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iN ZIARUL DE

CONCURSUL

va decola

Șerban BERINDEI

artistice cît mai valoroase, caracteristică 
de-a lungul întregii existente a Con
cursului și Festivalului. Unele modifi
cări aduse programelor cerute la con
curs, la cele trei seefii (pian, vioară și

(Continuare 
în pag. ă IV-a)
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La Porțile de Fier
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Astăzi, cînd știința progresează 
vertiginos, pe o mulțime de fron
turi si planuri, se pune acut pro
blema utilizării judicioase, la maxi
mum, a posibilităților și eforturilor 
ei ; circumscrierea cît mai exactă a 
realizărilor ei, printr-un întreg com
plex de considerente și criterii — 
originalitate, nivel științific, promp
titudine, aplicabilitate etc. — a de
venit indispensabilă. Desigur, nimeni 
nu are pretenția — și nici nu e cu 
putință — să poată aprecia matema
tic întreaga valoare a unei mari 
descoperiri științifice ; cine poate 
spune, de pildă, cît valorează chiar 
salvarea vieții unui singur om cu 
ajutorul unui nou vaccin ? Cu toate 
acestea, estimațiile. evaluările glo
bale sau parțiale, orientative sînt 
perfect posibile. Or, sub acest 
aspect factorul economic capătă o 
pondere și o însemnătate hotărîtoarc, 
spre el convergînd toate celelalte 
puncte de vedere apreciative. Astfel, 
originalitatea reprezintă în ultimă 
instanță o modalitate inedită de ob
ținere a unor noi randamente su
perioare, iar aplicativitatea, ritmul 
asimilării industriale, se ..traduc’1, de 
asemenea. în avantaje economice.

Dar care este conținutul acestui 
criteriu ? Sintetic vorbind, el presu
pune stricta considerare a raportu
lui dintre cheltuielile și volumul mij
loacelor investite într-o cercetare și 
valoarea rezultatelor obținute după 
utilizarea acesteia. Dar trebuie^ dis
tins între semnificația economică ge
nerală a unei teme, pasibilă de a- 
plicare oriunde și oricînd și valoarea 
economică concretă, sporită de cele 
mai multe or.i, a unor soluții menite 
să rezolve cerințe importante și ur
gente ale producției proprii.

Dacă punctul de vedere economic 
își reliefează astăzi marea lui în
semnătate pentru activitatea științi
fică în general, studiile și analizele 
economice — principalele forme de 
manifestare ale acestor preocupări 
— se dovedesc a fi extrem de utile 
în primul rînd pe terenul investi
gațiilor de nivel aplicativ. Aș putea 
spune că mai ales aici — deși nu 
numai aici — colectivele științifice 
își justifică existenta prin modul în 
care participă, în ultimă instanță, 
la sporirea venitului national. In 
multe din țările dezvoltate științific 
și industrial studiile și analizele e- 
conomice ale unor asemenea cerce
tări devin din ce în ce mai_ com
plexe și mai eficiente ; dacă pînă nu 
de mult modelele matematice statice 
păreau să dețină oarecum suprema
ția din acest punct de vedere, în 
prezent se utilizează pe o scară din 
ce în ce mai largă modelele mate
matice dinamice, în stare, să permită 
analizarea unei cercetări din pers
pectiva a sute de relații, cu mii și 
mii de aspecte și elemente variabile.

Sarcinile actualei etape de dez
voltare a științei și economiei națio
nale. contextul organizatoric supe
rior creat cercetării noastre în ul
timii ani. cer și permit în același 
timp o intensificare a preocupărilor 
de acest gen. Există numeroase e- 
xemple de cercetări valoroase, care 
au condus la rezultate utile, de mare 
importanță, tocmai pentru că reali
zatorii lor au ținut seama și au e- 
fectuat încă de la început intense 
analize economice justificative. Aș 
aminti în acest sens cîteva din re
zultatele chimiștilor (o variantă de 
utilizare a plasmei în fabricarea a-

programul emi 
siunilor radîofo

ANUL TEMELIILOR
S-au împlinit trei ani de 

cînd pe malurile Dunării, în
tre Gura Văii și Șip, a în
ceput construcfia marelui 
complex hidroenergetic al lu
minii, și prieteniei dintre jara 
noastră și Iugoslavia, zi de 
aniversare sărbătorească, 
însuflefită retrospectivă.

...Ne aflăm la „Balon", 
semaforul pentru navigafie, 
numit astfel cu familiaritate 
de constructorii hidrocentra
lei. E punctul de unde în fafa 
privirilor ni se înfăfișează, ca 
o vastă panoramă, marile 
cetăți de beton care asediază 
bătrînul Danubiu.

De la pilonii portului din 
amonte, supli și eleganfi 
„plopi" din beton armat, pri
virile coboară o dată cu valu
rile pînă la portativul funicu- 
larului, care de aproape un 
an mufă, zi de zi, de pe 
ostrovul Golu mii de metri 
cubi de pietriș și nisip.

— Nu sînt arheolog, dar 
mi-am descoperit o adevă
rată pasiune de colecfionar 
— ne spune tov. Gavril Ur- 
can, inginerul șef al Șantie
rului, și scoate din buzunar 
un ac de bronz, găsit de el 
în ruinele cetății dacice de

de

pe Ostrovul Golu. Un ac co
clit de vreme, care în urmă 
cu două milenii a strălucit, 
probabil, în părul unei femei 
dace, o podoabă simplă, 
mărturisind talentul și dra
gostea pentru frumos a celor 
ce au trăit pe aceste melea
guri strămoșești. Astăzi, în 
fafa peisajului care cople
șește privirile și gîndurile, 
micul ac ne sugerează conti
nuitatea unui efort transmis 
de secole, neistovita forță de 
afirmare a talentului și ener
giei poporului nostru. Pe a- 
celeași locuri, acest giuvaier 
primitiv, dăltuit din ciocan de 
vechi meșteri, stă fafă-n față 
acum cu grandioasa operă a 
făurarilor prezentului : șantie
rul sistemului, hidroenergetic 
și de navigafie „Porfile de 
Fier".

Sînt numai trei ani de cînd 
a început construcfia, ani în 
care lucrările au cunoscut un 
ritm fără precedent.

— Acum trei ani, își amin
tește inginerul Ștefan Fințes- 
cu,'director tehnic al șantie
rului, cei ce treceau prin 
Gura Văii vedeau o gară li
niștită, cu taluzul udat de 
apele Dunării și o mică așe-

zare ce se întindea în sus, 
pe Valea Jidoștifei. Era în 
iulie 1964, cînd primii con
structori, venifi de pe alte 
șantiere ale fării, și-au întins 
corturile ce aveau să-i adă
postească pentru început. 
Tofi erau hofărîfi să zăgăzu
iască Dunărea, așa cum mai 
stăviliseră pe alte șantiere 
apele Bistrifei și ale Argeșu
lui.

— Dacă ați scrie o mono
grafie a locurilor, cum afi ca
racteriza cel de-al treilea an 
din istoria șantierului ?

— In două cuvinte : anul 
temeliilor. La 4 septembrie 
1966, zi cînd sărbătoream a 
doua aniversare a șantierului, 
nu erau turnafi nici 3 000 mc 
de beton. Astăzi, priviți, pe
reții ecluzei au atins, în u- 
nele locuri, 50 m înăifime. In 
total, la portul din aval, la 
centrala hidroenergetică și la 
ecluză au fost turnafi de a- 
tunci 260 000 mc de betoane.

Noțiunea de temelie tre
buie înțeleasă într-un sens 
mai larg. Pentru noi, con
structorii, temelii înseamnă 
nu numai radierele, fundațiile 
propriu-zise, ci și pilonii por
tului din amonte,

șesc prin înălfimea lor nive
lul celor mai ridicate ape ale 
viitorului lac de acumulare, 
precum și majoritatea lucră
rilor de betonare, sau cu o 
expresie tehnică „punerea în 
operă" a betonului.

Așa se explică de ce a- 
ceste „temelii" au schimbat 
vizibil peisajul pe care l-am 
cunoscut în urmă cu un an. 

. Tabloul consfrucfiei a deve
nit cu mult mai amplu și 
mai divers, a cîștigat în adîn- 
cime și în perspectivă, im- 
presionînd puternic prin i- 
mensa lui desfășurare în pa
norama largă a Dunării. Care 
sînt elementele noi, care sînt 
volumele și culorile ce au 
modificat substantial peisajul 
șantierului ? Ca niște străjeri 
trimiși în întîmpinarea valu
rilor învolburate, trei dintre 
cei șase piloni ai portului din 

■ amonte au fost împlîntafi în 
albia fluviului și înălfafi pînă 
la cota finală. Intre piloni vor 
fi montate grinzi cheson în 
lungime de 71 m, care vor

Paul DIACONESCU 
Victor DELEANU

care depă- (Continuare în pag. a HI-a)

cetilenei, semicocsificarea cărbunilor 
în strat fluidizat, sinteza a nume
roase materii colorante și a unor 
detergenți, fabricarea poliacetatului 
de vinii) care stau astăzi la baza 
unor producții rentabile.

Evident, asemenea realizări sînt de 
dorit cît mai frecvente în viitor, dar 
pentru aceasta.se impun a fi anali
zate și cauzele care au făcut — și 
mai fac încă — ca milioane ore de 
cercetare să se irosească în van, ca 
dosarele cu soluții științifice să îm
bogățească încă arhivele — și așa 
extrem de aglomerate în unele ca
zuri — ale institutelor de cercetare, 
ca „ratarea" unor rezolvări proprii 
să „forțeze" la importuri costisitoare. 
Este cazul, printre altele, al unor cer
cetări desfășurate ani și ani, mobili- 
zînd forte și aparaturi importante, 
din domeniul fibrelor sintetice, al 
prelucrării unor minereuri conținînd 
metale neferoase, al prelucrării unor 
fracțiuni de țiței. Se constată că la 
asemenea situații s-a ajuns și da
torită insuficientei preocupări fată 
de aspectul economic al respectivelor 
teme, a neefectuării studiilor și ana
lizelor de acest gen la timp.

Calculul eficienței economice tre
buie să stea în atenție și să servească 
atît colectivelor științifice, cît și fo
rurilor chemate să întocmească pro
gramul de activitate al științei na
ționale în ansamblu, pentru a stimu
la și accelera rezolvarea temelor cc 
corespund acestui criteriu esențial 
și a amîna, și chiar respinge cînd 
este cazul, temele inutile, ineficiente, 
neeconomice. Cînd spun acestea, nu 
exclud totuși necesitatea ca în stabi
lirea priorităților de cercetare pen-

(Continuare în pag. a II-a)

FRUMUSEȚI 
DE CULOARE 
-S I LUMINĂ

Un eveniment
de tinutd

9
Amplasată într-o frumoasă de

presiune din Apuseni, Fabrica de 
sticlă din Pădurea Neagră îm
plinește 127 de ani.

De la cîteva articole de menaj 
fi geamuri, produse în tre
cut, s-a ajuns astăzi la circa 600 
de sortimente în 2,5 milioane de 
bucăți. Numai în ultimii trei ani 
s-au investit aici peste 22 mili
oane lei pentru mărirea capaci
tății de producție fi dotarea cu 
utilaje moderne (mașini de șlefuit 
cu benzi abrazive, electrocompre- 
soare), pentru reconstruirea cup
toarelor și folosirea combustibi
lului lichid etc.

însoțind pe tov. loan Purima, 
directorul fabricii, am făcut cu
noștință mai întîi cu lucrătorii 
de la hala suflătorie. Alexandru 
Pop, Francisc Palenciak și alții, 
aflați pe un podium în jurul 
cuptorului vană, mînuiesc țeava 
de suflat cu o dexteritate uimi
toare, transformînd în cîteva mi
nute „pasta“ incandescentă în o- 
biecte de sticlă.

înainte de a ajunge în secția 
șlefuitorie fină, am trecut prin- 
tr-o hală unde oxizii metalici ac
ționează puternic asupra transpa
renței sticlei, pe care o colorea
ză vernil, vișinia, chihlimbar ori 
combinații ce îți incintă privirea. 
Totul pare a fi un joc de cu
lori și lumini, lată-ne ajunși în 
locul unde lucrează „mîinile de 
aur" ale fabricii — pictorii fi gra
vorii. Cu mișcări rapide și cu o 
mare precizie, acești lucră
tori execută, la niște polizoare, 
cele mai diferite figuri, linii sau 
fațete în hexagon sau octogon, 
creează și aplică picturi de o de-

osebită finețe și simț al frumo
sului. Este vorba despre oameni 
ca Barna Medveș, Aurel Maghiar, 
Margareta Reves sau Elisabeta 
Tamaș care lucrează în această 
meserie de 15 pînă la 30 de ani. 
Aici a muncit 50 de ani și loan 
Șimon, iar după el cei doi fii ai 
săi, acum tot pensionari. Aici lu
crează, în prezent, Clara și losif 
Șimon, nepoții bătrînului.

Pentru a oferi o imagine cît 
mai completă a ceea ce se pro
duce aici, conducerea fabricii a 
organizat o mică expoziție — un 
fel de cameră de cristal. Din cele 
aproape 700 exponate ne-au re
ținut atenția pe lingă numeroa
se obiecte din sticlă din pro
ducția curentă, două piese din 
sticlă, realizate aici cu peste 60 
de ani în urmă, cu picturi de o 
deosebită frumusețe.

Produsele fabricii se livrează în 
multe țări ale lumii. Anul viitor 
producția va crește cu încă un 
milion de bucăți.

în ce privește calitatea produ
selor, o întîmplare este edifica
toare. Nu demult, directo
rul a trebuit să se deplaseze 
într-o țară din Europa occiden
tală : era în discuție calitatea u- 
nui lot de 18 000 pahare ex
portate. în finalul convorbirii 
avute, reprezentantul firmei be
neficiare a spus: „Domnule, îmi 
retrag „reclamația" cu o condiție: 
să ne mai livrați încă o sută de 
mii de pahare de același fel". 
Este și aceasta un fel de... „recla- 
mație".

