabele mari și crocan
te, cultivat îndeosebi în regiunile 
din sud. Podgoriile Ostrov, Dealu- 
Mare, Greaca sînt cunoscute pentru 
calitatea acestor struguri. Italia este 
un soi care se impune fot mai mult. 
Boabele sale mari și rotunde parcă 
sînf turnate din ceară. Este singurul 
dintre strugurii albi tîrzii de masă 
cu aromă de muscat. Se impune 
prin frumusețea boabelor sale ne
gre și mari Alfons Lavallee și Blak 
rose, care dau bune rezultate atunci 
cînd sînf cultivate pe terenuri po

trivite. Se menține la înălțime soiul
Muscat Hamburg pentru aroma sa 
tină.

O primă concluzie, chiar înainte 
de încheierea concursului : la pri
ma fază s-a impus soiul Cardinal, 
iar acuma domină Afuz-Ali. învă
țămintele trase aci vor putea ajuta 
la o mai judicioasă raionare a stru
gurilor de masă. Și o noutate. Pro
bele premiate la concurs vor putea 
fi văzute la expoziția strugurilor 
de masă organizată în Capitală cu 
ocazia „Zilei recoltei* la pavilionul 
Expoziției realizărilor economiei 
ționale.

într-una din halele Com
binatului de celuloză și 

hîrtie din Călărași 
(Foto Agerpres)

Suta de ani, jalon al vîrstei la 
scara istoriei, oferă întotdeauna 
prilej de cîntărire a trecutului, de 
scrutare a viitorului. Așa și cen
tenarul Academiei Române prileju
iește o sărbătoare a științei româ
nești și, totodată, un moment de 
reflectare asupra sarcinilor actua
le și de viitor, asupra condițiilor 
care determină dinamica dezvoltă
rii științei moderne.

Impunătoarele realizări ale re
voluției tehnico-științifice din zilele 
noastre sînt un rezultat al investi
gării tot mai profunde și sub mul
tiple aspecte, cu mijloace ajunse 
la un înalt stadiu de perfecționare, 
a fenomenelor naturii. Ca și întreg 
procesul istoric de dezvoltare a 
științei, ea are loc sub un dublu 
impuls : setea firească de cunoaș
tere a omului și solicitarea impe
rioasă de cunoștințe noi, necesare 
progresului material al societății. 
Iar ca o consecință directă 
a lărgirii considerabile a sferei de 
cunoștințe are loc o pronunțată 
diversificare a ramurilor științei, 
creșterea specializării lor. Se poate 
spune că este de domeniul trecu
tului tipul omului de știință uni
versal, reprezentat, de pildă, prin 
Newton sau Lomonosov, care au 
îmbrățișat în același timp mai 
multe ramuri mari ale științei. Pro
gresul, obținerea de rezultate noi 
în știință, sînt astăzi legate mai 
mult ca oricînd de corelarea po
tențialului științific din mai multe 
ramuri, de eficienta, atît de veri
ficată în știință, a elaborării de 
idei și experiențe colective. Cîte 
minți nu au colaborat, de pildă, la 
descifrarea tainelor descătușării 
energiei nucleului atomic I Și apa
re semnificativ că recentul premiu 
Nobel pentru epocale cuceriri în 
biologie a fost acordat la trei 
specialiști din ramuri diverse — 
biochimist, virusolog, genetician — 
care au descoperit împreună unul 
din aspectele transmiterii informa
ției ereditare în celula vie.

Compartimentarea atît de înain
tată a științei din zilele noastre

prezintă desigur un avantaj : res- 
trîngerea în suprafață a cercetări
lor ' ‘ ............................
de 
dar 
bil
ții care poate deveni o frînă în 
cercetare. într-un sens, poate toc
mai ca o reacție la acest pericol 
au apărut „disciplinele de frontie
ră", care studiază fie domeniul ră-

mas neexplorat la granița dintre 
două ramuri net diferențiate, fie 
investighează cu arsenalul științi
fic, cu metodele specifice unor ra
muri, domeniul altora.

Din toate acestea decurge, ca un 
corolar de importanță esențială, 
necesitatea colaborării între uni
tățile de cercetare din diferite ra
muri și de diferite nivele. In de
plină concordanță cu aceasta și 
acordînd o atenție excepțională 
științei ,și rolului ei în construcția 
socialistă și în dezvoltarea țării, 
conducerea noastră de partid a 
subliniat în mod stăruitor necesita
tea lărgirii și intensificării colabo
rării între colectivele forțelor știin
țifice și în cadrul acestora — ca 
un deziderat major al progresului. 
„O caracteristică a științei în epo
ca modernă— a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este uriașa 
diversificare a ramurilor și dome
niilor de cercetare, întrepătrunde
rea și dependența strînsă a aces
tora, cooperarea cercetătorilor de 
specialități diferite în aplicarea în 
practică a rezultatelor muncii lor. 
Știința devine tot mai mult rezul-

tatul eforturilor colective ale cer
cetătorilor..."

Pentru dezvoltarea colaborării 
pledează însăși extinderea în ritm 
susținut a rețelei unităților și cen
trelor de activitate științifică în 
țara noastră. Dacă în trecut, peri
metrul muncii științifice era circum
scris la unul-două centre din țară, 
în prezent, ca urmare a măsurilor 
partidului și guvernului, s-a creat 
o multitudine de unități, care aco
peră aproape întreaga țară — fi
liale ale Academiei, institute de în- 
vățămînt superior, universități și 
facultăți în diferite centre, institute 
departamentale, puternice labora
toare uzinale pe lîngă marile com
binate industriale — toate alcă-

A citi un comunicat în
seamnă a reflecta pe mar
ginea lui, a sesiza esența 
și amănuntele semnificati
ve. Cifrele înmagazinează 
simboluri și interpretarea 
lor ne cere atenție și con
centrare. Lectura comuni
catului cu privire la rezul
tatele preliminare ale re- 
censămînfului populației și 
locuințelor din 15 martie 
1966 m-a dus cu gîndul, 
în primul rînd, la dinami
ca industrială, la ritmul ac
celerat al construcțiilor de 
locuințe (anul acesta 
predau aproape șaizeci de 
mii de aparlamenfe), 
treptele pe care le urcă 
an de an poporul nos
tru. Această dinamică a 
făcut ca, sub ochii noștri, 
întreaga Vale a Bistriței să 
devină o arteră a electri
cității și chimiei, Oradea 
și Slatina să reprezinte 
aluminiul, Galații să se ri
dice la rangul de cetale

se

siderurgică și modern port 
la Dunăre, Craiova și Tur- 
nu Măgurele să înfățișeze 
impresionante combinate, 
Hunedoara să crească în 
cercuri concentrice întă
rind fundamentul de oțel 
al țării.

în decurs de zece ani, 
pe harta României, ca o 
consecință directă a dez
voltării industriale, 
locuri care mai trăiau 
atmosfera legendelor,
răsărit 12 orașe noi, 12 o- 
rașe în care locuitorii nu 
se ocupă cu meșteșugurile 
tradiționale, ci poartă în
semnele chimiei, siderur
giei, mineritului. Apariția 
orașelor și centrelor indus
triale de la un an la altul 
a devenit un fenomen cu
rent. Vetre de foc, zone 
de activitate mecanică, 
fundații pentru giganți de 
metal apar pe lîngă mai 
toate vechile tîrguri și o- 
rașe de provincii, sporind 
inventarul de preț al țării, 
și ele presupun 
creșterea indicelui de ci
vilizație, ridicarea 
gului nivel de viață 
populației. O uzină, 
combinat vin cu 
și imperativele 
cer constructori și șantiere, 
cadre de specialitate și 
școli, locuințe moderne și 
complexe comerciale, li
cee și teatre, parcuri și u- 
niversifăți. Am asistat nu 
o dată la exodul nou al 
populației — strămutarea 
locuitorilor din cartiere 
mizere în cartiere moder
ne, din case vechi, ruina
te de vreme, în aparta
mente cu întregul confort 
asigurat. Acest fenomen se

implicit

între- 
al 

un 
ordinea 

lor. Ele
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reflectă în cifre ; printre al
tele înregistrăm azi, la un 
deceniu distanță, încă 
nouă orașe cu o populație 
ce depășește treizeci de 
mii de locuitori și alte 
cinci orașe cu o populație 
ce însumează mai mult de 
o sută de mii de locui
tori.

Lectura comunicatului clj 
privire la recentul recen- 
sămînt al populației expri
mă lapidar, în vorbirea 
statistică, un adevăr pe 
care de multe ori l-am ve
rificat cu propriii noștri 
ochi : sporul populației 
urbane pe baza unităților 
industriale care iau ființă 
și atrag 
oameni 
muri de 
mii ani, 
șe vechi au început să fie 
sfărîmate. Sînt cunoscute 
dilatări substanțiale ale 
cartierelor, nevoia imperi
oasă a ridicărilor pe ver
ticală, a înălțării în spațiu, 
încremenite odinioară în 
formele lor fixe, vechile 
tîrguri surprind astăzi prin 
aspectul lor dinamic. A 
fost suficient un șesenal, 
ca vechea cetate de scaun 
a Moldovei, Suceava, să 
fie scoasă din apatie și să 
intre în rîndul citadelelor 
industriale. Combinatele 
din luncă au determinat 
restructurarea orașului, care 
a adoptat arhitectura mo
dernă și a preluat, în no
ile cartiere, sporul de 
populație muncitorească, 
dublîndu-și aproape nu
mărul de locuitori. Citim 
în tabelul elocvent al re
censămîntului că, în ulti
mii zece ani, populația ur
bană a regiunii Suceava a 
sporit cu peste patruzeci

tuind un impunător potențial de 
cercetare care, înmănunchindu-și 
forțele, are pe deplin capacitatea 
de a aduce o contribuție mereu 
mai importantă la îndeplinirea 
marilor sarcini ale dezvoltării eco
nomiei și culturii, ale 
construcției socialiste.

Spre a mă referi la 
care lucrez, geofizica, 
studiază fizica globului, structura 
profundă și compoziția lui, forțele 
care le influențează, există o con
tinuă colaborare cu geologia. A- 
ceastă colaborare a favorizat iden
tificarea unor zăcăminte din subsol, 
a contribuit Ia pregătirea și desfă
șurarea unor mari lucrări de con
strucție — baraje, îndiguiri, tunele, 
fundații. Geofizica, la rîndul ei, a- 
pelează la ajutorul electronicii, 
care îi oferă aparataj modern de in
vestigație, cît și al matematicii, 
care îi oferă cadrul său și înles
nește, cu ajutorul calculatoarelor 
electronice, interpretarea materia
lului faptic obținut.

Desigur că asemenea exemple 
de colaborare oferă și celelalte 
ramuri ale activității științifice din 
țara noastră. Colaborarea între 
electroniști, matematicieni, con
structori de mașini a dus la reali
zarea unor instalații industriale 
moderne, automatizate, de mare 
productivitate, la rezolvarea unor 
probleme ridicate de procesele de 
automatizare a producției indus
triale, perfecționarea unor procese 
tehnologice și îmbunătățirea cali
tății unor produse. Pe această linie 
se înscriu cercetările efectuate în
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PUNCTE NEVRALGICE 
IN ASISTENȚA MEDICALĂ

V

LA HUNEDOARA
în regiunea Hunedoara s-au în

treprins în ultimii ani o serie de 
măsuri menite să îmbunătățească 
asistența medicală' a populației. 
Merită relevate, de exemplu, creș
terea numărului de cadre medicale 
și sanitare, dotarea cu aparatură 
medicală modernă, amplasarea în 
cartierele deficitare a-unor noi cir
cumscripții medicale. în secțiile de 
bază ale combinatului siderurgic 
au fost amplasate cabinete medi
cale, centrul de igienă a muncii 
depune o activitate stăruitoare 

, pentru îmbunătățirea condițiilor de 
lucru în combinat. în policlinici și

Preludii la „sărbătoarea recoltei
un an agricol 
să ne pripim, 
de pe acum 
cîntărind în

Am avut 
bun. Fără 
putem fi 
mulțumiți 
palmă strugurele acestei
toamne, înainte de a-1 a- 
runca în teascul de must.

Anticipînd efervescența 
dulce, lumina a devenit 
gustoasă încă din au
gust, untdelemnie ca o fe
tească de Tîrnave, grasă 
ca galbena de Odobești. 
S-a răscopt și pămîntul, 
a căpătat sunet de cera
mică fierbinte, ca ulcioa
rele policrome de Oboga, 
cînd sînt scoase din cup
tor. Ca să nu frigă tre
buie să torni în 
sau vin nou.

Dar o ploaie 
senin, chiar în
bul zilelor de echinox, a 
tulburat bucuria podgo
renilor care, intrînd în 
vii, au văzut că strugu
rii plîng. Cît zahăr vom 
pierde la fiecare cană de 
must ? Va fi mai aspru 
vinul ?... Toamna a plîns

ele must

ivită din 
scrîncio-

o clipă, apoi a rîs printre 
lacrimile tămîioase, pri
mind din nou soarele pe 
umerii ei de aur com
pact. Un principiu al 
compensației îi guver
nează la noi bucuria. Po
rumbul strălucește in 
dealuri arămii, care re
petă ondulările subcar
patice, grădinile de le
gume și fructe pregătesc 
caravane de arome către 
oboare și piețe. Plutește 
în aer ceva, o rumoare, 
un zvon, o boare ca în 
„Rapsodiile de toamnă" 
ale lui Topîrceanu. „Ce 
e... ? Ce e... ? Spre pod
gorii / Toți întorc privi
rile 1" Se apropie sărbă
toarea recoltei. Gustul a- 
cestei sindrofii a roa
delor stătea de mult pe 
limbă, el e străvechi ca 
și pămîntul, mărturisit în 
datini care coboară îna
poi în timp, pînă la pri
mii tescuitori de struguri. 
Ne-o spune, cu voce de 
contemporan al lor, Sa-

Paul ANGHEL

doveanu, în „Creanga de 
aur" : „Neamurile acestui 
pămînt sînt cuviincioase, 
însă și foarte iubețe pen
tru tot felul de desfă
tări..."

