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De curînd arhltecțli și pro- 
lectanțli DSAPC Oltenia și-au 
mutat atelierele în casă nouă: o 
clădire cu 7 
construită în 
Craiova.

— Ce aveți 
ora actuală ?

— Mai mult 
tlve noi. Elaborăm schițe de 
sistematizare șl modernizare 
pentru mai multe așezări ur
bane și rurale — ne-a răspuns 
arhltectul-șef al regiunii Olte
nia, THEODOR COCHECI.

O sumară investigație. In ate
lierele DSAPC se concep noi 
ansambluri de locuințe pentru 
Craiova și celelalte mari orașe 
ale Olteniei. Pentru Tr. Seve
rin se elaborează detaliul de 
sistematizare complexă a insulei 
Șimian, unde vor fi strămutate 
monumentele istorice, arheolo
gice și etnografice din Ada 
Kaleh și zona lacului de acu
mulare de la Porțile de Fier.

La Craiova, arhltecțli și pro- 
lectanțil anunță construcția altor 
două noi ansambluri de lo
cuințe. Primul, numit „Piața 
Gării", va cuprinde în etapa 
I 910 apartamente și 3 000 mp 
spații comerciale, o școală ge
nerală cu 16 săli de clasă, lu
crări de artă monumentală. La 
poarta dinspre Caracal a Cra- 
lovel este prevăzut să se înalțe 

I un microraion însumînd 2 672 a- 
j partamente cu toate dotările ne

cesare. Se lucrează la proiectul 
noului institut de cercetări mi
niere și la detaliul de sistema
tizare șl deservire pentru partea 
de est a orașului, unde locuiesc 
energoconstructorl de la „Elec- 
troputere".

Tg. Jiu, renăscut sub semnul 
Industrializării socialiste, va fl 
completat cu noi construcții: an
samblul de locuințe „zona gării", 

I cu 900 apartamente în prima 
etapă ; o casă de cultură, un 
cinematograf cu 500 de locuri, 
un hotel modern și altele.

Corabia, Caracal, Balș, Ca
lafat șl alte raioane ale Olte
niei, trezite la viață da vuietul 
șantierelor și fabricilor, vor că
păta șl ele o nouă înfățișare : 
ansambluri și cartiere de lo
cuințe, școli, Instituții de ocro
tire a sănătății, de cultură, com
plexe comerciale șl de deser
vire a populației sînt în curs 
de proiectare. O dată cu sarcinile 
cresc priceperea și experiența 
proiectanțllor. Astăzi un proiect 
se realizează mai bine față de 
anii trecuțl, ajunge mal repede 
pe șantiere șl costă mal puțin 
cu 20 la sută.
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Calea Severinului

din Craiova

Primul ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman. Demirel, care, 
împreună cu soția, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră la invitația 
guvernului Republicii Socialiste 
România, a părăsit Bucureștiul du
minică dimineața, înapolndu-sa în 
patrie.

în vizita sa, premierul turc ■
fost însoțit de ministrul afacerilor 
externe Ihsan Sabrl Caglayangil șl 
soția, de Mehmet Turgut, minis
trul industriei, Refet Sezgin, mi
nistrul energiei și al resurselor 
naturale, Kâmuran GtlrCin, amba
sadorul Republicii Turcia la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

Oaspeții au sosit la aeroportul 
Băneasa însoțiți de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, și soția sa. Erau pre- 
zențl Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, George Macovescu, prim-ad- 
Junct al ministrului afacerilor exter
ne, Dumitru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Ion Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Drînceanu, ambasadorul 
României la Ankara, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, generali, 
ziariști români și străini.

Erau de față membrii ambasadei 
Turciei la București.

Pe aeroport au fost arborate 
drapelele de stat ale României și 
Turciei. Pionieri au oferit oaspe
ților buchete de flori.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, primul mi
nistru al Turciei șl președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei au trecut în revistă garda de 
onoare.

Oaspeții și-au luat rămas bun 
de la persoanele oficiale române 
prezente.

La despărțire, cei doi șefi de gu
verne s-au salutat cu căldură.

(Agerpres) în Republica Socialistă România a 
primului ministru al Republicii Turcia,

Acțlontnd prin intermediul 
alegorii, stimulării ți promo
vării elementelor și potenfelor 
intelectuale cele mai capa
bile, mai perspicace și ino
vatoare, cu calităji și valen
țe inerente muncii de in
vestigație, selecția tn Invă- 
țămîntul superior reprezintă 
un factor determinant a! pro- 

în acest domeniu, 
firesc, acest proces 

îmbracă două aspecte sfrîns 
corelate : selecția studenți
lor ți selecția cadrelor di
dactice.

După cum se știe, selecția 
studenților începe cu con
cursul de admitere și, se 
pare că, chiar din acest mo
ment Încep Și neajunsurile 
care sînt amplificate do mă
sura luată cu privire la adi
ționarea mediei de la baca
laureat la răspunsurile date 
la examen. Fără îndoială, 
ideea se reazemă pe argu
mente demne de luat în 
seamă. In primul rînd, pe 
considerarea pregătirii din li
ceu, a culturii generale a 
viitorului student. Dar a- 
ceastă pregătire, cultura ga-

nerală dobîndită nu se pot 
aprecia și de această dată 
unitar 
misie 
trarea 
ceastă 
pulea
ales dacă s-ar renunța la ac
tuala reducere a materiilor de 
la concursul do admitere, care

de către aceeași co
de examinatori la in- 
în facultate ? La a- 
tntrebare cred că s-ar 
răspunde pozitiv, mai

"1

Victor DELEANU 
corespondentul „Sctnteîl

E3SSK

DINAMO

(Citiți, in pag. a III-a, corespondențe 
speciale despre etapa de ieri).

® LA FOTBAL, DE 
IERI UN NOU LI-
DER 
BUCUREȘTI

IS ECHIPA DE RUGBI 
LA VOULTE" Și-A 

ÎNCEPUT TURNEUL 
ÎN TARA NOASTRĂ

B SPORTIVI RO
MÂNI PESTE HO
TARE: ÎN ITALIA 
(tir), ÎN POLONIA 
(baschet), ÎN IUGO
SLAVIA (șah), ÎN 
BULGARIA (ciclism)

puncte 
de vedere
nu permite întotdeauna sta
bilirea unei scări de notare 
suficient de nuanțate. De a- 
semenea, dacă s-ar înlătura 
notarea — întîlnită uneori 
la concursul de admitere — 
numai după răspunsuri meca
nice și dacă s-ar ține seama șl 
de cultura generală reflectată 
în stilul lucrărilor scrise, în 
capacitatea de sinteză și cla-

TURUL

rifatea răspunsurilor, ea să nu 
mai vorbim de exprimarea 
corectă care ți ea s-ar cere 
luată In seamă la notare.

In timpul anilor universitari 
pentru o judicioasă pregătire 

' șr’ selecțieT a studenților ■'cir’ 
posibilități intelectuale remar
cabile se cere și o anumită 
revizuire a planurilor și pro
gramelor de tnvățămlnf, 
numai tn sensul evitării 
praîncărcării cronologice, 
și tn sensul descărcării 
balastul unor cunoștințe des
criptive și tehniciste care mai 
persistă încă (de exemplu, In 
tnvățămîntul biologic și agro
nomic). In planurile și pro
gramele do tnvățămînt din 
facultățile cu profilul mențio
nat mai sus, ar fi util să fie 
extinse discipline experimen
tale de profil modern cum 
sînt : Biofizica, Genetica, Fi
ziologia. Căci, dacă s-ar 
face numai verificarea unor 
cunoștințe descriptive, s-ar 
risca, la unele facultăți, o 
selecție negativă : ar fi no
tați cel mai bine studenții caro 
învață mecanic, fără discernă- 
mtnt ți fără spirit de sin
teză, tn dauna unor elemente 
cu o formație Intelectuală mai 
cuprinzătoare, originală.

nu 
su

ci 
de

Lector dr. D. BUICAN
Universitatea București

(Continuare în pag. a Il-a)

Emil Rusu, cîștigînd etapa de 
ieri, s-a distanțat în fruntea 
clasamentului general

MAREA COMPETIȚIE, LA 
JUMĂTATEA TRASEULUI

După o zi de odihnă — din 
nou la drum

Ieri în „Turul ciclist al României* o-a disputat una dintre 
cele mai dificile etape — contratimpul individual. Cîștigâ- 
toxul acestei probe a lost compatriotul nostru Emil Rusu, 
care, dupd cum se știe, poartâ „tricoul galben' incâ din 
etapa a III-a. Liderul clasamentului general a făcut din nou 
dovada unor calități remarcabile, întrecîndu-țl destul de 
detașat rivalii de întrecere. Datorită avansului luat In proba 
de ieri, Emil Rusu s-a distanțat la aproape 1’30" de imediat 
următorul clasat, olandezul Prinsen.