I. PITICU 
corespondentul „Scînteii

Noul centru al orașului Bacău

Sărbătoare care se înscrie în calen
darul evenimentelor muzicale interna
ționale, cel de al IV-lea Concurs și 
Festival International „George Enescu" 
este gata să trimită în întreaga lume 
nobilul său mesaj.

Pregătite îndelung, cu pasiune și se
riozitate, așteptate cu nerăbdare, ma
nifestările din cadrul Concursului și 
Festivalului International de la Bucu
rești reprezintă o contribuție impor
tantă la cinstirea valorilor lăsate de 
George Enescu, la răspîndirea și cu
noașterea muzicii sale, bun de pref 
al nostru și al lumii. Este un prilej 
de afirmare a spiritualității noastre și 
a simțămintelor pe care le nutrim, a 
dorinței consecvente de întărire a prie
teniei între popoare, a apropierii prin 
frumos, a stimulării și întrecerii prin ac
tivitate creatoare.

Prestigiul crescînd, interesul tot mai 
mare arătat pretutindeni în lume pen
tru manifestările pe care țara noastră 
le găzduiește din trei în trei ani, sînt 
rezultatul unor factori firești începînd cu 
prestigiul moștenirii creaioare și inter
pretative a celui care a fost deopotrivă 
compozitor, pianist, violonist și dirijor. 
Se bucură de aprecieri mereu mai mă
gulitoare din partea oaspefilor de peste 
hotare și a publicului repertoriul echi
librat al programului festivalului, în ca
drul căruia valorile creației românești 
se remarcă din ce în ce mai mult, și o 
dată cu aceasta formațiile străine de re
nume și soliștii de autoritate internațio
nală prezenfi de fiecare dată, alături de 
cei mai repufați artiști români. Nu sînt 
pufini tinerii talentați pe care ni i-au 
descoperit întrecerile concursurilor, la 
care și-au spus și își spun cuvîntul jurii 
de înaltă competentă și autoritate,' al
cătuite din personalități bine cunoscute 
și apreciate în viata muzicală. Sîntem 
îndreptăfifi să credem că va fi la fel 
și la actuala ediție, ca și la cele care 
îi vor urma, spre satisfacția noastră, a 
tuturor.

Cuvintele calde ale oaspeților Festi
valurilor trecute subliniază faptul că 
eforturile pe care le-am făcut și-au dat 
roadele. Astfel, Herbert von Karajan 
spunea acum trei ani : „Sîntem cu tofii 
îneîntafi că participăm la Festival și să 
asistăm la Concurs. întrecerea aceasta 
oferă un stimulent important pentru ti
neri, constituind un punct de plecare 
de semnificație vitală pentru dezvol
tarea artei muzicale. Dacă România a 

■ cinstit memoria genialului Enescu insti
tuind Concursul și acordînd numele său 
primei orchestre simfonice, aceasta face 
onoare fării“.

Edifia din acest an dorește să confir
me tendinfa spre mai bine, spre pre- 
zenfe, manifestări, creații și performante

internaționala

FESTIVALUL Șl
„GEORGE ENESCU

canto) au avut în vedere în primul rînd 
să asigure o pondere mai mare muzicii 
românești, lărgindu-se totodată spafiul 
acordat muzicii contemporane. Un re
pertoriu mai selectiv va exercita, încă 
din prima etapă, o triere mai riguroasă 
a concurenfilor. Lupta pentru cucerirea 
titlurilor de laureafi va fi pasionantă și 
valoarea celor înscriși ne dă siguranța 
că și în acest an vom asista la afirma
rea de tinere talente.

(Continuare în pag. a II-a)

„Airbusul european

Se pare că anul 
1967 nu a adus multe 
satisfacții firmelor 
aeronautice engleze. 
Cel puțin pînă acum. 
După destule peripe
ții, proiectul avionu
lui de pasageri, nu
mit simbolic „Con
corde" țaflat in curs 
de realizare în Fran
ța și Anglia), este de
parte de a mulțumi 
partea britanică. A- 
poi, se știe că Franța 
a renunțat să mai 
participe la construi
rea in comun cu fir
mele engleze a avio
nului cu geometrie 
variabilă (avion ale 
cărui aripi se string 
în timpul zborului). 
Faptul acesta a de
terminat companiile 
americane să se gră
bească să 
englezilor 
narea de 
F-lll, cu 
variabilă din

Operația

propună 
achizițio- 

avioane 
geometrie 

S.U.A.
„airbus

european" oferă alte 
motive de îngrijorare 
industriei britanice. 
Este vorba de proiec
tul unui uriaș avion 
de pasageri, de 300 de 
locuri. încă nu se 
reușise să fie studiat 
cu atenție acest pro
iect, și la Londra au 
început să vină ofer
te pentru un „airbus 
american". Terme
nul de realizare — 
1972, față de 1974, 
cind ar intra în func
țiune „airbusul euro
pean", 
cheiat 
Anglia, 
R.F.G. 
struirea
— prezentat ca 
exemplu de colabora
re aviatică vest-euro- 
pcană — stabilea o 
distribuție echitabilă 
a investițiilor între 
cele trei părți 1 fir
mele engleze și fran
ceze cite 37,5 la sută 
din comenzi, iar cele

Acordul în- 
recent între 

Franța și 
pentru con- 

„airbusului" 
un

vest-germane, 35 
sută. Cu toate că par
tenerii principali ar 
urma să-și împartă 
beneficiile după prin
cipiul ,,fifty-fifty" (ju
mătate-jumătate), au 
apărut serioase te
meri in rindurile 
companiilor britanice 
că francezii ar putea 
controla, in cele din 
urmă, proiectul 
bus". “ 
justificată de 
cedentul „Concorde", 
în legătură cu aceas
ta, in cercurile poli
tice de pe malul Ta- 
misei, invocîndu-se 
apropiatele negocieri 
de la Bruxelles în ve
derea' aderării - An
gliei la C.E.E., se ex
primă părerea că gu
vernul . britanic ar fi 
înclinat să facă anu-

aceasta.se
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Creatori de ceramică neagră de la Marginea — regiunea Suceava 
Foto : Agerpres

PROGRAMUL I : Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri) (8,00). 
De la munte, la mare (9,30). 
Cronica economică (11,03). Bi
blioteci și bibliotecari : Cente
narul Bibliotecii Academiei Re

publicii Socialiste România (12,15). întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (13,30). Din comoara fol
clorului nostru : cîntece și jocuri din Cîmpul Pîinii 
(16,40). Antena tineretului (17,10). Săptămîna culturii bul
gare : cîntă Corul Radioteleviziunii din Sofia (17,30). Ori
zont științific (18,05). Incursiune în cotidian (18,40). Teatru 
radiofonic serial. Ursita de Bogdan Petriceicu Hașdeu. 
Dramatizare radiofonică de Mihai Joldea. Regia artistică : 
Mihai Pascal. Seria I : „Copilul din Codrul Cosminului" 
(21,05). PROGRAMUL II : Lecturi de vacanță pentru șco
lari (9,30). „Numai cînt și voie bună" — muzică populară 
(11,30). Selecțiuni din operete românești (15,00). Cronica 
literară de Eugen Simion : G. Călinescu — „Scriitori 
străini" (17,40). Premiere muzicale radiofonice : Patru, 
lieduri, pe versuri de Fernand Gregh, de George Enescu, 
în interpretarea baritonului Dan Iordăchescu. La pian, 
Martha Joja (18,30). Curs de limba engleză (lecția a 12-a) 
(19,10). Actualitatea .teatrală (19,45). Metronom ’67 (21,05). 
O istorie ă muzțcii în capodopere comentată de George 
Eălan : Mozart — Trilogia simfonică finală (22,15).
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Cosmetica... Preocupare modernă, 
cu tradiții străvechi. Dicționarele o 
definesc ca pe o știință, ca pe o artă, 
ale cărei metode sînt legate de sănă
tate și estetică deopotrivă. Săpăturile 
arheologice i-au descoperit prezența 
în marile civilizații antice.

Unii, cu multă ușurință, caracteri
zează cosmetica drept moft, lipsă de 
seriozitate, pierdere de timp. Dar ase

Pentru a asigura calificarea acestora, 
UCECOM a organizat un curs de 
4 săptămîni, la București. Dar oricît 
de mari ar fi pretențiile, oricît de 
bune ar fi intențiile și oricît de avan
sate metodele de predare ale specia
liștilor (medici dermatologi), să recu
noaștem totuși că acest curs este prea 
„concentrat", prea „pilulă", pentru a 
putea înarma cu cunoștințele de ri

vorbă au fost, de asemenea, unanimi 
în părerea că îngrijirea cosmetică tre
buie îndrumată și controlată de me
dici, că trebuie să se asigure acestei 
activități un conținut medical. „Un 
neg rău tratat poate să se transforme 
într-o boală gravă — previne prof. dr. 
Scarlat Longnin. Pielea nu e o manta 
de ploaie pe care o speli pur și sim
plu. Ea este un organ important, cu o

RIDURILE
COSMETICII

auuji«

menea păreri sînt infirmate de medicii 
specialiști. „Cosmetica e o necesitate 
și nicidecum un- lux, consideră prof, 
dr. Scarlat Longhin, membru cores
pondent al Academiei. Aș defini să
nătatea ca o stare de bine, fizică și 
psihică. Or, la această stare de bine, 
de mulțumire, contribuie din plin 
cosmetologia. Ea asigură menținerea 
unui echilibru fiziologic al pielii".

— De multă vreme — ne-a spus 
dr. Virgil Catena, directorul Cen
trului dermato-venerian din București 
— se discută despre problema asisten
ței de cosmetică. S-au purtat discuții 
între reprezentanți ai M.S.P.S., 
UCECOM, MIA, Sfatului popular al 
orașului București și ai altor foruri. 
Dar anii trec și „ridurile" cosmeticii 
nu sînt înlăturate. în oricare dintre 
marile orașe ale țării, la Iași, la Cra
iova, la Oradea, și chiar la București 
lucrează cosmeticiene cu cele mai 
diferite nivele de pregătire, cu sau 
fără o diplomă de specialitate, cu sau 
fără școală medie.

goare pe cosmeticiene care, în prac
tica de zi cu zi, au de-a face cu pro
bleme de sănătate. Era deci firească 
hotărîrea UCECOM-ului de a orga
niza un curs de cosmetică cu o 
durată de doi ani, la care se pot în
scrie numai absolvente ale școlii medii. 
Totuși și această școală a fost conce
pută cu „dimensiuni" mult prea 
strimte.

— Deocamdată nu ne putem ex
tinde. N-avem spațiu —■ ne-a spus 
tovarășa Ruxandra Gregorian de la 
UCECOM. Și cerințele cresc : la Cluj, 
Suceava, Craiova, Pitești, Iași, Ba
cău... în multe orașe sînt în medie 
cîte două cosmeticiene și e nevoie de 
cel puțin zece...

O sugestie în această privință oferă 
și dr. Adam Nicolaie, medic șef al 
Policlinicii din Oradea, care, într-o 
scrisoare trimisă ziarului preconizează 
pregătirea cadrelor de cosmeticiene în 
școlile tehnice sanitare din țară.

Specialiștii cu care am stat de

funcție importantă în metabolismul 
general. De aceea este de neconceput 
activitatea cosmetică fără un exigent 
control medical". De aceeași părere 
este și dr. Dumitru Mureșan, șef de 
lucrări la Institutul de Medicină și 
Farmacie : „Egida medicală ar putea 
însemna ca cooperativa „Igiena" să 
angajeze doctori dermatologi în cali
tate de consultanți, iar persoanele 
care se tratează să fie văzute în prea
labil de aceștia". Dr. Virgil Catona 
sugerează ideea „concentrării acestei 
activități într-o singură unitate de 
dermatologie estetică, dotată cu o far
macie care să prepare rețetele indi
cate de doctor, nu de cosmeticiene".

Un alt „rid" al cosmeticii îl consti
tuie condițiile cu totul necorespunză
toare în care funcționează unele cen
tre de deservire.

— în Capitală sînt unele localuri de 
acest fel care n-au mai mult de 8 
sau 12 mp, unele chiar mai puțin — 
ne informează dr. Șerban Stoiccscu, 
locțiitor al șefului secției de igienă

comunală din cadrul Inspectoratului 
de stat pentru igienă și protecția 
muncii al orașului București. Nu-i greu 
de ghicit ce deservire cosmetică se 
poate desfășura în asemenea condiții.

în alte orașe ale țării, s-a rezolvat 
și mai simplu problema.: în ciuda 
faptului că sînt din ce în ce mai soli
citate, s-au deschis extrem de puține 
unități. La Iași, de exemplu, nu func
ționează decît două centre. Și acestea 
— conform (jregulei“ generale — în 
cadrul unor unități de coafură.

— N-avem spațiu ! Nu ni-1 asigură 
sfatul popular orășenesc — ne-a de
clarat Nicolae Toma, președintele 
cooperativei „Igiena".

Ne-am adresat sfatului popular al 
orașului.

— N-au spațiu I — s-a mirat pre
ședintele, Gheorghe Cambose. Dar 
cooperației meșteșugărești i s-au re
partizat localuri noi, încăpătoare, ară
toase în centrul orașului și în noile 
cartiere. Chiar în Piața Unirii au pri
mit un local cu parter și mezanin, în 
care au găsit de cuviință să deschidă 
o frizerie... Nici în cartierul Tatărași, 
unde funcționează un complex întreg, 
nu s-a gîndit nimeni să amenajeze un 
centru cosmetic, și asta numai pentru 
că acestei activități nu i se acordă 
atenția cuvenită.