INSTANTANEE

Dar sărbătoarea s-a 
destrămat în vreme. S-a 
înjumătățit ca și pîinea 
acestui popor, împărțită 
zilnic de secole, între 
ce-o trudeau și între 
care le-o smulgeau ; 
și-a știrbit amploarea 
sărbătoare obștească, 
trăgîndu-se în calendarul 
modest al sărbătorilor 
casei. Ani seci și ani mă- 
noșl, sărbătoarea se a-

cei 
cei 
ea 
de 
re-

justa după ei. Era mai 
boqată la vetrele lîngă 
care toamna poposea 
darnic, era zgîrcită sau 
chiar amînată acolo un
de octombrie nu scotea 
din desagă nimic.

Ca preambul la sărbă
toarea recoltei, pe care 
o vom inaugura în cu- 
rînd, la noi a fost modifi
cat un întreg anotimp, nu 
numai toamna, ci și ano
timpul social care îi co
respunde. Este etapa de 
maturizare creatoare a 
societății noastre, clipa 
cînd armonia de eforturi 
a obștei impune bucu
riile ca sărbători obștești. 
Muncitori și țărani, ne 
vom bucura de acum îm
preună, în fiecare an, în 
prima duminică a lunii 
octombrie, de darurile 
toamnei, celebrînd prin 
cîntec și petrecere rodni
cia pămîntului românesc.

Sărbătoarea leagă două 
capete ale timpului, vre
mile de legendă ale Da-

ciei Felix cu vremile noi 
ale aceluiași popor. Ea 
este într-un fel o restitu- 
ție spirituală, dar și o 
măsură a toamnei de azi.

„Prietene, 
prietene, 

e toamnă ; 
un sfert de ceas, 
și calul te-azvîrle 
la via veche unde, 

lîngă cramă, 
e anotimpul cald 
pentru șopîrle..."

Nostalgia toamnei e în
locuită cu febra veseliei. 
„Ce e ?... Ce e ?... Spre 
podgorii / Toți întorc pri
virile..." Plutește în aer 
ceva, un zvon de coarde, 
o boare de arome. Se a- 
propie sărbătoarea. Pre
gătirile sînt pretutindenea 
în toi. La 2 octombrie 
vom scoate amfora în
gropată la Histria, la To
mis, la Piroboridava, Ia 
Napoca, și vom turna în 
ea cel mai tînăr vin, 
după 2 000 de ani.

spitale, numeroși medici veghează 
cu pasiune și răspundere profesio
nală la sănătatea pacienților. „Hu- 
nedorenii se bucură de condiții la 
nivelul marilor orașe — ne-a spus 
dr. Emeric Naghi, medicul șef al 
orașului. Stăm foarte bine ca nu
măr de consultații, medicii lucrea
ză corect, nu se fac tratamente pre
ferențiale. Și asistența medicală în 
întreprinderi este foarte bună“.

Sînt întrutotul reale aceste afir
mații ? Am vizitat împreună cu 
medicul șef cîteva din principalele 
unități medicale. Policlinica com
binatului siderurgic, de pildă, unde 
este director dr. N. Zlote, numai a 
policlinică, a instituție de sănătate 
nu seamănă. Scările, holurile, 
binetele medicilor — totul 
prost întreținut. La cabinetul 
radiologie am găsit un mare 
măr de bolnavi care făceau „coa
dă", fiind aduși de la o secție a 
spitalului aflată tocmai în cartierul 
Buituri pentru că aparatele Roent
gen ale diferitelor unități sînt mai 
mult defecte. Oamenii stau, așteap
tă, se enervează, ori pleacă și se 
întorc din nou, irosindu-și timpul. 
Conducerea policlinicii, administra
ția manifestă, în asemenea cazuri, 
aceeași atitudine delăsătoare, de 
lipsă de solicitudine, de care oa
menii se lovesc și la ghișeele de 
fișier, unde cu cea mai mare ușu
rință sînt invitați să „vină mîine“.

Așteptarea îndelungată în fața 
cabinetelor a devenit un lucru atît 
de „firesc", încît înșiși medicii sînt 
dispuși să dea exemple în acest 
sens. Unii sînt însă înclinați să ex
plice fenomenul doar prin aceea că 
pacienții sînt numeroși. Dar de 
aceea există policlinici : oamenii să 
vină să se consulte, să-și facă con
trol preventiv ori anumite analize 
indicate, să urmeze diferite trata
mente. Evident, pentru ca lucru
rile să meargă bine, o condiție e- 
sențială este organizarea judi
cioasă. La Hunedoara însă, sînt 
neglijate măsuri simple care ar 
asigura accesul mai lesnicios al

H S-a încheiat 
a XV-a ediție 
a „Turului României

Colectivul Combinatului chi
mic Făgăraș a raportat reali
zarea planului pe 9 luni. S-au 
obținut peste prevederi a- 
proape 11,4 milioane lei la 
producția globală, 11 558 000 
lei la producția marfă, 2151 
tone îngrășăminte cu azot, 147 
tone fenol.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)
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Pe podiumul învingătorilor, pri
mii trei clasați la finele între
cerii : Gh. Suciu (mijloc), I. 
Cosma (dreapta) si C. Ciocan

la Uzinele 
din Călan au înde- 

devreme sarcinile 
pentru pri- 
ale anului, 

de

Siderurgiștii de 
„Victoria" 
plinit mai 
ce le-au revenit
mele 3 trimestre 
Micșorarea consumului 
cocs pe tona de fontă elabo
rată și reducerea altor chel
tuieli de producție au asigu
rat obținerea de economii su
plimentare în primele 8 
ale anului în valoare 
5 500 000 lei.

UN NOU LIDER LA FOTBAL:
Progresul București

Campionatul 
mondial 
de gimnastică

Alte știri din țară 
și de peste hotare

luni 
de

pro-Au îndeplinit planul de 
ducție pe 9 luni și exploată
rile miniere Uricani și Lonea 
din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. Colectivele acestor uni
tăți au expediat întreprinderi
lor industriale din țară, de la 
începutul anului, cu 28 500 
tone de cărbune cocsificabil 
și energetic mai mult decît a- 
veau planificat.

între întreprinderile din re
giunea Crișana care au anun
țat îndeplinirea planului pe 
9 luni înainte de termen 
se numără și fabricile „Sin
teza", „Azbociment" și U- 
zina de lacuri și vopsele 
„Transilvania". Acestea au 
dat pînă acum în plus eco
nomiei naționale 24 tone a- 
cid salicilic tehnic superior, 
15 tone benzoat de sodiu far
maceutic, 12 tone carbetox, 
339 tone lacuri și vopsele și 
42 000 m p plăci azbociment 
destinate turnurilor de răcire, 
în același timp, gama sorti
mentelor a sporit prin asimi
larea și producerea în acest 
an a noi produse cum sînt : 
bromura de metil, grundul ci- 
mento-perclorvinilic, plăcile 
de azbociment cu polistiren 
expandat și altele.
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ÎN SPRIJINUL 

ÎNTĂRIRII

SECURITĂȚII MUNCII

ÎN MINE

La Pefroșeni s-au desfășurat lu
crările simpozionului „Metanul și 
combaterea lui în minerit", organizat 
de Stafia de cercetări pentru secu
ritate minieră a AAinisterului Minelor 
și Consiliul National al Inginerilor și 
Tehnicienilor.

Multora din zăcămintele de cărbune 
din fara noastră le sînt specifice dega
jările de metan, fenomen care poate 
avea implicații serioase asupra des
fășurării proceselor în subteran. Sta
diul actual al măsurilor de securitate 
a muncii permite excluderea perico
lelor. în prezent se desfășoară pe 
scară largă acțiunea de înlocuire a 
lămpii de siguranfă cu benzină cu 
aparate electronice pentru măsurarea 
concentrației de metan. Se extind 
cercetările și experimentarea proce
deelor de degazare a zăcămintelor, 
care constau în extragerea metanului 
prin pompe de vid în vederea redu
cerii concentrației acestuia la locu
rile de muncă. Stația a construit și 
cîteva aparate pentru determinarea 
cantitativă a metanului în zăcă- 
mînt. Pe baza comunicărilor difuza
te în unitățile miniere, simpozio
nul a pus în discuția cercetăto
rilor și a specialiștilor din exploa
tări rezultatele lucrărilor efectuate de 
către personalul stației în vederea 
rezolvării problemelor pe care le ri
dică aplicarea lor în practică.

AGENDA
MUZICALĂ

(Urmare din pag. I)

pacientilor la toate cabinetele. In
tre acestea se numără prelungirea 
orelor de funcționare a cabinete
lor de specialitate. întocmirea unui 
program care să tină seama de or
ganizarea schimburilor în între
prinderi. repartizarea judicioasă a 
cadrelor între unități etc. Nea- 
plicarea sistematică, bine gîn- 
dită. a unor asemenea măsuri 
provoacă oamenilor neajunsuri, 
pierdere de timp si nervi. Acti
vitatea nu este mai bine organi
zată nici în. circumscripțiile medi
cale din cartiere, iar internarea în 
spital este, la rîndul ei, legată de 
o seamă de formalități și alergături 
ce ar putea fi, cel puțin în parte, 
evitate.

Cetățenii au criticat nu o dată 
faptul că în unele orașe și locali
tăți ale regiunii nu sînt asigurate 
tratamentele la domiciliu ale co
piilor și adultilor nedeplasabili. Nu 
numai că lucrurile nu s-au îndrep
tat în această privință ; însăsi asis
tenta medicală la domiciliu este 
deficitară. La Hunedoara, de exem
plu, este aproape imposibil să ob
ții noaptea un medic. Unii nu vor 
să se deranjeze, iar alții, mai bine
voitori. nu se pot deplasa pentru 
simplul motiv că o statie centrală 
orășenească pentru asistenta me
dicală de urgentă nu există. înfiin
țarea ei tărăgănîndu-se de cîțiva 
ani. Chiar și farmaciile de noapte 
au fost închise, accesul la medica
mente după orele 22 fiind extrem 
de dificil.

Pe de altă parte. Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale, cit 
și sfaturile populare regional și o- 
rășenesc Hunedoara n-au depus 
strădanii suficiente pentru termi
narea la vreme a noului spital cu 
700 de paturi și a complexului po
liclinic : în noile microraioane ale 
orașului nu s-a avut în vedere 
construirea unor spatii corespun
zătoare pentru circumscripțiile me
dicale. pentru farmacii. Nu se poa
te face abstracție nici de faptul că 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale n-a trimis aici numărul 
de medici planificat. In același 
timp, multi. medici pleacă de la 
Hunedoara datorită faptului că 
sfatul popular nu le asigură con
diții corespunzătoare. „Eu — ne-a 
spus directorul spitalului, dr. Ion 
Micu — m-am „lipit" de Hunedoara 
de 15 ani și nici nu mă gîndesc să 
plec vreodată. Dar cu medicii tineri 
este o problemă : nu li se dau lo
cuințe. organele locale îi tratează 
cu indiferentă. De aici fluctuația 
mare a cadrelor, dorința unor me
dici de a-și schimba locul de mun
că. în asemenea condiții, firește că 
și calitatea1 muncii are de suferit.

A trecut aproape un an de cînd 
aceste lucruri si altele au fost sesi
zate și consemnate de o brigadă de 
activiști și specialiști. Din păcate 
însă, n-a existat un control eficient 
nici din partea organelor locale, 
nici a celor centrale de resort a- 
supra îndeplinirii conștiincioase a 
hotărîrilor luate atunci. Ca atare, 
credem că nu este cazul ca cineva 
să-și facă iluzii că la Hunedoara 
lucrurile merg desăvîrșit în sectorul 
sanitar. Deci, înainte de a se aplau
da reciproc pentru realizările efec
tive — ne care, de altfel, nu le 
contestă nimeni, ele fiind evidente 
mai ales în comparație cu trecutul 
— ar fi nimerit ca forurile respon
sabile să analizeze lucrurile cu toa
tă seriozitatea, luînd măsuri pentru 
înlăturarea lipsurilor, pentru îm
bunătățirea efectivă a condițiilor 
de acordare a asistenței medicale.

LA FILARMONICĂ

Violonista Lola Bo
bescu va fi solista 
concertului Filarmonicii 
de stat „George Enes
cu" din zilele de 1 și 2 
OCTOMBRIE. Progra
mul cuprinde Concertul 
pentru vioară și orches
tră nr. 5 în La major, de 
Mozart; Simfonietta nr. 
7 de Mihail Andricu, în 
primă audiție, și „Enig
ma", de Edward Elgar. 
Va dirija Emanoil Ele- 
nescu, artist emerit.

PRIMUL CONCERT 
AL ORCHESTREI 

SIMFONICE 
A RADIOTELEVIZIUNII

Deschiderea stagiunii 
Orchestrei Simfonice a

Radioteleviziunii va a- 
vea loc la 29 SEPTEM
BRIE, în studioul din 
str. Nuferilor. Se prezin
tă în primă audiție Ora
toriul pentru soliști, cor, 
orgă și orchestră „DIN 
LUMEA CU DOR IN 
CEA FĂRĂ DOR“ de 
Gheorghe Dumitrescu.

PREMIERA
LA TEATRUL DE OPERA 

Șl BALET

Colectivul artistic al 
Teatrului de operă și 
balet al Republicii So
cialiste România prezin
tă in ziua de 28 SEP
TEMBRIE, ora 19,30, 
premiera baletului 
„FRUMOASA DIN PĂ
DUREA adormită" 
de Ceaikovski,

PESTE TINE
de Nicujă TÂNASE

Spre binele dumitale 
fii drăguț și ferește-te 
de „norocul" ăsta, cum 
se ferește Răducanu, 
portarul Rapidului, să-i 
intre mingea in plasă. 
Ferește-te de „norocul" 
ăsta, cum se ferește 
un gestionar necinstit 
de un control. Știi 
cum ești numit dum
neata care cazi în 
plasa celor care ți-o 
întind ? Fraer. Această 
expresie este o atenu
are a cuvintului... Dat 
să lăsăm.