Marea competiție se află la iumâtate ; ieri s-a consumat 
a Vl-a din cele 12 etape. Pînă la încheierea cursei mai sint de 
parcurs circa 800 de kilometri. Astăzi la Tg. Mureș este zi de 
odihnă. Caravana ciclistă va pomi din nou la drum, mîine 
după-amiază cînd va străbate traseul Tg. Mureș-Cluț.

monte, brigada lui Constan
tin Sava înaintează din greu de
oarece roca se dovedește slabă. 
O surpare zădărnicește înaintarea 
minerilor. Cu eforturi susținute 
zona e betonată și înaintarea 
continuă. în aval, gnaisul de Vi
dra e foarte tare, prilejuind avan
suri mari. Față de graficele de 
execuție galeria a fost terminată 
cu 28 zile mai devreme. Pentru 
a se scurta timpul de execuție a

’ ..... > au aplicat
o soluție mai rapidă de betonare, 
a cărei eficiență se concreti
zează în economii de timp 
și materiale de construcție, 
ca metal ți beton. După de
vierea Lotrului, constructorii au 
trecut de urgență la executarea 
lucrărilor de excavații pe vatra 
barajului, a cărei înălțime va a- 
tinge 122 metri, iar lățimea la 
bază va măsura 430 metri.

PITEȘTI (corespondentul 
„Sântei!") : Duminică, în zona 
barajului Vidra, din creierii Mun
ților Lotru, au fost prezenți sute 
de constructori, făurarii marii hi
drocentrale, cît și invitați. La 
orele 12, în ropote de aplauze, 
un buldozer puternic, condus 
de Rus Alexa, a pornit 
înainte spre baza unei galerii, 
trăgînd parcă după sine apele 
înspumate ale Lotrului, ștrangu

late pînă_ațuncjt;Năvalnice, apele. lucrării, constructorii 
sînt înghițite într-o'clipită de gă- " 11 ' ’ ”
lerie.

Evenimentul ? In această zi s-a 
realizat devierea apelor Lotrului 
pe o galerie în lungmie de 740 
m, în scopul începerii construirii 
barajului. Deci Lotrul a părăsit 
albia-i mamă în zona obîrșiei 
sale. Cîteva amănunte. Ga
leria e atacată în iunie anul 
trecut de două brigăzi de 
mineri. La început, în

..
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Presa de 6 000 tono de la Uzina metalurgici BucurețH
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de 
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Fătmnztnd tn Ploiești, oi 
sentimentul că intri în- 
tr-unul din marile orașe ale 
țării. Intrarea în oraș 
are lirismul drumului 
plopi de lingă Brașov, 
pildă, ori majestatea 
care o conferă intrării
Hunedoara presimțirea, 
încă de departe, a oțelului 
dar, mai mult decît ele, 
intrarea în Ploiești dă două 
senzații imediate: de gîn- 
dit și de modern. Șoseaua 
largă, perspectiva deschisă, 
trecerea autostrăzii peste 
calea ferată, kilometrii de 
flori din marginea drumu
lui, armonia de volume și 
de culori a blocurilor din 
această zonă sînt lucruri 
de care edilii orașului pot 
fi mîndri.

*
Ploaia a încetat, după 

cum ne dăm seama, cam 
de o jumătate de ceas. Lă
săm mașina pe o străduță 
și facem cîțiva pași prin 
marele patrulater care este 
centrul orașului. Trotuarele 
sînt pline de mulțimea du
minicală. Vorba marelui 
ploieștean, „fel de fel de

lume t și mai așa, și mai 
așa'; gospodine cu saco
șele pline de cumpărături, 
tați plimbîndu-și copiii, 
tradiționalul soldat cu 
tradiționala lui amică, un 
grup „rămas de-aseară", un 
licean și o liceancă ro
șind, ambii, la fiecare re
plică... fel și fel de lume. 
Iar peste toți și toate, peste 
surîsuri și peste hohote de 
rîs, aerul plin de miresme 
al sfîrșitului de vară, lumi
na blîndă, de miere, a lui 
septembrie.

★
La „Rafinăria 

duminica este o 
cu oricare alta, 
pe care o vizităm 
doar o dată pe an, pentru 
revizie. Este secția de pre
lucrarea gazolinei. In sala 
de comandă a agregatelor, 
maistrul Ilie Turcu și mun
citorul Marin Gheorghe ne 
vorbesc cu patos despre 
înalta tehnicitate a secției 
lor, complet automatizată.

— Toți oamenii lucrează, 
sau sînt „prezenți", „în
voiri" la meci ?

Oamenii zîmbesc.

Ploiești', 
zi la fel 
Instalația 

se oprește

La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, primul 
ministru al Republicii Turcia, 
Suleyman Demirel, însoțit de 
doamna Demirel, a făcut o vizită 
oficială în Republica Socialistă Ro
mânia între 13—17 septembrie 
1967, ca răspuns la vizita oficială 
pe care primul ministru român, 

. _ Ion Gheorghe Maurer, a. făcut-o în 
Turcia în 1966.

Primul ministru Suleyman De
mirel a fost însoțit de Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor 
externe, Mehmet Turgut, ministrul 
industriei, și Refet Sezgin, minis
trul energiei și al resurselor na
turale, de 5 membri ai Adunării 
Naționale și de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în timpul șederii în România, 
eminentul oaspete turc, precum și 
membrii delegației sale au vizitat 
orașele București, Ploiești, Con
stanța, litoralul Mării Negre, între
prinderi industriale, unități agri
cole, instituții culturale și artistice.

Primul ministru turc a exprimat 
lentimentele sale de apreciere 
pentru dezvoltarea rapidă pe care 
România a înregistrat-o în dome
niile economic, social și cultural.

Oaspeții turci au fost primiți cu 
căldură și ospitalitate de guvernul 
și poporul român.

Primul ministru Suleyman De
mirel a fost primit de Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., eu care a avut o convor
bire privind dezvoltarea multilate
rală a raporturilor româno-turce șl 
a făcut un schimb de păreri în le
gătură cu unele probleme interna
ționale actuale.

Primul ministru Suleyman De
mirel a fost, de asemenea, primit 
de Chivu Stoica, președintele Con- 
«iliulul de Stat, care i-a oferit un 
dejun.

în cursul vizitei, între președin
tele Consiliului de Miniștri al 
publici! Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, și primul 
nistru al Republicii Turcia, 
leyman Demirel, au avut loc 
vorbiri privind dezvoltarea i 
țillor româno-turce și probleme 
internaționale actuale de interes 
comun.

Din partea română, la convor
biri au participat: Alexandru Boa
bă, ministrul petrolului, Mihai Ma
rinescu, ministrul industriei con

l Re- 
Ion 
mi- 
Su- 

con- 
rela-

strucțiilor de mașini, George Ma
covescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Dumitru Be
jan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Drînceanu, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Turcia.

