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După cum ne informează 
Institutul „Proiect-București”, 
au fost terminate sau sînt în 
curs de definitivare documen
tațiile pentru aproape toate 
lucrările prevăzute în planul 
de investiții din anul viitor al 
Sfatului popular al orașului 
București.

In domeniul construcțiilor 
de locuințe, în anul 1967 se 
vor deschide noi șantiere în 
zona Sud-I, Drumul Taberei, 
Bd. Ion Șulea, Berceni, Șo
seaua Colentina și în trei mi- 
croraioane din Titan-Balta- 
Albă. Pînă acum au fost asi
gurate proiecte pentru aproa
pe 11 200 apartamente, cele ne
cesare pentru alte 
în curs de avizare 
elaborare.

Pentru mal 
nare cu apă 
vor executa 
da-Bragadlru, stația de 
tare Dudu-Roșu și altele, 
captare a apei

Au fost predate, de aseme
nea, majoritatea proiectelor 
pentru obiectivele din secto
rul social-cultural prevăzute 
a fi date în folosință în 
1967. Printre acestea, se 
mără două dispensare în 
1 Mai și Drumul Taberei, 
tinderea Spitalului de urgență 
al Capitalei, executarea unui 
pavilion de ortopedie la spi
talul Colentina. Rețeaua șco
lilor va crește cu noi localuri 
ce se vor ridica în cartierele 
Drumul Taberei, Titan etc. în
sumînd 120 de clase. Se vor 
mai construi un cinematograf 
cu 900 de locuri în Drumul 
Taberei, complexe comerciale 
în Bd. Armata Poporului, Bucu
reștii Noi, Giuleșil șl Titan.

(Agerpres)

2 500 fiind 
sau de

aprovlzio-
se

buna
a orașului, 

apeductul Arcu- 
tra- 
de 

la Arcuda.

anul 
nu- 
Bd. 
ex-

Mintea Iscoditoare a omului este 
cea mal uimitoare minune a na
turii. Scrutînd natura înconjurătoa
re, înregistrînd fenomenele și dez
văluind legile care le guvernează, 
ea a dat naștere tuturor celorlalte 
minuni cu care se mîndrește ome
nirea. In zilele noastre, preocupa
rea pentru dezvoltarea cercetării 
științifice, teoretică și experimen
tală — ca factor de progres al so
cietății — a devenit imperativă, cu 
atît mai mult pentru o țară care 
construiește socialismul și urmă
rește realizarea unor rapide pro
grese economice și culturale. Pon
derea crescîndă a științei în des
fășurarea construcției socialiste a 
fost relevată în repetate rînduri — 
recent în mod deosebit de eloc-

de Al. T. BALABAN 
membru corespondent 

al Academiei

După încheierea contractelor

nentru produse metalo-chimice

Prea multe
Un sector important în care s-au desfășurat recent contrac

tările între industrie și comerț este acela al produselor metalo- 
chimice, însumînd mii și mii de articole din cele mai solici
tate. Redactorul nostru, Maria Baboian, a adresat tov. ing. 
DUMITRU NICULESCU, secretar general în M.C.I., cîteva în
trebări privind concluziile ce se desprind de pe urma aces
tei acțiuni.

— Cum apreciați re
zultatele contractărilor la 
principalele produse din 
sectorul metalo-chimic ?

— îmbunătățirea _de 
către Ministerul 
merțului Interior, 
colaborare cu ministe
rele furnizoare, a me
todologiei de pregăti
re și desfășurare a în
cheierii contractelor eco
nomice a contribuit în- 
tr-o măsură însemnată la 
obținerea în acest an 
a unui fond de măr
furi sporit și într-o 
structură mult îmbună
tățită față de anul 1966. 
Astfel, la televizoare 
creșterea este de 14 la 
sută, la frigidere de 11 
la sută, la corpuri de 
iluminat de 53 la sută, 
la tacîmuri inoxidabile 
de 24 la sută, la articole 
din sîrmă cositorită de 
51 la sută, la detergenți 
sintetici de 17 la sută, 
lacuri și vopsele de 8 la 
sută, jucării de aproape 
20 la sută, articole din 
mase plastice circa 80 la 
sută.

Este, desigur greu să 
analizăm situația fiecă
ruia din cele cîteva mii 
de sortimente care for
mează sectorul metalo- 
chimic. Trebuie să adu
cem însă în discuție cîte
va grupe de mărfuri, la 
care contractările s-au 
încheiat în mod nemul
țumitor pentru comerț. 
Un prim fenomen este 
acela al creșterii neîn
semnate a producției la 
unele obiecte, ceea ce va

Co- 
în

face ca lipsa lor să se 
resimtă pe piață fie chiar 
și temporar. Este cazul 
articolelor de sticlărie și 
în mod deosebit al ser
viciilor de apă, vin, li- 
cheur, al diferitelor ser
vicii de porțelan etc. De 
neînțeles este și faptul 
că nu se acoperă nece
sarul de anvelope, came
re auto și acumulatori, 
în condițiile măririi des
facerilor de autoturisme. 
Mai gravă apare însă si
tuația la alte categorii de 
mărfuri, la care ni s-au 
oferit, pînă în momentul 
de față, cantități sub ni
velul contractelor pe a- 
nul în curs, deși nici a- 
cestea nu acoperă cerin
țele pieței (vase „Gos
podina", sfoară, perii, 
bidinele, cable de tera
cotă, geamuri, întrerupă
tori electrici, oxizi de 
fier și de zinc, tablă, 
ba chiar și la stilouri sau 
biberoane). Satisfacerea 
în mai mare măsură a 
necesarului comerțului 
va trebui să stea în con
tinuare în fața industriei.

In timpul desfășurării 
lucrărilor de contractare 
am fost puși în situația 
de a înregistra pur și 
simplu refuzul categoric 
al unor producători, mai 
ales din industria locală, 
de a ne mai furniza u- 
nele obiecte pe care în 
momentul de față le lu
crează. Cercetînd lista 
tuturor produselor solici
tate dar neonorate 
se poate constata lesne 
că nu este soluționată

încă, nici la nivel cen
tral, nici pe plan local, 
producția miilor de obi
ecte mărunte de care 
populația are nevoie și 
pe care comerțul nu a 
reușit nici de astădată 
să le asigure în cantități 
și într-un sortiment co
respunzător. Multe măr
furi nu sînt oferite de 
fabrici sau se scot în 
mod unilateral din pro
ducție datorită planifi
cării unor indicatori de 
productivitate necorelați 
cu specificul producției 
de obiecte mărunte și se
rie mică, cît și datorită 
lipsei unor materiale sau 
utilaje destul de simple.

Aș mai avea de adău
gat că nici produsele de 
uz casnic și gospodăresc 
din mase plastice nu 
marchează încă progre
sul așteptat, atît în ce 
privește sortimentul, cît 
și coloritul. După cum 
au rămas nerezolvate și 
unele observații privind 
calitatea unor bunuri de 
folosință îndelungată. 
Uzina Mecanică Sadu, 
de exemplu, nu a înlo
cuit izolația de amporă 
la frigiderul „Fram" 
(care împrumută miros 
urît unor alimente) cu 
izolație din polistiren 
expandat; aspiratorul de 
praf „Record" este rea
lizat în continuare, de

(Continuare 
în pag. a II-a)

E

vent, cu prilejul centenarului Aca
demiei — de către conducerea 
partidului nostru.

Așa cum s-a subliniat în mod 
stăruitor, pentru ca știința să-și a- 
ducă această contribuție se im
pune realizarea unei strînse legă
turi între știință și producție,, per
manentizarea acestui contact în
tr-o formă vie șl activă, pentru a 
deveni un flux reciproc de idei și 
a înlesni cunoașterea mai bună de 
către cercetare, precum și de către 
industrie, a posibilităților recipro
ce. Nici o lucrare științifică, oricît 
de „ademenitoare” ar fi tema a- 
bordată, nu-și va găsi valorifica
re în producție, dacă în cîmpul 
vizual al cercetătorului se vor re
liefa doar condițiile „ideale” din 
laborator, și nu cele reale, exis
tente în producție — în ce priveș
te baza tehnică, materialele dispo
nibile, mîna de lucru calificată etc. 
— precum și aspectele economice 
ale problemelor — rentabilitate, 
preț de cost etc. — de care de
pinde o finalizare rapidă și efici
entă.

In special carențe de acest or
din, în cadrul colaborării recipro
ce, determină cazurile nu rare cînd 
rezultatele muncii de cercetare 
nu-și găsesc valorificarea cores
punzătoare sau cînd lucrări înce
pute, în care s-au investit timp și 
eforturi, nu mai sînt duse pînă la 
capăt. In chimie, domeniul meu de 
activitate, aplicarea Izotopilor ra
dioactivi și stabili, a radiațiilor 
nucleare, reprezintă o direcție mo
dernă de cercetare, de mare per
spectivă. Abordată în cadrul Insti
tutului de fizică atomică, s-au în
registrat unele rezultate promiță
toare, însă ele nu s-au dezvoltat 
suficient, tocmai datorită insufici
ențelor din relațiile cercetare-pro- 
ducție.

Institutul de fizică atomică are 
la activul său realizări valoroase 
în domeniul aplicării practice a 
radiolzotopilor. în laboratoarele a- 
ceBtula au fost construite nume
roase aparate bazate pe radioizo-

topi, ca nlvelmetre, aparate de 
măsurat grosimi, de determinat ca
racteristicile solului etc., care și-au 
găsit utilizare în producție. Totuși, 
întîlnim în industrie numeroase po
sibilități care continuă să 
neexploatate.

Cu cîtva timp în urmă, 
cut parte dintr-o brigadă 
meni de știință care a vizitat mai 
multe întreprinderi industriale, toc
mai pentru a cunoaște mai bine 
cerințele cît și posibilitățile de uti
lizare a experienței acumulate la 
I.F.A. Aceste vizite s-au soldat, la 
diferite uzine, cu instalarea unor 
dispozitive cu radioizotopi pentru

rămînă

am fa
de oa

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dacă de 
sufla peste 
dincolo de Sulina — unde 
mișcarea aerului ar isca 
talazuri marine — primul 
efect ar fi spulberarea in 
văzduh a păsărilor, 
niște vîrtejuri de 
care ar umple 
cerul.

Este primul 
viată al Deltei. El 
cote nesigure, 
prin capriciile zburătoa
relor, fiecare desemnind 
in văzduh o altă altitudi
ne, printr-o altă culoare 
de penaj. La suprem urcă 
pelicanii, aceste greoaie 

. nave ale bălților, care, o 
dată catapultate in cer, 
devin stropi impondera
bili de alb, roate ireale 
de fulgi (inind de gravi
tația stelară. Nu-i 
urmări. Mirajul lor e li
nie. Înlănțuirea cu 
bastrul are o grafie im
previzibilă, anulată doar 
prin căderea zgomotoasă 
in apă, cind iluziile vi
zuale capătă chipul unor 
hipopotami cu pene. Vin 
apoi seriile de ibiși și e- 
grete, de stîrci albi și fu
murii, de blllani cucer
nici, de cocostirci căzuți 
în solipsism, ființe care 
atunci cind se întorc din 
azur, de pe diverse cote 
unde își scriu culorile, 
încremenesc pe tipsii de 
nuferi in forme de hie
roglife egiptene. Te afli 
într-o vrajă eminesciană, 
ca în „Avatariile farao
nului Tlă". Numai ratele, 
nagijii și lișitele tulbură 
clarul de liniște. Ele stră
pung razant văzduhul 
Deltei cu fîlfîiri năpraz- 
nice de rachete, încin- 
gînd în ostroave și bălti 
o forfotă de cosmodrom. 
(Speriafi, cufundării 
dau la fund !).

Ce măiastră fantezie a 
dezlănțuit acest grandios 
spectacol de arhitectură 
aeriană, pe care vin 
vadă în fiecare an 
de mii de oameni ?

E Delta — cea din 
duh I Toamna a spulbe
rat-o acum. Fluierul vin-- 
tului nu mai deșteaptă 
Păsări, ci răscolește doar 
pădurile vinete de stuf. A 
învinețit de frig și aerul. 
Elegantele balele de aripi 
s-au destrămat. Mi s-a 
spus totuși că pe lacul 
Matita au mai întîrziat 
cîteva lebede. Am vrut să 
le văd. Era tirziu. Vor 
mai ajunge oare în sud?... 
Cercetătorii de la Maliuc 
erau alaltăieri îngrijorați. 
(„Cîte-orsă le-nece oare /

COMITETULUI CENTRAL

se

să-l 
zeci

văz-

Valurile, viaturile"?) Fle
care pasăre căzută e pen
tru ei un regret. Fiecare 
egretă care nu se mai În
toarce le lasă un gol In 
piept. Fiecare... Mișcarea 
lor face parte din noi, 
tine de respirația și pulsul 
Deltei, care trăiește în 
septembrie marea como- 
fle a despărțirii. Atunci 
văzduhul clocotește de 
aripi, apele se încaieră 
cu azurul, pămîntul — 
orintr-o formidabilă zvlc- 
nire — vrea să se smul
gă spre cer. Zbaterea, cu 
niște convulsii de pene 
care incendiază pînă și 
norii, se limpezește și se 
ordonează tocmai sus, 
dominată de geometria 
pură a șirurilor de cocori:

Este o mare șansă să 
trăiești poezia pe spatii 
de realitate atlt de vaste 
și tulburătoare. Este o 
mare șansă să calci tn 
acest unic de frumos 
parc românesc al Euro
pei șl ai lumii, unde pla
neta iși păstrează încă 
intacte misterele și, unde, 
la o răscruce aeriană ca
re (ine pină dincolo de 
zenit, iși dau tntilnire, 
într-o anuală și frenetică 
sărbătoare, toate păsările 
zărilor.