„Șmecherul" care in
tenționează să trimită 
norocul pe capul du
mitale, mai întii te stu
diază. Te-a văzut că ai 
bani și ești slab de în
ger — intră in acțiuhe. 
Uneori lucrează cu „co
laboratori". Și iată cum 
procedează. Așteaptă 
pînă cînd dumneata a- 
jungi intr-un loc mai 
puțin aglomerat și, fă- 
cînd o mutră mai nevi
novată decit a Genove- 
vei de Brabant, te opreș
te să-fi spune mieros :

— Domnule, sînt in
tr-o situație disperată. 
Trebuie să-mi internez 
nevasta în spital.

Te privește drept in 
ochi și dumneata ob
servi că ai lui sînt u- 
meziți. Abia aștepți să-i 
dai o mină de ajutor, 
dar nu știi cum. Te a- 
jută el. Iși scoate de la 
mina stingă ceasul ca- 
îe-i de aur și are ca
dranul de Longines sau 
Tellus și zice pocăit: 

costat peste
3 000 de lei. Vi-1 dau 
însă cu jumătate de 
preț pentru că nu știu 
cum să mă descurc. 
Vi-1 las chiar la 1 200.

Te uiți la ceasul care 
ți-a luat ochii și chiar 
in momentul cind il 
studiezi mai bine apa
re „colaboratorul" șme
cherului, care e un lip 
sobru, elegant și care 
la prima vedere iți 
tace impresia celui mai 
cinstit om din lume. Iți 
ia ceasul din mină, ti 
desface capacele, se 
uită cu multă pricepe
re la mașinărie, la mar
cajul aurului din care 
sînt făcute capacele, ii 
ascultă atent bătăiie 
și-l Întreabă pe „ne
gustor" :

— Cu cit il vinzi 1 
„Negustorul" 11 res

pinge :
— Nu vă supărați, am 

cu dumnealui.
cu dumneata, 
care în acel 
ești puțin ne- 

I cineva vrea

M-a

aranjat .
Adică 

traerul, 
moment 
căjit că 
să-ți ia pleașca ce ți-a 
căzut din senin pe cap. 
„Colaboratorul" dispa
re după ce te 
discret intr-o 
te povățuiește 
sincer:

— Ceasul e 
dar să nu dai mai mult 
de 2.000 pe el. 2 000, 
maximum 2 200.

Tu stai in cumpănă. 
Ai bani la tine pentru 
a face alte cumpăta
turi, dar cînd dă noro
cul peste tine îl poți o- 
coli ? ti oferi 1 000 de 
lei. Plnă la urmă ți-l dă 
cu prețul care i l-ai o- 
ferit pentru că 
frumoși.

Ești in al 
cer. Ți-a pus 
zeu mina în cap cu o- 
cazia asta. Dar cînd 
ești mai fericit bagi de

trage 
parte și 

foarte

grozav,

ai ochi

nouălea 
Dumne-

tn-a
bate

dacă ai cumpă
ta cutare, cutare 
Afli că obiectul 

furat, ori „in-
cum spun dum- 

ti-l 
să 
m 

ți-a

s
!
I
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DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE

26 septembrie —- 2 octombrie

te-a fraierit? 
de „sac", nu 
nici doi poli.

® ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — film pentru ecran panoramic : Patria — 10; 12,45; 
15,45; 18,30; 21,15.
« ZORBA GRECUL: Republica — 8; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Festival — 9; 12; 15; 18; 21; la grădină — 19, Feroviar — 
7,45; 10,45; 13,45; 16,45; 19,45. Excelsior — 9; 12; 15; 18; 21. 
» DILIGENTA : București — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, Arenele Libertății — 19,30, Stadionul ,,Dinamo" — 
18,30, Grădina „Progresul" — 20, Melodia — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Modern — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16.30; 18,45; 21.
© OMUL CU DOUA FEȚE — Cinemateca — 16.30.
© DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Lumina (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară), 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45. 
® ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Victoria — 
9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, Crîngași — 15,15; 18; 20,45,
Munca — 10; 15; 17,45; 20,30.
© CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Central — 
9; 12,45; 16; 19,30.
9 UN CARTOF, DOI CARTOFI : Union (completare Lecție 
in infinit) — 15,30; 18; 20,45.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
® ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI t 
Doina (comnletare 23 August 1966) — 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 2J,15, Volga (completare Orizont științific nr. 5) — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

PREMIERE

seamă că ceasul 
ghețat Nu-i mai 
inima. Intri la un cea
sornicar. Acesta te în
treabă :

— Cine 
E un ceas 
valorează

Tot „șmecherul" ăsta 
te pindește in gară, pe 
stradă, in piață, ori mai 
știu eu unde și după ce 
e convins că ești o pra
dă ușoară... Trebuie, 
sînt nevoit, să deschid 
aici o paranteză. Pun
gașul ăsta este un psi
holog, nevoie mare. Te 
cumpără din 
Deci, după ce te cîntă- 
rește, vine la dumnea
ta și-fi viră sub nas o 
verighetă, ori un inel. 
Aur. Aur marcat 14, 18 
ori chiar 24 de carate. 
Te vrăjește cu o poves
te asemănătoare celei 
de mai sus, ori inven
tează una și mai con
vingătoare. Ai să tizi, 
dar uneori te face să și 
plitigi de nenorocirea 
care a dat peste fami
lia lui. li cumperi veri
gheta, ori inelul la pre
țul cu care l-a „cum
părat" el. (așa-ți spu
ne). Irfmintea ta ești 
mulțumit că ai ajutat 
un om și de altfel chiar 
bucuros că dp atunci te 
vei făli cu un inel de 
aur 14, 18 ori 24 de ca
rate. A doua zi iți cade 
bucuria în scirbă. Ine
lul s-a Înnegrit. Aurul 
era de fapt și chiar de 
drept aramă lustruită.

Fără asentimentul 
dumnealor am să-mi 
permit să dau citeva 
nume de oameni fraie- 
riți din orașul Moinești, 
unde a ajuns „șmeche
rul" nostru. Tinerii că
sătoriți Viorel și Ioana 
Popa, Leru Rodica 
alți cițiva (al căror 
me „deocamdată" 
scapă).

„Șmecherul" care 
știe de fraier iți bate și 
la ușă. li deschizi și-l 
inviți Înăuntru. De data 
aceasta a venit la dum
neata cu o pleașcă și 
mai și. Un magnetofon, 
ori un aparat de radio 
cu tranzistori, sau poa
te un obiect și mai 
„tehnic". Iți cere pe el 
un preț de nimica. N-al 
bani la indemină. Faci 
pe dracu in patru, în 
opt, în șaișpe, te dai 
peste cap pentru a nu 
pierde norocul care a 
dat peste tine, li dai 
banii, intri in posesiu
nea obiectului și chiar 
in momentul cind te 
feliciți pentru achiziția 
făcută iți bate la ușă,

ochi...

Și 
nu- 
tmi

te

de data aceasta un om 
în uniformă, care te în 
treabă 
rat de 
lucru.
a fost 
tors"
nealor, șmecherii, 
confiscă, te roagă 
dai o declarație 
care să descrii cum 
bătut norocul la ușă.
După aceea iți dă o 
veste și mai „plăcută". 
Vei fi invitat ca mar
tor la procesul hoțului 
prins. Intr-adevăr, a 
dat norocul peste dum
neata. N-ai tost în via
ta dumitale la tribunal, 
dar acum ai ocazia să 
vezi și tribunalul. Și 
site treburi aveai...

De aceea dragul meu, 
cu toate că nu mă cu
noști prea bine, primeș
te un sfat de la mine. 
Primește-i te rog. Am 
fire de păr alb și poale 
și putină experiență. 
Cînd dă peste tine un 
„noroc" din ăsta, ia-1 
de guler pe șmecherul 
care te consideră fraer 
și du-1 la primul mili
țian care-ți iese in cale. 
Șmecherul ăsta e cău
tat de mult. Are cazier. 
Ascultă-mi sfatul. Faci 
un serviciu cu ocazia 
asta societății...

P.S. A dat norocul 
șf peste mine. Asta a- 
propo de verighete. 
Săptămîna trecută ve
cinii mei m-au rugat 
să le 
righetele 
inelar, 
nunta de

o 
foarte frumoasă. Am 
acceptat. Datoria mea 
era să le procur ve
righete de argint. Le- 
am luat măsura și am 
pornit prin toate ma
gazinele de speciali
tate. N-am găsit. Mi 
s-a spus că poate vor 
aduce la sfîrșitul tri
mestrului IV. Am 
să le 
punsul 
luăm 
vor fl 
luni. Să amînăm nun
ta de argint ? Era o zi 
precisă. Am pornit în 
căutarea 
lui". Poate 
el imediat 
righete din aluminiu 
și să le marcheze ca 
argint. Acceptam pînă 
la sfîrșitul trimestru
lui acest compromis. 
N-am dat de el. M-o 
fi urmărit el prin ma
gazine, poate ar fi 
vrut să mă „ajute" 
dar probabil și-a dat 
seama că n-am figură 
de fraer. Pe vecini 
i-am sărbătorit. Dar 
fără verighete de ar
gint.

mine

introduc ve
de argint pe 
Sărbătoreau 

> argint. După 
sărbătoare

vrut 
Răs- 

Vâ 
dar

comand, 
a fost : 

comanda, 
gata peste 3

„șmecheru- 
îmi făcea 
două ve-

Deschiderea anului de învătămînt
1

la Universitatea populară 
București

»

Deschiderea noului an de învățămînt 
la Universitatea populară București a 
fost marcată printr-o festivitate care s-a 
desfășurat duminică seara în sala Tea
trului de Operă și Balet, sub auspiciile 
Consiliului pentru răspîndlrea cunoștințe
lor cultural-științifice din cadrul Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă. A 
luat cuvîntul acad. Remus Răduleț, vice
președinte al Academiei Republicii So
cialiste România, rectorul Universității 
Populare București.

I

I
I
I
I
I

I
I
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PROGRAMUL I : 
Sport. Buletin me- 
teo-rutier (6,00). So
liști de muzică popu
lară (8,06). La micro

fon, melodia preferată (8,30). Republică, izvor 
de frumuseți — emisiune de cîntece (10,03). 
Roza viaturilor. „La microfon, Căpitanul Ura
gan" (10,30). Afiș radiofonic. Emisiunile cultu
rale ale săptămînii (11,20). Interpretul săptă- 
mînii : pianista Maria Fotino va interpreta Con
certul nr. 23 în La major pentru pian și orchestră 
de Mozart (12,45). Formațiile de muzică ușoară 
Sergiu Malagamba și Arniand Migiani (13,13). 
Muzică populară cerută de ascultători (13,30). 
Lectură în foileton pentru tinerii ascultători : 
„Toate pînzele sus" de Radu Tudoran. Citește au
torul (16,30). Ritmurile cincinalului. Termen de 
predare — trimestrul III (18,40). O melodie pe 
adresa dumneavoastră (19,00). Radio ga
zeta de seară (20.00). Tonomatul muzicii 
ușoare (22,45). PROGRAMUL II : Pagini orches
trale din operete (7,45). Prelucrări de folclor de 
loan Chirescu, Sabin Drăgoi, Gheorghe Soima, 
Dumitru Capoianu, Viorel Doboș, Constantin Ar? 
vinte (8,30). Concert simfonic : Două schițe sim
fonice de Constantin Bobescu ; Concertul în la 
minor pentru violoncel și orchestră de Saint- 
Saens (solist Mstislav Rostropovici) ; Poemul sim
fonic „Orfeu" de Liszt (9,03). Amintirile caselor, 
„în satul lui Ion al Glarțetașului’ (10,15). Inter
pret! de muzică populară (10,40). Matineu de 
operă : fragmente din. opera. „Fata din Far West" 
de Puccini cu Renata Tebaldi, Mario del Monaco 
(11,20). Vreau să știu : Suplimentul lunar „Ochiul 
magic" ; Etape noi în cucerirea lumii subma
rine ; Noutăți științifice și tehnice (15,30). „La 
braț cu tinerețea" — muzică ușoară (18,35). 
Călătorie tn Istoria civilizației (emisiune pentru 
tinerii ascultători). Contribuții" românești la dez
voltarea științei mondiale (19,30). Teatru radio
fonic. Premiera „Șeful sectorului suflete" de 
Alexandru Mirodan. Interpretează un colectiv ar
tistic al Teatrului de Comedie din București 
(21,30).

mar (11,35). „Auzite din bătrtni" -- melodii 
populare (11,45). Muzică ușoară de Mauriciu 
Vescan (16,15). Concert Rossini (16,40). Tribuna 
radio. Efecte economice ale îmbunătățirii cali
tății produselor. Vorbește conf. dr. Gheorghe 
Murgu (17,15). Cîntă corul Radioteleviziunii. în 
program lucrări de Gh. Dima, Eusebie Mandi- 
cevski, Timotei Popovici, Augustin Bena, Ion 
Morozov și Ion Croitoru (17,25). Dinamica in
dustrială (18,40). Seară pentru tineret. Din cu
prins : O melodie pe adresa dumneavoastră ; 
Rubrica „Privilegiul tinereții" ; Evenimente în 
perimetrul unui apartament (19,00). Radiogazeta 
de seară (20,00). Mituri și legende : Păcală 
(21,05). PROGRAMUL II : Muzică din opereta 
„Contele de Luxemburg" de Lehar (7,45). Șta
feta melodiilor (7,55). Poeme simfonice : „Vră- 
jile Armidei" de Ion Nona Ottescu ; ,,Tamara" 
de Balakirev (9,03). Aspecte de la manifestări 
prilejuite de centenarul Academiei (10,15). 
Cîptă ansamblul artistic al Armatei, dirijat de 
colonel Dinu Stelian (11,54). Pagini din opera 
„Manon" de Massenet, interpretate de Iolanda 
Mărculescu și Mihail Știrbei (12,25). Amfiteafru 
literar : Talent și muncă. Prezintă Petru Comar- 
nescu (17,40). Deschiderea stagiunii : Transmi
siunea concertului orchestrei simfonice și al co
rului Radioteleviziunii. Dirijor, Emanuel Fle- 
nescu ; dirijorul corului, Aurel Grigoraș (2(1,00). 
Moment poetic. Sonete de Shakespeare (22,30).