Din partea turcă au participat ! 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, Mehmet Turgut, 
ministrul industriei, Refet Sezgin, 
ministrul energiei și al resurselor 
naturale, Kâmuran Gurun, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Turcia în Româ
nia, Pertev Subași, secretar gene
ral adjunct pentru problemele eco
nomice din Ministerul Afacerilor 
Externe, Uter Turkmen, secretar 
general adjunct pentru probleme 
politice din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că în perioada care a trecut de la 
vizita în Turcia a delegației guver
namentale române conduse de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, relațiile din
tre cele două țări au cunoscut o 
dezvoltare continuă, în spiritul 
prieteniei și al bunei vecinătăți, pe 
baza principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc. Hotărîrile adoptate cu prile
jul convorbirilor din iulie 1966 
dintre cei doi prim-miniștri se 
realizează în mod satisfăcător. Au 
fost încheiate noi acorduri și con
venții bilaterale, care lărgesc co
laborarea dintre cele două țări. Cei 
doi prim-miniștri s-au felicitat 
pentru aplicarea acordului de na
vigație civilă aeriană și pentru 
deschiderea liniei aeriene Bucu- 
rești-Istanbul. Ei și-au exprimat, 
de asemenea, acordul asupra opor
tunității încheierii unei. convenții 
de asistență juridică, a unei con
venții consulare, a unui aranja
ment privind facilitarea sistemului 
de călătorii ale cetățenilor celor 
două țări.

Contactele tot mai freavente pe 
linie parlamentară, guvernamen
tală, economică, cultural-științifică 
au adus o contribuție importantă la

(Continuare In pag. a IV-a)

— Avem noi duminicile 
noastre.-

★
Mai departe, alți munci

tori duminicali: lucrătorii 
de la stația de umplere a 
buteliilor de aragaz, stație 
care deservește sud-estul 
României. Operația în sine 
este foarte simplă, dar pre
cauțiile firești cu care este 
înconjurată o complică în- 
trucîtva. Maistrul Ilie Mi
litam ne vorbește despre 
noua stație care este în 
construcție. Va avea o ca
pacitate de zece ori mai 
mare decît cea actuală. Nu 
peste multă vreme, gospodi
nele nu vor mai avea prile
jul să pronunțe cu năduf 
cuvîntul „aragaz".

★
încă un loc fără dumini

că : maternitatea. Doctorul 
George Călinescu ne con
duce în sala de nașteri. 
Am lăsat afară, la poartă, 
o mulțime de bărbați plim- 
btndu-se agitați, cu țigările 
în gură. Ce bine că nu se 
aud pînă la ei țipetele de 
aici, din sala de nașteri.

Așteptarea ar fi înzecit mai 
grea.

Este fantastic cum și cit 
de repede se poate schimba 
expresia feței unei mame ! 
In cîteva minute trece de 
la exteriorizarea durerilor 
nașterii, la seninătate, la 
curiozitate și dragoste.

— Să vă trăiască, să 
crească mare, să fie sănă
toasă, frumoasă ! (Urările 
cele mai obișnuite dar ți 
cele mai emoționante). Ce 
nume vreți să-i puneți ?

— Mihaela, surîde mama. 
Mihaela, a cărei vîrstă se 

măsoară in minute, țipă, 
țipă. Mama ei, strungărița 
Verona Niță, de la „Fla
căra" ascultă fericită co
municarea sorei ;

— 3,600.
— Seamănă cu malcă-sa!
Drum bun în viață, Mi

haela/
*

Muzeul Petrolului. Un 
muzeu original, plin de 
inedit (cel puțin pentru 
noi, pentru profani), bogat 
și frumos. Muzeograful care 
ne conduce, profesorul Ion 
Ștefănescu, povestește (a-

cesta este cuvîntul) istoria 
„păcurii"; o povestește in 
așa fel incit ea devine pal
pitantă. De la cele două 
cănite de-acum aproape 
două milenii care au fost 
dezgropate de arheologi și 
pînă la instalațiile moder
ne de detectare a straturi
lor de rocă, petrolul „curge" 
cu un murmur continuu, 
într-o istorie aidoma celor 
din „O mie și una de 
nopți".

★
Bem o cafea tn barul 

de la „Berbec", celebrul 
„Berbec". Barul mic, ferit 
de lumina zilei, este o 
bijuterie de bun gust și ra
finament.

...Dar! Eternul dar:
— un radio urlă tara 

„formidabil! Costică pasea
ză lui Mitică, Mitică trece 
lui Georgică..."

— chelnerul cu fireturi 
de mareșal umblă descheiat 
la gît și cu mînecile sufle
cate
George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SdNTEIA - tuni 18 septembrie 1967

PRACTICI GREOAIE
ÎN APROVIZIONAREA
COOPERAȚIEI
MEȘTEȘUGĂREȘTI

Rețeaua cooperației meș
teșugărești din regiunea Iași 
cuprinde în prezent aproape 
500 de unități, iar volumul 
serviciilor către populație 
este de trei ori mai mare 
decît în anul 1959. Aproape 
jumătate din unități își des
fășoară activitatea în cadrul 
unor complexe și micro- 
complexe construite din 
fondurile UCECOM, pre
cum și în spațiile comercia
le nou amenajate în orașul 
Iași și în centrele raionale 
din regiune. Totodată, s-au 
modernizat și dotat localu
rile mai vechi. Numai în 
cele opt luni care au trecut 
din acest an, rețeaua coope
rației meșteșugărești a pri
mit utilaje și mașini noi în 
valoare de peste 2 100 000 lei. 
Toate acestea au creat con
diții pentru extinderea și 
diversificarea prestărilor de 
servicii. In domeniul deser
virii populației la comandă 
individuală, reparații și di
verse prestări de servicii, co
operația meșteșugărească 
realizează un volum de lu
crări a căror valoare depă
șește 120 000 000 lei anual. 
Cu toate acestea, bilanțul 
activității pe 8 luni din anul 
în curs arată o rămînere în 
urmă în valoare de peste 
3 500 000 lei față de plan. 
Această situație este nefi
rească nu numai pentru că 
posibilitățile cooperației 
meșteșugărești sînt mult mai 
mari, dar și pentru că au 
rămas și rămîn în conti
nuare nesatisfăcute multe 
solicitări de servicii ale 
populației.

Din discuțiile purtate cu 
conducători ai cooperative
lor și ai U.R.C.M. Iași rezul
tă că unitățile meșteșugă
rești întîmpină serioase greu
tăți în aprovizionarea cu 
materii prime, piese, diferite 
materiale. Modul în care se 
face în prezent aproviziona
rea este greoi.

— Prin repartiții centra
lizate, noi nu primim decît 
30 la sută din cantitățile de 
materii prime și materiale

stabilite inițial în planul 
de aprovizionare pentru de
servirea populației — ne-a 
spus tov. S. Idtcovfci, pre
ședintele U.R.C.M. Iași. Pri
mim foarte puține stofe fine 
pentru confecții de costume 
și paltoane, tergaluri, diverse 
sortimente de piele și tal
pă, materiale de construcții. 
Fiind puse în situația de 
a-și procura „pe cont pro
priu" cea mai mare parte 
din materiale cooperati
vele trec prin unele pe
rioade cînd activitatea de 
deservire a populației este 
complet paralizată. Și, ca să 
prevenim, pe cît ne stă în 
puteri, asemenea situații, 
sîntem nevoiți să punem pe 
drumuri merceologi și alți 
delegați de la uniune și de 
la cooperative, care bat din 
poartă în poartă, la diverși 
furnizori, pentru a descoperi 
mai întâi materia primă și 
materialele disponibile, apoi 
duc tratative cu aceștia pen
tru a încheia contracte sau 
a aproba efectuarea vînzării 
pe loc. De cele mai multe 
ori, asemenea aprovizionare 
este condiționată de cum
părarea unor produse de care 
nu avem nevoie. Un caz ti
pic îl constituie întreprinde
rea regională „Electrometal" 
din Arad, care, la comanda 
noastră nr. 2 021 din 7 iunie 
a.c. pentru a ne prinde în 
planul pe 1968 cu o canti
tate de 2 200 metri tub berg- 
man, ne-a răspuns abia la 25 
august că nu o poate onora 
dacă nu comandăm și doze
le aferente. Și cum noi a- 
vem doze suficiente în stoc, 
nu putem să mai comandăm 
altele.