Cit e pină acolo ? De 
la Amsterdam și Londra, 
de la Haga sau Cairo, o 
tentafie spre extrava
gantă. De la noi — dru
mul pină la poezie: tre
nul pină la Tulcea, șa
lupa pină la Maliuc, lot
ca pină in taina canale
lor — veghea, arșița, vin- 
tui... Ne sintem datori cu 
cît mai multe asemenea 
expediții spre poezie, adi
că spre Deltă, unde Poe
zia— ca suverană a văz
duhului, apelor, pămintu- 
lui — este aici una dintre 
bogățiile supreme. N-o 
vom putea epuiza. Ea se 
regenerează cu o forță 
teiibilă, cu torta grandi
oasă și misterioasă a naș
terii, perpetue.

M-am oprit deocamdată 
la acest etaj al Deltei, e- 
talul aerian. Spre cele
lalte, cu farmecul și tai
na lor, vom cobori in zi
lele următoare.

...Mă și cheamă dinlr-un 
ghiol de argint rece, cu
fund acul polar. Vestește 
iarna.

• FOTBAL —- Juniori! noștri 
învingători în meciul cu R. D. 
Germană — Progresul la pri
ma înfrîngere a RUGBI — 
Schimbare de lider ® BASCHET 

Campionatul masculin după 
etape ® Alte știri din țară 
de peste hotare

H Corespondențe din Moscova

Duminică dimineața, în piața Obor din Capitală, cei 
însărcinați cu ținerea evidenței vînzărilor de legu
me și fructe, atît din partea întreprinderii pentru va
lorificarea legumelor și fructelor, cît și a cooperativelor 
agricole de producție, Înregistrau cifre impresionante: 
peste 37 tone de cartofi, 44 tone de varză, circa 33 tone 
de ceapă, 3 600 kg de morcovi, 7 900 kg de gogoșari și 
altele, necesare pentru iarnă. Deși ne aflăm la sfîrșitul 
lui octombrie, piața a oferit cantități suficiente de legu
me specifice verii: aproape 10 tone de roșii, 1 400 kg de 
vinete, ardei grași, conopidă etc. S-au vîndut și aproxi
mativ 57 tone de fructe — struguri, mere, pere, gutui 

și prune

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA pe care dorești să-l revezi11
Tokyo

Dragl tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delega- 

ților la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia, 
tuturor comuniștilor japonezi, clasei muncitoare și oamenilor muncii din 
Japonia un cald salut frățesc — expresie a profundei solidarități inter
naționaliste, a prieteniei și stimei reciproce ce leagă partidele și popoarele 
noastre.

Comuniștii români, întregul nostru popor urmăresc cu adîncă simpa
tie, cu dorința vie de a o vedea încununată de succes lupta P.C. din Japo
nia împotriva asupririi și exploatării capitaliste, pentru independență, 
neutralitate, democrație și pace, împotriva imperialismului american, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului japonez.

Așezate pe baza principiilor marxist-leniniste ale egalității în drep
turi, independenței,' neamestecului în treburile interne și respectului 
reciproc, ale internaționalismului proletar, relațiile de prietenie fră
țească, statornicite între partidele noastre, se dezvoltă continuu, ceea ce 
servește consolidării prieteniei și colaborării dintre popoarele român 
și japonez, întăririi unității mișcării comuniste internaționale, cauzei 
păcii, democrației și socialismului.

Urăm din toată inima succes deplin lucrărilor congresului în vede
rea realizării și dezvoltării acțiunii unite a tuturor forțelor muncitorești, 
democratice și populare din Japonia, pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale 
ale poporului japonez, pentru creșterea continuă a contribuției dum
neavoastră la nobila cauză a progresului și libertății omenirii.

Trăiască Partidul Comunist din Japonia !
Trăiască prietenia și solidaritatea frățească dintre Partidul Co

munist Român și Partidul Comunist din Japonia 1
Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul japonez l

BERLIN (De la co
respondentul nostru 
Șt. Deju). — Ieri, co
lectivul Teatrului de 
Comedie din București 
și-a încheiat turneul 
întreprins în R. D. 
Germană. După suc
cesul repurtat la Ber
lin, actorii români au 
cucerit îndelungate 
și entuziaste aplauze

pe scenele teatrelor 
din Weimar, Karl 
Marx Stadt și Dresda. 
Intr-un comentariu al 
A.D.N. se arată : „Ar
tiștii s-au întrecut în 
temperament și prin 
jocul lor plin de fan
tezie și prospețime, au 
cucerit foarte repede 
publicul. Cu toate ob-

stacolele de limbă, 
spectacolele oferite de 
artiștii români la Wei
mar s-au bucurat de 
un deosebit succes". 
La rîndul său, ziarul 
„Junge Welt" scrie: 
„Am făcut cunoștință 
cu un ansamblu pe 
care dorești să-l re
vezi".

Viaductul Vodi-

fa peste care va

trece viitoarea

cale ferată de la

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

-
-

Negocierile"

cu rasiștii

condamnateFoto : Gh. Vlnțllă

rhodesieni

la O.N.U.
Recentele declarații 

ale rasiștilor de la 
Salisbury ridică vălul 
de mister cu care au 
fost înconjurate inter
minabilele negocieri 
anglo-rhodesiene. Ast
fel, Ian Smith nu și-a 
ascuns optimismul în 
legătură cu evoluția 
tratativelor, lăsînd să 
se înțeleagă că a reu
șit să-și impună punc
tul de vedere în fața 
emisarilor 
„Noi nu 
a spus el 
se acorde 
dența pe 
avem deja, 
tăm 
noastră de către 
vernul englez".

Aceste dezvăluiri au 
stîrnit o puternică in
dignare în rîndul ță
rilor airicane. Repre
zentantul Tanzaniei la 
O.N.U. a prezentat un 

. proiect de rezoluție, la 
care s-au alăturat alte 
21 de țări, care cere 
Adunării Generale „să 
condamne orice aran
jament între puterea

Londrei, 
cerem — 

— să ni 
indepen- 
care o 

ci discu- 
recunoașterea 

gu-

(An-administratoare 
glia) și regimul rasist 
ilegal, care nu 
noaște drepturile ina
lienabile ale poporului 
Zimbabwe la 
terminare și 
dență”.

Discuțiile 
deosebit de 
Reprezentantul Mauri- 
taniei a arătat că 
„deși a trecut un an 
de la declarația uni
laterală de „indepen
dență", guvernul bri
tanic nu a întreprins 
măsuri eficiente pentru 
înlăturarea regimului 
ilegal, creîndu-se 
presia că de fapt 
urmărește să se 
tige timp pentru 
gimul lui Smith".

Sîmbătă, rezoluția 
a fost adoptată cu 
86 de voturi în Adu
narea Generală. îm
potrivă s-au pronun
țat numai Portugalia 
și Africa de Sud.

N. PLOPEANU

recu-

autode- 
indepen-

au fost 
aprinse.

im- 
se 

cîș- 
re-

(New York, prin te' 
le fon)
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în atelierul de aeromodele al Palatului pionierilor din Capitald

Octav Enigărescu (22,04).actuală a-

neonorate

MIERCURI

ri

situația 
la ora

Columb 1" 
interpreta te

venit, domnule 
Arii din opere

Bach, 
ușoară

- '(18,00). Noi în- 
Transmisiune din 
„Zilei Națiunilor 

Villa-Lobos, I : Melo- 
Mo-

1

universitară din lași
Biblioteca centrală universitară 

„Mihail Eminescu’ din lași a intrat 
în ultima vreme în posesia a peste 
1 500 scrisori inedite trimise lui Ga- 
rabet Ibrăileanu de contemporanii 
săi de breaslă literară, printre care : 
M. Sadoveanu, Tudor Arghezi, Gala 
Galaction, Topîrceanu, Paul Zarifo- 
pol și alții. Materialul se cercetează 
și se pregătește pentru tipărire de 
către specialiștii filialei lași a Acade
miei Republicii Socialiste România și 
ai Bibliotecii universitare ieșene.

S-a achiziționat, de asemenea, și un 
număr din „Krestomaticul românesc’ 
al lui Teodor Racocea, prima revis
tă literară apărută în limba română 
în 1820. Totodată a fost achiziționată 
o copie după manuscrisul lucrării lui 
Costache Negruzzi „Alexandru Lă- 
pușneanu’.

Și . arhivele statului din lași au in
trat în posesia unui letopiseț inedit. 
Documentul prezintă cronologic dife
ritele evenimente istorice, social- 
ecdnomice și culturale, începînd cu 
domnia lui llieș Vodă — 1538 
pînă la 1819.

PROGRAMUL I t Program 
muzical de dimineață (5,40). 
Moment poetic — interpre
tat de Irina Răchițeanu- 
Șirianu (8,25). La microfon, 

bogată-n frumuseți" — pro- 
vînturilor. Ciclul : „Omul șl

PALATUL,c
PIONIERILORj

(Urmare din pag. I)

„Electromotor-Timi-

Cerințele implicate de noua or
ganizare a mișcării pionierești din 
țara noastră se reflectă șl in ac
tualul program cultural-educativ 
al Palatului pionierilor din Capita
lă. Cunoscut fiind interesul copiilor 
pentru realizările remarcabile din 
știința și tehnica contemporană, 
pentru nou și inedit, s-au con
stituit cercuri și cluburi pen
tru micii tehnicieni și naturaliști, 
conduse de profesori de speciali
tate. Ele urmăresc îndeosebi des
coperirea și îndrumarea elevilor 
talentați, stimularea lor pentru 
îmbogățirea orizontului lor de cu
noștințe, pentru aprofundarea unor 
discipline.

Mulți copii sînt membri ai 
cercurilor de telecomunicații, ra- 
dioelectronică, aparate și mașini 
electrice, navomodele și aeromo
dele. S-a. deschis și un club al 
celor „curioși", dornici să dezle
ge cit mai multe taine științifice. 
Alte cercuri reunesc cineaști ama
tori și cinefili, fotografi amatori. 
Există, de asemenea, cercuri de 
confecții și broderii, de artă popu- | 
Iară românească. Si micile gospo- “ 
dine, micii cultivatori de legume B 
și flori, crescători de animale își | 
au cercurile lor. Se vor înființa h 
și. cercuri sportive, de drumeție și | 
turism. Copiii talentați, cu aptitudini 
artistice au deschise în fața lor pa- B 
sionante activități de pregătire și “ 
formare în cadrul unor ansambluri | 
și cercuri muzical-coregrafice, de | 
teatru, arte plastice. Se preconi- ra 
zează anul acesta crearea unui I 
ansamblu artistic pionieresc repre
zentativ.

Alte manifestări vor prilejui in- « 
teresante și instructive întîlniri cu S 
activiști de partid și de stat, oa- | 
meni de știință și cultură, în ca- H 
drul cărora se vor face cunoscute | 
marile înfăptuiri ale poporului 
nostru pe drumul socialismului și | 
unele din realizările științei con- ra 
temporane.

Aurelia GOLIANU »

către 
șoara, într-un singur sorti
ment ; lucrată la Uzina me
canică Cuglr, mașina de cu
sut electrică are o greutate 
prea mare, iar valiza pen
tru transport este încă puțin 
rezistentă. De asemenea, in
dustria chimică nu oferă de- 
tergenți lichizi și produse 
chimice ambalate cu aerosoli 
nici pentru 1967.

— Socotiți că s-au obținut 
progrese in domeniul utila
jului casnic, menit să ușu
reze munca gospodinelor ?

— Mai întîi, o precizare : 
capitolul acesta ar fi trebuit 
să ocupe un loc mai impor
tant în preocupările produ
cătorilor. Nu se poate nega 
totuși că unele progrese s-au 
făcut. Anul viitor vor intra 
în circuitul comercial mo
dele îmbunătățite de vase

lor metalo-chimice de uz 
gospodăresc este dispersată 
în fabrici ale multor minis
tere producătoare, ponderea 
acestora în planul global fi
ind insignifiantă. Socotesc 
că problemele menționate 
precum și altele conexe ar 
merita să fie analizate mai 
adînc de toate forurile inte
resate.

emailate sau de vase pen
tru fiert sub presiune, pre
cum și unele dispozitive de 
curățat legume, de spălat 
vase etc. Ele nu sînt însă 
altceva decît articole foar
te simple, e drept îmbună
tățite, variante ale unor 
produse cunoscute. Se poate 
afirma deci că și de data 
aceasta s-a făcut simțită lip
sa de efort a creatorilor —Cum a decurs colaho- 
pentru producerea unor dis
pozitive originale, cu un 
grad mai ridicat de tehnici
tate, care să ușureze cu a- 
devărat munca gospodinelor. 
Ministerul nostru a solicitat 
acest lucru în repetate rîn- 
duri, a pus chiar la dispo
ziția industriei o serie de 
mostre, dar asimilarea aces
tora în producție întîrzie. 
Poate că dificultatea rezol
vării problemei constă și în 
aceea că producția articole-

© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului de Comedie) : NEÎNCRE
DERE ÎN FOIȘOR — 19,30.
® Teatrul Mic ; DOI PE UN BALAN
SOAR — 19,30.
S Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : DE LA STRĂBUNII MEI 
PÎNĂ LA TINE (spectacol prezentat 
ds Ansamblul „Perinița") — 19,30.

® TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop ; Patria (completare Frun
ze) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
București (completare Pictorul Ghiață) 
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Fe
roviar — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
20, Excelsior — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (la ultimele două completa
rea Ziua recoltei).
9 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Repu
blica (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
® FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : Luceafărul — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Festival (com
pletare Frunze) — 8,45; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 21, Aurora (completare Tra
diții maramureșene) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30, Melodia (completare 
Deschiderea noului an universitar) —■ 
9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Fla
mura (completare Centum anni Acade- 
miae) — 9,15; 11,45; 15,30; 18; 20,30. 
® VAN GOGH : Cinemateca — 16,30. 
O URMELE STRĂMOȘILOR UITAȚI ! 
Capitol (completare „EU") — 9; 11,15;

tarea cu celelalte organe 
centrale ?

— în general vorbind, a- 
nul acesta colaborarea cu 
ministerele și organele cen
trale ale furnizorilor a fost 
mai bună. Membrii condu
cerilor ministerelor și ale 
direcțiilor generale s-au' de
plasat la contractări și, îm
preună cu reprezentanții co
merțului, au analizat și re
zolvat o serie de probleme 
concrete. Personal apreciez

cita,
tîtea corective la contracte
le încheiate clacă am fi pri
mit în timpul contractării un 
sprijin mai eficient și din 
partea organelor de plani
ficare, dacă reprezentanți 
ai C.S.P. ar fi luat cunoștin
ță în acea perioadă de di
ficultățile care se manifestă 
și ar fi încercat să vadă, la 
fața locului, cum îmbracă 
haina mărfii cifrele pe care 
le-au planificat. Așadar, so
cotim lucrările de pînă a- 
cum doar parțial mulțumi
toare. în perioada care ur
mează pînă la definitivarea 
planului, acestea vor fi, de
sigur, îmbunătățite și, cu a- 
julorul C.S.P. și al ministe
relor producătoare, comer
țul va încerca să reducă la 
minimum decalajul semna
lat între cerere și ofertă la 
unele produse. Mai mult 
chiar, intenționăm să luăm 
legătură directă cu fabrici
le, spre a descoperi orice 
rezerve care ar mai putea 
fi valorificate în interesul 
bunei aprovizionări a pie
ței.

melodia preferată (8,30). „Țară 
gram de cîntece (10,03). Roza 
planeta sa" (I). „Omul pășește pe Terra”, Vorbește acad. Miî- 
tiade Filipescu (10,30). Afiș radiofonic. Emisiunile culturale 
ale săptămînii (11,20). Cîntă corul Filarmonicii de stat 
„George Enescu" ; dirijor D. D. Botez (12,30). Muzică popu
lară cerută de ascultători (13,30). De la o melodie la alta 
(14,08). „Pe-un picior de ploi" : balada „Toma Alimoș"
(16.40) . Muzica și poezia. în program : piese pentru pian de 
Liszt inspirate după Sonete de Petrarca (17,35). In jurul glo
bului (18,03). Varietăți muzicale (18,15). Ritmurile cincinalului
(18.40) . Teatru radiofonic. Premiera „Cîntecul vieții". Adap
tare radiofonică după piesa inedită a lui George Mihail Zam- 
firescu (20,30), Jazz de ieri și de azi ; Primul concurs și festi
val internațional — Viena 1966 (emisiunea a Il-a) — (22,20). 
PROGRAMUL II: Arii din operete (7,45). Miorița: „Obiceiuri și 
tradiții legate de naștere și căsătorie" (10,05). Din reperto
riul Angelei Moldovan (10,45). Matineu de operă : „Frei- 
schfitz" de Weber (11,20). Soliști și orchestre de muzică 
populară (14,00). Vreau să știu. înaintași de seamă ai știin
ței și tehnicii' românești : Nlcolae Coculescu (15,30). Recital 
de operă — Nicoiae Florei (16,00). Actualitatea teatrală. Din 
cuprins : Cu microfonul la teatrele din Ciuj și Oradea (17,40). 
Concert-ghicitoare (muzică instrumentală) 
registrări de muzică românească (19,03). 
New York, Geneva și Paris : Concertul 
Unite". în program, lucrări de Dvorak, 
Mozart, Bartok, Blomdahl, Prokofiev (22,00). Muzică 
pentru toate gusturile (0,10).

PROGRAMUL T : „Expo
ziție de culori sonore" — 
muzică ușoară (7,30). Mo
ment poetic — interpretat 
de Silviu Stăncuiescu (8,25). 

Recitalul pianistului Aldo Ciccolini (9,45). Clasici ai litera
turii noastre (emisiune pentru școlari) ; „Ion Creangă". Me
dalion de conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bușulenga (10,30). Mu
zică populară cerută de ascultătoii (13,30). Clasici ai mu
zicii corale românești ; Gheorghe Dima (16,40). Recital de 
operetă — Iolanda Mărculescu (17,00). Ani de ucenicie. Vă 
prezentăm cercul literar al uzinelor „Tractorul" (17,10). Mu
zica și literatura : Richard Strauss — de Coster : poemul 
simfonic „Till Eulenspiegel* — (17,30). Tribuna radio. Rela
țiile sociale și creația umană. Vorbește acad. C. I. Gulian 
(18,03). Jurnal agrar. Din sumar : în obiectiv — recolta 1967 ; 
Mica mecanizare în zootehnie i Proiecte și documentații pen
tru noile lucrări de hidroameliorații (18,40). Melodii-magazin. 
Emisiune niuzical-distractivă (21,25). PROGRAMUL II : Val
surile dragostei — muzică ușoară (7,55). Lectură în 
mlera. N. Breban ; „în absența stăpînilor" (fragment de 
man) (10,05). Din țările socialiste (11,30). Cu scrisorile în 
(12,10). Melodii de Vasile Vasitache (12,50). De ce ? 
undei De cînd? (15,30). Arii din opere • interpretate de 
niamino Gigli (16,00). Pe teme medicale. Vorbește
C. Stanca, profesor emerit (16,15). Cronica literară de Paul 
Georgescu (17,40). Figuri și momente din istoria muzicii ro
mânești : George EnescU. Prezintă prof. univ. Zeno Vancea 
(19,03). Teatru radiofonic. „Bun 
Comedie de Jura Soyfer (20,30). 
de

pre- 
ro- 

față 
Do 
Be- 
dr.

PROGRAMUL I : 
vesel" — muzică 
(7,30). Moment poetic — in
terpretat de Ștefan Ciubo- 
tărașu (8,25). Cîntece pen

tru cei mici (10,03). Melodii populare interpretate la diferite 
instrumente (10,15). Din însemnările instructorului artistic 
(11,20). Muzică populară cerută de ascultători (13,30). Memo
ria pămîntulut românesc. Tezaur dacic. Poem radiofonic de 
Cicerone Theodorescu (17,10) în jurul globului (18.03). Dia
log cu ascultătorii (18,40) Ediție radiofonică. Creații muzi
cale pe versuri de George Coșbuc, Prezintă George Sbârcea 
(21,05). PROGRAMUL II : Miniaturi muzicale (7,55). Antologie 
de literatură universală : Pagini din proza picarescă spaniolă 
(10.05). Cîntăreți ai plaiurilor noastre (10,50). Din muzica po
poarelor (12,40). „Să cînte tinerețea’ — muzică ușoară (15,10). 
Recital de operă — Elena Cernei (16,00). Opera săptămînli : 
„Bărbierul din Sevilla* de Rossini (17,10). Limba noastră. 
Vorbește acad, prof, Al. Graur (17,40). Actualitatea muzicală 
(19,03). Cercul melomanilor. Preludii opus 28 de Chopin in
terpretate de Alfred Cortot (19,50). 
pentru studenți) — (20,30). O 
pere : oratoriul „Anotimpurile" 
George Bălan (21,35). Moment 
— versuri de Dumitru Corbea 
clasică. Această emisiune este 
prezentării integrale a concertelor pentru clavecin și orches
tră de Bach (23,10).

„Cîntec 
ușoară

PROGRAMUL
diile dimineții (7,30). 
ment poetic — interpretat 
de Marcela Rusu (8,25). 
Sfatul medicului : Progra- 

și formații artistice de ania-zilei școlarului (9,30). Soliști
(9,35). Radioracheta pionierilor : „Clubul vînătorilor cos- 

" scenariu științifico-fantastic (10,30). Cărți care vă aș- 
Muzică populară

mul 
tori 
mici 
teaptă (11,20). Aici, Tîrgu-Mureș I (12,30). 
cerută de ascultători (13,30). Dansuri românești pentru vioară 
și pian de Hilda Jerea ' (16,15). Premiere de operă de-a lun
gul anilor : „Don Giovanni" de Mozart (16,40). în jurul glo
bului (18,03). Ritmurile cincinalului (18.40). Seară pentru tine
ret (19,001. Din lepertoriul dirijorului George Georgescu 
(22,20). PROGRAMUL II : Muzică de estradă (9,32). Actualita
tea literară (10,05). „Mai mîndră țara noastră creste" — pro
gram de cîntece (11,55). Ziare, ziariști, opinii (12,10), Arii din 
opereta „Lăsați-mă să cînt" de Gherase Dendrino (13,08). 
Melodii și ritmuri (13,30). Soliști și formații artistice de ama
tori (14,00). Amfiteatru literar. Moștenirea literară. Prezintă 
prof. univ. G. C. Nicolcscu (17,40). Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice si al corului Radioteloviziunii, Diri
jor, Emanuel Elenescu (19,50). în 
Amintirile caselor.

pauză : Buletin de știri.

Gaudeamus (emisiune 
istorie a muzicii în capodo- 
de Joseph Haydn. Prezintă 

poetic. „Conștiința poetului' 
(22,30). Seară de muzică pre- 

prima dintr-un ciclu consacrat

PROGRAMUL I : Uverturi 
pentru fanfară (7,15). Melo
dii și instrumente populare 
(8,10). Moment poetic — in
terpretat de D. Fttrdui 
prelungită (9,30). Program

Dol cetățeni din 
lași, Aurel Avădanei și 
Marin Guță, vecini fi
ind, intraseră de multă 
vreme într-un conflict 
care părea fără de 
sfîrșif. De la o găină 
care a scormonif în 
grădina celuilalt, de la 
purcelul care s-a scăr
pinat de gard deranjîn- 
du-i o stinghie, scînfe- 
ile conflictelor săreau 
cu violență. Cetățeni 
cu respect față de lege, 
ei au început să bată 
sălile tribunalelor șl 
să-și intenteze proce
se. Dacă Avădanei îl 
reclama pe Marin pen
tru găină, Marin îl 
chema în fața judecă
torilor pe Avădanei 
pentru purcel. Dacă A- 
vădanei cîșfiga un pro
ces, Marin nu se lăsa 
mai prejos și-i deschi
dea acestuia un aii 
proces pe care îl cîș
figa. Cartierul întreg 
urmărea această *ridi- 
coiă competiție.

Din păcate, tocmai 
cînd patima celor doi 
procesomani devenise 
pentru ei o a doua na
tură (dacă veneau aca
să de la serviciu șl nu 
găseau o citație nu 
dormeau liniștiți), baza 
conflictului a fost lichi
dată definitiv și sim
plu : unuia dintre beli- 
geranți, Aurel Avăda
nei, i-a fost repartizată 
o locuință într-un bloc 
nou. Despărțindu-se 
de bunul și vechiul

său dușman, Avădanei 
de o 

melancolie.
o 

di- 
de 

fără 
lui 
țl

a fost cuprins 
incurabilă 
Fără o ceartă, fără 
înjurătură aruncată 
mineaja, înainte 
ceai, peste gard, 
un proces, viața 
devenise searbădă 
monotonă. Din instinct 
pașii îl duceau și a- 
cum zilnic la tribunal,’ 
intra în sălile de jude-

fostul 
A- 
să 
că 
li-

așa cum avea 
lui vecin. înfr-o zi, 
vădanei n-a putui 
mai suporte gîndul 
acesta duce o viață
niștifă. Trebuia trecut 
la aefiune. Ca să aran- 
|eze să se mute din nou 
alături de el, printr-un 
schimb de locuință, nu 
era atît de lesne. Ca 
să-l provoace în vre
un fel, după vechiul

(8,25). Sfatul medicului t Sarcina , ___ „
interpretat de soprana Arta Florescu și baritonul Petre Ște- 
fănescu-Goangă (10,55). Coordonato culturale. Brigăzile știin
țifice la sate (11,20). Cîntece patriotice (12,35). Canțonete în 
ritmuri no; (16,15) Creații corale contemporane : „Omagiu 
lui Eminescu" de Doru Popovici (16,40). în slujba patriei 
(17,10). Muzica și teatrul : Bizet — Alphonse Daudet : „Arte
ziana" — suita I (17,40). în Jurul globului (18,03). Radiosim- 
pozlon. Societatea și răsplata muncii îndelungate. Participă 
la discuții ; Eugen A. Barasch — membru corespondent al 
Academiei, conf. dr. Mircea Bulgaru și losif Bați — director 
în Comitetul de Stat al Planificării (18.40). Atențiune, pă
rinți I (21,05). Din viața de concert a Capitalei. înregistrări 
din concertul de cameră dat de Cvartetul „Muzica" (22,20). 
PROGRAMUL II : „Un zîmbet pe portativ" (7,55). Teatru ra
diofonic. „Caleașca”. Comedie de Prosper Merimee (10,05). 
Muzica ușoară și cele patru anotimpuri (13,20). Melodii popu
lare din diferite regiuni ale țării (14,00).
(emisiune pentru cei mici) (15.30). Recital de 
Ohanesian (16,00). Jocuri populare (16.20).
(17,45). Transmisiune de Ia Teatrul de Operă 
badurul", operă în patru acte de Giuseppe 
Antologia discului. Prezintă Alfred Hoffman