Și mai rău stau lucrurile în această 
privință la Craiova, unde nu funcțio
nează decît o singură unitate cosme
tică, în condiții destul de precare. 
Despre această „cenușăreasă" a coope
rației Alexandru Pestriții, președintele 
cooperativei „Igiena", nu știe nimic 
precis, nici măcar cînd și în ce con
diții s-a înființat centrul respectiv.

„Ridurile" cosmeticii au nevoie de 
un tratament operativ. Buna pre
gătire a cadrelor, amenajarea cen
trelor, înzestrarea cu utilaje moderne, 
aprovizionarea lor cu preparate sigure, 
produse sub control riguros științific 
și recomandate de medici specialiști 
— aceasta este, în concluzia anchetei 
noastre, operația de chirurgie este
tică în acest sector neglijat.

Emanoil MIHAILESCU 
Dumitru MINCULESCU

Factorul 

economic - 
criteriu 
esențial

in știință
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UN EVENIMENT
DE ȚINUTĂ 
iHTERHĂTlOÎ&iĂ
(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL I : Moment 
. . poetic interpretat de Virgiliu

Florescu de la Teatrul din Ba- 
C^u (8,20). Radio-Prichindel (e- 
misiune pentru cei mici) (9,55). 
Cronica economică (11,03). în

tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat (13,30). 
Muzee și expoziții (15,05). Noutăți în albumul muzicii de 
estradă (16,15). File da legendă (17,10). Tribuna radio. 
Critica, judecata de valoare și gustul public (18,05). Odă 
limbii române. Al X-lea Congres internațional al lingviș
tilor. Cronica limbii : Contribuția lui Varlaam la for
marea limbii literare românești, de conf. univ. Liviu Onu. 
Pagini antologice despre limba română,: Cam'il Petrescu. 
Cuvintele și istoria culturii (III) de lectorul universitar 
Sorin Stati, doctor în filologie. Cum e corect: Forme 
lexicale substituite — N, Mihăescu, doctor în litere (18,30). 
Al IV-lea Concurs și Festival Internațional „George 
Enescu" — 1967. Transmisiune din Sala Palatului a festi
vității inaugurale și a primului concert din Festival sus
ținut de orchestra simfonică a Filarmonicii de stat 
,,George Enescu". Dirijor, Antonin Ciolan (20,00). Teatru 
radiofonic serial. Ursita de Bogdan Petriceicu Hașdeu. 
Seria a Il-a. „Pățania hatmanului Arbore" (22,20). 
PROGRAMUL II : Suită simfonică din baletul „Hai
ducii" de Hilda Jerea ; Rapsodia a Il-a de Mir
cea Chiriac (9,00). Săptămîna culturii bulgare : „Durerea 
ciobanului" de Iordan Iovkov (10,30). Din valsurile lui 
Johann Strauss (18,00). Pagini din opere românești. Inter
pretează Arta Florescu, Elena Cernei, Octav Enigărescu 
(18,30). Curs de limba franceză (lecția a 12-a) (19,16). Ori
zont științific (19,45). Antena tineretului (21,30).

Dintre lucrările lui Enescu 
se detașează în mod deose
bit spectacolul Operei ro
mâne cu „Oedip", capodo
peră a teatrului liric contem
poran, purtătoare a unui înalt 
mesaj uman, poemul simfonic 
„Vox Maris",, primit cu atîta 
interes la edifia de acum 
trei ani a Festivalului, cu oca
zia primei sale audiții mon
diale, cit și cele trei simfonii. 
Rapsodiile Române, îndrăgi
te în lumea întreagă, vor fi 
interpretate de două formații 
străine de prestigiu, prezen
te alături de orchestrele noas
tre simfonice la manifestările 
din cadrul Festivalului : Or
chestra Simfonică a Filarmo
nicii de Stat din Moscova, di
rijată de Kiril Kondrașin, care 
va avea în programul ei Rap
sodia nr. 1, și Orchestra Fi-■ 
larmonică din Los Angeles, 
avîndu-l la pupitru pe Zubin 
Metha, care o va tălmăci pe 
cea de a doua.

Un loc de frunte îl ocupă 
în cadrul așteptatei sărbători 
muzicale creafia contempo
rană românească. Lucrări de 
Paul Constantinescu, Mihail 
Jora, Ion Dumitrescu, Tudor 
Ciortea, Zeno Vancea, Mar
țian Negrea, Sigismund To- 
duță, Anatol Vieru, Aurel 
Stroe, Liviu Comes, Pascal 
Bentoiu, Dumitru Capoianu, 
Tiberiu Olah, Doru Popovici, 
Wilhelm Berger, Ștefan Ni- 
culescu, Laurenfiu Profeta, 
Cornel Țăranu, Carmen Pe- 
tra-Basacopol etc. vor fi pre
zente pe afișele programelor 
sălilor de concert și de ope
ră bucureștene.

Programul Festivalului din 
acest an se remarcă prin e- 
chilibrul realizat intre con
certele simfonice, concertele 
de muzică de cameră, recita
luri și spectacolele de operă 
și balet.

Sperăm că vor trezi inte
res și sîntem siguri că se vor 
bucura de succes concertele 
de muzică de cameră, în ca
drul cărora publicul româ
nesc va avea prilejul să ascul
te două reputate formații ar

tistice din străinătate : Cvar
tetul „Tairai" și Nonetul ceh. 
Alături de oaspeți, în acest 
Festival vor fi prezente mai 
multe formații românești al
cătuite din tineri interpreți, 
unele dintre ele recent în
ființate, dar toate inspirate 
și purtate de dorința de-a 
face muzica de cameră cit 
mai iubită. „Musica Nova", 
cvartetele „Cantabile", „Phi- 
llharmbnia", cvintetul „Geor
ge Enescu" și cvartetul Filar
monicii din Cluj dovedesc 
prin larga lor participare fap
tul îmbucurător al existenței 
afitor slujitori pasionați ai 
unui gen înalt al muzicii. Ei 
înnoadă tradiția creată de 
George Enescu și continuată 
de generația de muzicieni 
dintre cele două războaie 
mondiale.

Lista artiștilor străini parti
ciparăți la Festival, pe care 
am deschis-o cu reputatele 
colective artistice conduse de 
doi șefi de orchestră deose
bit de valoroși, se continuă 
cu nume prestigioase de so
liști și dirijori, care, împre
ună cu artiștii noștri, vor con
tribui cu întregul lor talent 
la realizarea momentelor de 
înălțare pe care muzica le-o 
oferă acelora care știu să o 
iubească. Wilhelm Kempff, 
David Oistrah, Isaac Stern, 

'Mstislav Rostropovici, Kurt 
Mazur, Antal Dorati, Van Cli- 
burn, Friedrich Guida, Claire 
Bernard, Baletul Operei Mari 
din Paris etc., se vor strădui 
să recreeze atmosfera de ne
uitat pe care o trăim din trei 
în trei ani în luna septembrie 
în Capitala țării noastre, trans
formată în aceste zile într-un 
adevărat oraș al muzicii, Și 
alături de ei, publicul nostru 
îi va regăsi pe dirijorii An
tonin Ciolan, Mircea Basarab, 
iosif Conta, Constantin Bu- 
geanu, Mircea Popa, Mircea 
Cristescu, Marin Constantin, 
Paul Popescu sau pe rnulfi 
dintre interpreții pe care de-a 
lungul anilor a învățat să-i 
cunoască și să-i aprecieze : 
Ion Voicu și Radu Aldulescu, 
Valentin Gheorghiu și Mihai 
Constantinescu, Nicolae Her-

lea, Zenaida Pally, Elena Cer
nei, David Ohanesian, Magda 
lanculescu, Valentin Teodo- 
rian, Ileana Iliescu, Magda
lena Popa, Alexa Mezinces- 
cu, Octav Enigărescu, Emilia 
Petrescu, Martha Kessler, 
Dan Iordăchescu etc., artiști 
primiți oricînd cu interes în 
țara noastră ca și peste ho
tare.

Nu putem să nu. amintim 
faptul că anul acesta Con
cursul și Festivalul Internațio
nal „George Enescu" își lăr
gesc orizontul cunoașterii 
personalității multilaterale și 
a creației enesciene prin or
ganizarea primului Simpo
zion international de muzi
cologie, dedicat vieții și ac
tivității sale complexe. Intre 
12 și 14 septembrie, în ca
drul simpozionului, compozi
tori și muzicologi români sau 
străini vor prezenta comuni
cări menite să deschidă per
spective noi în legătură cu 
poziția lui George Enescu în 
cultura muzicală universală și 
românească, cu multiple pro
bleme de estetică, stil și lim
baj, sau cu arta interpretati
vă enesciană. Este 6 mani
festare menită a face deplin 
cunoscută figura pilduitoare 
a meșterului care a năzuit 
către perfecțiune în artă și 
prin operele de artă la cu
noaștere, prietenie și înfrățire 
între oameni.

Schimbul din ce în ce mai 
larg de valori spirituale din 
tara noastră și de peste ho
tare, opera de propagare a 
creațiilor muzicale românești 
și universale, care își găsesc 
în Concursul și Festivalul In
ternațional „George Enescu" 
mijloace de o deosebită im
portanță, contribuie din plin 
la creșterea prestigiului țării 
noastre. Iar reușita acestei 
manifestări muzicale interna
ționale, care se află acum la 
cea de a IV-a ediție, consti
tuie cel mai sincer omagiu 
adus aceluia care a făcut cu
noscute , lumii întregi năzuin
țele artistice ale poporului 
său, căruia i-a închinat în
treaga sa forță creatoare.

9 AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic : PATRIA 
(completare Permanențe) — 1,2; 15; 
18; 21.
• SINGUR PE LUME : SALA PA
LATULUI R.S.R. (seria, de bilete 
2 034 — orele 17,15, seria 2 036 — 
orele 20,15), FESTIVAL (completare 
Nota 10 la sport) — 1.1,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 19,30.
© CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop : REPUBLICA — 10,30; 
13,15; 16; 18,15; 21,30, CAPITOL — 
11,45; 14,30; 17,15; 20,15. GRĂDINA 
CAPITOL — 19,45 (completare 
Hanoi de la răsărit Ia asfințit), 
FEROVIAR — 10,30; 13,15; 16; 18,45; 
21,15, EXCELSIOR — 12 ; 15 ; 17,45 : 
20, MODERN — 15,30 ; 18,45 ; 21,
ARENELE LIBERTĂȚII — 19.30 
(completare Fantezie cu... șuruburi).
@ SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL — 10; 12; 14; 16; 18; 20,15,
BUCUREȘTI — 11; 13; 15; 17; 19; 
21, STADIONUL 
DINAMO — 19.30.
GRADINA DOINA
— 19,45, CIRCUL 
DE STAT — 17,45; 
20.30.
® UNDE ESTE AL

cinema
III-LEA REGE ? :
VICTORIA (com
pletare Muzeul
pompierilor) — 11,15; 13,30;
18,30; 20,45. 16;

® EROUL DE LA CONG LY : LU
MINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20,45.
® PRIZONIERA DIN CAUCAZ : 
UNION — 15,30; 18; 20.30, FLA
CĂRA (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în re
giunea Brașov) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
® PESCARUL DIN LOUISIANA : 
DOINA - 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20,45.
O TOVARĂȘA — COSTUMUL DE 
CEREMONIE — ARHITECTURA 
UNIVERSULUI — NOTA 10 LA 
SPORT — CANCERUL METALE
LOR — ALBINA ROMANEASCA 
(APIS MELFICA CARPATINA) — 
23 AUGUST 1967 : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
© CU BĂRBAȚII E O ALTĂ PO
VESTE : CENTRAL (completare 
450 de ani de la tirnosirea Bisericii 
Mînăstirii Argeș) — 11,30; 13,45; l6; 
18,30; 20.45.
® OMUL PE CARE ÎL IUBESC
— cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale) — 
14; 16; 18,15; 20,30.
• CĂLĂTORIE FANTASTICA - 
cinemascop : BUZEȘTI (comple
tare Hanoi de la răsărit la asfin
țit) — 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
AURORA (completare Copilărie fu
rată) — 11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : CRÎNGAȘI 
(completare Neglijențe mici, ne
cazuri mari) — 15,30; 18; 20,30, CO- 
LENTINA (completare Neglijența 
se plătește) — 16; 18,15.