Cercetînd o situație de la 
serviciul aprovizionării al 
U.R.C.M. Iași, am constatat 
că de la începutul anului 
și pînă acum s-au consu
mat peste 300 zile — om 
deplasare de către cei 20 
de salariați de la uniune și 
cooperative pentru aprovi
zionarea directă de la fur
nizori. Adăugîndu-se și fap-

e-

Garnituri modeme 
produse de C. I. L- 

Bacău
Orice Încăpere, cameră’ de zi, cameră combinată 

sau cameră pentru tineret, se poate mobila cu garniturile 
moderne produse de C.I.L. Bacău. Linia modernă, furni
rul de calitate, pelicula de lac cu care sint acoperite 
piesele, tapiseria în diferite modele și culori conferă 
mobilei realizate în combinatul din Bacău un aspect 
elegant și plăcut. Garnitura complexă modulată 
„Galaxia*, realizată din materiale de calitate superioară 
e compusă din 31 de piese, majoritatea cu funcțiuni de 
depozitare : noptiere, comode, bufete, biblioteci-etaje- 
re, dulapuri. Fiecare grupă confine cîteva variante este
tice de compartimentare, paturi de 1—2 persoane, masă 
extensibilă, oglindă suspendată. Panourile „Galaxia” sînt 
făcute din PAL hidrofugat (tratat special împotriva apei) 
iar accesoriile metalice sînt executate din aliaje și 
ofeluri speciale. Piesele garniturii „Galaxia* se vînd 
ambalate în carton ondulat.

C.I.L. Bacău mai produce șl garnituri de mobilă 
„llva” compuse dintr-un dulap cu trei uși, un divan de 
coif cu ladă pentru așternut și noptieră, toaletă cu 
oglindă, masă pentru șase persoane. Construcția din 
P.A.L., furnirul de nuc precum și finisajul dau acestei 
garnituri o înfățișare atrăgătoare.

tul că, de cele mai multe 
ori, aceștia s-au deplasat cu 
autovehiculele unităților, 
pentru a putea ridica pe loc 
mărfurile, volumul cheltuie
lilor neeconomicoase este 
foarte mare. Mai mulți in
terlocutori s-au referit și la 
diferite alte necazuri pe care 
le au cu furnizorii: anulări 
de repartiții, livrări cu în- 
tîrziere, nerespectarea con
dițiilor de calitate și sorti
ment.

Președintele U.R.C.M. 
Iași este de părere că dezin
teresul manifestat de unele 
întreprinderi furnizoare ar 
putea fi curmat prin stabili
rea de sarcini precise aces
tora de a produce fi livra pe 
bază de contracte cantită
țile de materii prime, piese 
fi diferite materiale nece
sare cooperației meșteșugă- 
reșlt. Dar, ce se întîmplă, 
în momentul de față, după 
ce materiile prime, piesele, 
materialele ajung în depo
zitele și magaziile cooperati
velor ? Pot ajunge ele lesne, 
operativ în mîna lucrătorului 
din unitatea de deservire ?

De la bun început tre
buie spus că nu. întreaga 
organizare internă în cadrul 
cooperației meșteșugărești 
parcă ar fi concepută anume 
pentru a adăuga noi stavile 
birocratice în calea aprovi
zionării unităților cu cele 
necesare prestării serviciilor 
cerute de populație. Există, 
la Iași, un depozit central 
al U.R.C.M., cu materiale a- 
chiziționate de serviciul a- 
provizionării al uniunii 
direct de la diverși furni
zori. „Este bine că avem un 
depozit, unde putem găsi di
verse mărfuri pe care nu le 
primim prin repartiție sau 
nu le putem contracta la di
ferite fabrici — ne-au spus 
conducători ai cooperative
lor „Progresul" din Bîrlad 
și „Uniunea meșteșugarilor" 
din Vaslui. Dar prea s-a bi
rocratizat sistemul de elibe
rare a mărfurilor de la acest 
depozit al U.R.C.M. Iași că
tre cooperative și de la aces
tea, mai departe, către uni
tăți și meseriași. In primul 
rind este nevoie ca un dele
gat, de regulă din conduce
rea cooperativelor sau șeful 
serviciului de aprovizionare, 
să meargă la depozitul din 
Iași să vadă ce mărfuri se 
găsesc, să facă formele de 
livrare, pentru care trebuie să 
obțină o serie de vize de la 
contabilitate, conducere. Iar 
după ce mărfurile sînt aduse 
de la Iași în depozitele co
operativelor, încep să umble 
pe drumuri șefii de unități 
pentru a vedea oe s-a adus, 
apoi, la conducerea acestora 
să obțină aprobările și 
înapoi la depozit să pri
mească marfa.

Tov. S. Iotoovid, pre
ședintele U.R.C.M. Iași, spu
ne că unele materiale, în 
special piese de schimb pen
tru radio și televizoare, se 
trimit de către uniune direct 
la unități. Abia se face 
cu mai multă regulari
tate acest lucru pentru uni
tatea de reparat televizoare 
nr. 45 din strada Ștefan cel 
Mare — Iași. Ar fi culmea 
să nu fie așa cînd unitatea 
aceasta se află chiar în lo
calul unde este depozitul

U.R.C.M. Iași. Pentru cele
lalte unități, o asemenea a- 
provizionare se face foarte 
sporadic sau chiar deloc. Nici 
măcar pentru unitățile din 
Iași nu este rezolvată aceas
tă problemă. Am găsit la 
magazia din strada Păcurari 
a cooperativei „Prestațiu- 
nea" din Iași mai multe dis
poziții de livrare trimise de 
la depozitul uniunii, printre 
care cele cu nr. 3 432 
din 19 august și 3 442 din 
31 august, ambele însoțite 
de cîte un tabel nominal și 
numeric cu vreo 46 poziții 
de piese și materiale radio 
și televizoare. Cu toate că 
tabelele au specificație pre
cisă pentru fiecare unitate în 
parte, piesele respective au 
fost încărcate într-o mașină 
și aduse de la depozitul 
U.R.C.M. Iași (din str. Ștefan 
cel Mare) la depozitul coo
perativei „Prestațiunea" (din 
str. Păcurari). Aici, delega
tul uniunii le-a descărcat și 
dat în primire șefului de de
pozit Ion Bobu. Acesta, îm
preună cu cei doi oameni ai 
săi, le-a numărat, înregistrat 
și aranjat în rafturi. Apoi a 
anunțat unitățile din cartie
rele Tudor Vladimirescu și 
Socola Nicolina să vină să 
ridice piesele. De la fiecare 
unitate se prezintă șeful sau 
alt delegat, care pierde cîte
va ore și uneori ziua întrea
gă pînă capătă nota de li
vrare de la serviciul de a- 
provizionare al cooperati
vei, pînă ia vizele pe notele 
respective de la șeful con
tabil și de la președinte. Și 
numai la urmă se întoarce 
din nou în strada Păcurari 
să-și ridice piesele. De ce 
nu se pune capăt acestor 
practici birocratioe, care ră
pesc timpul lucrătorilor din 
unitățile de deservire și duc 
la întîrzierea execuției co
menzilor făcute de cetățeni?

Probleme nerezolvate sînt 
și la depozitele cooperative
lor. La Bîrlad, spre exem
plu, magazia se află în două 
cămăruțe, unde mărfurile 
primite stau claie peste gră
madă. De aceea se în
tîmplă, după cum recunoaș
te magazionerul Gh. Beje- 
naru, ca uneori să existe o 
marfă sau alta în magazie, 
dar pe care el să nu o poată 
livra șefilor de unitate pen
tru că „nu o poate desco

peri". O descongestionare 
a acestor depozite prin 
aprovizionarea directă la u- 
nități ar fi măsura cea mai 
potrivită.

Este necesar să se studi
eze posibilitățile de creare 
a unor stocuri satisfăcă
toare de mărfuri în magazii 
și de simplificare la maxi
mum a modalităților de a- 
provizionare a lucrătorilor 
din unități. De asemenea, 
să se admită în creditare și 
materiale cu cereri de sezon 
sau mai rare, tocmai pentru 
că acestea se procură mai 
greu și nu pot fi găsite la 
un singur beneficiar. în a- 
cest fel s-ar crea condiții ca 
unitatea de deservire, veri
gă principală a cooperației 
meșteșugărești, să satisfacă 
mai bine cerințele popu
lației.