Doina

Tim-

Doina 
pom- 

18,15,

15,30: 18;
Pietonii

16; 18,30;

Unirea (completare 
— 15,30; 18; 20,30,

20,45,

*•«*>*•>*»»

în care
reapare 
regizor 
princi- 

gaguri.
îi trebuiau. Știa de 
fel, din îndelun 
lui experiență de

Nicoiae Velea. 
producție a- 
pe ecran oa- 
și fapte din

13,30; 16; 18,30; 21, Buzești (comple
tare Planeta enigmelor) — ' 
20,30, Volga (completare 
Ghiață) — 9; 11,15; 13,30;
21.
® APORT, MUHTAR I — cinemascop: 
Lumina (completare Acolo unde Car- 
pații îutîlnesc Dutiărea) — 9; 11,30; 
.13,45; 16; 18,15; 20,45.
® CENUȘA — cinemascop (ambele 
serii) : Victoria — .9; 12,30; 16,15; 20, 
Ciulești — 15,45; 19,30, Tomis — 9; 
12,30; 16; 19,30.
® ZIUA FERICIRII — cinemascop t 
Central (completare Șoimii patriei) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e ȚARA FERICIRII : Union (comple
tare Antagonisme) — 15,30: 18; 
Crîngași — 15,30; 18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII :
— 9.
® CEA MAI FRUMOASĂ : 
(completare Imagini din Muzeul 
pierilor) — 11,30; 13,45; 16;
20,45.
O ANIMALELE — CONCERT : 
puri Noi — 9—21 in continuare.
® ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cine
mascop ; înfrățirea intre popoare 
(completare Cheia succesului) — 13;
15,45; .18,30; 20,45.
9 CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEA- 
POLE : Dacia (completare Planeta 
enigmelor) — 8,30—15,45 în continua
re; 18,15; 20,45, Flacăra (completare 
Fermenții Ia lucru) — 15,15; 18; 20.45. 
® NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : . 
Grivița (completare Pictorul Ghiață)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 ZORBA GRECUL : Bucegl — 9;
11,45; 14,45; 17,45; 20,45, Mioriță — 
8,30; 11,45; 14; 16,45; 18,30; 21, Fe
rentari 15; 17,45; 20,30.
® STEAUA FĂRĂ NUME : Gloria 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat in regiunea Bacău)
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,

Arta (completare Pictorul Ghiață) 
9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Mo
dern (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Galați)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O DILIGENTA : 
Lacul lebedelor)
Viitorul (completare Margareta) — 
15,30; 18; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : VI- 
tan — 16; 18,15; 20,30.
O NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop : Munca —. 10; 15,30; 18;
20,30. Drumul Sării (completare Anta
gonisme) — 15; 17,45; 20,30.
9 THERESE DESQUEYROUX : Popular 
(completare Măsură pentru măsură) — 
15,30; 18; 20,30.
© MISIUNE EXTRAORDINARA : Mo
șilor (completare Un secol și multe 
milenii) — 15,30; 18; 20,30.
e PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Cosmos 
(completare Copiii... iar copiii) — 
15,30; 18,15; 20,30.
« LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Colen- 
tina (completare Lacul lebedelor) — 
15,30; 17,45; 20, Cotroceni (completare 
Vizita conducătorilor de partid și do 
«lat In regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară) — 15,15; 18; 20,45.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— ambele serii : Floreasca — 9; 12; 
16; 20.
9 DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : Rahova (completare Planeta 
enigmelor) — 15,30; 18; 20,30.
9 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Pro
gresul (completare Istoria navigației)
— 15,30; 18; 20,45.
9 SUZANA ȘI BĂIEȚII : Lira (comple
tare Fermenții la lucru) — 15,30; 18; 
20,30.
9 ALFABETUL FRICII : Pacea (com
pletare „EU") — 15,45; 18; 20,15.

O VREMEA ZĂ
PEZILOR — pro
ducție a studiou
lui cinematografic 
„București'. Regizo
rul Gheorghe Naghi 
a realizat filmul pe 
baza scenariului 
scris de Fănuș Nea- 
gu și 
Noua 
duce 
meni
lumea satului nostru. 
Inlerpreți : llarion
Ciobanu, Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila, To
ma Caragiu, Sebas
tian Papaiani, Vasi- 
lica Tastaman, Colea 
Răufu, Monica Ghi-

ȘlMBĂ

Ineluș-tnvtrteruș 
operă — David 
Carnet plastic 
Și Balet : „Tru- 
Verdi (19,30). 

(23,10).

PROGRAMUL I : Melodii 
populare (8,10). Sfatul me
dicului : Adaptarea organis
mului la condițiile ano
timpului rece (9,30). Emi- 

(10,30). Arii din opere (16,30).sjune muzicală pentru școlari ------ - ----
Mituri și legende : Hero și Leandru (17,10). Muzică și film : 
Suită simfonică de Radu Paladi din filmul „Fiuierașul fer
mecat" (17,40). în jurul globului (18,03). Știință, tehnică, fan
tezie (18,40). „Unda veselă" (21.05). PROGRAMUL II: Muzică 
din opereta „Crai nou" de Ciprian Porumbescu (7,45). „Un 
dar de ziua ta" — muzică ușoară (8,15). Biblioteca de litera
tură română. Camil Petrescu ■ Patul lui Prbeust" (10,05) Ret> 
visfa revistelor economice (12,10). „Frumuseți din țara mea' 
— program de muzică populară (12,45). Peliculă sonoră 
(15,10). Ecourile festivalurilor de muzică ușoară de la Mamaia 
și San Remo — 1966 (16,30). Capodopere ale literaturii. „Ni- 
coară Potcoavă", de Mihail Sadoveanu (17,40). Colegi de li
ceu (19,30). Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru 
tinerii ascultători). „Orașe pJ utiloare. de ier» «=» h©» «©p 
(20,30). Scriitori la microfon. Maria Banuș, 
rescu, Florența Albu, Victoria Ana Tăușan citesc 
dicate familiei (21,35). Moment 
Stănescu (22,30). Muzică de dans

poetic. Versuri 
(23.40).

ieri ș; de azi"
Violeta Zamfl- 

versuri de- 
de Nichita

mă tină minte". Zis șl 
făcut. După opt proce
se susfinute, Avădanei 
știa foarte bine că el 
personal nu trebuia să 
apară în conflictul pro- 
priu-zis, el trebuia să 
fie pe margine. Trebuia 
ca altcineva să comită 
fapta în numele lui. 
După investigații .■ per
severente, el a reușit să 
găsească oamenii tare

cuțitele. Lor nu trebuia 
decît să le dai adresa, 
solda cuvenită, plus o 
cantitate masivă de 
băutură, ca să prindă 
ceva mai mult curaj, și 
să le spui în ce manie
ră trebuie făcută trea
ba : o bătaie ușoară, 
cu înjurături, sau o bă
taie temeinică ? Gîn- 
dindu-se că de fapt a- 
ceasta urma să fie ul-

un proces, 
cînd mai 
martor vo- 
durere sfî-

Ion BAIEȘU
cafă, asculta 
din cînd în 
depunea ca 
lunfar, și o 
șietoare după „frumoa
sele" vremuri i se lo
caliza în suflet. Lipsa 
unui vecin cu care să 
se înfrunte într-un pro
ces (cu Marin Guță a- 
vusese opt) îl chinuia 
cumplit. Mai încercase 
el cu unul sau cu altul, 
dar nu reușise nimic 
serios, ceilalți vecini 
nu aveau receptivita
tea, disponibilitatea su
fletească pentru o con
fruntare de anvergură, 
(cu interogatorii, co
misii de împăciuire, a- 
vocați, recursuri etc.)

Iu> tipic, frimifîndu-l, 
de pildă, porcul să i se 
scarpine de ușă, nu 
era posibil pentru că 
porcul nu era obișnuit 
să urce singur în tram
vai. Deci o provocare 
clasică, de pe 
căreia să iasă un
ces clasic, nu eră posi
bilă. Avădanei își muș
ca degetele de necaz. 
Dușmanul îl scăpase. 
„Dar chiar dacă mi-a 
scăpat, s-a gîndit el, o 
mamă de bătaie tot pot 
să-i administrez ca să

urma 
pro-

lima lui răfuială cu 
fostul vecin, Avădanei 
a optat pentru cea de 
a dolia variantă, adică 
o bălaie de proporții, 
înțelegerea perfectîn- 
du-se, huliganii tocmiți 
(Petru și Mihai Pătraș- 
cu, ambii avînd cîfe 
șapte și respectiv 
fret condamnări pen
tru astfel de în
deletniciri, compie- 

. ___ tate cu cîteva furturi,
pe un anumit inamic. Vîrlan loachim, și el 
Aceștia erau un fel: de client vechi al tribuna- 
mercenari, gata să re
zolve orice trea&ă de 
acest soi cu pumnii, 
cu ciomegele', sau, 
dacă era vorba de un, 
conflict mai serios, cu mei,

alt- 
igata 
pro-, 

t cesoman, că există în 
' oraș niște indivizi spe
cializați pe care, con-- 
tra unei anumite sume 
de bani, îi puteai an
gaja să fi-l bată; măr 
pe un anumit i

lelor, la care s-au adă
ugat, ca să se „disira- 

. ze”, încă vreo patru 
huligani fără experien
ță în materie) s-au de
plasat spre casa vlcti- 

îndeplinindu-și...

obligațiile. Frafele gaz
dei, sărind în ajutor, a 
fost și el maltratat cum 
se cuvine. Convingîn- 
du-se apoi că în încă
pere nu mai e nici o 
ființă de' bătuf, „băie
ții’ au trecui la devas
tarea mobilei. Cînd șl 
această afacere a fost 
terminată, au intrat în 
baie, s-a.u spălat pe 
mîini cu săpun, și-au 
aranjat ținuta și au ple
cat cu conștiința (vor
ba vine) împăcată : își 
făcuseră cinstit daforia 
față de client, nu-i lua
seră banii de pomană.

Bineînțeles, organele 
de miliție au pus mîna 
pe ei imediat, ur- 
mînd să fie judecați 
și condamnați conform 
legilor. Nu mă îndoiesc 
Că și Avădanei va fi 
pe deplin răsplătit 
pentru eforturile pe 
care le-a făcut în orga
nizarea acestei crimi
nale încăierări.

Există deci 
știam pînă astăzi) 
ligani care pot fi 
gajați la nevoie
ziua sau cu ora, sinis
tre lepădături capabile 
să lovească un om, în 
chip profesional. Nu 
încape vorbă că stîr- 
pirea lor devine o im
perioasă necesitate de 
igienă socială.

Sîntem siguri că jus
tiția noastră nu-i va an
gaja „cu ziua”, ci cu... 
anii.

9 MAMĂ CIU 
DATĂ — film ceho
slovac, ce-și propu
ne să prezinte 
porturi dintre 
rinți și copii. Regi
zor : VI. Pavlovici. 
Printre Inlerpreți : 
Ada Vasarjova, 
Lukasova, G. 
lach, A, Arbef.

PROGRAMUL T : Concert 
de dimineață (6,10), Tnter- 
preti de muzică populară 
dțn diferite regiuni ale tării 
(7,4.5). Clubul voioșiei. Scri- 

neniru (9.30). Plimbare
atlas (11.03) Concert folclo- 
i“ (12.00). Estrada muzicală

a Racbotelevlziunii (14,15). Recital de operă - Nicoiae Herlea 
(15,15). Opereta ,,Cîntec gitan" de Maurice Yvain — montai 
muzical-literar (16,50). Teatru scurt: „Douăsprezece livre" de 
Y. Barrie (18,30). Programul orchestrei de estradă a Radio- 
televiziunii (19,30). Invitație la dans (21.00). PROGRAMUL TI: 
Melodii vesele (6,45). Piese instrumentale ’ de virtuozitate 
(8,20). Teatru radiofonic pentru copii : „Coama leului", dra
matizare după o nuvelă de A. Conan Dovle (8,30). Cîntă 
corul de copii al Radioteleviziunii (9,501. Program de muzică 
ușoară cu Pompilia Stoian, Palida, Gică Petrescu si Tony 
Renis (10,00). Transmisiunea concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de stat „George Enescu" (11,00). în pânză: 
Actualitatea cinematografică. Cu cîntecul si jocul prin regiu
nile patriei (13,18). Canțonete interpretate de Valentin Teo- 
dorian și Tito Gobbi (13,40). „Unda veselă" (14,30). Melodii- 
magazin — emisiune muzical-dislractivă (15.10). Recitalul 
violonistului Ștefan Ruha (17,00). „De dragoste" - versuri 
din lirica universală Poezie austriacă (17,301. Cîntece de ne- 
trecere și jocuri populare (17.40). Arii din operetă (18.45). Din 
albumul cîntecelor îndrăgite (19,05). Seară de romanțe (21.15). 
Moment poetic. Microantologie a epigramei românești (?e io). 
Festivalul muzical international „Săptămînile vieneze 
Simfonia I în re maior de Gustav Mahler (orchestra Filar
monică din Viena, dirijată de Zubin Mehta) (23,10),

DUMINICĂ
sori vesele (8,00). „Transmitem
cu muzica ușoară (10,45). Radio .
ric (11,15). „De toate pentru toți ...... ala
ae duminică (13,13). Programul orchestrei de muzică populară

(n-o

o CIT TIMP EȘTI 
SĂNĂTOS — pro
ducție a studiouri
lor franceze 
Pierre Etaix 
ca scenarist, 
și interpret 
pal. Multe
momente de come
die și de satiră ins-, 
pirate din viața co
tidiană contempora
nă. Alfi inte'prefi : 
Denise Pe'onne, Si- 
monne Fonder, Sa
bine Sun, Vera Val
mont, Franțoise Oc- 
cipinti.