• CANALIILE : GRIVIȚA — 11,15; 
13,S0; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA 
(completare Fantezie cu„. șuru
buri)-- 11,30; 15,30; 13; 20,30.
® UN HECTAR DE CER - cine
mascop : GLORIA (completare Din 
păwiînt și foc) — 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
® MOMENTUL ADEVĂRULUI — 
cinemascop : UNIREA — 16; 18,15, 
la grădină — 20.
© SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !: TOMIS (completare Mîi- 
nile pictorului) — 11,30; 14; 16,30;
19, -la grădină — 20, FLOREASCA 
(completare Io, Ștefan Voievod cti
tor) — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
® CARTEA DE LA ȘAN MICHELE
— cinemascop : VITAN (completare 
Sesiunea Marii Adunări Naționale)
— 15,30; 18.
® ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ : MUNCA (completare 
Pectlna) — 10; 15,30; 17,45; 20.
O UN SURÎS ÎN PLINA VARĂ : ;

COSMOS (comple
tare Vizita condu
cătorilor de partid 
și de stat în re
giunea București) 
- 15,30; 18; 20.30. 
e ZODIA FECIOA
REI — cinema
scop : VIITORUL 
(completare Oa

meni deasupra norilor) — 15,30; 
18; 20,30.
© SPARTACUS — cinemascop (am
bele'serii) : MELODIA — 13,30;
16,15; 20,15, GRĂDINA AURORA —
19.30. '
• COMISARUL X — cinemascop : 
VOLGA (completare E mai bine 
așa?) — 11,45; 16; 18,15; 20,30, LIRA 
(completare Consfătuirea pe țară a i 
lucrătorilor din industria chimică)
— 15,30; 18; 20,30.
© VIAȚA LA CASTEL : RAHOVA 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și do stat în regiunea 
București) 15.30; 18. la grădină —
20. :
® DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 
20.
» VULCANUL INTERZIS — cine
mascop : FERENTARI (completare 
Dacă o iubești) — 15,30; 18; 20.30.
9 FALSTAFF : PACEA — 15,30; 18;
20.30.
® BĂTĂLIA PENTRU APA GREA: 
CINEMATECA (Bd. Magheru nr. 
29) — 10; 12; 14; 16,30,
9 FEMEIA NECUNOSCUTA: GRĂ
DINA VITAN (completare Mără- 
șești 1917—1967) — 19,30.
« BANDA DE LAȘI : GRĂDINA 
COLENTINA (completare Negli
jența se plătește) — 20,30.
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
(completare Dacă treci podul Po- 
noarelor) — 19,30.
® DARCLEE : GRĂDINA LIRA 
(completare Consfătuirea pe țară a 
lucrătorilor din industria chimică)
— 19,30.
9 FATA ÎN DOLIU : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — Piața Scînteii (com
pletare Gustav pesimistul) — 19,30

ssEnssssatssnsEEtssssaBarasaa

miercuri
PROGRAMUL I : Sfatul me

dicului. Igiena muncii în indus
tria textilă (9,25). Jocuri din 
cîmpia dunăreană (10,30). Cro- 
nioa economică (11,03). Coordo
nate culturale : Cea de-a IV-a

Expoziție bienală republicană de artă populară (12,15). 
De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pentru școlarii din 
clasele I—IV) (14,15). Actualitatea literară (15,05). Călăto
rie în istoria civilizației (17,10). Studiul privind dezvol
tarea învățământului superior. Opinii, sugestii, propuneri 
(18,40). Teatru radiofonic serial. Ursita de Bogdan Petri
ceicu Hașdeu. Seria a IlI-a „Puiul de năpîrcă" (21,05). 
Săptămîna culturii bulgare : Cvintetul nr. 2 pentru suflă
tori de Dimităr Sagaev (22,50). PROGRAMUL II : Noua 
geografie a patriei (emisiune pentru școlari). Legendele 
Carpaților. Culmea Bucșoiului. „Itinerar de vacanță în 
Dobrogea" (9,30). Bibliotecă de literatură română : Ion 
Ghica — „Scrisori către Vasile Alecsandri" (10,30). Odă 
limbii române (12.30), Jurnalul celui de al IV-lea Con
curs și Festival internațional „George Enescu" — 1967 
(16.30). Curs de limba germană (lecția a 12-a) (19,10). Tri
buna radio (19,45). Al IV-lea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu" — 1967. Muzică de cameră (23,07).

I.S.E.-București și conf. dr. Ion Gheorghiu, prodecan ai 
Facultății de istoric (18,05). Teatru radiofonic serial. Ur
sita de Bogdan Petriceicu Hașdeu. Seria a IV-a „Pedeap
sa lui Vodă Ștefan" (21,02). Antena tineretului (21,25). 
PROGRAMUL II : ,,Mi-e dragă stema țării mele" — pro
gram de cîntece (8,20). înregistrări de la cel de al IV-lea 
Concurs internațional „George Enescu" — 1967 (9,00). De 
la scriitori, la ascultători (10,30). Din țările socialiste 
(11,15). „Re Mureș și pe Tîrnave" — muzică populară din 
Transilvania (12,06). Uzina văzută de aproape (13,30). Cîn
tece patriotice din R. P. D. Coreeană (15,50). Jurnalul ce
lui de al IV-lea Concurs și Festival internațional „George 
Enescu" — 1967 (16,30). Opera românească și literatura : 
„Prometeu" de Doru Popovici (17,10), Curs de limba rusă 
(lecția a 12-a) (19,10). In jurul globului (19,45). Prietenii 
mei scriitori ; Ion Barbu (20,45). Al IV-lea Festival inter
național „George Enescu" — 1967. Transmisiune din Sala 
Palatului a concertului corului și orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enescu". Dirijor Mircea 
Basarab (21,05).

instructorului artistic (8,35). înregistrări de la cel de-al 
IV-lea Concurs internațional „George Enescu" — 1967 
(9,00). Start spre extraordinar (emisiune pentru tineret). 
„Oaspeți misterioși pe cuterul solitar" (9,30). Teatru ra
diofonic. „Evantaiul" de Carlo Goldoni (10,15). Revista 
revistelor științifice (13,30). Melodii de Ion Vasilescu 
(16,00). Cîntece de viață nouă și jocuri populare (16,15). 
Jurnalul celui de ai IV-lea Concurs și Festival internațio- 

Enescu" ~ 1967 (16,30). Cadran cultural
(18,25). Săptamina culturii bulgare : prelucrări de folclor 
și piese instrumentale (18,40). Curs de limba spaniolă 
(lecția a 12-a) (19,10). Itinerar turistic românesc : „Româ
nia pare un imens buchet de flori" — impresii ale oaspe
ților străini despre țara noastră (19,40). Al IV-lea Festi
val internațional „George Enescu" — 1967. înregistrarea 
spectacolului „Oedip" de George Enescu (20,00).

„Șoseaua" de Dumitru Solomon (10,30). Călătorie în isto
ria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători). „Poe
mul naturii" (11,15). Jurnalul celui de-al IV-lea Concurs 
și Festival internațional „George Enescu" — 1967 (16,30). 
Ascultătorii ne cer... (muzică din opere) (17,10). Scriitori 
*a microfon. Dimitrie Stelaru (19,45). Seară de operetă : 
„Tara surisulul" de Franz Lehar (fragmente) (20,00). AI 
IV-lea Festival Internațional „George Enescu" — 1967. 
Transmisiune din Sala Palatului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „George Enescu". Dirijor 
Mircea Basarab. Solist Van Cliburn (21,05).

PROGRAMUL I: Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri) (8,00). 
Radiomagazinul ascultătoarelor 
(9,30). înregistrări de Ia cel de 
al IV-lea Concurs internațional 
„George Enescu" — 1967 (10,30). 

Cronica economică (11,03). Din însemnările instructorului 
artistic. Magia cuvîntului scenic (12,15). Săptămîna cul
turii bulgare : Peisaj contemporan (15,05). Radiosimpo- 
zion. Receptivitatea Ia nou. Participă la discuție : acad. 
Nicolae Teodorescu, conf. dr. Aneta Spornic, proreotor al

JOS

PROGRAMUL I : Sfatul me
dicului : Recomandări pentru 
cei ce se întorc de Ia cura bal
neară (9,25). înregistrări de la 
cel de-al IV-lea Concurs inter
național „George Enescu" — 

1967 (10,30). Cronica economică (11,03). „Banatule, mîndră 
floare" — muzică populară (12,45). „Dumbrava minunată" 
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15). Cărți 
care vă așteaptă (15,05). Program de canțonete (16,15). In 
slujba patriei (17,10). Jurnal agrar (18,05). Antena tinere
tului (18,40). Teatru radiofonic serial. Ursita de Bogdan 
Petriceicu Hașdeu. Seria a V-a. „Fecioara de la Fîntîna 
corbului" (21,05). Moment poetic. România pitorească — 
poezie clasică (22,45). PROGRAMUL II : Din însemnării®

vineri

■’«■ssHaaKsaBMsaBiP' PROGRAMUL I: Moment 
poetic interpretat de Raluca 

Si m Da la Zamfirescu (8,20). Metronom ’67
sraMBEaenKasaaRHnai (9,25). înregistrări de la cel 

de-al IV-lea Concurs interna- 
_ . , . , , tional „George Enescu" — 1967

(10,30). Revista revistelor economice (11,03). Muzică popu
lară din R. P. D. Coreeană (11,40). Revista literară radio 
(14,10). Memoria pămîntulul românesc. Dealul Spirii (17 10) 
Muzică populară bulgărească (17,40). Știință, tehnică, fan
tezie (18,40). Din înregistrările Măriei Tăna&a (20,50). 
Teatru radiofonic serial. Ursita de Bogdan Petriceicu 
Hașdeu. Seria a Vl-a. „Taina clopotelor mînăstirii Neam
țului" (21,05). Săptămîna culturii bulgare : Moment poe
tic. Lirică bulgară clasică și contemporană (22,45). PRO
GRAMUL II: înregistrări de la cel de-al IV-lea Con
curs internațional „George Enescu" — 1967 (9,00). Inșir-te 
mărgărite (emisiune pentru copii) (9,20). Teatru scurt:

(■luimn.wiMBnsmrai PROGRAMUL I: Teatru ra- 
fjlimintra diofonic pentru copii. „Zborul 

porumbelului". Scenariu de Ga- 
vrilă Săcădat și Noe Smirnov 
(8,00). Transmitem pentru sate 

„ . , , . , (9,15). Ds toate pentru toți (12,00).
Estrada duminicală (13,10). Cîntă Anda Călugăreanu, 
Cristian Popescu, Neil Sedaka șl Wilma Goich (14,40). Re
cital de operă Ion Buzea (15,10). Teatru scurt: „Gangste
rul și „Iaurtul" de Teodor Mazilu (20,30). Moment poetic.

.dĂ,aTȘ?ste' Din «marile poeme ale lumii (22,30). PRO- 
mnn? « Ii-U :x.Dln cîntecele jocurile satului nostru 
(7,00). Radio atlas (10,03). Al IV-lea Festival internațional 
„George Enescu" — 1967. Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de stat din Cluj. Dirijor 
Emil Simon (11,00). Concert de prînz (13,18). Concurs cu 
public. „Cazul Rastignac" (partea a Il-a) (15.10). Jurna
lul celui de-al IV-lea Festival și concurs internațional 
„George Enescu" - 1967 (16,30). Cîntă Ioana Radu (18,45) 
Revista literară radio (19,20). Al IV-lea Festival interna
țional „George Enescu" — 1967. Transmisiune din sala Tea
trului de operă și balet a operei „Aida" de Giuseppe 
Verdi (20,00).

tru unele domenii (sinteza unor noi 
medicamente, prevenirea accidente
lor de muncă, a intoxicațiilor profe
sionale etc.) în care nu sînt posibile 
măsurătorile cu etaloane economice 
curente, analiza lor justificativă să 
fie mult mai complexă.

Evident, aici un rol important re
vine cercetării noastre economice, 
matematicienilor, cibcrncticicnilor, 
care pe baza aparaturilor și metode
lor moderne trebuie să cristalizeze 
rapid „formule" de măsură și control 
cît mai riguroase și in același timp 
maleabile. Acestea trebuie să fie fo
losite atîl de economiștii prezenți în 
colectivele științifice cît și de cerce
tătorii înșiși. Cercetătorul sau colec
tivul care „atacă" o problemă are 
datoria de a cunoaște tot ceea ce s-a 
publicat în principalele reviste de 
specialitate referitor la tema respec
tivă, iar din memoriul întocmit pe 
baza materialului documentar selecj 
tionat trebuie să rezulte dacă există 
condiții obieotive pentru realizarea 
scopului propus, Ia nivelul tehnicii 
mondiale și în timp util.

Partea cea mai importantă a stu
diului economic rămîne insă analiza 
prețului de cost, evaluarea contribu
ției pe care o aduce cercetarea res
pectivă la reducerea cheltuielilor de 
producție. Aceasta este mai u- 
șor de efectuat cînd avem de-a face 
cu ameliorarea unor produse exis
tente, dar ea trebuie făcută și în 
cazul asimilării de noi produse, cind 
calculele comparative cu prețurile 
existente pe piața mondială capătă 
o însemnătate deosebită. Se cere fo
losit însă cu multă prudență catalo
gul prețurilor reașezate, valabil la 
noi, dar care, atunci cind n-a fost 
corelat cu o bază de calcul înteme
iată pe prețurile existente pe piața 
mondială, a dus adesea Ia rezultate 
eronate în ceea ce privește renta
bilitatea unor procese tehnologice.

Pentru eficiența economică a cer
cetărilor aplicative hotăritoare ră- 
min și condițiile de conjunctură, mo
mentul apariției produselor noi pe 
piala internațională, de acestea de
pinzând in mare măsură volumul des
facerii și rentabilitatea valutară a 
produselor fabricate. în 1950 S.U.A. 
au fabricat 17 000 tone an de acri- 
lonitril (intermediar in fabricarea u- 
nor fibre înlocuitoare de lină), la 
prețul de 946 dolari/tona ; în 1960, 
ca urmare a asimilării cercetărilor 
efectuate, producția a crescut la 
200 000 tone,'an, iar prețul a scăzut 
la 506 dolari/tona, iar recent, un nou 
procedeu a permis scăderea pre
țului la numai 319 dolari/tona. 
Rezultă că scurtarea, chiar și numai 
cu cîteva luni, a duratei de elabo
rare și asimilare a unor tehnologii 
noi se traduce astăzi în beneficii și 
economii de ordinul milioanelor. De 
asemenea, chiar dacă pe piața inter
nă efectele nefavorabile ale uzurii 
morale se observă mai lent (exisiînd 
posibilitatea așezării și reașezării 
prețurilor), pe piaja internațională, 
învechirea procedeului se manifestă 
mai evident prin continua schimbare 
(reducere) a prețurilor la produsele 
respective.

Dar, axindu-se pe aceste aspecte 
esențiale, analiza economică a cerce
tării nu trebuie să ignore nici cei
lalți factori ce pot influența asupra 
rezultatelor, așa cum sînt de pildă 
deficiențele ce mai persistă in apro
vizionare (cu chimicale, aparate, pie
se de schimb etc.) a cercetării noas
tre — unde întîrzie înființarea unei 
unități de comerț exterior destinată 
aprovizionării operative a unităților 
științifice — în omologarea, proiec
tarea și finanțarea cercetării. Anul 
trecut au existat, de pildă, mari 
greutăți in finanțarea cercetărilor e- 
fectijate de colectivele din cadrul 
Ministerului învătămintului, care nu 
au dispus adesea de fonduri nici mă
car- pentru problemele incluse in 
planul de stat.