Manole CORCAC1 
corespondentul „Scîntell"

PROGRAMUL 11 La 
microfon, melodia pre
ferată (9,03). Sfatul 
medicului : Pot fi pre
venite bolile glandelor

endocrine ? (9,25). Compozitorii noștri cintă 
dragostea (10,00). înregistrări de la cel de-al 
IV-lea Concurs internațional „George Enes
cu" (10,30). Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară (11,18). Concert de es
tradă (14,00). Transmisiune sportivă : „Turul 
ciclist al României" (16,30). Antena tineretu
lui (17,10). Orizont științific (18,05). Incursiu
ne in cotidian (18,40). Varietăți muzicale 
(19.40). O melodie pe adresa dumneavoastră 
(20,20). PROGRAMUL II : Muzică populară 
(7.00). înregistrări de la cel de-al IV-lea Con
curs internațional „George Enescu" — 1967 
(9.00). Valsuri (10.34). Republică, măreață va
tră — emisiune de cintece (11,13). Din cele 
mai cunoscute melodii populare (12,06). Pot
puriuri de muzică ușoară (15,15). Jurnalul 
celui de-al IV-lea Concurs și Festival inter
național „George Enescu" — 1967 (16,30). Va
rietăți folclorice (18,25). Actualitatea teatrală 
(19,45). Muzică ușoară (20,00). Al IV-lea Fes
tival internațional „George Enescu" — 1967. 
Recital David Oistrah (21,05). Melodii româ
nești (23,07).

marți
PROGRAMUL I : Sfa
tul medicului: De ce e 
necesar controlul pe
riodic al femeii gra
vide ? (9,25). înregis- 

IV-lea Concurs interna-trări de la cel de-al
țional „George Enescu — 1967 (10,30). Soliști 
și orchestre de muzică ușoară : George Bu- 
nea, Anda Călugăreanu, Claude Franțois, 
Nico FidencO și orchestrele Sergiu Malagam- 
ba și Joe Loss (11,15). întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (13,30). Me
ridiane (15,05). Melodii populare (15.20). 
Transmisiune sportivă : „Turul ciclist al Ro
mâniei" (16,30). Tribuna Radio — Factorul 
timp și eficiența economică a investițiilor 
(18,05). Odă limbii române (18,30). Dragi mi-s 
cîntecele mele — muzică populară (20,50). 
Melodii-magazin (Ediție autumnală) (21,20).

început de toamnă

i FESTIVALUL „GEORGE ENESCU”

i Seară de muzică
Î3e cameră

\N0NETUL CEH

„D-AIE CÂRNAVALUIUI" 
la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra"

Comedia lui I. L. Caragiale, 
„D-ale carnavalului', în mon
tarea regizorului Lucian Pin- 
tilie, constituie spectacolul de 
deschidere a stagiunii 1967— 
1968 la sala din B-dul Schitu 
Măgureanu 1 (Podul Izvor) a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu
landra" joi 28 septembrie la 
ora 20. în distribuție : Toma 
Caragiu (Pampon), Octavian 
Cotescu (Nae Girimea), Gina 
Patrichi (Mița Baston), Rodica 
Tapalagă (Didina Mazu), Ma
rin Moraru (Crăcânel), Aurel 
Cioranu (catindalul), Șteian 
Bănică (Iordache), Gheorghe 
Novac (ipistalul) și alții. De
corurile aparțin lui Liviu Ciu
lei și Giulio Tincu, iar costu
mele lui Ovidiu Bubulac.

„COMERȚUL PRIN 
C0LETĂR1E"

Printr-o simplă carte poștală 
adresată secției „Comerțul prin 
coletărie" a cooperației de con
sum din str. Sergent Nuțu Ion 
8—12, raionul V. I. Lenin, 
București, se pot primi la do
miciliu diverse mărfuri. Ele 
sînt expediate prin colet poș
tal. Plata se face la primirea 
coletului. La cerere, se trimite 
gratuit lista mărfurilor care se 
pot expedia la domiciliu.

Ansamblu de cameră de o struc
tură întrucîtva neobișnuită (s-au scris 
puține lucrări pentru nouă instrumen
te), Nonetul ceh, aparfinînd Filarmo
nicii din Fraga, șl-a cucerit o largă 
reputație în cele mai importante cen
tre muzicale ale lumii, datorită atît 
posibilității lui de a se compune și 
recompune cu elasticitate în formații 
foarte diferite — de trio, cvartet, 
cvintet — cit șl unor calități teh
nice de ansamblu intr-adevăr excep
ționale. Formația este compusă din 
două grupe instrumentale : cvartetul 
de coarde obișnuit, căruia, uneori, I 
se adaugă un contrabas, și un cvintet 
de suflători. Perfecțiunea cu care s-a 
realizat sudura dintre aceste grupe, 
faptul că fiecare instrumentist este în 
arta sa un muzician profund și expe
rimentat, armonizindu-și performantele 
cu cele ale ansamblului, a determinat 
pe mulți compozitori cehi și din alte 
țări să scrie în ultimii ani nonele și 
să le dedice virtuoșilor praghezi. Așa 
se explică faptul că repertoriul actual 
al Nonetului ceh cuprinde, pe lîngă 
lucrări clasice, un număr impresionant 
de piese contemporane de cele mai 
diverse stiluri și orientări, l-am ascul
tat zilele trecute la Festivalul de la 
Sfresa (Italia) interpretind cu elegantă 
și strălucire lucrări de Mozart și Schu
bert ; îi ascultasem la București cu 
mulți ani în urmă intr-un program de 
factură clasică, iar mai înainte, la 
Zagreb, abordînd cu aceeași precizie 
și elegantă piese din muzica contem
porană cea mai nouă.

Urmărindu-le evoluția la un aseme
nea interval de timp, mi-am putut da 
seama cit de largă este înțelegerea 
pentru muzică a artiștilor ce alcă
tuiesc Nonetul ceh, cît de variate sînt 
posibilitățile lor interpretative într-un 
repertoriu ce însumează nu zeci, ci 
sute de lucrări. In lumina contactului 
său îndelung cu muzica, programul

ascultat vineri seara la Ateneu ml s-a 
părut meți puțin reprezentativ pentru 
reliefarea tuturor marilor sale posibili
tăți, deși piesele ce l-au alcătuit au 
fost culese din zone ale Istoriei mu
zicii foarte diferite. Alături de un ro
mantic Nonet de Ludvig Spohr, un 
desăvîrșit Cvintet de Paul Hindemith, 
alături de un ingenios Divertisment 
de Isa Krejici, un melodios Nonet de 
Constantin C, Nottara — iată dimen
siunile acestui program bucureștean.

Amatorii de programe „forte" n-au 
avut motive de decepție în fața unui 
mănunchi de creații eterogen pentru 
că satisfacțiile oferite de interpretarea 
fiecărei lucrări l-a compensat gene
ros. Artiștii cehi cîntă cu o dăruire 
exemplară, cu delicată înțelegere 
pentru conținutul de simțăminte chiar 
ș! al celei mai strălucitoare bijuterii 
muzicale, cu seriozitate și simț al pro
porțiilor în abordarea marelui reper
toriu. In această privință, Nonetul lui 
Spohr ni s-a părut a ti darul inesti
mabil al serii — muzicienii oaspeți 
reușind să realizeze o interpretare de 
o ținută nobilă și profundă, de o fru
musețe densă, durabilă. Afirmînd vir
tuțile de ansamblu n-am vrea să lăsăm 
neremarcată special arta cîtorva instru
mentiști care ni s-au părut a excela 
în finefea execuției. Este vorba de 
oboistul Karol Lang, de cornistul Ar- 
nost Charvat, de violoncelistul Rudoll 
Loțda și de contrabasistul Vaclav 
Fuka care, in cîteva ferestre îngăduite 
de partitură, ne-au îneîntat cu prezențe 
de o inaltă virtuozitate.

Clipele de rară satisfacție muzicală 
prilejuite de concertul Nonetului ceh 
ne îndreptă|esc să sperăm că vom 
revedea și reasculta cît de curînd la 
București această formafie muzicală 
de mare prestigiu.