Ieri în țară, vremea a fost în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat în general slab, Cu 
ușoare intensificări pe litoral, din nord-vest. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă între 10 grade 
la Joseni și 20 de grade la Băileștl și Tg. Jiu. În 
București, vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru 25-26 27 oct. : Vreme în 
genetal frumoasă în jumătatea de sud-est a tarii, și 
schimbătoare în celelalte regiuni. Gerul va fi variabil, 
cu înnorări mai pronunțate în Banat, Ardeal și nordul 
Moldovei, unde va ploua temporar. în rest, ploi izolate. 
Vint siab, pînă la potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 
și 13 grade, iar maximele între 14 si 24 de grade. 
Ceată locală. în București : vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil. Vint slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.
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BASCHET

Steaua si Dinamo
1

în fruntea clasamentului
A IV-a etapă a campionatului mas

culin de baschet a avut ca derbi par
tida Dinamo București — Universita
tea Cluj, programată ieri în sala Flo- 
reasca din Capitală. Prima șansă la 
victorie o aveau, desigur, dinamo- 
viștii, a căror formație dispune de un 
lot mult mai omogen și mai experi
mentat ; întîlnirea se anunța totuși 
echilibrată, știut fiind că studenții clu
jeni au un potențial tehnic ridicat și, 
mai ales, multă putere de luptă. Nici 
una din cele două echipe n-a confir
mat însă așteptările, disputa lor ieșind 
doar rareori din anonimat. O desfășu
rare oarecum mai interesantă au avu- 
t-o primele 15 minute de joc datorită 
alternării avantajului pe tabela de mar
caj. Victoria a revenit dinamoviștilor 
cu 79—61 (38—31).

Campioana țării, formația Steaua, a 
realizat din nou scorni etapei : 100— 
50 (46—22) în meciul cu proaspăta 
promovată în categoria A, echipa bu- 
cureșteană I.C.F. Prin aceasță victo
rie, Steaua continuă să conducă în cla
sament la egalitate de puncte — 8 — 
cu Dinamo București, dar cu un coșa- 
veraj superior. Pe locul al treilea se 
află Politehnica București, care ieri 
a dispus cu 81—43 (35—20) de Di
namo Oradea.

Alte rezultate : 
șov — Academia 
66—67 (31—30);

Pivotul Universitâfii Cluj, H. Demiqn, 
blochează drumul dinamovistului 

M. Spiridon

Steagul roșu Bra- 
Militară București 
Universitatea Ti

mișoara — Medicina Tg. Mureș 81—68 
(36—34) ; Politehnica Galați — Rapid 
57—47 (36—20).

VOLEI - CICLISM - HANDBAL
Rezultate din etapa a Il-a a campionatelor categoriei A de volei: 
feminin ; Rapid — C. P. București 3—0 ; Universitatea Cluj — Dina

mo București 0—3; Țesătura Piatra Neamț — I. C. F. București J—3; 
Universitatea Craiova — Penicilina lași 1—3; C. S. M. Sibiu — Farul 
Constanja 0—3; masculin: Dinamo București — Politehnica Timișoara 
3—0; Viitorul Bacău — Steaua 2—3; Minerul Baia Mare — Rapid 0—3 ; 
Progresul Brăila — Politehnica Galați 1—3 ; Tractorul Brașov — Petrolul 
Ploiești 3—0; Alumina Oradea — Politehnica Brașov 3—0.

Sezonul de ciclo-cros a fost inaugurat ieri în Capitală cu competiția 
„Cupa Steaua". în proba seniorilor (16 km), victoria a revenit lui P. Si- 

mion (Olimpia), urmat de colegul său Dragoș Panaitescu și de Mircea Virgil 
(Steaua).

R® în campionatul feminin al categoriei A de handbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rulmentul Brașov—Universitatea Timișoara 

6—8 ; Progresul București—Liceul nr. 4 Timișoara 11—9 ; Mureșul Tg. 
Mureș —Confecția București 5—3 ; Rapid—'Tractorul Brașov 12—7 ; Uni
versitatea București—Voința Sighișoara 13—4. în întrecerea similară 
masculină au avut Ioc cîteva meciuri restante din cadrul etapei a VIII-a. 
Iată rezultatele ; Rafinăria Teleajen—Dinamo Brașov 14—13 ; Dinamo Ba
cău—C.S.M. Reșița 19—12 ; Agronomia Iași—Politehnica Timișoara 13—24.

Un nou lider 
la rugbi: 
GRIVSTA roșie '

■ în duelul indirect pentru titlu 
-dintre echipele Grivița Roșie și 
Steaua a survenit, ieri, o importan
tă modificare în favoarea celei 
dintîi. în timp ce Grivița Roșie a 
ciștigat, la București, partida cu 
Farul (scor 15—6), Steaua a fost 
întrecută, la Bîrlad, de formația 
locală Rulmentul cu 3—0. După 
cum ne-a transmis unul dintre co
respondenții noștri voluntari, bîr- 
lădenir au făcut multă risipă de 
energie, reușind să domine în cea 
mai mare parte a jocului. Scorul a 
fost stabilit în prima repriză de 
fundașul Duță, printr-o lovitură de 
picior căzută. Bucureștenii au ata
cat insistent în ultimele 20 de mi
nute, dar atît apărarea hotărîtă a 
gazdelor, cît și ratarea de către 
Penciu și Durbac a unor lovituri 
de picior căzute au făcut ca rezul
tatul să nu se schimbe.

Așadar, înaintea penultimei eta
pe a campionatului, Grivița Roșie 
(care mai are de jucat ta București 
cu Constructorul și la Iași cu Po
litehnica), ocupă primul loc în 
clasament, cu un avans de două 
puncte asupra Stelei (mai are de 
jucat la București cu Progresul 
și cu Universitatea Timișoara).

Celelalte partide ale etapei s-au 
încheiat astfel : Dinamo București 
■— Universitatea Timișoara 25—0 
(6—0) ; Știința Petroșeni — Pro
gresul 9—5 (3—0) ; Politehnica
Iași — Gloria București 3—0 

■(0—0) ; Constructorul — Precizia 
Săcele 9—3 (6—0).

Apărarea studentelor surprinsă pe 
picior greșit... Fază din meciul de 
nandbal Oniversitatea București — 

Voința Sighișoara

De peste hotare
© La concursul inter

național de la Antalya 
(Turcia), atletul român 
Zoltan Vamoș a cîștu 
£jat proba de 3 000 m 
obstacole cu timpul de 
8'55' ’6/10. Concurenta
bulgară Iorgova s-a 
clasat pe primul loc la 
Săritura în lungime cu 
6,31 m, învingind-o pe 
recordmana română
Viorica Viscopoleanu.
Proba de 110 m garduri 
a revenit lui Heinrich
(R.F.G;) cu 14"8/10.
Tînărul atlet român
Dan Hidioșanu s-a cla
sat pe locul trei cu 
15-1/10.

© în cadrul concursu
lui internațional de tir

de la Budapesta, înche
iat duminică, țintașii ro
mâni au obținut noi vic
torii. Ștefan Petrescu a 
ciștigat proba de pistol 
viteză cu 593 puncte, 
urmat de colegul său, M. 
Dimitriu — 590 puncte. 
Pe echipe a ciștigat Ro
mânia cu 2 360, urmată 
de Ungaria cu 2 320 
puncte, Italia și Austria, 
în proba de pistol cali
bru mare, Lucian Giușcă 
a terminat învingător cu 
580 puncte, iar la armă 
liberă 3X40 focuri, pen
tru juniori, a ciștigat 
Florin Țiței, cu 1 118 
puncte.

® Jucătorii români de 
tenis de masă și-au con
tinuat turneul in R. P.

Chineză, întîlnind la 
Pekin selecționata țării, 
intr-un meci mixt care a 
cuprins 7 partide. Gaz
dele au ciștigat toate în- 
tîlnirile. lată rezultatele 
mai importante : Ian Li 
Cen—Mihalca 22—20, 
21—17; Ciuan Tse Tun— 
Giurgiucă 21—14, 21—10; 
Giu Lan-sun—Cobîrzan 
21—11, 22—20 ; Li Fun- 
iun—Negulescu 21—8, 
21—15.

© La Lisabona, în 
preliminariile „Cupei 
campionilor europeni" 
Ia handbal masculin, e- 
chipa franceză US Ivry 
a dispus cu 22—19 
(11—7) de SC Portuga
lia.
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ETAPA a IX - a

Ofensivă la poarta ieșenilor
Foto : M. Andreescu

REZULTATE TEHNICE
DiNAMO BUCUREȘTI — C.S.M.S. IAȘI 2—1 

(2—0), Au marcat; Frății® (min. 18) și Pîrcălab 
(min. 40) pentru bucureșteni ; Deleanu (min. 59) 
pentru ieșeni.

PROGRESUL — PETROLUL 1—2 (1—1). Au 
marcat : Dridea I (min. 14 — din 11 m, min. 85) 
pentru Petrolul; Oaidă (min. 5) pentru Progresul.

UNIVERSITATEA — STEAUA 1—0 (0—0). A
marcat : Ivansuc (min. 67).

DINAMO PITEȘTI — ȘTIINȚA CRAIOVA 2—1 
(0-0). Au marcat : Țurcan (min. 53 și 70) pentru 
piteșteni ; Mihăilescu II (min. 78) pentru craioveni.

STEAGUL ROȘU — RAPID 2—1 (0—1). Au 
marcat : Goran (min. 80) și Gane (min. 88) pen
tru „stegari’ ; I. lonescu (min. 24) pentru rapidiști.

U.T.A. — JIUL 0—2 (0—1). Au marcat : Crăciun 
(min. 38) și Martinovici (min. 70).

FARUL — POLITEHNICA 1—1 (0—1). Au mar- 
:at : Surdan (min. 14) pentru Politehnica ; lancu 
[min. 89) pentru Farul.

Progresul a părăsit terenul în
vinsă ; faptul merită a fi consem
nat întrucît de la începerea noului 
campionat pînă ieri, echipa bucu- 
ieșteană nu a cunoscut înfrîngerea. 
învingătorii liderilor sînt fotbaliștii 
ploieșteni. Deși s-au aflat în depla
sare și după un efori serios depus 
în „Cupa campionilor europeni", 
(din păcate nu cu succes) ploieș- 
tenii au luptat cu calm și vigoare 
pînă la terminarea partidei. Ei au 
avut „nervi tari" și forțe suficien
te pentru, a nu ceda lupta, cu toa
te că au fost conduși încă din pri
mele minute. încet-încet însă, ei au 
refăcut handicapul, au egalat și, 
în final, înir-un moment cînd Pro
gresul dădea semne că se resem
nează și cu u.n rezultat de egalita
te, au marcat golul victoriei. Dri
dea I, care egalase transformînd 
penaltiul din min. 14, a avut o in
tervenție splendidă și eficace la o 
minge centrată de Oprișan.

Meciul, considerat de fapt 
derbiul etapei, a avut o desfășu
rare în general pasionantă. Ambe
le echipe au reușit să creeze unele 
acțiuni frumoase, de la Progresul 
remarcîndu-se în special Mateianu, 
Oaidă, Mafteuță, iar de la Petro
lul — Dridea I, Dincuță, Dragomir.

Meciul din deschiderea cuplaju
lui de ieri pe stadionul „23 August' 
s-a încheiat cu victoria, de altfel 
scontată, a dinamoviștilor bucureș
teni. Ei au dominat net prima re
priză, cînd au înscris două goluri 
și mai puteau înscrie încă două- 
trei. După pauză ieșenii, care înce
puseră meciul foarte timid, comi- 
țînd numeroase greșeli, atacă dez
lănțuit, obligîndu-i pe dinamoviști 
la o strictă apărare. Aceștia însă 
se descurcă destul de bine în fața 
impetuozității lui Stoicescu, Pop 
și Lupulescu, ba în cîteva rînduri 
lansează contraatacuri periculoa
se. Pîrcălab, spre exemplu, a avut 
o ocazie foarte favorabilă cu vreo

Rezultate 
în categoria B

SERIA I ; Siderurgistul Galați—Di
namo Victoria București 4—2 ; Chi
mia Suceava—Metalurgistul Bucu
rești 1—0.; Ș.tiința București—C.F.R. 
Pașcani 1—0 ; Oltul Rîmnicu Vîl
cea—Oțelul Galați 1—0; Progresul 
Brăila — Ceahlăul Piatra Neamț 
6—0 ; Poiana Cîmpina—Metrom 
Brașov 2—0 ; Dinamo Bacău—Fla
căra Moreni 5—1. Lideră după 
nouă etape: DINAMO BACAU.

SERIA A II-A : Minerul Baia 
Mare—Crișul Oradea 1—0 ; C.F.R. 
Timișoara—Vagonul Arad 2—1 ; 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzil — 
C.S.M. Sibiu 2—0 ; C.F.R. Arad — 
Unirea Dej 2—0 ; A.S.A. Tg. Mu
reș—Minerul Lupeni 4—0 ; A.S. Cu
gir—Clujeana 2—1 ; C.S.M. Reșița— 
Gaz metan Mediaș 3—1. Lideră 
dună nouă etape: A.S.A. TG. MU
REȘ.