Desigur, efectul economic al cer
cetărilor aplicative se manifestă in 
primul rînd prin realizarea de bu
nuri materiale (în cazul fabricării 
unui produs nou, sau prin reducerea 
prețului de cost la aplicarea unei 
tehnologii noi în fabricarea unui pro
dus mai vechi), dar mai există și 
un alt mod, uneori extrem de avan
tajos, de valorificare a unei cercetări 
aplicative — cedarea brevetului sau 
licenței altei țări contra unei sume 
fixe sau redevențe. în străinătate 
există numeroase Întreprinderi care 
realizează venituri impresionante 
dintr-un astfel de comerț, în care 
factorul timp joacă de asemenea un 
rol hotărîtor. Poate că ar fi bine să 
învățăm și noi din practica unor 
asemenea întreprinderi care dispun 
de colective speciale de redactare a 
brevetelor (compuse din tehnicieni și 
juriști, specialiști în legislația pro
prietății industriale) ce urmăresc ac
tivitatea de cercetare din momentul 
abordării temei pînă la conturarea e- 
lementului de originalitate și proce
dează la redactarea și depunerea bre
vetului fără să se aștepte rezultatele 
definitive. Este o metodă de lucru 
care a asigurat multor întreprinderi 
priorități științifico-tehnice de cea 
mai mare valoare.

Din cele arătate mai sus se con
turează ca un imperativ concluzia 
că pentru a n» putea ridica la ni
velul țărilor industrial dezvoltate 
și a fi competitivi, este necesar să 
sporim la maximum eficiența cerce
tărilor noastre, în special aplicative, 
apreciindu-le rezultatele în baza cri
teriului economic — factor esențial 
în valorificarea superioară a realiză
rilor științei și resurselor economiei 
noastre naționale.
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SPORT
La „mondialele" de lupte greco-romane
ROMÂNIA-O COLECȚIE DE MEDALII
Aur-I. BACIU; Argint ~S. POPESCU și C. TURTUREA;
Bronz N. MARTINESCU

Pe podiumul de onoare
Categoria 52 kg : 1. V. Bakulin (U.R.S.S.) ; 2. 

C. Turturea (România) ; 3. I. Alker (Ungaria).
Categoria 57 kg : 1. I. Baciu (România) ; 2. 

I. Varga (Ungaria) ; 3. T. Hanahara (Japonia).
Categoria 63 kg : 1. R. Ruroua (U.R.S.S.) ; 2. S. 

Popescu (România) ; 3. S. Fujimoto (Japonia).
Categoria 70 kg : 1. E. Tapio (Finlanda) ; 2. A. 

Steer (Ungaria) ; 3. V. Pehlivan (Turcia).

Categoria 78 kg : 1. V. Igumenov (U.R.S.S.) ; 2. 
Vesper (R. D. Germană) ; 3. J. Karlstrom (Suedia).

Categoria 87 kg : 1. L Sillay (Ungaria) ; 2. V. 
Olenic (U.R.S.S.) ; 3. V. Orlowski (Polonia).

Categoria 97 kg : 1. N. Iakovenko (U.R.S.S.) ; 2 
B. Radev (Bulgaria) ; 3. N. Martinescu (România).

Categoria plus 97 kg : 1. I. Kozma (Ungaria). 
2. A. Roscin (U.R.S.S.) ; 3. P. Kment (Cehoslova
cia).

Două echipaje românești au cucerit 
medalii de bronz la „europenele" fe

minine de canotaj academic
Duminică au luat sfîrșit la Vichy (Franța) campionatele europene femi

nine de canotaj academic. Sportivele din România au cucerit două medalii 
de bronz în probele de 4 plus 1 rame și 8 plus 1. La dublu, echipajul ro
mânesc s-a clasat pe locul 5.

Clasamentul general : 1 — U.R.S.S.;
nia ; 4 — Ungaria ; 5 — Cehoslovacia ; 6

2 — R. D. Germană ; 3 — Româ- 
— Olanda etc.

Cea mai bună performanță 
mondială a sezonului

într-un concurs de atletism des
fășurat ieri la Poiana Brașov, cam
pioana olimpică la aruncarea su
liței, Mihaela Peneș, a realizat 
60,68 m, stabilind cea mai bună

performanță mondială a sezonului 
(nou record republican). P. Astafei 
a sărit cu prăjina 5,03 m (nou re
cord al țării). Viorica Enescu a 
parcurs 80 m garduri în 11”.

FOTBAL
A trecut și etapa a treia ® ® ®

REZULTATE TEHNICE

Plecarea la Belgrad a wi delegații 
economice guvernamentale condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
la 3 septembrie 1967 o delegație 
economică guvernamentală româ
nă, condusă' de Gheorghe Rădules
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a plecat la Belgrad. De
legația va participa la o întîlnire 
a reprezentanților unor țări socia
liste europene în cadrul căreia se 
va .efectua un schimb de păreri și

informații privind dezvoltarea re
lațiilor economice cu statele arabe.

La plecare au fost prezenți Ro
man Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere. 
Au fost de. față,' de asemenea, 
Jaksa Petric, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București, membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu o participare mai nume
roasă și mai selectă decît la ori
care alta ediție de pînă acum, 
„mondialele" de la București au 
ilustrat, deopotrivă, dezvoltarea 
căpătată de sportul luptelor în 
foarte multe țări și intensitatea 
pregătirilor 
Olimpice 
vea loc 
Aproape 
greutate, 
apoi, disputele directe pentru 
medalii i-au solicitat pe concu- 
renți la eforturi deosebite, sol- 
dîndu-se deseori cu surprize ca, 
de pildă, eliminarea încă după 
primele tururi a fostului cam
pion mondial Stange (R.F.G.). 
De altfel, dintre cîștigătorii edi
ției de anul trecut — prezenți la 
București cu excepția lu Kere- 
zov (Bulgaria) — doar trei au 
reușit, și nu fără emoții, să-și 
păstreze titlurile : sovieticii Ru
roua, Igumenov și maghiarul 
Kozma.

Concurînd pentru prima oară 
„pe teren propriu", luptătorii 
români (antrenați de Ion 
Corneanu și Ion Cernea) au 
agonisit la această ediție co
lecția cea mai bogată de 
cînd participă la „mondiale" 
și nu mult a lipsit ca medaliile 
de aur să sclipească și pe piep
turile lui Turturea, Popescu și 
Martinescu.

După cum arătam și în croni
cile anterioare, pretendenții la 
supremație s-au înmulțit sim
țitor, ceea ce — spre satisfacția 
spectatorilor români și străini 
care au vizionat competiția — a 
prilejuit multe meciuri deosebit 
de atractive, ca de pildă Fuji
moto (Japonia) — Svec (Ceho
slovacia) la cat. 63 kg., Tapio 
(Finlanda) — Steer (Ungaria) la 
cat, 70 leg. sau Batiu-Hanahara 
la cat. 57 kg., în care spre ma
rea noastră bucurie Baciu s-a 
comportat remarcabil.

La cei 23 de ani ai lui, Baciu 
are perspective dintre cele mai 
frumoase și, din cite îl cunosc, 
are suficiente posibilități: forță, 
îndemînare, intuiție tactică și, 
ceea ce-i mai important, multă 
modestie. Desigur, fiind la în
ceputul maturizării sportive, el 
își mai poate dezvolta mult pri
mele calități, prin perseveren
ță la antrenamente.

în ce-l privește pe Turturea, 
consider că ratarea primului loc 
se datorește și erorilor coprise 
de arbitri în meciul lui decisiv 
cu sovieticul Bakulin. Vreau să 
precizez însă, — și această pă
rere este nu numai a mea — că 
penalizările dictate împotriva lui 
au fost juste, urmare a unor 
obstrucții mai greu de observat 
de spectatori; greșeala arbitri
lor este că n-au penalizat și in
fracțiunile asemănătoare ale ad
versarului.

Dar, să revin la luptătorii 
noștri. Celălalt medaliat cu ar
gint, Simion Popescu, s-a com
portat de asemenea remarca
bil, înscriindu-și la activ, între 
altele, un meci egal cu fostul 
și actualul campion mondial, 
Ruroua. E drept, datorită sor
ților, acesta a ( 
faza finală de un 
lejer, dar cred că 
nu s-a mobilizat 
partidele decisive.

Da Nicolae Martinescu, me
daliat cu bronz, m-a surprins 
crisparea, cu care a intrat 
saltea în meciul decisiv, 
noul campion mondial N. 
kovenko. Părerea mea este 
lipsa de calm și încredere l-au 
frustrat de o performanță mult 
mai bună.

Vreau să mă refer în cîteva 
cuvinte, și la spectatori, care în 
cele trei zile de întreceri au 
fost prezenți în număr neaștep
tat de mare în tribune. Cum 
apreciau și membri ai corpului 
internațional de arbitri, din 
care am făcut și eu parte, 
aplauzele — adresate în egală 
măsură tuturor luptătorilor evi
dențiați, indiferent dacă erau 
români sau din alte țări — 
comportarea generală a publi
cului au confirmat tradiția de 
sportivitate de pe stadioanele 
noastre, remarcată și în alte 
competiții internaționale. Ieri, 
din păcate, ieșirile nesportive 
ale unor cetățeni au fost în 
contradicție cu această caracte
ristică. Din cite am putut con
stata, majoritatea acestor turbu- 
lenți nu cunosc într-atît regula
mentul luptelor îneît să poată 
aprecia cu competență deciziile 
arbitrilor... •

Rezultatele luptătorilor noștri, 
atît cele individuale cit cel 
pe echipe, sînt de natură să ne 
mulțumească, însă este la fel 
de adevărat că dispunem de 
resurse pentru performanțe și 
mai ridicate, că pentru Jocu
rile Olimpice de anul viitor va 
trebui să ne pregătim cu și 
mai multă perseverență. Și pot 
spune că cei care ne vor repre
zenta țara la Mexico au posibi
litatea să adauge măcar încă o 
medalie la cea de aur cucerită 
de Pîrvulescu la Roma.

pentru Jocurile 
din Mexic, ce vor a- 
exact peste un an. 

la toate categoriile de 
drumul ‘ spre finale și,

beneficiat in 
program mai 
nici Popescu 
suficient în

pe 
cu 
Ia
că

Gh. Popovici (categ. 87 kg) într-o acjiune din partida cu sovieticul Olenik 
Foto : S. Cristian

IMPRESII
ROGER COULON 

(Franța) — președintele 
Federației internațio
nale de lupte :

„îmi face o deosebită 
plăcere și cred că sint 
în asentimentul tuturor 
delegațiilor străine 
prezente la București să 
remarc splendida orga
nizare a ediției a XVI-a 
a ~ campionatelor' moh- 
diale de lupte greco-ro
mane. Felicitări și mul
țumiri tuturor celor ce 
au contribuit intr-un fel 
sau altul la această 
mare reușită a sportu
lui în general, a lupte
lor în special. Profit de

ocazie să-i felicit din 
nou pe laureații. cam
pionatelor".

mon-
prin- 

sovie-

riăi-

ANATOLI KOLESOV 
(U.R.S.S.) — fost cam
pion olimpic și 
dial, antrenorul 
cipal al echipei 
tice :

„Nivel tehnic
cat, partide echilibrate. 
Constatarea mea în a- 
cest sens este împărtă
șită și de alți specialiști 
care au participat la 
„mondialele" de la

g Au început galele interna
ticnale de box de la stadionul

J5 Republicii"
Pește 3 000 de spectatori au urmărit ieri dimineață din 

tribunele stadionului Republicii prima reuniune de box 
din cadrul turneului internațional la care participă echi
pele ȚSKA Moscova, Honved Budapesta, Vorwărts Ber
lin, Dukla Praga, sel. militară a R.P.D. Coreene și Steaua 
București. Iată rezultatele înregistrate : cat. cocoș : Kim 
Căn Ho (R.P.D. Coreeană) învinge la puncte pe G. Po- 
metcu (Steaua) ; Szabo (Honved) învinge prin abandon pe 
Pavlik (Dukla) ; Kim Săng Ir (R.P.D. Coreeană) învinge 
prin abandon pe Gussner (Vorwărts) ; cat. semiușoară : 
Stepaskin (ȚSKA) bate prin abandon pe Szanto (Honved) ; 
Cedinowski (ȚSKA) învinge prin abandon pe Prochaska 
(Dukla) ; Fambach (Vorwărts) bate la puncte pe Sentes 
(Honved) ; Li Ok Căn (R.P.D. Coreeană) învinge la puncte 
pe V. Tudose (Steaua) ; cat. mijlocie : V. Agheev (ȚSKA) 
învinge la puncte pe Vielhauer . (Vorwărts) ; Qhivăr 
(Steaua) învinge la puncte pe Kim U Fir (R.P.D. Co
reeană) ; cat. semigrea : Nesterov (ȚSKA) învinge prin 
abandon pe A. lancu (Steaua).

Astăzi are loc gala a doua. Prima lovitură de gong la 
ora 19,30.

I Speranțele olimpice
I la înot n-au strălucit...

BTimp 

pitală s

I
I
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I
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I
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Valeriu BULARCA H
maestru emerit al sportului H 
fost campion mondial ■

±nnp de trei zile, în frumoasa piscină Dinamo din Ca
pitală s-a desfășurat întrecerea „speranțelor olimpice" la 
înot din Uniunea Sovietică, R.D. Germană, Bulgaria, Po
lonia, Ungaria și România. Concurs interesant și deosebit 
de puternic (la unele probe s-au înregistrat cele mai 
bune rezultate obținute vreodată Ia noi în țară), care a 
adus pe blocstarturi o serie de tineri cu deosebite aptitu
dini.