Mircea SIMIOMESCU

j Sehctia în 
|învățămîntu!
| superior
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— AGENDA FESTIVALULUI —
Astă-seară, la ora 18 în Sala mare a Palatului, David Oistrah 

va susține un recital. In program: Sonata în La major op. 162 de 
Schubert, Sonata nr. 3 în Re minor op. 108 de Brahms, Cinci me
lodii de Prokofiev, op. 35 bis., Două humoresce de Sibelius, și 
Sonata în Sol major de Ravel.

La ora 21, tot în Sala mare a Palatului, va avea loc cel de-al 
doilea concert al Filarmonicii din Los Angeles, dirijată de Zu
bin Mehta. Programul va cuprinde lucrări de Weber, Enescu, 
Mac Dowell, Beethoven.
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DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE 18-24 SEPTEMBRIE

Melodiile nopții (0,05). PROGRAMUL n s Me
lodii populare interpretate la vioară și la 
acordeon (7,45). înregistrări de la cel de-al 
IV-lea Concurs Internațional „George Enes
cu" — 1967 (9,00). Ochiul magio (emisiune de 
știință și tehnică pentru școlari) (9,30). Al
bum folcloric (13,00). Concert de prînz (14,08). 
Jurnalul celui de-al IV-Ica Concurs și Fes
tival internațional „George Enescu" — 1967 
(16,30). Variațiuni pe aceeași temă — muzică 
ușoară (18,00). Noapte bună, copii : povestea 
„Muzicanții" (20,30). Al IV-lea Festival Inter
național „George Enescu" — 1967. Transmi
siunea concertului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat din Moscova. Dirijor Ki- 
ril Kondrașln. Solist Mihai Constantinescu 
(21,05).

Porțile de Fier (note de călătorie) ; Legendele 
Carpaților : Sfinxul Bucegllor (9,30). Neste
mate ale folclorului nostru (10,45). Concert de 
prînz (14,08). Recital Ion Dacian (15,00). Jur
nalul celui de-al IV-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu" — 1967 (16,30). 
Șansonete interpretate de Edith Piaf șl 
Charles Trenet (20,15). Tineri interpret! de 
muzică ușoară (20,40). AI IV-lea Festival in
ternațional „George Enescu" — 1967 (21,05).

„Goorgs Enescu" — 1987. Transmisiune din 
«ala Palatului a concertului corului și or
chestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor Mircea Cristescu. 
Solist Wilhelm Kempff (21,05).

ciclist al României" (17,00). Cîntă Doina Ba
dea și Michel Page (18,20). Știință, tehnică, 
fantezie (18,40). Emisiune pentru iubitorii de 
romanțe (22,15). Unda veselă (23,10). PRO
GRAMUL n : Călătorie în istoria civiliza
ției (11,15). Jurnalul'celui de-al IV-lea Con
curs șl Festival internațional „George Enes
cu" — 1967 (16,30). Soliști de muzică ușoară : 
Pompilia Stoian, Roxana Matei, Adriano Ce- 
lentano (18,00). Cîntă Nlcolae Nlțescu, Lili 
Bulaesi, Dick Rivers șl Nancy Holloway 
(19,03). Fragmente din opereta : „Timpul ghi
tarelor" de Lopez (20,00). Muzică de dans 
(0,06).

(Urmare din pag. I)

In legătură cu structura învățămtnfu- 
lui menită să înlesnească selecționarea 
studenților merituoși, mi se pare inte
resantă propunerea pe care a făcut-o 
prof. G. C. Nicolescu, decan la Univer
sitatea București, in coloanele „Scânteii": 
o anumită seleejie operabilă după anul 
II al universităților cînd studenții care 
obfin note sub o anumită medie, ca de 
exemplu 7 și care nu dovedesc vocație, 
să fie orientați spre alte îndeletniciri. 
Cred că ar fi util ca în cazul cînd stu
denții vădesc deosebite aptitudini pen
tru cercetare să li se permită, după 
repartizarea in producție, să urmeze și 
o a doua facultate, urmînd a da exame
nele în termen redus (2—3 ani). Even
tual, în cazuri excepționale s-ar putea 
permite, cu frecvență facultativă, absol
virea simultană a două facultăți.

Dar vorbind despre selecția în învăfă- 
mînful superior cred că trebuie să avem 
grijă să nu ajungem într-o situație simi
lară cu cea a unui anecdotic profesor 
din trecut. El certa un student slab pre
gătit că nu are în fața ochilor pilda 
lui Alexandru cei Mare, ce a strălucit 
din fragedă tinerețe, dar studentul i-a 
putut replica : „.Alexandru cel Mare l-a 
avut ca profesor pe Aristotel”. După 
părerea mea, mai mult decît pînă acum.;, 
o atenție deosebită trebuie acordată 
selecției și perfecționării cadrelor didac
tice. Așa cum se arată pe drept cuvînt 
și în Studiul privind dezvoltarea învăță- 
mînfului superior, principala cale de 
perfecționare a cadrelor didactice este 
doctoratul. înscrierea la doctorat ar putea 
fi permisă, ca și în alte țări ale lumii, 
nu numai la specialitățile înscrise în 
nomenclatura facultății absolvite ci și 
la cele care figurează în cadrul unor 
facultăți înrudite. Din pricina unei anu
mite rigidități în această privință s-au 
ivit în trecut o serie de încurcături și 
tergiversări inutile. Astfel, cineva înscris 
la specialitatea fitopatologie a Facul
tății de biologie a Universității București 
a trebuit să-și resusțină teza de dizer- 
tafie, aprobată da consiliul științific al 
Universității, la specialitatea protecția 
plantelor din cadrul Institutului agrono
mic, ca să obțină aceeași specializare 
prin aspirantură, și aceasta fiindcă aspi
rantul respectiv era inginer agronom. 
S-au înregistrat și cazuri cînd biologi 
care lucrau chiar la catedrele respec
tive nu au putut să se înscrie la Insti
tutul agronomic specialitatea Genetică, 
datorită faptului că nu absolviseră agro
nomia. Cred că asffel de cazuri ar fi 
evifafe prin acordarea posibilității de 
înscriere și tn domeniile unor facultăți 
înrudite, tntrucît facultățile de știință 
fundamentală și aplicativă nu pot fi 
considerate entități absolut închise. Dim
potrivă, s-ar impune o cunoaștere reci
procă mai bună, în interesul dezvoltării 
aplicațiilor ce rezultă din cercetarea 
fundamentală. Infrucît doctoratul repre
zintă o formă de calificare superioar,» 
infr-un anumit domeniu, cred utilă acor
darea posibilității — mai ales in cazul u- 
nor înzestrări deosebite — de a se spe
cializa consecutiv sau simultan în două 
domenii științifice interferențe (urmînd 
a se acorda cîte un titlu științific în 
ambele domenii după susținerea fie
cărei teze). In ceea ce privește titlul 
de doctor, cred că în unele cazuri poate 
fi acordat autorilor unor lucrări de excep
țională valoare, chiar fără circuitul obiș
nuit. Consider că acest titlu nu trebuie 
să fie o poliță în alb pentru realizări 
viitoare, dar nici o stație terminus, cu 
care a ajuns uneori să se confunde titlul 
recent instituit de doctor docent.

vjrwri

miercuri
PROGRAMUL I i So
liști și formații artisti
ce de amatori (9,30). 
înregistrări de la cel 
de-al IV-lea Concurs

internațional „George Eneseu" — 1967 (10,30). 
Soliști și orchestre de muzică ușoară (11,18). 
Ascultătorii întreabă — oameni de cultură 
răspund (12,15). De ce ? De unde ? De cînd ? 
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) 
(14,15). Actualitatea literară (15,05). Transmi
siune sportivă: „Turul ciclist al României" 
(16,30). Antena tineretului : „Ce înseamnă a 
fi cult?". Radio-anchetă (18,40). Varietăți 
muzicale (19,40). Atențiune, părinți ! (21,05).
PROGRAMUL II: Emisiune de folclor (7,00). 
înregistrări de la cel d-c-al IV-lea Concurs 
Internațional „George Enescu" — 1967 (9,00). 
Noua geografie a patriei. Din cuprins : La

PROGRAMUL I : Ra- 
diomagazinul ascultă
toarelor (9,30). înregis
trări de la cel de-al 
IV-lea Concurs inter

PROGRAMUL I : Me
lodii populare (10,30). 
Cîntece cu și fără cu
vinte (14,30). Cărți 
care vă așteaptă 

sportivă : „Turul ciclist 
în slujba patriei (17,10).