PRONOSPORT
Concursul din 23 octombrie 

Progresul—Petrolul 
Universitatea—Steaua 
Farul—Politehnica 
Steagul Roșu—Rapid
U.T.Â.—Jiul 
Siderurgistul—Dinamo Vict. 
Minerul B.M.—Crișul
C.F.R. Timișoara—Vagonul 
A. S. Cugir—Clujeana
Cagliari—Fiorentina (1—0)
Lazio—Roma jo—1)
Lanerossi—Milan (1—11
Venezia—Napoli (0—0)
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Ieri la Rîmnicu Vîlcea

Juniorii noștri 
au învins echipa 
R. D. Germane

RÎMNICU VÎLCEA (prin tele
fon). — Pe stadionul din loca
litate a avut loc ieri după-amia
ză meciul internațional de fot
bal dintre reprezentativele de 
juniori ale României și R. D. 
Germane. Juniorii români au 
obținut o meritată victorie. La 
încheierea partidei tabela de 
marcaj arăta 2—1 pentru Ro
mânia.

Scorul l-au deschis oaspeții, 
în minutul 25 Jahn a șutat ire
parabil. Reprezentativa noastră 
a egalat în minutul 65 și, după 
numai două minute, a înscris 
golul victoriei. Ambele goluri 
le-a marcat Marica.

CLASAMENTUL
Progresul 9 5 3 1 11— 6 13
Știința Craiova 9 6 1 2 14—11 13
Dinamo București 9 5 1 3 18—13 11
Farul 8 3 4 1 12— 9 10
Petrolul 8 4 2 2 11— 8 10
Dlrtamo Pitești 9 5 0 4 13—12 10
Rapid 9 3 3 3 15— 9 9
Steaua 9 3 2 4 13— 9 8
Jiul 9 3 1 5 18—13 7
Politehnica 9 2 3 4 10—13 7
U.T.A. 9 1 5 3 7—11 7
Steagul roșu 9 2 3 4 9—18 7
Universitatea 9 2 2 5 4—10 6
C.S.M.S. 9 2 2 5 10—23 6

zece minute înainte de încheierea 
partidei, dar a fost oprit, printr-un 
veritabil placaj de rugbi, de fun
dașul Malschi și de portarul Con- 
stantinescu, ambii aflați la faza 
respectivă pe la mijlocul terenu
lui...

Această repriză, presărată cu 
faze spectaculoase, pline de nepre
văzut, cu șuturi-bombă, care au 
zguduit de cîteva ori barele, avea 
să fie de fapt cea mai interesan
tă din cele patru reprize ale cu
plajului din Capitală.

pronosticul a fost infirmat. lancu 
trage pe deasupra capetelor unul 
buchet de jucători și portarul timi
șorean nu reușește să rețină — 
1—1. Jocul a fost în general de o 
factură tehnică mediocră, cu multe 
execuții greșite, culminînd cu ra
tarea, în minutul 37, a unei lovituri 
de la 11 m, de către constănțeanul 
Tîlvescu.

Regretabil, după ce arbitrul Mi- 
hăilescu a acordat, pe bună drep
tate, lovitura de la 11 m în favoa
rea constănțenilor, cîțiva jucători 
timișoreni l-au îmbrîncit, protestînd

© Liderul la prima înfrîngere
® Penalii ratat la Constanța
® Majoritatea echipelor și-au schimbat 

poziția in clasament

CLUJ (coresp. „Scînteii'). — Aș
teptată cu viu interes, întîlnirea 
dintre Universitatea și Steaua s-a 
încheiat favorabil studenților prin 
golul marcat de Ivansuc, care a 
pătruns în careu și a tras 
puternic ; Suciu, ieri în formă 
excelentă, n-a putut Interveni. Stu
denții, dornici de a se reabilita în 
fața suporterilor, atacă dezlănțuit 
dar Marcu, Adam, Szabo ratează 
ocazii favorabile. în minutul 16 
Ivansuc trage în bară. Militarii, ba- 
zîndu-și jocul pe o apărare erme
tică, reușesc să organizeze contra
atacuri periculoase prin Crăinicea- 
nu, Micu, Voinea, Raksi. In minu
tul 61, Szabo intră în careu și este 
faultat vizibil. Totuși, inexplicabil, 
P. Sotlr, care a arbitrat cu multe 
scăpări, a acordat lovitură de la 
16 m.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii'). 
După ce timișorenii conduceau cu 
1—0 prin punctul înscris de Surdan 
în minutul 14, aproape toți cei 
peste 10 000 de spectatori prezențl 
ieri pe stadionul din Constanța an
ticipau înfrîngerea echipei locale, 
Farul. Dar în ultimul minut de joa

vehement. Mal mult: o parte din 
conducătorii echipei timișorene, în 
loc să calmeze spiritele, au între
ținut tensiunea.

REAL MADRID -
PEHARDL MONTEVIDEO
MIERCURI PE MICUL ECRAN

Miercuri, în nocturnă, se va 
desfășura la Madrid partida 
revanșă pentru „Cupa inter
continentală" dintre echipele 
Real Madrid, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni", 
și Penarol Montevideo, cîș- 
tigătoarea „Cupei campionilor 
Americii de Sud".

Televiziunea română ne-a 
comunicat că intenționează să 
transmită aspecte de la aceas
tă întîlntre mult așteptată.

Rubrică organizată de
Ion DUMITRII) 
Constantin ANI

CONTACTUL VIU INTRE
CERCETARE SI PRODUCTE

3 i

(Urmare din pag. I)

reglarea a diferite procese de pro
ducție. La Combinatul de cauciuc 
Jilava, de pildă, a lost construit și 
montat un dispozitiv pentru regla
rea distanței la calandru, dînd 
bune rezultate în producție, iar la 
rafinăria din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-au montat insta
lații nucleare de măsurare a nive
lului la instalația de calcinare a 
cocsului și la coloana de fracțio
nare a instalației de cracare cata
litică. Prin organizarea sistemati
că a unor astfel de brigăzi s-ar pu
tea depista numeroase posibilități 
de scurgere spre industrie a rea
lizărilor cercetării științifice.

întărirea legăturii între cerceta
re și aplicație poate îmbrăca și 
forma calificării cadrelor, a trans
miterii directe a experienței acumu
late de cercetare, prin specializa
rea, în institutele Academiei, de 
Ingineri și tehnicieni, aparținînd 
unor întreprinderi productive. în 
numeroase unități industriale din

țară lucrează astăzi cadre de spe
cialiști, pregătiți prin cursuri orga
nizate la I.F.A. și care mențin în 
continuare contactul cu institutul, 
consultîndu-se și primind ajutor în 
toate problemele privind aplicarea 
radioizotopilor în ramura respecti
vă de producție. Adeseori, se ini
țiază și cercetări privind proble
mele speciale ce apar în acea ra
mură. Astfel, pentru măsurarea și 
reglarea grosimii geamurilor, în 
timpul procesului de tragere a sti
clei, s-au construit și s-au montat 
la fabricile de geamuri de la Azu- 
ga, Fieni, Mediaș, Scăieni și Tîr- 
năveni, dispozitive bazate pe ra
diații nucleare care s-au dovedit 
foarte utile în producție. Ar fi însă 
de dorit ca aceste unități indus
triale, ca și altele, care utilizează 
aparate de înaltă tehnicitate de a- 
cest gen, să-și califice la I.F.A. 
tehnicieni de întreținere pentru a 
avea o mai mare operativitate în 
prevenirea și înlăturarea defecțiu
nilor, decît prin solicitarea asis
tenței tehnice a institutului.

VIZITELE DELEGAȚIEI

PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN
Sîmbătă după-amiază, delegația 

Partidului Comunist Italian con
dusă de tovarășul Gian Carlo Pa- 
jetta, membru al Direcțiunii și al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.I., 
a vizitat cartiere noi de locuințe 
și alte construcții din Capitală. Ex
plicațiile au fost date de Traian 
Miron Stănescu, arhitect șef al 
Institutului „Proiect-București".

Duminică dimineața, delegația^ 
însoțită de tovarășul Andrei Ște
fan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., a vizitat Mu
zeul de istorie a Partidului Comu
nist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România. Oaspeții 
au fost salutați de N. Cioroiu, di
rectorul muzeului.

PLECAREA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMÂNE 
EA CEA OE-A IU SESIUNE A CONFERINȚEI 
GENERALE 0. N. t. S. C. 0.

La 25 octombrie încep la Paris 
lucrările celei de-a 14-a. sesiuni a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O.

Delegația guvernamentală ro
mână, care participă la lucrările 
actualei sesiuni, este condusă de 
acad. Andrei Oțetea, președintele 
Comisiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O. Din delegație fac par
te ca membri titulari : prof. dr. 
Iile Diculescu, vicepreședinte al 
Consiliului național al cercetării 
științifice și vicepreședinte al Co
misiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., prof. dr. Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, și secretar general al Comi
siei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., Constantin Oancea, 
director al Direcției relațiilor cul
turale din Ministerul Afacerilor 
Externe, Valentin Lipatti, delegat 
permanent al Republicii Socialiste 
România pe lîngă U.N.E.S.C.O., iar 
ca membri supleanți : prof. dr. 
Tudor Popescu, dr. Claudiu Iones- 
cu-Bujor, directorul Secretariatu
lui Comisiei naționale române 
pentru U.N.E.S.C.O., Ion Iacobescu, 
membru al Delegației permanente 
a Republicii Socialiste România pe 
lîngă U.N.E.S.C.O., și Ion Angliei, 
consilier juridic în Ministerul Afa
cerilor Externe. Delegația, care a 
plecat la 23 octombrie spre Paris, 
este însoțită de consilieri și ex- 
perți.

La plecare, au fost de față Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, vicepreședinte al Comi
siei naționale române pentru

U.N.E.S.C.O., reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, membri ai Co
misiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O.

La această sesiune a Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O., în cadrul

Pe aeroport, înainte de plecare

căreia se va sărbători a XX-a ani
versare a înființării organizației, 
se vor examina și aproba proiec
tul programului și bugetului 
U.N.E.S.C.O. pe anii 1967—1968, 
precum și o serie de propuneri 
importante privind cooperarea in
ternațională în domeniile educa
ției, științei și culturii.

(Ăgerpres)

Cu prilejul vizitei delegației

economice marocane
între 18 și 22 octombrie, o de

legație economică a Regatului Ma
rocului, condusă de domnul Ahmed 
Taibi Benhima, ministru, directo
rul Cabinetului Regal, a vizitat Re
publica Socialistă România.

în timpul șederii în România, 
șeful delegației marocane și mem
brii acestei delegații s-au întîlnit 
cu Gh. Cioară, ministrul comerțu
lui exterior, cu reprezentanți ai 
întreprinderilor românești de co
merț exterior, cu reprezentanți ai 
altor ministere economice și au vi
zitat o serie de uzine și fabrici din 
diverse sectoare industriale printre 
care: Combinatul petro-chimic
Brazi, Uzina de tractoare Brașov, 
Uzina de utilaj petrolier „1 Mal“ 
Ploiești. Uzinele „23 August" Bucu
rești.

De asemenea, șeful delegației

marocane s-a întîlnit cu V. Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Aceste vizite și întîlniri au per
mis părților să constate că există 
largi posibilități de dezvoltare a 
relațiilor economice între cele două 
țări, România puțind să exporte în 
Maroc diverse mărfuri și în spe
cial mașini și echipamente indus
triale, iar Marocul putînd să li
vreze României diverse mărfuri în 
special fosfați.

Cele două părți au convenit să 
încheie într-un termen apropiat 
un acord comercial și să pună, 
de asemenea, bazele unei coope
rări economice și tehnice, în diver
se domenii, între Republica Socia
listă România și Regatul Marocu
lui.

(Ăgerpres)

Cronica zilei
Duminică după-amiază s-a îna

poiat din Iran Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor, 
împreună cu soția, care la Invita
ția ministrului dezvoltării și lo
cuințelor al Iranului a făcut o vi
zită în această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, navale și ae
riene, reprezentanți ai conducerii

Ministerului Industriei Construc
țiilor, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

★
După un turneu de o săptămînă, 

ansamblul londonez „The Royal 
Ballet" a părăsit duminică țara 
noastră. Artiștii englezi au evoluat 
pe scena Teatrului de Operă și 
Balet, în opt spectacole.

(Ăgerpres)

Problemele conlucrării între ști
ință și producție trebuie privite și 
sub aspectul acțiunii pe care o e- 
xercită factorul timp. Din păcate, 
unele procedee tehnologice impor
tante, realizate în țară prin cer
cetări fundamentale și aplicative 
originale, au încă nevoie de un 
timp îndelungat pentru a fi trans
puse în practică, anihilindu-se u- 
neori roadele eforturilor depuse de 
colectivul de cercetare.

Sînt frecvente și cazurile cînd 
solicitarea adresată de indus
trie cercetării, prin noutatea ei, 
prin aspectele ei inedite, nu se în
cadrează perfect în profilul unită
ții de cercetare, sau, dacă se a- 
pelează la o școală superioară, în 
cel al catedrei respective. Trebuie, 
desigur, judecat de la caz la caz, 
avîndu-se în vedere posibilitățile 
reale de soluționare a problemei 
și beneficiile ce ar putea rezulta, 
ca urmare a eforturilor depuse, 
pentru economia națională Un e- 
xemplu pozitiv ne oferă catedra de 
magnetism de la facultatea de fi
zică a Universității din Cluj Deși 
nu aveau o legătură directă cu 
profilul unității, studiile abordate 
cu curaj asupra legăturii dintre 
proprietățile magnetice ale semi- 
conductorilor și efectul lor cata
litic, au dus la realizarea unor ca
talizatori originali, care au adus 
beneficii însemnate industriei chi
mice.