BOCCACCIO '70 — coproducție 
italo-franceză, inspirată de „Deca- 
meronul' lui Boccaccio. Filmul reu- * > 
nește cîteva schițe cinematografi
ce. Regizori de prestigiu : Mario 
Monicelli și Federico Fellini. Din 
distribuție : Germano Giglioli, Ma
risa Solinqs, Peppino de Filippo, 
Anita Ekberg.

PROGRAMUL I : 
La start cu muzica u- 
șoara (7,30). Sfatul 
medicului : Compli
cațiile întreruperilor 
lumii au fost numai 

(10,30). 
Muzică din operete

PROGRAMUL I : 
Moment vese) cu 
muzica ușoară (7,30). 
La microfon, melo
dia preferată (8,30).

dunărean (10,15). 
nou de viață
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de sarcină (9,30). Minunile
7 ? — „Mîini făuritoare de frumos 
Cîntă Ioana Radu (11,45).
interpretată de Magda Ianculescu și Ion Sto- 
ian (12,10), A cîntat pe scenele noastre : Vico 
Toriani (17,50). Dialog cu ascultătorii 
Teatru scurt.
Mithois (21,05). Muzică ușoară 
Cosînzeana (21,43). PROGRAMUL II :

(18,40). 
Marcel„Vacanțele visate" de

pentru Ileana 
Uverturi 

la operete (7,45). Muzică populară interpretată 
de soliști și formații de amatori (8,30). Formații 
vocale de muzică ușoară (9,40). Antologie de 
literatură universală : Din creația scriitorului 
Thomas Mann (10,15). Cîntă orchestra ,,Barbu 
Lăutaru" a Filarmonicii de stat „George 
Enescu" (12,40). Recunoașteți interpretul ? —
muzică ușoară (13,30). Radioracheta pionierilor : 
„Hercule și drumul regăsit". Autor, V. Bîr- 
lădeanu (15,30). Centenarul Academiei. Limba 
noastră. Problemele gramaticii. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (17,40). „Reverie" de Ciprian 
Porumbescu (17,50). Din tezaurul nostru folclo
ric (19,03). Cercul melomanilor. Din creația de 
cameră a lui Beethoven ; lieduri celebre ; So
nata nr. 5 pentru vioară și pian „A primă
verii" (19,50). Recitalul sopranei Cornelia Ga- 
vrilescu (20,40). O istorie a muzicii în capodo
pere : Cvartetul mozartian (21,35). Moment poe
tic. Portret de țară nouă (22,30). Muzică ușoară' 
(24,00).

Jocuri populare din șesul 
Coordonate culturale. Cîntec 
nouă. (Versuri și cîntece inspirate din viața sa
tului contemporan) — (11,20). Pagini îndrăgite 
din muzica corală (12,26). Selecțiuni din ope
reta „Mam'zelle Nitouche" de Herve (13,10). 
Caleidoscop muzical (15,30). Concertul în re 
minor pentru vjoară și orchestră de Sibelius
(16.40) . în slujba patriei (17,15). Radioșiinpo- 
zion : Criterii in amplasarea noilor obiective 
industriale. Participă la discuții : conf. dr. Ma
rin Mehedințiu, S. Ieșeanu și Ale.x. Dumitrescu
(18.40) . „Vă dăruim aceste melodii" 
PROGRAMUL II : Cîntece și jocuri din 
nile patriei (8,30). Teatru radiofonic : 
nița", Comedie de Vladimir Maiakovșki 
Ineluș-Invîrtecuș (emisiune pentru cei 
(15,30). Dialog pe teme coregrafice. începuturile 
baletului românesc. Prezintă Floria Capsali, ar
tistă emerită, și Tea Preda (17,45). Program 
pentru iubitorii muzicii noastre populare (19,03). 
Seară de operă. „Troienii" de Berlioz (frag
mente) — primă audiție radiofonică (21,05). 
Moment poetic. Cîntare patriei (22,30). Sub ce
rul înstelat — muzică ușoară (23,35).

MORANBON — coproducție 
Franța-R.P.D. Coreeană, inspirată 
dintr-o operă coreeană cu momen
te ale războiului de eliberare 
purtat de poporul Coreei de nord 
împotriva agresorilor americani. 
Regia : Jean-Claude Bonnardot. In
terpretează : Olum Do-Sun, Uan 
Djoeun-Hi, Kan Hon-Si,

PROGRAMUL I :

MIERCURI
Sfatul medicului : 
Consumul igienic al 
fructelor (9,30). Jocuri
populare interpretate 

la diferite instrumente (10,15). Emisiune literară 
pentru școlari. Scriitori in corespondența lor : 
I. L. Caragiale (10,30). Clasici ai muzicii corale 
românești : Gavriil Muzicescu (12,30). Soliști și 
orchestre de estradă (14,15). Caleidoscop muzi
cal (15,30). „Miorița" — Eroi ai cîntecului 
popular : Pintea Viteazul (17,15). Jurnal agrar. 
Din cuprins : Cum sînt utilizate mijloacele me
canizate în campania de toamnă ? Raid-anchetă 
în trei regiuni ; Puncte de vedere : Semănatul 
griului de toamnă în condițiile acestui an ; Ac
țiunile noastre : măsuri întreprinse de uniunile 
cooperatiste raionale din regiunea Dobrogea 
pentru creșterea producției în sectorul zooteh
nic (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră 
(19,00). Ediție radiofonică George Coșbuc. Cos- 
buc în cadrul literaturii române. Prezintă Al. 
Piru (21,05). PROGRAMUL II : Pagini orches
trale din operete românești (7,45). Muzică de 
balet : Suita de balet de Luigini ; fragmente 
din „Raymonda" de Glazunov și din „Coppe- 
lia" de Delibes (9,03). Figuri de lingviști și fi
lologi români. 100 de ani de cercetări în cadrul 
Academiei. Vorbește prof. univ. Dimitrie Ma- 
crea, membru corespondent al Academiei (10,15). 
Din țările socialiste (11,30). Cu scrisorile în 
față (12,10). Caravana melodiilor (13,30). Alfabet 
muzical (16,30). Capodopere ale literaturii : „Vi
teazul în piele de tigru" de Șota Rustaveli. Pre
zentare și traducere de Victor Kernbâch (17,40). 
Gaudeamus (emisiune pentru studenți) — (19,30). 
Recitalul mezzosopranei Elena Cernei (20,40). 
Antologia discului. „Gravuri ilustre" (21,35).
Moment poetic. Poeții și muzica (22,30).

PROGRAMUL Jjț

tația rațională a șco
larului (9,30). Cîntă Ion Duca și fluierașul Iile 
Cazacu (10,15). Soliști ai Operei maghiare de 
stat din Cluj : Vida Victor, Laszlo Eva, Trenka 
Eva, Matyas Eugen (10,55). Cărți care vă aș
teaptă (11,20). Muzică ușoară de Florentin Del

(23,02). 
regiu- 
„Ploș-

(10,15). 
mici)

SIMBATĂ Program

„Privind

PROGRAMUL I : 
muzical de 

(5,06). 
spre culmi" 

— marșuri pentru
fanfară (7,15). Sfatul medicului : Poziția corectă 
a copiilor la scris și citit (9,30). Emisiune muzi
cală pentru școlari. — „Intîlnire cu George 
Enescu" (10,30). Din înregistrările violonistului 
Grigoraș Dinicu (11,45). Două capricii pentru 
orchestră de Theodor Rogalski, Bolero de Ravel 
(12,45). Arți din opereta „Giuditta" de Lehar 
(14,40). In jurul globului (18,05). Program susți
nut de orchestra de estradă a Radioteleviziunii 
(18,15). Știință, tehnică, fantezie. Din sumar : 
Tradiții și actualități ale școlii matematice ro
mânești ; Toamna, in Delta Dunării...; La hota
rul posibilului (18,40). O melodie pe adresa 
dumneavoastră (19,00). Radiogazeta de seară 
(20,00). PROGRAMUL II : Uvertura la opera 
„FreischOtz" de Weber (7,45). Soliști și orches
tre de muzică populară (8,30). Să citim împre
ună : „Viața la țară" de Duiliu Zamfirescu 
(fragmente) — (10,15). Cîntă Mircea Buciu — 
ani din opere (13,18). De ce ? De unde ? De 
cînd ? (emisiune pentru copii) — 15,30). Inter- 
preți de muzică ușoară (16,30). Cronica literară 
de Matei Călinescu (17,45). Oameni de știință șl 
artă. Membri ai Academiei. Vorbesc : acad. Mi
ron Nicolescu, acad. Șerban Țițeica și acad. Al. 
Philippide (19,30). Noapte bună, copii : „Poveste 
veche" de Ion Pas (20,30). Moment poetic. Fa
bule și epigrame de Tudor Măinescu (22,30). Din 
repertoriul dirijorului George Georgescu : Sim
fonia a Il-a de Johannes Brahms (23,10).

PROGRAMUL I : 
Mîndru-i azi ogorul 
tării 
cîntece (6,45). Tine
rețe și voioșie — 

muzică ușoară (7,30). „Transmitem pentru sate" 
- Ziua recoltei (8,00). Răsună cîntecul și jocul 

pe întinsul patriei (9,10). Clubul voioșiei (10,00). 
Răspunsuri muzicale la scrisorile dumneavoas
tră (11,15). Varietăți muzicale (13,30). Rapsodii 
de toamnă — poezie contemporană românească 
(15,30). Sport și muzică (15,45). Din cele mai 
cunoscute melodii populare (19,00). Interpret; de 
muzică ușoară : Doina Badea și Adriano Celen- 
tano (20,30). Teatru radiofonic : „Katheleen" de 
M. Sayers (20,45). PROGRAMUL II : Țara-n- 
treagă-i o grădină — program de cîntece (7,00). 
Teatru radiofonic pentru copii : „Nică fără fri
că" — dramatizare de C. Teodori, după basmul 
cu același titlu de Nina Cassian (8,40). Transmi
siunea concertului orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George Enescu", dirijor Ema
nuel Elenescu, solistă Lola Bobescu (11,00). tn 
pauză — Actualitatea cinematografică. „Melodii 
magazin" — emisiune muzical-distractivă : „Ne
cazurile unui regizor" (15,10). Succese ale mu
zicii ușoare (16,30). Valsuri de Chopin interpre
tate de Dinu Lipatti (17,00). Melodii îndrăgite 
(17,15). Opereta „Liliacul" de Johann Strauss —

DUMINICA program de

montaj muzical-literar (17,45). Varietăți pari
ziene cu Francoise Dubus, Lize Brady, Moustaki 
și orchestrele Roger Bourdin și Alee Siniavine 
(19,03). Alegeți dansul preferat (21,35). Moment 
poetic. Ritmuri la frumusețea țării (22,30),

DILIGENȚA — una din ceje 
mai valoroase realizări gen wes
tern ale regizorului american John 
Ford. Interpreți : John Wayne, 
Flaire Trevor și alții.

• ȚARA T-----

vestesc apele) — 15,30; 18; 20,30.
• ESCROCII LA MINĂSTIRE ; înlra,Irea ln.
'll Pl°8PÎ5Me 20 3o'Pletare ȘUlntă ’* ,ehnlcă "r" 17> - 13'45>

• ccEuluif ^BĂȘKERVILLE: Dacia (completare Cheia 
®uc“s“*ul) - a 45—14 45 in continuare; 16,45; 19; 21,15.
vi ?iAS.A NEHNIȘTITĂ — cinemascop : Buzești (completare 
nia)fai5l30armU *î C1“?n;lal ,n Republica Socialistă Româ
nia) 15,30; 18; la gradină — 20,30.

UNCHIULUI TOM _ cinemascop: Grivița _ 
20 30 ’45: 4'45: 17'45, 20,45’ Drumul Sării — 14i IĂ15;

® MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Bucegi (com
pletare Basm) - 9; n,i5| 13,30; 16, 18,30; 21; la grădină _ 
10; 12 15? 15?30f ei8ire20n30glni di" M"ZeU1 pompicriIor> “ 
0 -NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Gloria (comple- 
-e8 45a? lP?o 11! ‘3'30i 161 18'30’ 21, Aurora

8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15; la grădină — 19,30, Flo- 
aiT "70 45 1S,'.18!,21' F,amura — 11.15; 13,30; 15,45;

copiii) ”°'45 * U tlme e două completarea Copiii... iar

*nSA- M^O^lS^^g^dinl1-- 20™^ (C°mP'etara 

TtOrni;S (c°“platare CazuI .-D“) - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21; la gradina — 19.
© URME IN OCEAN : Vitan (completare Vreau să știu tot 
nr 45) — 15,30; 18, 20.
tulJir^oSEi : Arta (completare Pașii poe-

13,30; 16; 18,30; 20,45; la grădină 10 30 
căiorilotNriA ȘI ntIE|T a : Miorita (completare Vizita con'du- 

» a; Pn - de S‘at re9|unea Mureș-Autonomă 
Maghiară) _ 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20 45
• SE INTIMPLĂ NUMAI DUMINICA: Popular (completare
Ion Țuculescu) - 16; 18,15; 20,30. t P are
© 5 000 000 DE MARTORII: Moșilor (completare O lacrimă 
Pe obraz) — 15,30; 18; 20,30
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Cosmos - 15,30; 17,45,

» REPULSIE: Viitorul — 15,30; 18- 20 30
© CELE DOUA ORFELINE : ColentiĂa '(completare Punct 
de gravitație) — 15,30; 17,45; Ia grădină — 20.
nr ??RA : Rahova (completare Orizont științific
nr. 5) — 15,30; 18; la grădină — 20,15.
lVa?n7£T M NU. S'A P,REZENTAT : Progresul (completare 
Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,30- 18- 20 45

FIIrh-1^^R n URSOAICE" — cinemascop .- Lira (comple
tare Ghidrinul) — 15,30: 18; 20,30. P
• 30UDOR ~ CinemaSC0P (ambele serii) : Ferentari — 16; 

® COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Cotroceni (completare 
Un secol și multe milenii) — 15,15; 18; 20,45.