Cum era și de așteptat, prezența pe lista de înscrieri ți 
înotătorilor din U.R.S.S.. R.D. Germană și Ungaria, tari 
în care acest sport cunoaște nu numai o largă dezvoltare, 
dar și o veche tradiție, a ridicat considerabil nivelul 
celei de a treia ediții a competiției. In ansamblu însă, 
chiar și rezultatele obținute de sportivii sovietici, învin
gători în majoritatea probelor (15 din 19), nu au atins 
nici pe departe performanțele pe care înotătorii de peste 
ocean le realizează la această vîrstă, ceea ce confirmă, 
de altfel, faptul că natația europeană mai are de recu
perat un handicap serios în disputa cu natația ameri
cană. Oricum însă, existența acestei întreceri, devenită — 
se pare — tradițională, constituie un foarte bun mijloc de 
verificare a forțelor olimpice din țările participante. 
Poate că dacă ea ar fi fost programată înaintea „europe
nelor" de juniori de la Linkdping (Suedia), rezultatele ar 
fi fost superioare, mulți dintre cei pe care i-am admirat 
în aceste zile în piscina Dinamo vădind un' început al 
perioadei de ieșire din formă.

Pentru reprezentanții țării noastre — cîteva satisfacții. 
Din cele patru probe care au „scăpat" înotătorilor sovie
tici, două au fost cucerite de Anca Andrei cu performanțe 
de bună valoare. La sărituri, C. Nedelcu a cîștigat și el 
două probe. Un succes parțial al natației românești, care 
a avut un cuvint de spus și în această importantă com
petiție. Spunem parțial, pentru că puținele individualități 
de care dispunem și care s-au comportat meritoriu nu ne 
pot face să uităm că mai mulți tineri evidențiați în acest 
sezon (Gabriela Gonos, Zita Erdeli, Mariana Bîrsan, Da
niela Coroiu, Eugen Aimer, Sebastian Cosmescu, Eda 
Schuller, Mihaela Dobocan ș.a.) 
întreceri. De unde și concluzia 
muncit pentru a ne impune pe 
meniul natației.»

nici nu s-au „văzut" în 
că mai avem serios de 
plan european și în do-

A. V,

București. Mă bucur de 
succesele luptătorilor 
români, mai ales că ele 
au fost obținute , pe de
plin merit. Mi-a plăcut 
în mod special Batiu".

ISTVAN KOZMA 
(Ungaria) — triplu 
campion mondial la 
categoria grea :

„Deși am profitat de 
o prevedere regulamen
tară, avînd un plus sub
stanțial de kilograme 
față de ■ ceilalți concu- 
renți (n. n. — Kozma 
cîntărește peste 140 kg), 
n-aș putea spune că 
mi-a fost chiar așa u- 
șor să-mi păstrez titlul. 
Intr-adevăr am pornit 
bine în primele tururi, 
însă în partide decisive 
cu Roșcin și cu Kment, 
cele nouă minute de 
luptă mi s-au părut de 
trei ori mai lungi. Dar 
mai contează ce-a fost 7 
Sînt iarăși campion 
mondial!"

DUMITRU PÎRVU- 
LESCU (România) — 
maestru emerit al 
sportului, fost campion 
olimpic :

„Impresiile mele sînt 
culese din tribună.— 
prin natura împrejură
rilor (ce să-i faci, 
vîrsta !) am fost un sim
plu spectator la aceste 
mondiale. Nu mi-aș fi 
putut închipui că lup
tele greco-romane vor 
avea atîta acces la su
fletul iubitorilor noștri 
de sport. Prezența nu
meroasă din tribune, ca 
să nu mai vorbesc de 
aplauzele acordate celor 
mai interesante momen
te ale partidelor, mă fac 
să consider că acest 
sport și-a sporit consi
derabil popularitatea. îi 
felicit cu toată căldura 
pe Baciu, Popescu, Tur
turea și Martinescu, 
care au reușit să con
firme valoarea și pres
tigiul școlii românești 
de lupte greco-romane".

STEAUA — RAPID 2—0 (1—0). 
Au marcat: Lupescu — autogol 
(min. 7) și Soo (min. 68).

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL 0—0.

A.S.A. TG. MUREȘ — FARUL 
1—1 (0—0). Au marcat: Pavlovici 
— din 11 m (min. 68) pentru 
A.S.A. ; ICallo — din II m (min. 85) 
pentru Farul.

DINAMO BACĂU — U.T.A. 
3—1 (0—0). Au marcat: Magheru 
(min. 66) și Dembrovski (min. 82 și 
86) pentru dinamoviști; Domide 
(min. 46) pentru U.T.A.

PETROLUL — JIUL 3—1 (1—0). 
Au marcat: Grozea (min. 30), Opri- 
șan (min. 54), Dridea I (min.' 69) 
pentru învingători; Libardi (min. 
75) pentru învinși..

UNIVERSITATEA CRAIOVA —

F. C. ARGEȘUL 2—0 
marcat: Siîrlogea (min.
hăilescu (min. 65).

STEAGUL ROȘU 
SITATEA CLUJ 0—1 
marcat: Anca (min. 11).

(1—0). Au
45) și Mi

UNIVER-
(0—1). A
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ADUNARE DE PRIETENIE 
CU POPORUL VIETNAMEZ

Membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Bucov, re
giunea Ploiești, au luat duminică 
dimineața parte la o adunare de 
prietenie cu poporul vietnamez or
ganizată cu prilejul zilei naționale 
a R. D. Vietnam.

La adunare au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Au fost de față 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, și membri ai 
ambasadei. Adunarea a fost des
chisă do Constantin Tricu, secreta
rul comitetului de partid al coope
rativei de producție. Costică Mișcă, 
președintele cooperativei agricole 
de producție, și Hoang Tu, amba

sadorul. R. D. Vietnam la Bucu
rești, au vorbit despre semnificația 
acestei zile în viața poporului viet- 
narrtez. In încheiere, cei prezenți 
au vizionat jurnale de actualități 
din R. D. Vietnam.

PLECAREA 
DIRECTORULUI GENERAU 

ADJUNCT AL F.A.O.

Duminică a părăsit Capitala dl. 
Egon Glesinger, director general 
adjunct âl F.A..O,,' care a făcut a 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea* 
sa,, oaspetele a fost condus de re
prezentanți ai Comitetului Națio
nal F.A.O.

(Agerpres)

Ânui temeliilor
(Urmare din pag. I)

Primai cuphj interbucureștean
în dorința de a stimula jocul 

echipelor bucureștene, care au 
' evoluat ieri pe stadionul „23 Au
gust", Loto-Pronosport a anunțat 
că va acorda o cupă celui mai 
■bun jucător al cuplajului. La sfîr- 
șitul celor două meciuri (Steaua— 
Rapid și Dinamo—Progresul), co
misia alcătuită în acest scop n-a 
atribuit însă trofeul nici unuia 
dintre jucători. A fost cuplajul în
tr-atît de nereușit ?

Jocul la început și mai ales au
togolul lui Lupescu, cu care Steaua 
a deschis scorul, au nemulțumit fi
rește publicul. Greșeli tehnice, mo
mente de derută sau indolență au 
existat apoi în ambele tabere ; 
regretabile au fost și duritățile sau 
intențiile de joc periculos ale lui 
Rotaru (Steaua) și Răducanu (Ra
pid).

Totuși, nu am putea spune că 
acest meci n-a reținut atenția 
spectatorilor. La o poartă și la 
alta — ca să nu mai vorbim de 
zona centrală a terenului de joc — 
am remarcat faze reușite, cu pase 
în viteză și șuturi fulgerătoare pe 
poartă. Repriza secundă mai ales 
a ocazionat astfel de acțiuni care, 
pe drept, au atras aplauzele tribu
nelor. Cursele lui S. Avram, pa
sele lui Constantin, promptitudi
nea, dar și corectitudinea lui Hăl- 
măgjanu în destrămarea atacurilor 
rapidiste n-au trecut neobservate. 
Cît privește golul marcat de Soo 
(coautor Sorin Avram) a fost de-a 
dreptul excepțional.

I-am remarcat în vervă și pe 
unii rapidiști: Dumitriu II, Pop, 
Dan (pînă la accidentare). Lupescu 
s-a străduit să-și răscumpere vina 
de a fi marcat... în propria poartă, 
salvînd apoi de cîteva ori echipa 
de la goluri sigure. E drept, în 
ultimele secunde de joc, a făcut 
un henț în careu, dar Soo a ratat 
penaltiul, trimițînd mingea mult în 
afara porții, după ce, printr-o fenta 
abilă, îl făcuse pe Răducanu să • 
se deplaseze în partea opusă...

Părerea noastră este că trofeul 
ocazional amintit putea 
unuia dintre jucătorii 
Steaua — Rapid, căci meciul vedetă 
(Dinamo — Progresul) a fost anost, 
sub nivelul primului joc. înainta
rea dinamovistă, într-o formulă 
sui-generis (cu Lucescu — atacant 
central), nu a creat decît pe alocuri 
panica scontată la poarta lui Mîn
dru. Reintrarea lui Pîrcălab s-a re
simțit doar în privința preciziei 
centrărilor-tip, șuturile lui la poar-

tă (ieri a avut cîteva mari ocazii) 
denotînd însă o inexactitate supă
rătoare. Ar fi totuși greșit să pu
nem nereușita atacurilor dinamo- 
viste doar pe seama propriilor ata- 
canți. Portarul Progresului, Mîndru, 
a ținut să-și facă o reintrare dem
nă, care să-i aducă titularizarea în 
echipă. El a intervenit, de pildă, în 
min. 10, printr-un salt excepțional 
la un șut — splendid și el — al 
lui Dumitrache.

Echipa Progresul a avut iniția
tiva — faptul acesta nu-1 putem 
nega. Dar tot atît de adevărat este

trofeul 
reveni 

partidei

/KIn cîteva
Intr-un meci de fotbal 

contînd pentru campio
natul european, duminică 
la Oslo, echipa Norvegiei 
a învins cu scorul de 
3—1 (1—1) echipa Suediei..

La Leipzig se desfă
șoară un mare concurs 
internațional de talere, 
la care cărticică sportivi 
din 13 țări, printre care 
și România. Ducă prima 
zi în clasament conduce 
Huthart (Anglia) cu 74 
cuncte, urmat de polone
zul Smelcznski cu 73 
puncte. Altermann (R. D. 
Germană) 73 puncte. Re
nard (Belgia). 
(România) cu 
puncte etc.

Enache 
cite 72

mondialeCampionatele
de ciclism au luat sfîrsit 
ieri pe circuitul de la 
Heerlen (Olanda) cu des
fășurarea 
rezervată 
Titlul a 
gătorului 
Merckx, care a fost era

probei de fond 
profesioniștilor.
revenit aler- 
belgian Eddy

rinduri
aometrat pe 265,180 km 
cu timpul de 6h44'42” 
(medie orară 39,312 km). 
El i-a învins la sprintul' 
final pe olandezul. Jans
sen, spaniolul Saez, ita
lianul Motta si olandezul 
Van der Vleuten. La 
start au fost prezentl 70 
de cicliști.

In turneul de 
la Forest Hills 
iugoslavul Pilici 
vins cu 3—6, 11—9, 6—2,
6— 3 pe 
(S.U.A.). 
furnizat 
Leschly, 
nat cu I
7— 5 pe 
(Republica Sud-Africană).

tenis de
(S.U.A.), 
l-a în-

> Leslie Buck 
O surpriză a 
danezul Jan 

care l-a elimi- 
6—3, 4—6, 6—4,

Cliff Drysdale

Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășu
rat la Berlin, atletul 
Klaus Beer (R. D. Ger
mană) a stabilit un nou 
record al tării sale în 
proba de săritură în lun
gime cu o performantă 
de 7,99 m.

Neagu (Rapid) n-are nici o șansă 
în faja detentei lui Haidu (Steaua) 

că înaintașii s-au complicat în a-și 
schimba mereu poziția la preluarea 
paselor, la finalizarea fazelor. Mi
hai, jucător promovat dintr-o for
mație de raion, a jucat promițător ; 
acțiunile lui au purtat însă prea 
mult amprenta individualismului. 
Mateianu inspirat, dar obosit. Ma
tei și Țarălungă, confuzi și nervoși. 
Cu cine să mărci goluri ? Cu fun
dașul Popescu ?

Arbitrul craiovean Octavian 
Comșa, în general prompt și corect 
în decizii, a ezitat (poate din, nea
tenție) să acorde dinamoviștilor un 
penalti în minutul 45. Stoenescu, 
venit în atac, a fost faultat în careu 
de unul din apărătorii adverși. In
fracțiunea se produsese cu vreo doi 
metri în- interior, dar lovitura libe
ră a fost mutată la marginea careu
lui de 16 m. Decizia a apărut, fi
rește, cel puțin ciudată.

I. DUM1TRIU

Ieri în divizia B
Seria I: C.F.R. Pașcani — Fla

căra Mo-reni 4—1 ; Poiana Cîmpi- 
na —• Metalul București 1—0 ; E- 
lectronica Obor — , Chimia Rm. 
Vîlcea 2—1 ; C.S.M.S. Iași — Me- 
trom Brașov 3—0 ; Portul Con
stanța — Politehnica București 
3—1 ; Ceahlăul Piatra Neamț — 
Victoria Roman 2—0 ; Siderurgistul 
Galați — Chimia Suceava 3—1.

Seria a Il-a: C.F.R. Arad — 
Vagonul Arad 0—1 ; Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii — C.S.M. Re
șița 0—0 ; C.F.R. Timișoara — Po
litehnica Timișoara 0—2 ; Metalul 
Hunedoara — A.S. Cugir 2—0 ; O- 
limpia Oradea — Crișul Oradea 
0—1 ; C.S.M. Sibiu — Gaz metan 
Mediaș (amînat) ; Minerul Baia 
Mare — C.F.R. Cluj 0—4.

glisa pe verticală în funefie de nivelul 
apelor. Aici vasele vor face un scurt 
popas la intrarea în ecluză. Dacă anul 
trecut un astfel de tablou presupunea 
o bună doză de imaginajie din partea 
vizitatorului, astăzi pilonii marchează 
vizibil atît locul cît și caracteristicile 
viifbrului port.