în legătură cu contribuția învă- 
țămîntului superior la cercetarea 
științifică șl la dezvoltarea in
dustriei, aș menționa și însemnăta
tea pe care o pot avea lucrările 
de diplomă și de doctorat. Astfel, 
anumite teme de cercetare, de in
teres pentru Industrie și cu aspect 
de originalitate, ar putea constitui 
subiectul tezelor de doctorat, ceea 
ce presupune, firește, realizarea 
unei colaborări mai strînșe între 
conducerea științifică a lucrării 
(cadre din învățămînt șau . Acade
mie) și tnduslrie. Totuși, în nomen
clatorul specialităților admise la 
doctorat lipsește încă domeniul 
modern al chimiei nucleare, izoto
pilor și efectelor chimice ale ra
diațiilor ; introducerea lui ar în
semna un important stimul pentru 
dezvoltarea cercetării în această 
direcție, atît sub aspect fundamen
tal. cît și aplicativ.

Am încercat în aceste rînduri să 
scot în evidență unele, aspecte ele 
legăturilor dintre cercetarea știin
țifică și producție Ele sînt însă 
multiple și îmbracă forme nume
roase. întărirea acestor legături în 
așa fel îneît să acționeze perma
nent și în ambele sensuri, prin 
contact viu între știință și produc
ție.. poate determina o continuă 
fertilizare a gîndirii științifice, rs- 
loriftcarea eficientă în producție a 
realizărilor științei.



PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA în urma Jock-out"-ului

Elevii suedezi
PRELUDIU LA CONFERINȚA ZIUA

RELAȚIILOR INTEREBOPENE
y

COUVE DE MURVILLE: Franța tinde spre stabilirea 
unor relații normale cu tarile din est> •>

PER HAEKKERUP propune o conferință 
securității europeneîn problemele

PARIS 23 (Agerpres). — La baza 
politicii franceze de dezvoltare a 
relațiilor cu țările din estul Euro
pei stă tendința de stabilire a unor 
relații normale, ceea ce constituie 
calea spre realizarea unei păci 
trainice în Europa, a colaborării 
și înțelegerii reciproce — a decla
rat Couve de Murville, ministrul 
de externe francez, într-o convor
bire cu un grup de ziariști bul
gari. Referindu-se la situația din

Dosarul
Agrigento

In cercurile politice italiene 
șl în rîndurile opiniei publice 
a stîrnit o adevărată senzație 
rezultatul anchetei ministeriale 
privind cauzele dezastrului de 
la Agrigento.

După cum s-a mal anunțat, 
la 19 iulie o alunecare de te
ren a provocat prăbușirea u- 
nor construcții ridicate pe 
terenuri necorespunzătoare, 
transformînd în ruine o im
portantă parte din acest oraș 
sicilian, mai cu seamă din 
zona vecină celebrei văl a 
templelor. Mii de familii au 
rămas pe drumuri. Comisia 
de anchetă numită de minis
trul lucrărilor publice, Man
cini, a stabilit că „daunele 
de la Agrigento sînt inco
mensurabile sub aspect so
cial, civil și uman, rănile din 
acest oraș rămînînd deschise 
încă multă vreme".

In urmă cu cîțiva ani, în Ita
lia a avut un puternic ecou 
filmul „Cu mîinile pe oraș", 
care demasca specula în 
construcții de la Napoli. Față 
de situația de la Agrigento, 
faptele relevate de cineaști 
par astăzi o copie destul de 
palidă. Potrivit aprecierilor co
misiei de anchetă, 8 500 din 
cele 20 000 de apartamente au

Balcani, Couve de Murville și-a 
exprimat satisfacția față de evolu
ția relațiilor dintre țările balcani
ce, subliniind că această evoluție 
este în interesul păcii. In legătură 
cu situația din Vietnam, ministrul 
de externe francez a arătat că po
ziția guvernului său este de a se 
pune capăt războiului și de a se 
restabili situația prevăzută de a- 
cordurile de la Geneva din 1954.

★
BONN 23 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului vest-ger- 
man „Die Welt“, ministrul aface
rilor externe al Danemarcei, Per 
Haekkerup, a subliniat necesitatea 
unor contacte și tratative cu ță
rile socialiste ale Europei. Haek
kerup s-a pronunțat în favoarea 
convocării unei conferințe care să 
examineze problemele securității 
europene. El a declarat că o ase
menea conferință trebuie să fie 
pregătită pe calea tratativelor șl 
contactelor bilaterale și multilate
rale, care să fie de natură să ame
lioreze climatul politic în Eu
ropa.

Conferința pentru problemele 
securității europene, a menționat 
ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, ar constitui un re
zultat al unei serii de contacte în 
domeniile economic, cultural, co
mercial, politic și științific, care 
trebuie să preceadă conferința 
pentru a pregăti temeinic orga
nizarea și desfășurarea ei.

fără profesori
în urma intrării în vigoare a „lock- 

out”-ului pentru 20 800 de profesori 
suedezi, membri ai sindicatului 
„Saco” — declarat de autorități 
drept răspuns la greva celor 1 300 
de profesori, declanșată recent — o 
jumătate de milion de elevi și sfu- 
denți suedezi sînt fără profesori. „A 
devenit inevitabilă greva majorității 
membrilor sindicatului „Saco" — a- 
nunță ziarul vest-german „Frankfur
ter Allgemeine”. Este vorba de alți 
35 000 de funcționari de stat, membri 
ai acestui sindicat, care au avertizat 
că vor declara luni o grevă de so
lidaritate în cazul cînd nu vor fi 
satisfăcute revendicările profesorilor 
privind majorarea salariilor. Ziarele 
apreciază că această nouă acțiune 
amenință să paralizeze importante 
sectoare ale vieții publice.

DE LA MANILA

Plecarea lui Ky... însoțită de salve
ale patrioților pe străzile Saigonului

• La Saigon au fost luate mă
suri severe de securitate, în spe
cial la aeroportul Tan Son Nhut, 
de unde duminică dimineață a ple
cat spre Manila delegația sud- 
vietnameză, în frunte cu generalul 
Ky, care va lua parte la conferința 
țărilor participante,
S.U.A., la agresiunea din Vietnam. 
Au fost mobilizate unități blindate 
și artilerie. Avionul special al de
legației a fost păzit pînă la ple
care de un cordon puternic de po-

alături de

lițiști și soldați americani și sai- 
gonezi.

Cu toate acestea, după cum 
semnalează corespondentul agen
ției France Presse, patrioții sud- 
vietnamezi au lansat o serie de 
atacuri chiar în orașul Saigon. 
Astfel, un detașament de patrioți 
a atacat un grup de soldați saigo- 
nezi la 
centrul 
atacat 
cartier 
pe

numai trei kilometri de 
Saîgonului, iar un altul a 
un post de poliție dintr-un 

situat la periferia orașului,
șoseaua ce duce spre delta

fluviului Mekong.

CORESPONDENT/ DIN MOSCOIM

Centrală atomoelectrică

dincolo de Cercul

s-a a- 
lungul 
a unor 
între-
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fost construite ignorîndu-se 
normele cele mai elementare, în 
disprețul oricăror prevederi le
gale. Cităm din dosarul de an
chetă : „O incredibilă întrece
re a avut loc între construc
torii care cereau violarea le
gilor și administrația comuna
lă, care i-a ajutat". S-a ajuns 
la situația paradoxală ca pen
tru un oraș care numără ceva 
mai mult de 47 mii de locuitori 
să se preconizeze construcții 
capabile să adăpostească 150 
de mii de persoane. Aceasta, 
prin înălțarea unor zgîrie- 
nori ridicați la peste 55 m, 
deși prin lege se fixase ca ni
vel maxim 20 m. Comisia de 
anchetă a stabilit că au fost 
cazuri cînd s-au construit case 
doar la o distanță de 2 metri 
una de alta în zone unde so
lul nu permitea în nici un caz 
o asemenea rezolvare urba
nistică. Potrivit aprecieri
lor specialiștilor, tot acest 
haos se datorește intereselor 
personale ale diferiților repre
zentanți de frunte ai adminis
trației orășenești, aflată în mî- 
na democrat-creștinilor, care 
lucrau cu speculanții care au 
făcut afaceri de miliarde. în
treaga presă italiană se ocupă 
pe larg în aceste zile de scan
dalul de la Agrigento, sco- 
țînd în evidență uriașa 
panama care a generat dezas
trul din luna iulie. Ziarul tori- 
nez „La Stampa" notează în- 
tr-un articol că „scandalul de 
la Agrigento cere o rapidă 
dreptate", iar „II Giorno" scrie 
că dincolo de cazul specific 
rămîne „cazul politic general, 
al unei clase care consideră 
legea ca un fapt personal". 
Un purtător de cuvînt al so- 
cial-democraților extinde aria 
responsabilităților, precizînd 
că este vorba de un adevărat 
masacru urbanistic în toate 
orașele Italiei.

Grupul parlamentar comu
nist a depus o moțiune la Ca
mera Deputaților prin care cere 
deferirea autorităților comuna
le în fața justiției, revocarea 
tuturor licențelor de construc
ție aprobate în mod abuziv, 
demolarea construcțiilor ridi
cate prin violarea legilor sta
tului și instituirea unei anche
te parlamentare.

Ion MĂRGINEANU

Ciukotka. La ima
ginea cunoscută a a- 
șezărilor de eschi
moși, durate din 
gheață, și a vînători- 
lor de foci 
dăugat de-a 
anilor aceea 
localități și
prinderi industriale.

De la Bilibino, lo
calitate așezată în 
extremitatea vestică 
a Ciukotkăi, ne par
vine știrea că au în
ceput lucrările de 
construcție a unei 
centrale atomoelec- 
trice care va dezvolta 
pentru început pa
truzeci și opt de mii 
de kilowați. Ea va fi 
prima de acest gen 
care se construiește 
pe pămînturile veș
nic înghețate ale nor-

dului. Proiectul ei a 
fost elaborat la Insti
tutul „Teploelektro- 
proiekt" din Sver
dlovsk.

în nordul îndepăr
tat, unde rezervele 
de combustibil sînt 
în general limitate — 
spune L. V. Gurevici, 
inginerul șef al pro
iectului — este mai 
indicat să constru
iești o centrală ato
mică decît una obiș
nuită. De pildă, o 
centrală care ar fo
losi cărbune ar fur
niza energie electrică 
la prețul de 5—8 co
peici kilowatul, 
cînd o centrală 
moelectrică va 
aceeași energie 
un preț mult 
scăzut.

pe 
ato- 

da
cu 

mai

Construcția unei a- 
semenea instalații pe 
un pămînt veșnic în
ghețat cere construc
torilor soluții noi, 
originale.

Pe șantierul noii 
centrale atomoelec- 
trice, munca e în toi. 
Autocamioanele des
carcă materiale; se 
ridică primele locu
ințe pentru construc
tori. In 1970, cînd 
centrala va începe să 
funcționeze, primii 
kilowați de energie 
electrică vor porni pe 
liniile de înaltă ten
siune spre exploată
rile de aur și noile 
localități din împre
jurimi.

A. MUNTEANU
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IMPLICAȚIILE COMPLOTULUI

DE LA KISANGANI
în dezbaterea comandamentului 
armatei congoleze

KINSHASA 23 (Agerpres). — La Kinshasa a avut loc o 
întrunire a Comandamentului suprem al Armatei naționa
le congoleze. întrunirea, convocată la inițiativa genera
lului Louis Bobozo, comandantul șef al armatei, s-a des
fășurat cu ușile închise.

Referindu-se la surse informate, agenția France Presse 
scrie că întrunirea a fost consacrată rebeliunii din iulie 
de la Kisangani, evocîndu-se ramificațiile externe cit și 
interne ale complotului care se consideră că a stat la 
originea acestei rebeliuni. Potrivit surselor citate de a- 
genfia France Presse, șefii Armatei naționale congoleze 
ar fi constatat că „mai multe personalități care fac parte 
din actualul guvern, printre care și primul ministru, ar fi, 
potrivit documentelor obținute, amestecate în această a- 
facere". >

Colonelul Ferdinand Tshimpola, comandantul Jandar
milor katanghezi care în iulie au participat Ia o rebe
liune împotriva guvernului congolez, a fost adus la Kinshasa, 
sub escortă militară. în cursul anchetei, Tshimpola a declaiat 
că „a fost instigat de cetățeni străini la această acțiune îm
potriva noului regim".

Drumul spre Manila al președin
telui Johnson a fost întrerupt în re
petate rînduri de bariera maselor de 
manifestanți care au ținut să-și ex
prime sentimentele de indignare și 
protest față de agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. „încetați bombardamentele 
împotriva R. D. Vietnam", „S.U.A., 
părăsiți Vietnamul", cu asemenea lo
zinci a fost întîmpinat pretutindeni 
cortegiul prezidențial și în Noua 
Zeelandă, și în orașele australiene 
(imaginea de sus este transmisă de 

agenția U.P.I. din Sidney).

Apelul Partidului 
muncitoresc din Filipine

o Partidul muncitoresc din Filipi
ne a adresat duminică un apel 
membrilor săi, cerîndu-le să par
ticipe la manifestațiile antiameri- 
cane și antirăzboinice prevăzute 
pentru luni, la deschiderea așa- 
zisei conferințe pentru Vietnam. 
„Cheia păcii- se găsește la Wa
shington și nu la Manila”, se spu
ne în apelul partidului. „Atîta timp 
cît președintele Johnson va insista 
în politica de intervenție în trebu
rile altor națiuni, pacea în Viet
nam nu va fi realizată", se spune 
în încheierea apelului.