IDIOTUL : Pacea — 15,45; 18- ?0 15
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" _ cinemascop :
Gradina ,,Moșilor — 19. F
© VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA: Grădina „Progre- 
sul-Parc — 19,30. H
® FANTOMAS — cinemascop : Grădina „Vitan" — 19.

DUHURILOR DIN MĂRILE SUDULUI — STIINTĂ
i — g—21 m continuare.

M.30|_ 18; 20,30. ’ '......     p°”
1 — cinemascop : înfrățirea în-



bdNTEIA PAGINA 3

„TURUL
9 Pe locul I: Gheorghe 
Suciu ® Ultima etapă 
a revenit lui H. Tesselaar

A XV-a ediție, jubiliară, a 
competiției cicliste „Turul Româ
niei" s-a încheiat duminică pe 
velodromul Dinamo din Capitală. 
De-a lungul întrecerii, al cărei 
traseu a măsurat aproximativ 
1 600 km impărțiți în 12 etape, 
caravana ciclistă a trecut prin 
numeroase localități din 11 re
giuni ale țării, fiind întîmpinată 
pretutindeni cu interes și simpa
tie. Răspunzînd atenției cu care 
iubitorii de sport i-au urmărit 
aproape două săptămîni, concu
rența s-au străduit și au reușit 
să ofere o dispută dîrză, atracti
vă. Comparativ cu edițiile ante
rioare, în acest an numărul con- 
curenților (47, dintre care 5 olan
dezi) a fost mai scăzut datorită 
în primul rînd întreruperii timp 
de patru ani a acestei competiții 
ce-și cîștigase un frumos presti
giu internațional; reluarea ei, 
chiar și în asemenea condiții, i-a 
reconfirmat nu numai larga popu
laritate, ci și utilitatea în selec
ționarea și pregătirea cicliștilor
— consaerați sau aflați în pragul 
afirmării. O primă dovadă o con
stituie mediile orare ridicate, cul- 
minînd cu cea din etapa Oradea
— Arad : 45 km la oră. îmbucu
rător este faptul că, alături de 
cicliștii experimentați, la cele mai 
importante acțiuni au participat 
cu succes reprezentanți ai ti
nerei generații ea Gheorghe Su
ciu-(21 ani), cîștigătorul între
cerii, C. Ciocan, N. Ciumeti, de
butantul Șt. Suciu ș.a.

. O comportare bună au avut și 
'Mergătorii olandezi. Prezenți mai 

ti totdeauna în fruntea plutoane
lor, ei s-au impus cîștigînd cîte- 
va etape grele prin G. Vianen, 
G. Minebood și H. Tesselaar.

Avansul substanțial acumulat 
în etapa a IlI-a (Buzău — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej) de că
tre un grup de opt alergători s-a 
dovedit hotărîtor in cele din 
urmă, dar n-a tăiat avîntul ce
lorlalți concurenți. Dimpotrivă, el

ROMÂNIEI^-1966 Vizitele delegației Scupștinei
Federale a R. S. F. Iugoslavia

Contlnuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Scupștinei Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de Jovan Veselinov, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
deputat federal, a sosit duminică 
în regiunea Bacău. La Borzești, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al 
Comitetului regional Bacău al 
P.C.R., și Ștefan Boboș, președintele 
sfatului popular regional, deputați 
în Marea Adunare Națională.

Vizitînd combinatul chimic și ra
finăria din localitate, oaspeții au 
fost informați de Aurel Groapă, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, asupra procesului de produc

ție, realizărilor și perspectivelor in
dustriei chimice din țara noastră.

După-amiază, membrii delegației 
au vizitat Hidrocentrala ,,V. I. Le
nin" de la Bicaz și stațiunile clima
terice de pe Valea Bistriței.

Seara, comitetul executiv al 
sfatului popular regional a oferit 
un dineu în cinstea delegației iu
goslave.

în vizita în regiunea Bacău, oas
peții au fost însoțiți de deputății 
Nicolae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ion Cristoloveanu, secre
tarul Comisiei economico-financia- 
re a Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

Premiul ziarului

„Scinteia"
Fruntașii com

petiției au fost 
răsplătiți cu nu
meroase premii 
oferite de A.S. 
Loto - Pronosport, 
F.R.C., ziare cen
trale.

Premiul oferit 
/ie ziarul „Scîn- 
teia" (un televi
zor „Cosmos") a 
revenit lui ȘTE
FAN SUCIU, cel 
mai bine clasat 
dintre tinerii sub 
20 de ani. Pre
miantul nostru, 
debutant în „Tu
rul României", a 
ocupat în clasa
mentul general, 
după 12 etape, 
locul cinci.
ramaKMMiimw iiiirii iiii in »uw

a mărit interesul celor handica- 
1 păți, care ulterior au realizat nu

meroase acțiuni dinamice, spec
taculoase. Pînă la sfîrșitul cursei, 
diferența s-a mai micșorat, însă 
n-a putut fi totuși recuperată

Ieri, cei 43 de cicliști rămași în 
întrecere au parcurs etapa finală 
într-o oarecare relaxare. Dis
tanța Rîmnicu Vîlcea — Bucu
rești a fost acoperită cu 38,240 km 
la oră. Acțiunile mai specta
culoase s-au petrecut de-a lun
gul tunelului răcoros format 
de ramurile bătrînilor copaci 
care străjuiesc șoseaua între Pi
tești și București. Desele încer
cări de evadare au fost însă ani
hilate, singura care a reușit pe- 
trecîndu-se pe străzile Capitalei. 
Inițiatorul ei, olandezul H. Tesse- 

- laar, a intrat pe velodromul Di
namo cu un avans de citeva sute 
de metri asupra celorlalți frun
tași ai clasamentului, a cărui con
figurație finală pe primele zece 
locuri este următoarea : 1. Gh. 
Suciu (39h 18’ 03”); 2. I. Cosma
— la 48" ; 3. C. Ciocan — la 2’53” ; 
4. N. Ciumeti — la 3’31” ; 5. Șt. 
Suciu — la 14’22” ; 6. C. Dumi
trescu — la 16’10” ; 7. L. Zanoni
— la 16’29” ; 8. G. Vianen — la
J7’07”; 9. H. Tesselaar — la

' 18’15” ; 10. Fr. Gera — la 19’33” 
etc.

Rezultate tehnice

i

i 
i 
i
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Progresul — Politehnica 1—0 (0—0). A în
scris Țarălungă (min. 62).

C.S.M.S. — UT.A. 3—1 (0—1). Au marcat: 
Humă (min. 60), Stoicescu (min. 73 și 79) pentru 
C.S.M.S. ; Axente (min. 44) pentru U.T.A.

Dinamo București — Steagul roșu Brașov 0—1 
(0—1). A înscris : Ivăncescu — din 11 m (min. 25).

Dinamo Pitești — Steaua 1—0 (0—0). A înscris 
Naghi — din 11 m (min. 75).

Universitatea Cluj — Știința Craiova 0—1 (0—1). 
A înscris : Sfîrlogea (min. 35).

Jiul — Rapid 0—1 (0—1). A înscris : Ionescu 
(min. 41).

• Meciul Farul — Petrolul a fost amînat.

Clasamentul
Progresul 6 4 2 0 8— 3 10
Știința Craiova. 6 4 i 1 9— 7 9
Steaua 6 3 2 1 13— 6 8
Rapid 6 2 3 1 11— 4 7
Dinamo București 6 3 1 2 12— 7 7
Farul 5 3 1 1 9— 6 7
Dinamo Pitești 6 3 0 3 6— 7 6
Petrolul 5 2 1 2 6— 5 5
C.S.M.S. 6 2 1 3 8—19 5
Jiul 6 2 0 4 14— 9 4
U.T. Arad 6 0 4 2 4 —7 4
Universitatea Cluj 6 1 1 4 2— 8 3
Steagul roșu Brașov 5 1 1 3 2—11 3
Politehnica Timișoara 5 1 0 4 3— 8 2

i Ineficacitate
I © 9 goluri in 6

A Vl-a etapă a campionatului

■ categoriei A va rămîne, desigur, 
multă vreme în amintirea iubito
rilor de fotbal. Spre regretul lor 

Iînsă, această „aducere aminte" are 
la bază o ineficacitate ieșită cu 
totul din comun: în 6 meciuri 

i(deci în 540 de minute de joc), 12 
echipe de categoria A n-au putut 
marca decît nouă goluri — de fapt

I șapte din acțiuni, pentru că două 
(ieri la București și la Pitești) s-au 
înscris din lovituri de la 11 m. Nu

Ine propunem să analizăm acum 
cauzele acestei exasperante lipse 
de finalitate, dar jucătorii, antre-

I norii, federația de specialitate ar 
trebui să vadă în această inefica
citate manifestă (pe care o regre- ii tăm mai ales în meciurile echipe
lor reprezentative...) principala 
lacună a fotbalului nostru. Și, fi-

Irește, să se preocupe serios de în
lăturarea ei.

| H BUCUREȘTI
B Deși așteptat cu multă curiozita-

Ite și interes, meciul Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu nu a reușit 
să satisfacă de loc publicul pre-

Îzent în tribunele stadionului din 
Șos. Ștefan cel Mare. Faze la în- 
tîmplare, șuturi puține și impreci- 

Ise, lipsă de hotărîre din partea 
înaintașilor în poziții bune de șut 
— iată ce a caracterizat acest joc 

!pe aproape toată durata lui. Golul 
brașovenilor a rezultat dintr-un 
penalti acordat la faultarea evi- 

g dentă în careu a lui Năftănăilă. 
0 Dinamoviștii au pus stăpînire pe

meciuri

De peste hotare
La Dortmund, în 

cadrul campionatelor 
mondiale de gimnas
tică, titlul pe echipe 
la feminin a revenit 
reprezentativei Ceho
slovaciei, care a tota
lizat 383,625 puncte. 
Pe locurile următoa
re s-au clasat U.R.S.S. 
— (383,587 puncte) și 
Japonia — (380,923
puncte). La indivi
dual, victoria a reve
nit campioanei olim
pice, cehoslovaca 
Vera Ceaslavska — 
78,298 puncte, ur
mată de Natalia Ku- 
cinskaia (U.R.S.S.) — 
78,097 puncte și Heiko 
Ikeda (Japonia) — 
76.997 puncte.

în concursul pe a- 
parate, titlurile la 
masculin au fost cîș- 
tigctte de ' Nakayama 
(Japonia) la sol: Ce
rar (Iugoslavia) la 
cal cu minere ; Voro

nin (U.R.S.S.) la ine
le; Matsuda (Japo
nia) la sărituri; Dia- 
midov (U.R.S.S.) - la 
paralele și Nakaya
ma (Japonia) la bară. 
In concursul feminin, 
Natalia Kucinskaia 
s-a clasat pe primul 
loc la sol, paralele și 
birnă, iar Vera Cea
slavska la sărituri.

In reuniunea fina
lă a turneului inter
național de box de la 
Budapesta, la catego
ria „cocoș" polonezul 
Galonska a dispus la 
puncte de N. Gîju 
(România). La cat. 
semigrea, Kiselev 
(U.R.S.S.) a cîștigat 
prin abandon meciul 
cu V. Trandafir (Ro
mânia).

După prima zi a 
meciului de atletism 
R. D. Germană — 
Cehoslovacia, care se

desfășoară la Dresdă, 
gazdele conduc cu 
48—47 la masculin și 
cu 31—24 la feminin. 
Iată citeva rezultate: 
disc — Danek 61,24 
m ; 10 000 m — Haase 
28’41”8/10; 80 m gar
duri — Karin Balzer 
10”6/10 ; 400 m fete 
— Ana Chmelkova 
54".

In concursul inter
national de călărie de 
la Ankara, „Premiul 
Orașului" a fost cîș
tigat de Oncu (Tur
cia), care a realizat 
67”6/10. Recer (Ro
mânia), pe calul Bîr- 
san, s-a clasat pe lo
cul doi cu 67” 9/10. .4 
doua probă de obsta
cole din ultima zi a 
concursului a fost 
cîștigată, de aseme
nea, de Oncu (Tur
cia), urmat de Băr- 
buceanu (România).

joc în partea a doua a meciului, 
dar n-au reușit decît... să rateze. 
De fiecare dată, ei înșiși își puneau 
mîinile în cap mirîndu-se de ma
rile ocazii pierdute.

H PETROȘENI

Rezultatul pare paradoxal. Me
ciul a fost un duel perma
nent între înaintarea plină de 
vervă a Jiului și apărarea experi
mentată a Rapidului (îndeosebi Dan 
și Motroc). Iar dacă Jiul n-a mar
cat totuși, aceasta nu s-a datorat 
apărării rapidiste, ci mai ales ra
tărilor exasperante ale atacanților 
mineri. Numai cu Martinovici pe 
extrema dreaptă și mijlocașul Sto
ker, agresiv și inspirat, Jiul nu pu
tea cîștiga. Libardi a fost retras 
nejustificat pe linia de mijloc în 
repriza a II-a, lipsind astfel atacul 
de principalul coordonator. Nici 
despre rapidiști nu se pot spune 
multe lucruri. Cuplul Dumitriu— 
Ionescu, cu toate prilejurile avute, 
nu a strălucit. Singurul gol al me
ciului n-a fost de loc creația echi
pei bucureștene, ci consecința unei 
bîlbîieli a apărării adverse.

s PITEȘTI

în întîlnirea de ieri, echipa 
Steaua a pus multă bază pe apăra
re, iar linia de mijloc a lansat în 
adîncime pe Sorin Avram, Con
stantin și Raksi. Contraatacurile 
bucureștenilor au fost însă destră
mate. Cele mai multe faze de poar
tă le-au avut dinamoviștii piteșteni. 
Dar Naghi, Țurcan și Eftimie au 
ratat multe ocazii bune de gol ca 
cele din minutele 42 și 44, cînd Săt- 
măreanu și Suciu au salvat în ul
timul moment. In repriza a II-a, jo
cul începe în nota de dominare a 
unsprezecelui piteștean, care atacă 
din ce în ce mai mult. In minutul 
75 Țurcan scapă pe extremă, însă 
Petescu nu mai are altceva de făcut 
decît să-1 faulteze în careu. Arbi
trul Mircea Rotaru dictează lovitu
ră de la 11 m.