Dar nu numai portul din amonte a 
căpătat contur. Marea ecluză de 600 m 
lungime, cu cele două camere care 
echivalează de fapt cu etajele acestui 
„lift” acvatic, devine, zi de zi, o rea
litate. în această imensă cutie de beton 
armat este un du-fe-vino necontenit. 
Macarale cu o .capacitate de 1 000 
fone/metri, autobasculante de 27 mc 
lucrează zi și noapte.

Cel mai mare evenimenf aici, închi
nat acestei sărbători, este începerea 
lucrărilor de montaj la vanele de ali
mentare. Dincolo de ecluză pornește, 
ca un braț puternic întins spre con
structorii iugoslavi, centrala hidroener
getică. Primul metru cub de beton a 
fost turnat în matca de stîncă a 
fluviului, în martie 1967, după 
ce excavajiile au atins adincimi pînă la 
34 m ; la această oră sînt betonate 
radierele a 4 turbine și a început be- 
fonarea celei de-a 5-a din totalul de 6.

Continuînd drumul o dată cu un
dele Dunării, avem în fafă cablurile 
întinse ale funicularului, harfă aruncată 
peste Dunăre între Ostrovul Golu și 
fabrica de betoane. Zilnic, 5 000 mc 
de pietriș și nisip se transformă în di
verse mărci de beton cu calități supe
rioare. Aici, unde se creează, după 
refete subtile și încercări de laborator, 
însăși istoria temeliilor, am întîlnit o 
adevărată vatră a recordurilor. Astfel, 
recordul de fabricare a betoanelor, sta
bilit anterior, acela de 2 690 mc pe 
zi, a fost doborîf în ziua de 29 august, 
prin realizarea a 3 030,5 mc beton pre
parat și trimis spre punere în operă. 
Schimbul maistrului de fabricate la- 
cob Pavel și-a depășit propriul record 

'de 1 041 mc, obfinînd 1 154 mc beton.
In drumurile noastre pe șantier, am 

întîlnit la tot pasul vechi cunoșfinfe 
de la Argeș și Bicaz, muncitori, mai
ștri, ingineri, care au devenit, de-a 
lungul anilor, adevărafi ași ai construc- 
fiilor hidroenergetice din fără. Dar, 
alături de ei, poji face cunoștinfă cu 
alji constructori care aici și-au însușit 
nu numai meserie, ci și o etică. In
tr-adevăr, se poate vorbi de o etică 
a constructorului care pe șantierul Por
ților de Fier și-a căpătat sensul cei 
mai înalt.

Un vechi inginer, ale cărui cuvinte 
au greutatea multor ani de muncă pe 
șantierele energetice, a ținut să con
semneze faptul. că acest al treilea an 
al construcjiei este anul unor temelii 
trainice și sub alt aspect : anul de 
școală al betonișiilor. „Am reușit să 
creăm un cult al betonului, care tre
buie menținut și dezvoltat, întrucît ne 
așteaptă lucrări din ce în ce mai 
complexe, mai delicate ce presupun, 
pe lingă meserie, disciplină, organizare 
și alte calități, mai ales inteligentă, 
pasiune, ambifia autodepășirii".

Cei care au pornit pe acest drum 
sînt mulji. Notăm doar cîteva nume : 
Gheorghe Sălăgean, Manole Ștefan, G. 
Urshel, Dan Predoiu, Bene Zoltan, Ion 
Dodan, V. Blîndufă. O dată cu con
strucția sistemului hidroenergetic și de 
navigafie de pe Dunăre, important o- 
biectiv economic atît pentru tara 
noastră, cît și pentru Iugoslavia vecină 
și prietenă, constructorii îmbogățesc 
minunatul peisaj al Porților de Fier cu 
noi frumuseți. Pe locuri unde în anul 
trecut se făceau doar derocări, astăzi 
pot fi văzute veritabile lucrări de artă, 
viaducte, poduri, tunele, drumuri și 
stafii de cale ferată, blocuri de locuinfe 
adăpostite ca niște cabane la poalele 
munjilor.

Viitorul lac de acumulare impune 
mutarea căii ferate și a drumului na
țional nr. 6 pe o lungime de peste 
23 km — de la Schela Kladovei pînă

la Orșova — tocmai sus, pe versant 
ții munfilor ce străjuiesc Dunărea. 
Pentru construcția acestora s-au făiaf 
două trepte uriașe. Ca doi șerpi de 
beton înaintează viguros viitoarele dru
muri de fier și asfalt. Traseul fiind foar
te accidentat și greu accesibil, au fost 
necesare numai pentru calea ferată 9 
tunele în lungime totală de 1 200 ml, 
peste 170 de poduri, viaducte și po
dețe din beton și o(el, precum și pes
te 325 000 mc ziduri de sprijin. Fațiț 
de traseul actual, viitoarea cale ferată 
va șerpui pe coasta muntelui, în drep
tul barajului, la o înălțime de aproa
pe 29 m. Aici se va oferi privirilor 
întreaga panoramă. Pină la Orșova sa 
succed înfr-o suită tunele și viaducte, 
care străbat masivii Baba, Vir, Bahna, 
Vîrciorova și Alion ; 5 viaducte traver
sează văile Tîrziului, Boșneagului și 
Pălăngii. In fața tunelului Tufări, cel 
mai lung și ultim de pe acest traseu, 
cele două artere surori se despart.

Ziua de ieri a însemnat sărbătorirea 
a 3 ani de întrecere și muncă rodnică 
a constructorilor, zi de bilanf al noilor 
frumuseji ce împodobesc astăzi malu
rile bătrinului fluviu, frumuseți din 
care am încercat să vă prezentăm doar 
cîteva.

Încă din zori sirenele vapoarelor au 
vestit deschiderea festivităților deveni
te tradiționale. Mii de constructori ro
mâni și iugoslavi s-au salutat priete
nește în porturile Tr. Severin și Klado
va. Momentul întilnirii fră)ești a avut 
loc pe undele Dunării, peste care ei 
durează cu vrednicie un mare pod al 
luminii și prieteniei dinVre popoarele 
noastre.

Ieri, constructorii români, traversînd 
pe malul iugoslav, iar constructorii iugo
slavi, pe malul românesc, au văzut în
deaproape realizările înfăptuite în acest 
an, au sărbătorit împreună victoriile 
comune în munca dusă umăr la umăr 
pentru ridicarea marelui sistem hidro
energetic și de navigație, au făcut un 
rodnic schimb de experiență.

Orele 10 dimineața. Pe ambele ma
luri, după tradiționalele urări de bun 
venit, înscrise pa niște uriașe panouri, 
în limbile română și sîrbă, au început 
manifestările artistice și sportive, Pe 
stadionul „1 Mai’ din Tr. Severin, artiș
tii radioteleviziunii din Belgrad au pre
zentat un reușit spectacol, iar la Kla
dova a fost aplaudat ansamblul de es
tradă „N. Bălcescu' din Craiova. Pînă 
tîrziu, cele două orașe ale construc
torilor, împodobite în haine de sărbă
toare, au fost gazdele unor întreceri 
sportive și ale unor vesele serbări 
populare.

SAHSE OFERITE DE 
LOTO-PRONOSPORT

La tragerea autoturismelor 
Loto care va avea loc marți, 5 
septembrie, se atribuie în nu
măr nelimitat autoturisme Re
nault 16, Skoda 1 000 M.B., Fiat 
850 și Trabant 601 pentru 3 
numere cîștigătoare din prime
le 3 extrase. La această tragere 
se mai atribuie premii în nu
merar de valoare variabilă, 50 
de excursii cu petrecerea reve
lionului la Berlin (prin tragere 
la sorți) și premii fixe în bani 
pentru variantele cu 3 și 2 nu
mere cîștigătoare din 4 extrase. 
Se efectuează 20 extrageri a 
cîte 4 numere din 90, în total 
extrăgîndu-se 80 numere. Cu 
40 lei se poate participa la 
toate cele 20, extrageri. La a- 
gențiile Loto-Pronosport se gă
sesc și bilete gata completate.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 5, 6 și 7 septembrie. în tară: 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de 
averse. însotjte de descărcări

electrice în jumătatea de nord 
a tării. în rest, averse izolate. 
Vint slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 19 și 29 grade, 
izolat mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme în' general fru
moasă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. 
Vint slab pînă la potrivit, tem
peratura ușor variabilă.
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Zeci de mii de muncitori
în grevă

Postul

Guvernul R.D. Vietnam

a întrunit pe stadionul

GRECIA

ai satelor poloneze 
parte la sărbătoarea

RECOLTE 1“

MONTEVIDEO 3 (Agerpres). — 
La chemarea Convenției naționale 
a muncitorilor din Uruguay, 
Montevideo a fost declanșată

la 
o 

grevă de mare amploare. Zeci de 
pe

„SĂRBĂTOAREA

mii de greviști au demonstrat 
străzile orașului, participînd apoi 
la un miting. Președintele Conven
ției naționale a muncitorilor, Jose 
Delia, a declarat în iața partici- 
panților că programul Convenției 
— în sprijinul căruia a fost declan
șată greva — prevede transformări 
sociale radicale, inclusiv naționa
lizarea băncilor particulare și a u- 
nor ramuri industriale, înfăptuirea 
reformei agrare și soluționarea 
problemelor legate de datoriile ex
terne ale țării.

sprijină programul 
F.N.E.

HANOI 3 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Democrate Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
care salută și sprijină cu hotă- 
rîre programul politic al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, adoptat recent de con
gresul extraordinar al F.N.E. De
clarația apreciază acest program 
drept un „eveniment istoric" și re
levă că el constituie o continuare 
și o dezvoltare a precedentului 
program.

ATENA 3 (Agerpres). — Guver
nul grec a hotărît sîmbătă să modi
fice legea marțială, suprimînd pre
vederea privind autorizarea preala
bilă a oricăror reuniuni particulare 

• cu participarea a mai mult de cinci 
persoane. Au fost anulate, de ase
menea, restricțiile privind întruni
rea consiliilor de administrație și 
adunările generale ale societăților 
industriale și financiare. Rămîn 
însă în vigoare dispozițiile legii 
marțiale privind reuniunile politice 
și adunările în locuri publice.

IN ORIENTUL

CAIRO 3 (Agerpres). — Postul 
de radio Jeddah a anunțat sîm
bătă că, „în conformitate cu hotă- 
rîrea conferinței arabe la nivel 
înalt, guvernul Arabiei Saudite a 
hotărît reluarea pompărilor de pe
trol. către toate țările, fără nici o 
excepție".

CAIRO 3 (Agerpres).
de raclio Cairo anunță că președin
tele R.A.U., Nasser, s-a întîlnit du
minică cu președintele Yemenului, 
Al Sallal, cu care a avut o convor
bire. Postul de radio nu precizea
ză subiectele abordate de cei doi 
șefi de state, dar este probabil că 
acordurile realizate la Khartum 
privind problema yemenită și mo
dalitățile de aplicare a acestora 
s-au aflat în centrul convorbirii.

KHARTUM 3 (Agerpres). —Pre
ședintele Republicii Sudan, Ismail 
Al Azhari, a anunțat că primul 
ministru al Sudanului, Mohamed 
Ahmed Mahgoub, va participa la 
cea de-a 22-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. in calitate de 
purtător de cuvînt al țărilor arabe. 
Țările arabe, a subliniat președin
tele Sudanului, . vor intra în con
tact cu guvernele din lumea în
treagă înaintea deschiderii viitoa
rei sesiuni a O.N.U. pentru găsirea 
unei soluții crizei din Orientul 
Apropiat.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Gu
vernul izraelian a hotărît să acor
de un nou termen pentru a per
mite întoarcerea refugiaților pa
lestinieni în teritoriile iordaniene 
ocupate de armata izraeliană. Ho- 
tărîrea afectează circa 7 000 de 
persoane, care, deși posedă, deja o 
autorizație de înapoiere, nu au fost 
încă repatriate.

LUI INTERNATIONAL

La Varșovia, duminică, potrivit 
tradiției, și-au dat întîlnire mii de 
reprezentanți 
pentru a lua 
recoltei.

Sărbătoarea 
central al capitalei poloneze, peste 
80 000 de oameni.

Potrivit datinei, conducătorii de 
partid și de stat în frunte cu W. Go
mulka, prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P., E. Ochab, președinte al 
consiliului de stat, J. Cyrankiewicz, 
președintele consiliului de miniștri, 
au fost primiți de 
ției din acest an cu 
recoltă și cu sare.

Luînd cuvîntul, 
a adus celor prezenți salutul parti
dului și guvernului. Trecind în re
vistă succesele din acest an ale oa
menilor muncii din agricultură, vor
bitorul a subliniat că recolta este

LEIPZIG 3 (Agerpres). — Sîmbătă 
seara a avut loc festivitatea de des- 

. cbidere a Tîrgului internațional de 
toamnă de la Leipzig, la care au 
participat Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat ai R. D. 
Germane. Luînd cuvîntul 
nrilei, ministrul Horst Solie 
strînsa colaborare a R. D. 
cu țările socialiste, precum 
derea relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare. După cum a arătat H. 
Solie, au fost făcute progrese însem
nate în relațiile economice cu unele 
țări capitaliste din Europa. El a de
clarat că R. D. Germană dorește nor
malizarea relațiilor în domeniul co
merțului între cele două state ger
mane.

România participă la Tîrg cu pro
duse ale industriei constructoare de 
mașini, alimentare, textile, de echipa
ment sanitar etc.

gospodarii edi- 
pîine din noua

W. Gomulka

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA 

DE LA I. DUMITRAȘCU

agențiile
transmit

Guvernul cipriot a anuntat 
o serie de măsuri menite să norma
lizeze situația în țară. Astfel, toate 
forturile și fortificațiile, cu excepția 
celor prevăzute împotriva unui atac 
din afară, vor înceta a mai fi folo-

de presa și în alte districte, dacă se va dovedi 
că „ele contribuie Ia reducerea ten
siunii și crearea unui climat favorabil".

site; toate baricadele de 
a 
a

vor fi înlăturate, pentru 
libertatea de circulație 
turci.