PROGRAMUL
tru radiofonic 
copii : „Grota 
de A. Massepai (8,00). 
„Transmitem pentru 

sate" (9,15). „Meridiane-melodii" (11,03). De 
toate pentru toți (12,00). Estrada duminicală

duminică I: Tea- 
pentru 

urșilor"

național „George Enescu" — 1967 (10,30). Cro
nica economică (11,03). Călătorie muzicală 
prin regiunile patriei (12,25). Transmisiune 
sportivă : „Turul ciclist al României" (16,30). 
Interpreți de odinioară ai muzicii noastre 
populare : Ioana Zlătaru și Teodor Zavaidoc 
(20,50). Antena tineretului. Din cuprins : „La 
orizontul nr. ... (radioreportaj printre tinerii 
ingineri de la mina Teliuc) ; „Cîtu-i Mara- 
mureșu’" (vitrină etnografică) (21,05). Moment 
poetic. Poeme de Rimbaud (22,45). PROGRA
MUL II : Jocuri populare (7,00). înregistrări 
de la cel de-al IV-lea Concurs internațional 
„George Enescu" — 1967. (9,00). De la scrii
tori, la ascultători. Ion Băieșu : Proza satiri
că și educația morală (10,30). Nestemate fol
clorice (12,06). Concert de prînz (14,08). Sfa
tul medicului: Cauzele și combaterea nervo
zității la copii (16,15). Sonatina pentru pian 
și Sonatina pentru vioară și pian de Tiberiu 
Olah (18,40). Al IV-lea Festival Internațional

(15.05). Transmisiune 
al României" (16,30).
AI IV-lea Concurs și Festival internațional 
„George Enescu" — 1967. Transmisiune din 
sala Palatului a concertului laureaților. Diri
jori : Paul Popescu și Alexandru Șumski 
(17,30). Interferențe lirice (22,15). PROGRA
MUL II : Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare (7,00). Start spre extraordinar (emisiune 
pentru tineret) (9,30).Teatru radiofonic : „Pă
durea împietrită". Adaptare radiofonică du
pă piesa lui Robert Sherwood (10,15). Revis
ta revistelor științifice (13,30). Melodii popu
lare (15,00). Jurnalul celui de-al IV-lea Con
curs și Festival internațional „George Enes
cu" — 1967 (16,30). Itinerar turistic româneso 
(19,40). Carnet plastic (22,15).

PROGRAMUL I : Me
lodii d.in filme (10,45). 
Parada soliștilor și or
chestrelor de 
ușoară (11,15).

Interpreți de balade (12,15). Revista 
radio (14,10). Transmisiune sportivă

sîmbătă
muzică

Miorița, 
literară
„Turul

(13,10). Recital Nicolae Herlea (15,10). Sport 
și muzică (15,30). Cîntă Maria Lătărețu și Ion 
Cristoreanu (20,10). Teatru scurt : „în sanie" 
de Bursan Panco (20,30). Moment poetic —
De dragoste — Din lirica Renașterii italiene 
(22,30). Melodiile nopții — muzică ușoară 
(0,05). PROGRAMUL II: în excursie cu mu
zica ușoară (6,45). Muzică populară din dife
rite regiuni ale țării (7,35). Caleidoscop mu
zical (8,00). Radio-atlas (10,03). Actualitatea 
cinematografică — Premierele săptămînii 
(10,45). Concert Beethoven. Orchestra simfo
nică a Filarmonicii „George Enescu". Dirijor 
George Georgescu (11,00). Pagini celebre din 
opere (12,35). Concert de prînz (13,18). Inler- 
prețl de muzică ușoară : Margareta Pîslaru 
și Remo Germani (14,10). Concurs cu public. 
Concurs enciclopedic. Literele A și V (15,10). 
Melodii îndrăgite, interpreți cunoscuți (16,05). 
„La horă-n sat" — emisiune de cîntece și 
jocuri (16,30). Călătorie muzicală (17,30). Me
lodii românești (20,30). Romanțe (21,40). Muzi
că de dans (23,51).

Promovarea în posturile didactice su
perioare, da conferențiar și profesor 
ara in prezent drept condiție titlul de 
doctor. Condiția a necesară dar nu și 
suficientă, așa cum se consideră, din 
păcate, uneori. Ca urmare, se fac avan
sări nu pe baza unei activități generale 
științifice valoroase. Actualele con
cursuri au uneori un iz formal, neți- 
nîndu-se în suficientă măsură seama de 
valoarea didactică, indispensabilă unui 
cadru de predare din învățămînlul su
perior. Pentru a le conferi cu adevărat 
calitatea de foruri de selecție reală, 
socotesc că ar fi necesar ca in cazul 
acestor concursuri să se revină la o 
formulă care a avut succes în trecutul 
învățămînfului românesc : candidații să 
facă dovada aptitudinilor didactice în 
fața comisiilor de specialiști, finind unul 
sau cîteva cursuri, în prezența acestei 
asistențe. Astfel de teste ale valorii 
didactice se impun cu atît mai mult, 
în cazurile cînd la concursuri se pre
zintă candidați care nu provin din învă- 
fămîntul superior, ci din cadrul altor 
forme de activitate. Mi se pare salutară 
ideea ca șefii de lucrări și asistenții să 
fie promovați cu exigență, iar cei neco
respunzători să fie îndreptați spre alte 
sectoare de muncă după un număr de 
ani. Dar în unele cazuri ar trebui făcută 
o operație similară și în ceea ce pri
vește conferențiarii și profesorii, care 
au ocupat posturi, fără titlurile și lucră
rile corespunzătoare. Astfel procesul dg 
selecție ar fi mai complet.
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Delegația C. C. al P. C. R.
-a întors din Olanda

„TURUL
ROMÂNIEI"

NOUL LIDER DINAMO BUCUREȘTI
ETAPA

® EMIL RUSU, LIDERUL CLASAMENTULUI,

A CIȘTIGAT ETAPA CONTRACRONOMETRU

• AZI - ZI DE ODIHNĂ

® MÎINE: TG. MUREȘ, - 

Momentul etapei

Momentul 
adevărului

Nimeni nu putea sd prevadă că, exact la jumă
tatea marii întreceri, genericul acestei rubrici se va 
suprapune cu titlul însuți printr-un fericit concurs 
de împrejurări.

Cursa contra cronometru, lupta cu timpul — sau 
etapa „tic-tac", cum i «« mai spune — a avut în
totdeauna darul de a preciza raportul real de forțe 
între principalii candidați la primele locuri. Aici, 
adăpostul călduț al plutonului dispare, ca ?i posibili
tatea evadărilor in grup, unde unii muncesc din 
greu, iar alții se menajează, rezervîndu-se pentru 
sprintul final, ca și sprijinul coechipierilor, gata 
oricînd să intervină în favoarea celui mai bine pla
sat dintre ei. Aici, în „proba focului", fiecare ciclist 
se bizuie exclusiv pe propriile resurse, pe valoarea 
intrinsecă, pe un adevăr cu neputință de mo
dificat.

Cei 27 kilometri ai etapei Tg. Mureș — Acățari — 
Tg. Mureț, au oferit un teren ideal pentru con
fruntarea solitară cu acele ceasornicului. Urcușuri 
și coborîșuri rapide alternează cu porțiuni de șo
sea netedă, avantajînd astfel pe rutierii compleți. 
Cine a avut prilejul să urmărească îndeaproape des
fășurarea etapelor precedente n-a trebuit să facă 
eforturi deosebite pentru a desemna pe favoritul 
nr. 1 al întrecerii de duminică dimineață. Intr-ade
văr, singurul dintre protagoniști, care s-a menținut 
în permanență pe primul plan, care nu s-a lăsat 
surprins de nici o acțiune decisivă, care a acționat 
ou vigoare și cu luciditate pe întreg parcursul ce
lor 750 km străbătuți pînă acum — a fost, neîndo
ielnic, Emil Rusu, deținătorul tricoului galben.