„White Horse“ i Vietnamul de sud
Recent, armata intervențio- 

nistă americană din Vietnam 
a primit noi întăriri. Postul 
de radio Seul a anunțat că 
spre Vietnamul de sud au 
plecat ultimele unități ale ce
lei de-a treia divizii sud-co- 
reene denumită „White Horse" 
— „Calul alb", care ridică e- 
fectivul militar al mercenarilor 
lui Pak Cijan la peste 47 000.

Dacă, după cum afirmă a- 
genția Reuter, contribuția 
aliaților S.U.A. întru agresiu
ne — Coreea de sud, Filipine, 
Tailanda, Australia, Noua Ze- 
elandă — însumează 60 000 de 
soldați și ofițeri, rezultă că 
Seulul se află în fruntea cla
samentului, acoperind aproa
pe cinci șesimi din totalul 
mercenarilor. O dată cu sosi
rea diviziei „White Horse", 
ponderea ostașilor Coreei de 
sud, raportată la numărul 
populației țării, a depășit

chiar și pe cea a Statelor U- 
nite, sud-coreenii înregistrînd 
recorduri și la capitolul vic
timelor lăsate pe timpurile de 
luptă din Vietnamul de sud. 
Generalii americani, distribui
torii rolurilor fiecăreia din 
armatele aliate, repartizează 
pe sud-coreeni în sectoarele 
cele mai dificile, care-și atrag 
și loviturile cele mai grele din 
partea patrioților sud-vietna- 
mezi. Ce se va alege din „Ca
lul alb" ?, se întreabă noii 
veniți cu justificată îngrijora
re. Confirmînd fără să vrea 
aceste temeri, surse saigoneze 
au anunțat că noul corp ex- 
pediționar a avut de suferit 
încă din primele zile ale in
trării sale în luptă. în timpul 
desfășurării operațiunii, codi
ficată „Irving", au fost-uciși 
500 de oameni, principalele 
pierderi revenind sud-core- 
enilor și sud-vietnamezilor.

Fumegau încă ruinele celui de-al 
doilea război mondial cînd, la San 
Francisco, 51 de state adoptau Car
ta Națiunilor Unite. Au trecut 21 
de ani de la intrarea în vigoare a 
acestui important document, care 
a stat la baza întemeierii O.N.U.

Născută din aspirațiile de pace și 
libertate ale popoarelor, Organiza
ția Națiunilor Unite și-a pus drept 
principal țel izbăvirea generațiilor 
viitoare de flagelul unui nou răz
boi, asigurarea condițiilor pentru 
ca omenirea să se poată consacra 
muncii pașnice, creatoare. Așa 
cum se arată în Cartă, scopul or
ganizației este de a menține pacea 
și securitatea internațională, de a 
dezvolta relații prietenești între 
națiuni, de a stimula colaborarea 
internațională pe plan economic, 
social, cultural și umanitar.

Dacă în 1945, la înființarea sa, 
O.N.U. cuprindea 51 de state, as
tăzi — ca urmare îndeosebi a 
prăbușirii sistemului colonial al 
imperialismului și a apariției unui 
mare număr de noi state indepen
dente — numărul țărilor membre 
se ridică la 121. Această evoluție 
ilustrează dorința popoarelor de a 
spori continuu eficiența O.N.U., de 
a face din organizația mondială 
un instrument care să-și aducă, 
pe măsura înaltelor principii ce 
stau la baza sa, contribuția la dez
voltarea cooperării internaționale, 
la întărirea securității și păcii, ba
zate pe echitate și dreptate.

Principiul egalității suverane a 
statelor, neamestecul în treburile 
interne, respectarea suveranității 
și integrității teritoriale, obligația 
de a nu recurge la amenințarea cu 
forța sau la folosirea ei, iată prin
cipiile pe care membrii fondatori 
le-au pus la temelia O.N.U. încă 
de la Conferința de la San Fran
cisco. Practica vieții internaționa
le a demonstrat cu prisosință că 
respectarea deplină a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, de a-și rezolva trebu
rile interne potrivit voinței și in
tereselor sale proprii, fără ames
tec din afară, constituie în ultimă 
instanță garanția consolidării pă
cii și securității mondiale, a dez
voltării relațiilor de colaborare 
multilaterală între state, a sporirii 
încrederii și stimei reciproce din
tre ele.

Cei 21 de ani ce s-au scurs de 
la întemeierea O.N.U. arată că în 
măsura în care aceste principii, 
înscrise pe linia proceselor obiec
tive ale istoriei, au fost urmate și 
activitatea organizației a dat ex
presie năzuințelor de libertate și 
progres ale popoarelor, ea a în
registrat rezultate pozitive. Dim
potrivă, ori de cîte ori ea a 
fost folosită pentru promovarea 
intereselor imperialiste de agre
siune și oprimare a popoarelor, 
în cadrul activității sale manifes- 
tîndu-se tendințe străine de spiri
tul Cartei, O.N.U. a intrat în im
pas.

O premisă esențială pentru ca 
O.N.U. să poată face față impor
tantelor răspunderi care îi revin 
constă în reflectarea realităților 
lumii contemporane. Realizarea u- 
niversalității organizației, continuă 
să rămînă una din cerințele fun
damentale ce stau în fața O.N.U.. 
Restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze și înlătura
rea ciankaișiștilor, care de peste 
17 ani uzurpă locul reprezen
tanților marelui popor chinez, ar 
spori eficiența O.N.U. în re
zolvarea problemelor arzătoare 
ale vieții internaționale. De ase
menea, primirea în organizație a 
celor două state germane — Re
publica Democrată Germană și 
R.F. Germană — ar reprezenta o 
contribuție de seamă la întărirea 
păcii și securității.

în cei 11 ani de cînd este mem
bră a O.N.U., România a desfășu
rat, în conformitate cu principiile 
Cartei, o vie activitate în cadrul or
ganizației, promovînd cu consec
vență politica sa externă construc

tivă, îndreptată spre întărirea pă
cii și dezvoltarea relațiilor de co
laborare multilaterală între state.

Pornind de la considerentul că 
este de datoria fiecărui stat, mare 
sau mic, de a-și aduce contribuția 
la cauza preîntîmpinării unei noi 
conflagrații mondiale, la slăbirea 
încordării internaționale și la pro
movarea înțelegerii între popoare, 
România a depus, alături de cele
lalte țări socialiste, de toate sta
tele iubitoare de pace eforturi per
severente ca O.N.U. să corespundă 
misiunii pentru care a fost creată.

Și la actuala sesiune a Adunării 
Generale s-a manifestat activ spi
ritul dinamic al politicii externe a 
țării noastre, delegația română 
desfășurînd o intensă activitate cu 
scopul de a fructifica toate posibi
litățile pe care le oferă O.N.U. 
pentru examinarea unor probleme 
majore care frămîntă omenirea. 
Este cunoscut, de pildă, largul e- 
cou de care s-a bucurat întrunirea 
reprezentanților celor nouă țări 
europene coautoare ale rezoluției 
inițiate de România cu privire la 
îmbunătățirea relațiilor de bună 
vecinătate între state europene cu 
sisteme social-politice diferite în 
vederea examinării căilor de con
cretizare a recomandărilor cuprin
se în rezoluția amintită.

De la înalta tribună a O.N.U. 
s-a făcut din nou auzit glasul ferm 
al poporului român, care cere cu 
hotărîre să se pună capăt bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam, 
să fie curmată agresiunea america
nă împotriva poporului vietnamez, 
să fie respectat dreptul sacru 
al acestuia de a-și orîndui viața 
conform aspirațiilor sale, fără a- 
mestec din afară. A fost puternic 
reafirmată poziția României de 
sprijinire a luptei popoarelor îm
potriva colonialismului, pentru 
consolidarea independenței poli
tice și economice a țărilor recent 
eliberate.

Consecventă principiilor care că
lăuzesc politica sa externă, Româ
nia va continua să-și aducă con
tribuția la cauza destinderii încor
dării în relațiile între state, la dez
voltarea colaborării multilaterale, la 
statornicirea unui climat de pace 
și securitate internațională, va ac
ționa pentru ca O.N.U. să devină o 
instituție cît mai eficientă în pro
movarea telurilor nobile înscrise 
în Cartă.

Adrian BOGDAN

Masajul lui 
U Thant

NEW YORK 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei Națiunilor Unite, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a dat publicității un mesaj.

Lipsa de încredere și continuarea 
politicii de forță, se subliniază în 
mesaj, domină pe mai departe re
lațiile internaționale. Războiul din 
Vietnam, indiferent care ar fi opi
niile noastre personale, nu este 
un dezastru numai pentru popu
lația vietnameză, dar și un pericol 
pentru pacea lumii.

Referindu-se la actuala conjunc
tură economică și socială din lume, 
U Thant relevă că, în ciuda efortu
rilor guvernelor și organizațiilor 
internaționale, situația este încă 
foarte departe de a fi încurajatoa
re, existînd grave pericole pentru 
stabilitatea viitoare a lumii. In 
sfîrșit, conchide U Thant, trebuie 
să cunoaștem care este situația 
Organizației Națiunilor Unite însăși. 
Principiile și scopurile sale sînt 
enunțate în Cartă, dar mai este încă 
mult pînă cînd ele vor orienta și 
stabiliza întreaga viață internațio
nală. Este indispensabil șl urgent 
ca ele să devină norme politice și 
de comportare acceptate de toți.

Lucrări ale pictori
lor români la Ex
poziția internațio
nală de arte plas

tice de la Tokio

BRUXELLES

Pavilionul României
distins cu Marele
premiu de onoare

(Agerpres). —BRUXELLES 23 _ _
în cadrul unei reuniuni oficiale, 
președintele juriului celui de-al 
37-lea Salon internațional al ali
mentației și artelor menajere, 
Gaston Clement, a înmînat direc
torului pavilionului românesc Ma
rele premiu de onoare, cea mai 
înaltă distincție a acestei impor
tante manifestări economice inter
naționale din capitala Belgiei.

Salonul internațional de la 
Bruxelles, la care au participat 
peste 700 de expozanți din Europa, 
Asia și Africa, și-a închis dumi
nică porțile.

3

ATENA. La Atena au luat sfîrșit convorbirile oficiale dintre de
legația greacă, condusă de premierul Stephanopoulos, șl dele- 

, - . stambollci, președintele Vecel
vizită oficială în Grecia.

gațla iugoslavă, condusă de Petar 
Executive Federale, care a făcut o

RABAT. Regele Marocului, Hassan
brie în Uniunea Sovietică, unde, la____ r._T__________
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a guvernului sovietic, 
vizită oficială.

al II-Iea, a plecat la 
invitația președintelui

23 octom- 
Prezidiulul 
va face o

OPERAȚII DE SALVARE
LA ABERFAN

WASHINGTON. Al 89-lea Congres al S.U.A. — Senatul 
Reprezentanților — șf-a încheiat sîmbătă seara sesiunea. 
Congresului al 90-lea se va deschide la 10 ianuarie 1967.

BUDAPESTA. In capitala ungară a sosit un grup de oameni do 
afaceri șl industriași americani. Din grup fac parte Henry 
Ford II, președintele concernului Ford, J. F. Cullman, președintele 
consiliului directorial al concernului „Philip Morris", R Young, 
președintele consiliului directorial al concernului „Goodyear Rubber", 
John Harper, președintele Iul „American Aluminium Company", R. 
Wamer, președintele consiliului directorial al concernului „Moblloll".

BERLIN. La invitația Grupului interparlamentar al R. D. Germane 
sîmbătă a sosit într-o vizită la Berlin o delegație a deputatelor din 
parlamentul italian, reprezentante ale diferitelor partide politice din 
Italia.

șl Camera 
Sesiunea

SOFIA. Au luat sfîrșit lucrările sesiunii Comitetului consultativ 
al Conferinței internaționale creștine pentru pace. La confe
rință au participat reprezentanți din 26 de țări, printre 
care șl România. La sesiune au fost discutate cauzele principale ale 
tensiunii în lume șl probleme ale luptei creștinilor pentru pace.

SANTO DOMINGO. Guvernul dominican al Iui Balaguer a ridi
cat interdicția privind întoarcerea în țară a fostului general 
trujilllst, Wessin y Wessin. Acesta este omul din ordinul căruia 
avioanele decolate de pe baza de la San Isidro au bombardat Santo 
Domingo în timpul evenimentelor care au urmat răsturnării de la 
putere a Juntei militare conduse de Cabrai.

Deschiderea unei anchete judiciare
LONDRA 23 (Agerpres). 

Aberfan, localitatea en
gleză unde un munte de 
zgură s-a prăbușit peste 
o școală și cîteva case, 
provocînd sute de victi
me, a fost evacuată, 
în ciuda ploilor care 
s-au abătut asupra zonei 
sinistrate, grupuri nume
roase de mineri, polițiști 
și pompieri continuă cu 
intensitate operațiunile

de salvare a victimelor. 
Catastrofa de la Aber
fan a impresionat adine 
opinia publică britanică, 
in rîndurile căreia se ma
nifestă indignarea fată de 
neglijența care a făcut 
posibilă o asemenea tra
gedie. Autoritățile brita
nice au ordonat deschi- 
derea unei anchete ju-> 
diciare în legătură cu ca
tastrofa. j

BEIRUT. Organizația libaneză „Frontul forțelor progresiste 
dat publicității o declarație în care cere guvernului „să stabi
lească un control sever asupra activității băncilor străine, obligîn- 
du-Ie să respecte legislația internă". Lipsa unui control din partea 
statului asupra activității băncilor străine, menționează declarația, dă 
posibilitatea acestora să scoată din țară imense bogății naționale.
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