Aceste măsuri urmează 
mai întîi în districtele 
massol, iar mai tîrziu

pe șosele 
se asigura 
ciprioților

fi aplicatea
Paphos și Li- 
vor fi extinse

Minisiral de externe al 
Italiei, Msitore Fanfani, 
relatează agenția Reuter, a dat 
instrucțiuni ambasadei italiene la 
Atena să intervină 
compozitorului grec 
dorakis, arestat de 
tar.

deri de vieți omenești și numeroase 
pagube materiale. Potrivit datelor pro
vizorii, cinci persoane au fost ucise, 
30 sînt dispărute și 70 au fost rănite. 
Un număr de 30 de localități sînt 
sinistrate și numeroase locuințe au 
fost distruse. Toate comunicațiile cu 
portul San Felipe sînt întrerupte.

în favoarea
Mikis Theo- 

regimul mili-

radon s-aUn puternic
abătut zilele trecute asupra regiunilor 
din nordul Mexicului, provocînd pier-

Compozitorul italian Luigi 
Mono a tasi expulzat 
PSS’U în semn de represalii pen
tru faptul că a dedicat o confe
rință asupra muzicii electronice 
„partizanilor care sînt masacrați 
de garda civilă". Studenții Univer-

sității San Marcos, unde Luigi 
Nono și-a ținut conferința, au pro
testat împotriva acțiunii represive 
a poliției peruviene.

Batanta comercială ex
ternă a Suediei a înregistrat 
în luna iunie un excedent de 360 
milioane coroane suedeze, fiind cel 
mai mare excedent înregistrat de 
la sfîrșitul războiului încoace. Pe 
primul semestru al acestui an, 
exporturile au crescut cu 9,5 la 
sută în comparație cu prima ju
mătate a anului 1966. Se remarcă 
scăderea exportului către țările 
Pieței comune.

bună. W. Gomulka a amintit sarci
nile care stau în fața agriculturii po
loneze, pentru sporirea în continuare 
a producției agricole prin folosirea 
pe scară mai largă a îngrășămintelor 
chimice și prin sporirea și înnoirea 
parcului de mașini pus la dispoziția 
agricultorilor.

Pe gazonul verde al stadionului au 
evoluat apoi dansatori și cîntăreți în 
costume naționale reprezentînd toate 
regiunile țării. A fost o adevărată 
paradă a costumelor naționale, la 
care s-au adăugat cununile de flori 
și spice și coșulețele purtate cu gra
ție de fete, reprezentînd recolta din 
acest an.

Prin fața tribunelor au defilat co
ruri cu vechi tradiții și orchestre 
care au salutat prin cîntecele lor 
populare tradiționala sărbătoare a 
recoltei.

Programul a fost completat de 
numeroasele manifestări culturale 
care s-au desfășurat în parcurile și 
pe estradele capitalei pînă seara 
tîrziu.

OCULARELE OBSERVATOARELOR

ofensivă în 
controlează 
orașul Ore. 
ocuparea u-

LUNA SUB

OSTILITĂȚILE
DIN NIGERIA
LAGOS 3 (Agerpres). — Potrivit 

postului de radio Lagos, trupele 
federale se află în 
provincia de vest și 
aproape în întregime 
Aceleași surse anunță 
nor importante puncte pe litoralul 
provinciei de centru-vest și pe 
Insula Bonny. Flota federală întă
rește blocada împotriva Provinciei 
Orientale.

Comunicatele din Enugu afirmă 
că aviația din Biafra a atacat pozi
țiile federale din sectorul Nsukka, 
în nord-vest, și din districtul Ogoja, 
în nord-est.

Oamenii de știință sovietici 
au descoperit că Luna 
raze X. Fizicienii 
Mandelștam și 
consideră că aceste 
reprezintă fluorescenta rocilor 
lunare. Cercetătorii speră să în
registreze radiații care să co
respundă diferitelor elemente 
chimice conținute în scoarța 
lunară. Interesează in primul 
rînd aluminiul și magneziul 
(precumpănirea magneziului 
demonstrează activitatea vul
canică lunară; iar precumpă
nirea aluminiului — originea 
meteoritică a suprafeței Lunii).

Luna se află și sub observa
țiile savanților din S.U.A. Fo
tografiile alăturate reprezintă 
cel mai luminos crater al Lunii 
văzut de Observatorul ■ Lick.

emite 
Serghei 

Igor Tindo 
radiații

HSEtBZESHSSai

(Urmare din pag. I)

mite concesii france
zilor, trecind peste 
interesele firmelor 
proprii.

Colaborarea avia
tică intre britanici și 
vecinii de pe conti
nent este considerată 
la Londra drept un 
atu important pe ca
re guvernul laburist 
il va folosi in viitoa-

„airbusului" s-au în
tîlnit recent cu mem
bri ai Ministerului 
Tehnologiei și au ce
rut ca in viitoarele 
proiecte comune cu 
vest-europenii să se 
țină seama în mai 
mare măsura de po
ziția industriei engle
ze. Presa dezvăluie 
că principala cauză a 
nemulțumirii unor 
firme britanice o con-

Pe agenda diplomatică occiden
tală a ultimelor luni " revine cu 
persistență o problemă'care, se 
pare, cere o rezolvare mai grab
nică decit se prevedea : problema 
viitorului alianței atlantice. Deși 

- -tratatul care stă la baza organiză- 
'■ rii și funcționării N.A.T.O. expiră 
ț abia la sfîrșitul anului 1969, voci 
i tot mai insistente din țările mem- 
; bre ale blocului cer schimbări. 
( Modificările cerute vizează nu nu- 
; mai „stilul" activității N.A.T.O., ci 
; însăși esența ei ; altfel „criza se va
• agrava" — apreciază agenția „Reu-
• ter".
• Sînt citate în acest sens o serie 

de manifestări „centrifuge" în di-
1 ferite flancuri ale alianței. După 
! cum menționează ziarul „L’Unitâ", 
! unele cercuri americane susțin că 

în Italia a început un proces de 
„criză atlantică" și se arată foarte 
preocupate de poziția pe care o va 
adopta această țară în viitorul a- 
propiat față de reînnoirea pactului 
atlantic. în Danemarca s-a ajuns 
la o înțelegere între partidul so
cial-democrat, aflat la putere și 
partidul socialist popular cu privire 
la efeftnâf-ea;'Tn'1969, a unui refe
rendum privind răminerea țării.în . . 
N.A.T.O. Turcia a anunțat că nu 
va participa la manevrele forțelor 
mobile ale N.A.T.O., care au loo 
între 25 august și: 15 septembrie.

Momentul politic actual este si
tuat de mulți -observatori oqciden-

tali la interferența ‘a două etape. 
Prima se referă la un trecut nu 
prea îndepărtat, cind „războiul 
rece" învenina atmosfera interna
țională, crea primejdii mari pentru 
pace, izolînd și înstrăinînd țări cu 
legături tradiționale ; iar a doua, 
etapa actuală, vădește dezvoltarea 
pe continentul european a unor idei

ment menținerii dominației
S.U.A. în Europa occidentală, ne- 
putînd ignora frămîntările în sînul 
blocului, preconizează — după cum 
au arătat ultimele sesiuni ale 
N.A.T.O. — modificări care, în 
esență, să... nu schimbe nimic. Dar 
aceste manevre nu pot înșela. Unii 
oameni politici, îndeosebi din Eu-

de compromis ; dar ele nu au dus 
la rezultatul scontat.

Pe linia acestor formule de com
promis pare că se înscrie și recen
ta recomandare făcută de comitetul 
militar al N.A.T.O. pentru crearea 
în cadrul blocului a unei „forțe 
navale convenționale multinațio
nale", — variantă mai modestă a

ss ssa saa»

noi, a curentului spre îmbunătăți
rea climatului politic, a contactelor 
și colaborării între țările cu orîn- 
duiri sociale diferite, în interesul 
păcii și securității. Spulberarea de
finitivă a vechii sperietori fluturată 
de inițiatorii N.A.T.O. cu privire la 
un pretins „pericol din răsărit" a 
făcut și mai dificilă poziția adep- 
ților alianței agresive.
,.în acest context, tonalitățile în 

care problema viitorului N.A.T.O. 
este abordată de părțile în cauză, 
sînt . de o mare varietate. Cercuri 
politice de dincolo de Atlantic, cele 
mai legate de N.A.T.O. și care văd 
în această organizație un instru-

ropa apuseană, sînt pentru un șir 
de modificări care să țină seama 
de noile realități și să ducă la ate
nuarea presiunii pe care o exer
cită asupra politicii, economiei, fi
nanțelor țării respective aparte
nența la N.A.T.O. în sfîrșit, în 
anumite cercuri politice vest-euro- 
pene își fac loc tot mai insistent 
întrebări cu privire la însăși ra
țiunea de a fi a alianței atlantice.

Pentru a atenua divergențele 
ivite și adîncite mai ales după re
tragerea Franței din organismele 
integrate ale N.A.T.O., cercurile 
diriguitoare ale acestei organizații 
au încercat unele soluții și formule

vechiului proiect al forțelor multi
laterale nord-atlantice care a eșuat, 

încercările de a-i „prinde" pe 
membri; N.A.T.O. într-un curent 
contrar tendințelor de dezintegrare 
a acestui bloc, întîmpină dificul
tăți sporite, tot mai mulți dintre 
aceștia vădind o justificată pruden
tă cînd e vorba de a adera la pro
iecte de anvergură. Mai mult, cum 
atrăgea atenția opoziția republi
cană din S.U.A., atitudinea america
nilor în cadrul aFanței și.față de 
viitorul N.A.T.O. a provocat neîn
crederea vest-europenilor și a dus 
la apariția în sînul organizației a 
unei „maladii din ce în ce mai in-

fecțioase". Franța a demonstrat 
concret că promovarea politicii unei 
țări vest-europene nu este legată 

.inevitabil de „umbrela protectoare" 
a N.A.T.O. „în condițiile cînd des
tinderea actuală din Europa deschi
de o nouă perspectivă unei politici' 
în care confruntarea permanentă 
nu mai apare de neînlăturat" (Die 
Welt), în aceste țări se accentuează 
tendințele spre dezvoltarea colabo
rării dintre statele din estul și ves
tul continentului, spre statornicirea 
unor noi relații intereuropene. Une
le țări occidentale vădesc îngrijo
rare față de alte probleme, în re
zolvarea cărora N.A.T.O. nu le poa
te fi de folos. Italia, Anglia și alte 
state vest-europene sînt preocupate, 
de pildă, de reducerea decalajului 
tehnologic, în domeniul industriei și 
științei dintre ele și S.U.A., de dez
voltarea pe aceste planuri pentru 
a putea rezista concurenței mono
polurilor de peste ocean ; Belgia 
a hotărît o reducere a bugetului 
militar care grevează asupra eco
nomiei.

Așa cum remarca pe bună drep
tate cunoscutul comentator 'Walter 
Lippmann, „pledoaria pentru întă
rirea N.A.T.O. este în contradicție 
flagrantă cu destinderea pe care 
majoritatea europenilor o doresc și 
o caută cu perseverență și care pre
supună eroziunea și dizolvarea pac
telor".

Dumitru POPA

rele tratative cu ță
rile Pieței comune, 
înainte de toate, in 
calea folosirii acestui 
atu stau neînțelege
rile ivite între com
paniile engleze și 
cele de pe continent 
in cursul tranzacției.

Majoritatea firme
lor engleze nu sînt 
dispuse să reducă a- 
ceste divergențe 
rangul de „incidente 
minore", cum le apre
cia Richard Smeeton, 
directorul lui „British 
Aerospace Compa
nies". Reprezentanți 
ai companiilor inte
resate in construirea

la

stituie ■ penetrația a- 
mericană în proiec
tele vest-europene. 
Ziarul „Times". fă- 
cindu-se ecoul acestei 
stări de spirit, scria 
zilele trecute că, da
că si în cazul altor 
proiecte se vor repeta 
situații de natură să 
lezeze interesele in
dustriei aeronautice 
britanice, țările Euro
pei occidentale s-ar 
putea aștepta la o 
„adevărată invazie a 
firmelor americane". 
Asociindu-se acestei 
poziții, ziarul „Times 
Business News" a 
respins o asemenea

perspectivă, arătînd 
că „interesele brita
nice nu trebuie vîn- 
dute americanilor". 
Această reacție este 
justificată de un șir 
de antecedente, de 
care nu se poate să 
nu se țină seama : 
poate 50 la sută din 
producția de automo
bile din Anglia se 
află sub control ame
rican.

O soluție a dilemei 
a fost propusă de că
tre „British Aircraft 
Corporation" : reali
zarea unui „airbus" 
englezesc. Varianta 
ar avea o serie de a- 
vantaje — susține 
conducerea firmei. în 
primul rînd, ar scăpa 
industria britanică de 
ofertele prea căldu
roase de „colaborare" 
care vin de peste At
lantic. Pe de altă par
te, firmele britanice 
nu ar mai fi nevoite 
să împartă cu nimeni 
beneficiile realizate 
din construirea „air- 
busului". Experți e- 
conomici din apropie
rea Ministerului Teh
nologiei se întreabă, 
însă, dacă un aseme
nea proiect este pe 
puterile industriei en
gleze. Mulți sînt pe
simiști in această pri
vință. Ziarul „Times" 
scria acum citeva zile 
că „legăturild comer
ciale strînse dintre 
Anglia și companiile 
americane vor trebui 
menținute și în vii- ■ 
tor". în acest context, 
unii britanici se în
treabă dacă, în cele 
din ur mă, nu vor că
lători tot într-un „air
bus american", pus 
de formă sub paravan 
englez. Deocamdată, 
disputele continuă 
la... sol.
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