® CLUJ
Cei • 15 000 de spectatori pre

zenți duminică pe stadionul orășe
nesc din Cluj au plecat din nou

Campionate —
BASCHET. — Aseară, în sala 

sporturilor din Cluj, reprezentati
vele feminine ale României și 
Italiei au susținut un meci amical 
de pregătire. Baschetbalistele 
noastre au învins cu 79-57 (31-32).

RUGBI. — în campionatul primei 
divizii s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Dinamo București—Pre
cizia Săcele 34—3 (16—3) ; Grivița 
roșie — Universitatea' Timișoara 
11—11 (6—0); Constructorul — Fa
rul 15—13 (6—3); Politehnica Iași

at>-et|șm încheiat 
întîlnirea cu echipa Italiei

® La masculin — victoria oaspeților 

@ La feminin — victoria gazdelor 

® Noi recorduri românești
Pe stadionul Repu

blicii din Capitală a 
luat sfîrșit ieri me
ciul atletic dintre se
lecționatele României 
și Italiei. Victoriile 
au fost împărțite. La 
masculin au cîștigat 
oaspeții cu scorul de 
108—103 puncte, iar 
la feminin gazdele cu 
66—51. în clasamen
tul general, victoria 
a revenit reprezenta
tivei țării noastre cu 
scorul final de 169- 
159 puncte.

în ultima zi de în
treceri, Gh. Costache 
a stabilit un nou re
cord al țării la arun
carea ciocanului cu 
66,04 m. în proba de 
ștafetă 4x400 m, e- 
chipa României s-a 
clasat pe primul loc 
cu rezultatul de 
3'12"l/10 (nou record 
republican).

Iată cîștigătorii ce
lorlalte probe : mas
culin : 200 m —
Gianni (Italia) 21"1 ;

400 m — Ottolina (I- 
talia) 48” ; 800 m — 
Arese (Italia) 1'51"6 ; 
5000 m — Vamoș 
(România) 14'20"8 ;
110 m garduri — 
Ottoz (Italia) 13”8 ; 
înălțime — Spiridon 
(România) 2,06 m ; 
lungime — Samuiigi 
(România) 7,57 m-;
greutate — Sorrenti

(Italia) 17,03 m. Fe
minin : 80 m. garduri 
— Vintilă (România) 
11"2 ; 200 m — Go-
voni (Italia) 24" ; 400 
m — Pigni (Italia) 
54"6; suliță — Peneș 
(România) 54,62 m : 
disc —- Manoliu (Ro
mânia) .53,76 m ; șta
feta 4x100 — Italia 
47”3.

GHEORGHE COSTACHE

nemulțumiți de jocul echipei Uni
versitatea. Mulți se întreabă ce se 
întîmplă cu echipa clujeană. A da 
răspuns la această întrebare nece
sită, desigur, o analiză mai adîncă. 
Fapt este însă că fotbaliștii clujeni, 
deși au dominat net în cea mai 
mare parte a timpului, au obținut 
doar cornere după cornere. Unii 
jucători, și din păcate cei cu „state 
de servicii" mai vechi, în loc să ur
mărească balonul, să-și creeze faze 
favorabile șuturilor pe poartă, im
ploră mila arbitrului pentru a ob
ține o lovitură de pedeapsă sau 
țintesc picioarele adversarilor.

Craiovenii s-au apărat strașnic. 
Primul lor atac s-a produs în min. 
35, cînd Sfîrlogea a înscris la o 
ieșire inoportună a portarului clu
jean.

IAȘI
In sfîrșit, formația C.S.M.S. a 

reușit să dea satisfacție suporte
rilor săi, cîștigînd întîlnirea cu 
U.T. Arad. Meciul a avut două as
pecte total diferite. In prima 
repriză, oaspeții, profitînd și de u- 
nele greșeli ale apărării C.S.M.S., 
au inițiat contraatacuri și au reu
șit să înscrie prin Axente. La re
luare, ieșenii atacă dezlănțuit chiar 
din primele clipe. După egalare, au 
parcă mai mult curaj și-și asigură 
încă două goluri.

SERIA I. Siderurgistul Galați — 
Oltul Rm. Vîlcea 4—0 ; C.F.R. Paș
cani — Flacăra Moreni 3—0 ; Chi
mia Suceava — Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—0 ; Dinamo Bacău — O- 
țelul Galați 3—0 ; Metrom Brașov— 
Știința București 1—2 ; Dinamo 
Victoria București — Poiana Cîm-r 
pina 2—0 ; Progresul Brăila — Me
talurgistul București 1—0.

SERIA A II-A. Gaz metan Me
diaș — Minerul Baia Mare 0—0 ; 
A. S. Cugir — Minerul Lupeni 1—0; 
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 
4—1 ; C.F.R. Arad — Vagonul A- 
rad 0—3 ; Unirea Dej — Clujeana 
1—1 ; C.F.R. Timișoara — Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 2—2 ; Crișul 
Oradea — C.S.M. Sibiu 4—0.

Competiții
(fost C.S.M.S.) — Progresul 6—3 
(0—0) ; Rulmentul Bîrlad — Gloria 
14—3 (14—0) , Știința Petroșeni — 
Steaua 0—3 (0—3).

TIR. — Pe poligonul de la Tu- I 
nari au început ieri campionatele 
republicane de tir, la care parti
cipă aproape 200 de țintași din i 
țară. în proba de armă militară 

. 3 x 20 focuri, victoria a revenit lui 
P. Șandor (Steaua), care a reali
zat 534 puncte. Campionatele con
tinuă astăzi. I

Secretarul de stat pentru comerțul exterior 
al Franței in regiunea Brașov

Duminică, în cea de-a dopa zi a 
vizitei în regiunea Brașov, secreta
rul de Stat pentru comerțul exte
rior al Franței, Charles de Cham- 
brun, și persoanele care îl însoțesc, 
împreună cu ambasadorul Franței 
la București, Jean Louis Pons, au 
participat la o vînătoare de urși, 
organizată de Ministerul Economiei

Forestiere în pădurile situate în 
preajma orașului Tîrgu Secuiesc.

Oaspeții au fost însoțiți de Tudor 
Matea, consilier, șeful agenției e- 
conomice române la Paris, de func
ționari superiori din Ministerul Co
merțului Exterior și Ministerul E- 
conomiei Forestiere.

Colaborarea—necesitate a progresului 
în cercetarea științifică
(Urmare din pag. I)

Juniorii români 
la „Criteriul atletic 
european"

ODESA 25 (Agerpres). — în ca
drul Criteriului european atletic 
pentru juniori de la Odesa, Mari- 
lena Ciurea (România) a obținut 
medalia de argint în proba de a- 
runcare a suliței cu o performanță 
de 50,50 m. Victoria a revenit fin
landezei Launela cu 51,82 m. Alți 
trei sportivi români au cîștigat 
medalii de bronz: Dan Hidioșanu 
în cursa de 110 m garduri (14"7H0), 
Carol Corbu la triplu-salt (15,43 
m) și Mara Salamon la săritura în 
lungime (5,82 m).

PRONOSPORT
CONCURSUL DIN 25 SEPTEMBRIE

Jiul — Rapid 2
Universitatea — Știința 2
Dinamo Buc. — Steagul roșu 2
C.S.M.S. — U.T.A. 1
Chimia Suceava — Ceahlăul 1
Metrom — Știința Buc. 2
C.F.R. Arad — Vagonul 2
C.F.R. Timiș. — Ind. sfrmel X
Brescia — Fiorentina (0-0) X
Cagliari — Milan (0-0) X
Lazio — Torino (0—0) X
Mantova — Roma (1-0) 1
Venezia — Atalanta (1-1) X

Rubrică realizată de 
Ion DUMITRIU 

și Constantin ANI

EV O
(Urmare din pag. I)

și șapte de mii de locui
tori. Și acesta este unul 
din exemplele sugestive, 
nu însă cel mai sugestiv, 
deoarece regiuni ca Ba
nat, Oltenia, Ploiești, Hu
nedoara, Cluj — pentru a 
nu mai pomeni Capitala 
— cunosc un aflux de 
populație muncitorească 
ce frece cu mult peste 
suta de mii de locuitori. 
Săvineșfii și Roznovul au 
făcui să reînvie Pialra 
Neamț, în timp ce uzine
le de pe Valea Țrotușuiui 
au făcui să se nască mo
dernul oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Același 
destin îl urmează multe 
alte orașe, între care Va
sluiul va avea o evolujie 
impresionantă în cincinal. 
O fabrică de mobilă din
tre cele mai mari din tară 
și o fabrică de confecții 
vor face să se adauge la 
cei optsprezece mii de 'o- 
cuifori ai urbei alte mii de 
muncitori și specialiști.

colaborare de către Institutul de 
matematică București, Comisia de 
cibernetică a Academiei și Cen
trul de calcul al Universității Bucu
rești privind teoria algebrică a au
tomatelor. Utilizarea în colaborare 
a mașinilor electronice de calcul 
construite în Capitală și la Cluj 
a contribuit la soluționarea unor 
probleme ridicate de institutele de 
cercetări științifice din diferite do
menii, cît și de întreprinderi pro
ductive Cercetătorii din domeniul 
chimiei au adus o contribuție apre
ciată în obținerea unor produși 
sintetici, în elaborarea unor pro
cedee de fabricare industrială a 
maselor plastice. După cum a ară
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei la unitățile in
dustriei chimice de la Borzești și 
Săvinești, este necesară dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
dintre cadrele fehnico-științifice 
ale combinatelor și institutele de 
cercetări din țară, păstrîndu-se tot
odată o legătură strînsă și cu cer
cetătorii din străinătate.

S-a intensificat, de asemenea, 
cooperarea între catedrele de în- 
vățămînt superior, precum și între 
acestea și unități ale industriei; 
cadrele universitare de la cate
dra de procese și aparate a Insti
tutului de petrol, gaze și geologie 
din București au efectuat cerce
tări care au adus contribuții esen
țiale la lucrările de proiectare, 
montare și punere în funcțiune a 
unor instalații moderne de prelu
crare a țițeiului, realizate îm
preună cu specialiștii Ministerului 
Petrolului.

Este evident că rămîn încă multe 
de făcut în această direcție. Astfel, 
se mai manifestă în viața științifi
că asemenea fenomene ca insu
ficienta colaborare între diferitele 
unități de cercetare, între acestea 
și întreprinderi; chiar și în cazul 
unor legături de colaborare care 
există, acestea nu au întotdeauna 
un caracter viu, permanent, care 
să permită un schimb continuu de 
informații privind preocupările 
respective, rezultatele obținute, 
problemele și dificultățile apărute. 
Mai există lucrări efectuate în pa
ralel, ca și necunoașterea posibi
lităților reciproce, 'care se mani
festă, de pildă, în colaborarea 
dintre fizicieni și geologi în proble
mele geocronologiei. Se poate pre
tinde fizicienilor lărgirea aplicații
lor, iar geologilor să nu solicite 
ceea ce nu este încă accesibil în 
stadiul actual.

în ce privește lipsa de coordo
nare, aș menționa că efortu
rile Centrului de statistică ma

L U Ț I
Dar concentrarea locui

torilor în centrele raionale 
și regionale nu este doar 
o consecinfă a dezvoltării 
industriale, ci și a perfec
ționării agriculturii, a me
canizării numeroaselor și 
dificilelor munci ale cîm- 
pului. Așa cum prevăd Di
rectivele celui de-al IX-lea 
Congres, în anul 1970, la 
finele cincinalului, numă
rul tractoarelor din stațiu
nile de mașini și tractoare 
va fi cu circa 55 la sufă 
mai mare decît în 1965, al 
combinelor cu circa 60 la 
sută. Măsurile privind iri
garea unor mari suprafe
țe de teren, mărirea canti
tăților de îngrășăminte 
chimice ș.a. au menirea 
de a ridica pe o treaptă 
superioară cultura pămîn 
tulul, de a o pune temei
nic pe baze mecanice și 
științifice, lucru care duce 
la eliberarea unui număr 
de brațe de muncă nece
sare puternicelor obiecti
ve industriale. Prefacerile 
revoluționare determinate 
în via(a întregului popor

de politica înfeleaptă a 
partidului comunist, apli
cată cu energie și consec
ventă, au loc sistematic, 
pe baza planurilor de sin
teză, care vorbesc despre 
dezvoltarea armonioasă a 
tuturor regiunilor fării, 
despre ridicarea acelor 
raioane condamnate odi
nioară la sărăcie și igno
rantă, despre moderniza
rea centrelor urbane și 
sisfemafizarea satelor, des
pre prosperitatea întregii 
țări.

Marcînd creșterea greu
tății specifice a populației 
urbane cu aproape șapte la 
sufă fa(ă de 1956, înregis- 
trînd ritmul viu de con
strucție a noilor centre ur
bane și de reconstrucție a 
vechilor așezări de pe în
tregul teritoriu al (arii, ta
bloul prezentat de actua
lul recensămînt constituie 
un motiv de certitudine șr , 
optimism, de încredere 
deplină în destinul nou al 
poporului român, în viito
rul strălucit al patriei noas
tre.

tematică de a-și aplica lucrările 
în industrie, agricultură și biologie 
nu sînt încă corelate cu cercetă
rile din institutele care se ocupă 
de domeniile respective, în tema
tica lor de cercetare nu se mani
festă încă interes pentru o colabo
rare pe această linie. Ar trebui 
evitată și dispersarea inutilă a e- 
forturilor de cercetare. Este cunos
cut că problemele legate de con
struirea unor mașini electronice 
de calcul au fost abordate în 
citeva centre din tară. Coordona
rea eforturilor ar fi dus desigur la 
obținerea unor rezultate mult mai 
eficiente.

Se reliefează, între altele, ca o 
necesitate, organizarea în diferite 
domenii a unor colective de cerce
tare care, potrivit cu specificul te
mei, pot cuprinde specialiști de 
calificări diferite : matematicieni, 
fizicieni, chimiști, electroniști, încît 
prin eforturi comune, conjugate, să 
se asigure rezolvarea problemelor 
respective. în afara organizării u- 
nor astfel de colective mixte, cola
borarea ar fi mult înlesnită prin 
organizarea unor consfătuiri, con
ferințe și simpozioane în care spe
cialiști de profil diferit să-și spună 
părerea asupra unor'probleme de 
interes comun și chiar să semna
leze probleme care ar merita abor
date cu mijloacele și metodele di
feritelor specialități. O asemenea 
cale de informare reciprocă ne-ar 
ajuta să evităm reluarea unor pro
bleme rezolvate sau apropiate de 
rezolvare. Consfătuirile comune ale 
cercetării și producției au cel puțin 
două rezultate concrete: sugerarea 
de teme pentru cercetare și indi
carea de rezultate de către cerce
tare pentru aplicare. In asemenea 
cazuri, colaborarea dintre unitățile 
de cercetare și intreprinderi a și 
îmbrăcat forma unor convenții și 
contracte juridice bine definite.

Planul cincinal — cu obiectivele 
sale îndreptate spre continuarea 
în ritm rapid a industrializării 
țării, lărgirea continuă a bazei de 
materii prime, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale ale 
țării etc. — ridică mari cerințe dar 
oferă și solide puncte de sprijin 
pentru dezvoltarea colaborării în
tre unități și discipline științifice. 
Un puternic cadru organizatoric în 
această direcție a fost creat prin 
înființarea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, care înmă
nunchează toate forțele de cer
cetare științifică ale țării, o- 
rientîndu-le spre problemele esen
țiale ale îndeplinirii planului cin
cinal, cît și spre obiective de 
perspectivă ale dezvoltării socie
tății noastre. Iar programul unitar 
al cercetării științifice constituie 
tocmai instrumentul practic, nece
sar, de dirijare a activității unită
ților de cercetare și a forțelor cer
cetătorilor spre atingerea acestor 
teluri. Acest program cuprinde o 
multitudine de teme care presupun 
o largă colaborare a institute
lor Academiei cu cele departa
mentale. și cu laboratoarele uzi
nale. Colaborarea constituie astfel 
o chezășie că cercetarea inițiată 
la nivel fundamental își va găsi 
mai repede calea spre continua
rea ei sub formă aplicativă și spre 
finalizarea eficientă în producție.

Colaborarea, dictată de cerin
țele obiective ale dezvoltării știin
ței moderne, apare și mai nece
sară în condițiile societății noas
tre socialiste. Realităților so
ciale ale țării noastre le sînt in
compatibile munca în izolare, in
dividualismul ; cercetătorii, toți 
oamenii noștri de știință formează 
un singur front, sînt însuflețiți de 
același țel unic și nobil — progre
sul rapid al tării — iar convergen
ta eforturilor implică tocmai în
trajutorarea și colaborarea.

Centenarul Academiei, sărbătoa
re a științei românești, constituie un 
bun prilej pentru o și mai strînsă 
unire a forțelor științifice, pențru 
mobilizarea în comun a acestora, 
spre a deschide noi cqi colabo
rării între unitățile științifice, între 
ele și întreprinderile productive, în 
interesul progresului științei ș' 
dezvoltării economice și cultural 
a țării.
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IKISANGANI

LUPTELE Tovarășul Gheorghe Rădulescu Patru ani de la proclamarea
AU FOST RELUATE in R. P. Polonă

25 (Agerpres). — 
de calm relativ,

KINSHASA 
După o noapte 
duminică dimineața au fost reluate 
la Kisangani (fostul Stanleyville) 
luptele între forțele guvernamen
tale și jandarmii rebeli katan- 
ghezi. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, aeroportul din Ki
sangani a fost ocupat duminică de 
forțele armate ale guvernului de 
la Kinshasa. A fost cucerit, de ase
menea, punctul strategic de la Ke- 
tele. Surse oficiale guvernamentale 
au anunțat totodată că 900 de jan
darmi katanghezi s-au raliat în 
cursul dimineții de duminică for
țelor armatei guvernamentale.

★
LONDRA 25 (Agerpres). — Or

ganizația britanică „Forțele volun
tare britanice" intenționează să 
trimită 2 000 de mercenari în Con
go pentru a-i ajuta lui Moise 
Chombe să revină la putere, scrie 
ziarul „Sunday Express". Ziarul 
arată că conducătorul acestei or
ganizații, un anume Paul Daniels, 
„om de afaceri" a declarat: „Sîn- 
tem pregătiți pentru a trimite oa
meni în Congo, luînd în considera
ție părerea guvernului belgian în 
legătură cu această problemă".

VARȘOVIA 25. — Coresponden
tul Agerpres Gh. Gheorghiță tran
smite : în cursul zilei de sîmbătă și 
duminică, Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, însoțit de Mauriciu Novac, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Tiberiu Petres
cu, ambasadorul României la Var-

șovia, a făcut o vizită în porturile 
și șantierele navale din 
Gdansk și Gdynia de pe 
Mării Baltice.

Oaspeții au fost însoțiți 
mierz Olszewski, vicepreședinte al 
Comitetului de colaborare econo
mică cu străinătatea, și Zdislaw 
Nowakowski, ministrul adjunct al 
industriei grele.

orașele 
litoralul

de Kazi-

Festivitatea de încheiere 
a manevrelor militare „Vltava*

Erhard la Washington

Discuțiile

nu vor fi ușoare
WASHINGTON 25 (Agerpres).— 

Cancelarul R.F. Germane, Ludwig 
Erhard, care a sosit sîmbătă seara 
la Washington venind de la Bonn, 
va avea primele întrevederi luni 
la Casa Albă cu președintele John
son. într-o declarație făcută la so
sirea sa în capitala S.U.A., can
celarul Erhard a subliniat că dis
cuțiile ne care le va avea cu ofi
cialitățile americane nu vor fi 
ușoare, dar speră că divergentele 
care există între cele două gu
verne asupra unor probleme, cum 
ar fi cheltuielile de întreținere ale 
trupelor americane aflate ne teri
toriul Germaniei occidentale, vor 
fi aplanate.

GENEVA

PRAGA 25. — Corespondentul 
Agerpres Al. Liță transmite: în 
orașul Ceske-Budejovice a avut 
loc duminică festivitatea de înche
iere a manevrelor militare „Vlta
va", desfășurate pe teritoriul R.S. 
Cehoslovace cu participarea de 
unități militare din R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

La tribuna oficială, pavoazată 
cu drapele de stat ale R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Un
gare și U.R.S.S., au urcat condu
cători ai partidului și statului 
cehoslovac, comandantul suprem al 
forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, mareșalul A. Greciko, 
conducătorii delegațiilor militare 
ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. Din Republica 
Socialistă România a participat o 
delegație condusă de generalul-co- 
lonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate.

Au fost prezenți, de asemenea, 
atașații militari ai țărilor socialis
te acreditați la Praga.

Mareșalul A. Greciko a felicitat 
pe militarii celor patru armate 
pentru încheierea cu succes a 
manevrelor militare, subliniind că 
în tot timpul exercițiilor „partici- 
panții au dat dovadă de înalte 
calități morale de luptă și de o 
bună pregătire".

Președintele R. S. Cehoslovace, 
A. Novotny, a subliniat — în cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej — 
importanța manevrelor și a arătat 
că ele nu au urmărit să intimide
ze pe nimeni, ci au avut drept 
scop verificarea capacității de 
luptă și a pregătirii militare a tru
pelor țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Vorbitorul a decla
rat că în actualele condiții ale

conjuncturii internaționale, țările 
socialiste nu pot rămîne pasive 
față de agresiunea S.U.A. împotri
va poporului vietnamez . El a 
amintit apoi că țările participante 
la Tratatul de la Varșovia și-au 
manifestat în cadrul Consfătuirii 
de la București hotărîrea unanimă 
în sprijinul eroicului popor viet
namez.

Referindu-se la problemele secu
rității europene, președintele R.S. 
Cehoslovace a spus : „Am fi bucu
roși dacă asemenea manevre nu 
s-ar organiza nici în cadrul Tra
tatului de la Varșovia și nici în ca
drul N.A.T.O. Am saluta inițiativa 
organizării unei întîlniri în scopul 
încheierii unui acord cu privire la 
securitatea europeană, care să ga
ranteze libertatea deplină a fiecă
rui popor de a-și dezvolta țara și 
de a-și construi orînduirea socială 
după propria sa voință".

A urmat parada militară a unită
ților participante la manevrele 
„Vltava". Au defilat trupe de de
sant aerian, artilerie antitanc, ar
tilerie antiaeriană, tancuri, grăni
ceri, unități de rachete. Au defi
lat, de asemenea, avioane de tip 
„MIG-19" și „MIG-21", zburînd la 
înălțimea de 300 metri, cu o vite
ză de 800 km/oră, avioane „SU-7", 
precum și cele mai noi avioane su
personice a căror viteză ajunge 
pînă la 3 000 km/oră.

★
în comunicatul dat publicității în 

legătură cu desfășurarea manevre
lor „Vltava" se arată că „exerci
țiile au constituit punctul culmi
nant al pregătirii de luptă a tru
pelor în anul 1966“ și că ele „au 
demonstrat, încăodată, unitatea in
disolubilă, de nezdruncinat a arma
telor frățești, în cadrul Tratatului 
de la Varșovia".

BELGRAD 25 (Agerpres).— Du
minică a părăsit Belgradul, îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta, Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. ai 
P.C.U.S., însoțit de Iuri Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., care 
la invitația lui Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, se
cretar general al U.C.I., a făcut o 
vizită în această țară.

Pe aeroportul din Belgrad, Leo
nid Brejnev a fost condus de Iosip 
Broz Tito, secretar general al 
U.C.I., de E. Kardely și M. Todo- 
rovici, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., secretari 
ai C.C. al U.C.I., I. Goșniak, secre
tar de stat pentru problemele apă
rării naționale, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
M. Nikezici, secretar de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, membru al C.C. al U.C.I.

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
la 25 septembrie Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
însoțit de Iuri Andropov, secretar, 
al C.C. al P.C.U.S., a sosit la Bu
dapesta într-o vizită de prietenie 
Ia invitația C.C. al P.M.S.U. La ae
roport. oaspeții sovietici au fost 
întîmoinați de Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Gyula Kallai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, și de ălți conducă
tori de partid și de stat, precum și 
F. E. Titov, ambasadorul U.R.S.S. 
la Budapesta.

A fost de față A. M. Puzanov 
ambasador al Uniunii Sovietice în 
R.S.F. Iugoslavia, membru al C.C. 
al P.C.U.S.

Sosirea ia Budapesta

Vedere din orașul Sanaa, capitala Republicii Arabe Yemen

w »■
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„NEW YORK TIMES"

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
într-un comentariu pe marginea 
recentelor propuneri americane 
făcute la O.N.U. de Arthur 
Goldberg, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., in le
gătură cu războiul din Vietnam, 
ziarul „New York Times" își ex
primă deschis neîncrederea în 
sinceritatea acestor propuneri. In 
acest sens, ziarul consideră „re
gretabil faptul că ministrul apă
rării al S.U.A., Robert McNa
mara, a găsit de cuviință să a- 
nunțe, în aceeași zi în care a 
vorbit Goldberg, o creștere cu 30 
la sută a producției de avioane 
militare pentru anul fiscal care 
începe la 1 iulie anul viitor". 
Ziarul relevă că dacă guvernul 
S.U.A. dorește într-adevăr să 
vină cu propuneri concrete pri
vind încetarea războiului din 
Vietnam, el trebuie să pună ca
păt „declarațiilor belicoase". Cea 
mai bună dovadă a sincerității 
propunerilor lui Goldberg, conchi
de ziarul, „ar fi încetarea ori
cărei noi escaladări a războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam". .

Teritoriul

R. D. Vietnam

din nou bombardat
HANOI 25 (Agerpres). — La 23 

septembrie, grupuri de avioane de 
luptă, decolînd de pe portavioanele 
celei de-a 7-a flote americane și de 
la bazele S.U.A. din Vietnamul de 
sud și Tailanda, au pătruns în re
petate rînduri în spațiul aerian al 
R.D. Vietnam. Au fost bombardate 
și mitraliate centre populate și o- 
biective economice.

Poporul yemenit sărbătorește 
astăzi patru ani de la proclama
rea Republicii Arabe Yemen. 
După cum se știe, la 26 septem
brie 1962, un grup de ofițeri pa- 
trioți a răsturnat regimul mo
narhic feudal și a instaurat re
publica. Această acțiune a con
stituit un important eveniment 
în viața poporului yemenit, care 
vreme de secole fusese ținut în 
cea mai neagră sărăcie și igno
ranță de către regimul corupt 
al imamilor.

începîndu-și activitatea în con
diții grele, datorită înapoierii 
moștenite din trecut, a încercări
lor imamului detronat de a-și 
relua puterea, guvernul republi-

can a elaborat un larg program 
de dezvoltare în domeniul eco
nomic, al educației și al asigu
rărilor sociale. In prezent se de
pun eforturi susținute pentru 
transpunerea lui în viață. Tot
odată, poporul yemenit este ne- ? 
voit să-și mobilizeze forțele pen- S 
tru apărarea regimului republi- Ț 
can, deoarece forțele • reacțiunii 
interne și externe continuă să 
uneltească pentru reîntoarcerea 
vechilor stări de lucruri.

Cu prilejul sărbătorii 
Yemen, poporul român 
poporul yemenit și-i

R. A. 
felicită 
urează 

succese în luptă sa pentru con
solidarea independenței naționale, 
pentru progres și pace.

CONFERINȚA REPUBLICA DOMINICANĂ’

METEOROLOGILOR
La sediul Organizației meteo

rologice mondiale se desfășoară 
lucrările Conferinței tehnice a- 
supra stațiunilor meteorologice 
automate. Participă peste o sută 
de delegați din 35 de țări, între 
care și România.

Reuniunea este importantă în
deosebi pentru dezvoltarea 
transporturilor aeriene și navale. 
Ea își propune să contribuie la 
micșorarea dificultăților existente 
în prezent din pricina faptului că 
vaste zone greu accesibile ale 
globului furnizează informații 
reduse cu privire la sfarea 
timpului. O problemă complicată 
de care se va ocupa conferința 
o constituie alimentarea cu ener
gie electrică a instalațiilor din 
regiunile respective.

în cadrul expoziției deschise 
cu prilejul conferinței, reprezen
tantul român, inginerul Florian 
Pafrichi, a prezentat o stație 
meteorologică automată, con
struită împreună cu un colectiv 
al său.

Este o instalație care măsoa
ră și transmite prin radio tempe
ratura și umiditatea aerului, pre
siunea atmosferică, direcția și vi
teza vînfului, cantitatea de preci
pitații și insolația. Stația meteo
rologică românească s-a bucurat 
de bune aprecieri.

RETRAGEREA S-A ÎNCHEIAT
INTERVENȚIA CONTINUĂ

Piloții refuză să

se reangajeze...
Agențiile de presă anunță 

din Washington că aviația a- 
mericană suferă în prezent de 
„o gravă lipsă" de personal, 
în special piloți, situație dato
rată creșterii pierderilor su
ferite în agresiunea din Viet
nam și refuzului unui mare 
număr de piloți de a servi în 
aviația militară. Situația este 
atît de serioasă îneît în ultimii 
doi ani peste 2 000 de piloți 
militari calificați, care ocupau 
posturi în birouri și în dome
niul cercetărilor, au fost reche
mați.

Războiul din Vietnam, 
transmis A.F.P., reclamă
mai mulți piloți: în timp ce 
sute de piloți sînt dați „lip
să", mii de piloți în termen, 
angajați în prezent în Viet
nam, urmează să plece anul a- 
cesta în S.U.A. și să fie înlo- 
cuiți. Unii dintre ei vor fi to
tuși reținuți, în lipsă de per
sonal, sau vor fi afectați antre
namentului noilor recruți. Pe 
de altă parte, piloții militari, 
în loc de a se reangaja, încear
că să devină piloți în aviația 
civilă.

a 
tot

RE LONDRA. Potrivit relatărilor zia- 
rului „Sunday Express", ca urma

re a măsurilor luate de guvernul 
britanic privind blocarea salariilor, 
aproximativ 53 000 de englezi vor 
pleca spre Canada. Această „emigra
re", scrie ziarul, va fi cea mai mare 
după criza Canalului de Suez.

B SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că 
G. Traikov, președintele Prezi-

diulul Adunării Populare a 
Bulgaria, a primit delegația 
mentară daneză condusă de J. 
hoit, președintele Parlamentului Da
nemarcei, care își continuă vizita în 
această țară.

R. P. 
parla-
Bom-

H| BRUXELLES. Un tribunal belgian 
™ a condamnat pe neofasciștii vest-
germani Eckard Bragard și Uwe

Sauerman, acuzați pentru activitate 
ilegală și port ilegal de arme la o 
lună închisoare și extrădare în Ger
mania occidentală. Ef au venit în Bel
gia cu materiale de propagandă neo
fascistă ale unor organizații vesl- 
germane, avînd misiunea de a întări 
colaborarea cu foști membri ai S.S. 
aflațl în Flandra.

ISH VARȘOVIA. între 19 și 24 sep- 
tembrie în localitatea Jablonna 

de lingă Varșovia s-au desfășurat sub 
egida „Asociației Internaționale de 
Științe Politice" o conferință a mesei 
rotunde cu participarea a 70 de oa
meni de știință din 18 țări. Din partea 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale din Republica 
Socialistă România a participat, în 
calitate de observator. Constantin 
Stănescu. Au fdst dezbătute probleme 
privind „aspecte politice ale organi
zațiilor economice" și „probleme ale 
reprezentării maselor în organele 
statului".

Marți, 20 septembrie, pe 
aeroportul din Santo Do
mingo animația era mai 
mare ca de obicei. Sub 
povara bagajelor, 600 de 
militari americani în uni
forme ale forțelor inter
americane, avînd în frun
te pe generalul brazilian 
Arturo Alves de Silva 
Draga, se îmbarcau în 
avioanele speciale care 
aveau să-i transporte din
colo de granițele Republi
cii Dominicane. Erau ulti
mii din cei peste 8 000 de 
soldați, care de aproape 
un an și jumătate au in
vadat țara sub paravanul 
unei „misiuni de pacifi
care".

Amînată de nenumărate 
ori din „rațiuni de secu
ritate", retragerea trupe
lor străine a început în 
etape după recentele ale-

geri din iunie. Observato
rilor politici nu le-a scă
pat din vedere faptul că 
la începutul intervenției, 
în decurs de numai o 
săptămînă, au fost de
barcați la Santo Domingo 
24 000 de militari, în timp 
ce evacuarea a durat 90 
de zile. Recenta cerere 
adresată de Statele Unite 
de a li se plăti „despă
gubiri pentru daunele su
ferite cu ocazia revoltei

drastice, mergînd pînă la 
înlocuirea unor miniștri și 
chiar a președinților țării. 
„Menținerea păcii" între 
diferitele grupări politice, 
militare sau civile s-a 
concretizat în acorda
rea de mînă liberă e- 
lementelor de extremă 
dreaptă. Cu concursul di
rect sau sub oblăduirea 
forțelor interamericane, a- 
cestea au dezlănțuit un 
val de teroare în țară, au

SANTO DOMINGO. Cu cîteva zile înaintea retragerii trupelor 
intervenționiste : acest soldat aparținînd' forțelor interamericane 
este transportat la spital fiind-rănit în cursul unui incident de stradă

generale dominicane" 
este un semn vădit al 
nemulțumirii față de eva
cuarea'forțelor interame
ricane, formate în majo
ritate din militari ai 
S.U.A. în mod firesc, ce
rerea a stîrnit protestul 
maselor largi populare 
dominicane. Căci se pune 
întrebarea : cine plătește 
pagubele și distrugerile 
suferite de Republica Do
minicană și de familiile 
dominicane în urma in
tervenției militarilor ame
ricani, sub oblăduirea că
rora au fost uciși mii de 
oameni nevinovați ?

Hotărîrea comisiei
O.S.A. de a dispune re
tragerea a fost determi
nată de protestul tot mai 
energic al opiniei publice 
dominicane și mondiale 
față de pericolul pe care 
îl prezenta menținerea o- 
cupației străine în Repu
blica Dominicană. Inten
țiile intervenționiștilor au 
fost clare încă din pri
mele 
cării. 
dinii" 
fapt, 
dinii
Și atunci cînd aceasta 
a fost „tulburată", ocu- 
panții au luat măsuri

zile ale debar- 
„Supravegherea or- 

a însemnat, 
•supravegherea or- 
instituite de

de

ei.

organizat atentate 
potriva militanților 
gresiști. Prezența trupelor 
străine a contribuit la 
dezorganizarea economi
că, la creșterea deficitu
lui balanței de plăți a Re
publicii Dominicane.

Apărătoare ale intere
selor cercurilor reacționa
re din țară și ale S.U.A., 
forțele interamericane 
și-au atras oprobriul pă
turilor celor mai largi 
ale populației domini
cane, care prin greve, 
mitinguri, demonstrații și 
marșuri de protest au 
cerut ca ele să pără
sească teritoriul țării. în 
fața presiunii opiniei pu
blice intervenționiștii- au 
fost constrînși să se re
tragă, nu însă înainte 
de a-și crea un întreg ar
senal de mijloace prin 
care să continue, sub alte 
forme, amestecul în trebu
rile interne ale Republicii 
Dominicane.

După cum transmit a- 
gențiile de presă, la Santo 
Domingo continuă să ră- 
mînă un grup de așa-ziși 
„specialiști” militari ame
ricani „pentru a veghea 
asupra ordinii și liniște! 
în țară". Pe de altă parte, 
ziarul dominican „I-X-4*

îm- 
pro-

relatează despre activita
tea unei organizații tero
riste care „sub îndruma
rea directă a C.I.A., ur
mărește și asasinează pe 
militarii ostili politicii 
S.U.A. în Republica Do
minicană". S-a aflat, de 
asemenea, despre existen
ța a 300 de bande inspi
rate din afară și subven
ționate de cercurile extre
miste de dreapta pentru 
declanșarea unui nou val 
de asasinate politice.

Tensiunea este întreți
nută și de politica incon
secventă a actualului 
președinte, Joaquin Bala- 
guer, politică a conce
siilor față de forțele de 
dreapta. Deși a declarat 
că acceptă dialogul cu 
partidele din opoziție, Ba- 
laguer, sub amenințarea 
elementelor reacționare, 
este pe cale de a supune 
votului parlamentului o 
lege care urmărește in
stituirea unor restricții a- 
supra activității politice, 
lege ce ar lovi în parti
dele progresiste. Reține 
atenția și poziția pre
ședintelui față de capita
lul străin, infiltrat adînc 
în economia Republicii 
Dominicane. „Țara tre
buie să înceteze să mai 
depindă de împrumuturi 
din străinătate, deoarece 
această cale va duce la 
o ruină totală’ — declara 
recent Balaguer. Or, fap
tele arată că influența 
marilor companii nord-a- 
mericane în economia 
dominicană este în creș
tere.’Guvernul le-a acor
dat avantaje deosebite în 
domeniul producției de 
zahăr, baza economică a 
țării, desființînd corpora
ția dominicană a zahă
rului.

Așadar, evacuarea tru
pelor străine ș-a încheiat, 
intervenția însă continuă.

BERLIN 25 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. anunță că Walter Ul- 
bricht, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania, a părăsit duminică 
dimineața Berlinul, plecînd — cu un 
tren special — într-o vizită de stat 
în R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
președintelui Iosip Broz Tito, se
cretar general al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Walter Ul- 
bricht este însoțit de G. Mittag, 
membru supleant al Biroului Poli
tic și secretar al C.C. al P.S.U.G., 
O. Winzer, ministrul afacerilor ex
terne al R.D. Germane, și de alte 
persoane oficiale.

NEW YORK. Agenția TASS a- 
nunță că A. A. Gromîko, ministrul 

afacerilor externe al U.R.S.S., a avut 
la 24 septembrie o convorbire cu 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U. Duminică, A. A. Gromîko a 
avut o întîlnire cu D. Rusk, secreta
rul de stat al S.U.A.

Puternic taifun
in Japonia

Eugen IONESCU

La Casa Prieteniei cu popoarele străine din Moscova a avut loc recent 
o seară festivă cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui 
George Coșbuc. In fotografie : Aspect din timpul ședinței comemorative

Noul an școlar în Algeria
1 650 000 de elevi învață anul 

acesta în școlile algeriene, care 
și-au deschis de cîteva zile 
cursurile.

în anii care au frecut de la cu
cerirea independenței, în ciuda 
unor mari dificultăți, Algeria a fă
cut mult pentru tineretul său șco
lar. lată cîteva cifre elocvente : în 
momentul proclamării indepen
denței numărul elevilor era doar 
de 700 000. în acest an o cinci
me din buget (adică peste 300 
milioane de dinari) a fost aloca
tă învațămîntului.

Pentru anul în curs, la dispozi
ția elevilor au fost puse 800 de 
noi săli de clasă și 800 de că
mine.

Cu toate acestea, problema 
școlarizării nu este încă rezol
vată complet. 30 la sută din co
piii de vîrstă școlară nu au încă 
posibilitatea să învețe. Dar, 
în anii precedenți numărul lor 
a fost friplu. Cifrele de mai sus 
arată că Algeria depune eforturi 
penfru a face să dispară defini
tiv spectrul ignoranței, moștenire 
a îndelungatei nopți coloniale.

25 (Agerpres). — Un 
taifun s-a abătut 
asupra părții cen- 

Japoniei. Taifunul a 
regiunea Capului 

150 km

TOKIO 
puternic 
sîmbătă 
trale a 
atins în 
Amaezaki, aflat la 
sud-vest de Tokio, o viteză de 
91 metri pe secundă, una din 
cele mai mari viteze înregis
trate de vînturi pînă în pre
zent în Japonia. în cursul 
nopții de sîmbătă spre dumi
nică, taifunul, care poartă de
numirea de „Ida", s-a abătut 
asupra nord-estului țării. Po
trivit unui bilanț incomplet, 
150 persoane au fost otnorîte, 
alte 160 sînt date dispărute, 
iar 370 au fost rănite. Pagu
bele materiale sînt deosebit 
de mari. Au fost distruse 534 
de case, 1 595 parțial ava
riate, iar 30 000 inundate în 
parte. Numeroase străzi, linii 
de înaltă tensiune și căi fe
rate au avut de suferit.

EgH CAIRO. După cum anunță agen- 
£fitS tia TASS, între 20 și 22 septem
brie la Cairo au avut loc consultări 
prietenești între reprezentanți ai mi
nisterelor afacerilor externe ale 
U.R.S.S. și R.A.U. cu privire Ia unele 
probleme internaționale actuale. Din 
partea sovietică au luat parte V. S. 
Semionov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, D. P. Pojidaev, 
ambasadorul U.R.S.S. Ia Cairo, A. S. 
Semioșkin, consilier al ambasadei, iar 
din partea R.A.U. — Mahmud Riad, 
ministrul afacerilor externe, Ahmed 
Al-Fiky, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, și alți funcționari al 
M.A.E. al R.A.U.

SSS VARȘOVIA. Delegația culturală 
belgiană a părăsit R. P. Polonă, 

după o vizită de trei zile în această 
țară. în cursul vizitei, anunță agen
ția P.A.P., a fost semnat programul 
de colaborare culturală și științifică 
dintre R. P. Polonă și Belgia pe anii 
1967—1968.
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