De aceea, cind l-am văzut la start — calm, ca de 
obicei, cu un aer de ușoară timiditate (n.b. — nu 
față de adversar, ci, mai degrabă, față de publicul 
foarte numeros, care-i făcea o caldă manifestație 
de simpatie) — am fost convins că tînărul nostru 
reprezentant tși va înscrie, însfîrșlt, numele pe 
lista câștigătorilor de etapă — lucru pe care l-ar 
fi meritat cu prisosință, atît ta Ploiești cit și la 
Galați.

Plecarea — ultimul start al zilei — s-a dat la 
ora 10 și 54. La jumătatea distanței, Rusu avea un 
avans de 15 secunde față de cel mai bun timp 
înregistrat pînă atunci în vîrf la Acățari. La întoar
cere, informațiile sosite de pe’traseu ne anunță că 
el reduce vizibil diferența care îl separă de olande
zul Prlnsen, al doilea în clasamentul general, ple
cat cu 2 minute înainte. La 11,35 — liderul cursei 
trece linia de sosire, în ovațiile miilor de spectatori, 
fiind singurul care a reușit să coboare — cu o se
cundă, ce-i drept — sub limita celor 41 mințite ! 
Fără să trădeze prin nimic nici oboseala pricinuită 
de efortul intens, nici bucuria firească a succesului, 
Rusu a zâmbit calm, salutînd publicul, și a primit 
cu simplitate felicitările partenerilor de întrecere.

„Momentul adevărului" a durat exact 40 de 
minute și 59 secunde. El a consolidat nu numai 
poziția primului clasat ci și opinia — astăzi, una
nima — că tricoul galben al competiției este purtat 
de cel mai autorizat dintre participanțli Ia d 16-a 
ediție a „Turului României".

Dan DEȘ5.IU

CLUJ

Emil Rusu, în „tricoul galben", — 
înainte de startul în etapa de ieri

Telefoto : Agerpres

Turul cdclist al României a con
tinuat ieri cu etapa a 6-a, disputată 
contra-cronometru individual, pe 
traseul Tg. Mureș-Acățari și retur. 
Cel mai bun timp a fost înregistrat 
de Emil Rusu (România I), care a 
acoperit distanta de 27 km în 
40’59” (medie orară 39,512 km).

In upma lui s-au clasat în ordine : 
Ardeleanu (România I) 41’23”, C. 
Nielsen (Danemarca) 41’42”, Prlnsen 
(Olanda) 42’09”, Ziegler (România II) 
42’21”, Zelenka (Cehoslovacia) 
42’25”.

Clasamentul general individual 
după 6 etape: 1 — Emil Rusu 
(România I) 19 h 50’06” ; 2 — Prin
sen (Olanda) la 1’27” ; 8 — Ziegler 
(România II) la 1’39” ; 4 — Zelenka 
(Cehoslovacia) la 1'43” ; 5 — Bor- 
schel (R.D.G.) la 2’26” ; 6 — Gh. 
Suciu (România ID la 2’50” ; 7 — 
Gera (România I) la 8’38” ; 8 — 
Ciumeti (România II) la 3’48”.

Astăzi este zi de repaus la Tg. 
Mureș. Cursa se reia mîine cu etapa 
a Vil-a : Tg. Mureș-Cluj.

X

S
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Aplauze pentru rugbist!
VOULTE" 9-3STEAUA //

Desfășurată pe un teren oa și arat, 
partidei Steaua—La Voulte. nu i-au 
lipsit, totuși, uumeroase momente de 
autentic rugbi. Aceasta pentru că 
jucătorii ambelor echipe, înțelegînd 
să-și apere deplin sportiv șansa, n-au 
făcut apel la subterfugiile tactice 
dictate, în acest caz, de starea tere
nului. Nu-i mai puțin adevărat că la 
cursivitatea și buna desfășurare a 
acestei dificile întîlniri a contribuit 
și impecabilul arbitraj al britanicului 
S. K. John, ajutat la o tușe de... Li
lian Camberabero, căpitanul echipei 
oaspete, ieri indisponibil.

Mai oombativă și utilizînd mai efi
cient loviturile de picior — singura 
„armă” folosibilă — Steaua a reușit 
o aplaudată victorie în fata uneia

din formațiile de elită din rugbiul 
francez. Toate punctele militarilor 
le-a înscris, din lovituri de pedeap
să, Penclu, notat de specialiști ca cel 
mai bun de pe teren.

„Ce păcat că acest adversar neinvi
tat, ploaia, a disipat energia și po
sibilitățile jucătorilor, spunea CH. 
PUJOL — conducătorul sportivilor 
francezi — dar sperăm totuși că 
„avanpremiera" turneului nostru a 
plăcut publicului bucureștean, pe 
care dorim să-1 cîștlgăm de partea 
noastră și miercuri cind vom juca cu 
campioana dumneavoastră, Grlvlța 
roșie".

D. ILIESCU

s

în cîteva rînduri
Pe poligonul de la Casalecchio de 

Reno, în apropiere de Bologna (Ita
lia), au început campionatele mon
diale de skeet. Pe echipe, titlul mon
dial a revenit reprezentativei 
U.R.S.S., care a totalizat 392 puncte 
din 400 posibile. In clasament, ur
mează : Italia (375 p.), Danemarca 
(374), R. F. a Germaniei (372), Po
lonia (371), S.U.A. (369), România 
(367), Japonia (364), Finlanda și Cuba 
cu cîte 362 puncte.

în runda a 7-a a turneului candi
datelor la titlul mondial de șah, 
Kozlovska a cîștigat la Mac Grath, 
Kislova a învins-o pe Gresser și 
Aleksandria pe Margareta Perevoz- 
nic. Alexandra Nicolau a întrerupt, 
în poziție dificilă (după ce avusese 
avantaj) la Tereza Stadler.

A început Turul ciclist al Bulgariei, 
care măsoară 1 463 km (10 etape) și 
reunește la start 60 de alergători. 
Prima etapă (circuit pe străzile ora
șului Sofia), disputată pe o ploaie 
torențială, a revenit iugoslavului 
Pavlici, cronometrat pe distanta de 
72 km cu timpul de 2h03’33”. Pe 
echipe etapa a fost cîștigată de selec
ționata Cehoslovaciei. Selecționata 
română (Zanoni, Egyed, Stoica, Rîn- 
dașu, Moldoveanul a pierdut în 
această etapă 12 minute față de pri
ma clasată.

în turneul internațional masculin 
de baschet de la Varșovia, echipa 
României a obținut două victorii. 
Baschetbaliștii români au învins cu 
76—68 (36—34) echipa Poloniei și cu 
9(t-73 (53—41) echipa Ungariei.

REZULTATE TEHNICE
RAPID — FARUL 1—2 (0—0). Au marcat: Iancu (min. 60) și 
Ungurolu (min. 80) pentru Farul; Dinu (min. 65) pentru Rapid. 
PROGRESUL — A.S.A. TG. MUREȘ 4—1 (0—1). Au marcat: Ma- 
telanu — din 11 m (min. 56), Matei (min. 64), Țârâlungâ (min. 69) 
Georgescu (min. 80) pentru Progresul; Rackzi (min. 35) pentru 
A.S.A.

PETROLUL — UNIVERSITATEA CLUJ 2—0 (1—0). Au marcat: 
Dridea I (min. 29) și DincuțS (min. 88).
DINAMO BACĂU — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—1 (0—0). Au 
marcat: Dembrovski (min. 74) și Nedelcu (min. 76) pentru bâ- 
câoani; Cîrciumârescu (min. 54) pentru craioveni.
STEAGUL ROȘU — DINAMO BUCUREȘTI I—1 (0—1). Au marcat: 
Dumitrache (min. 18) pentru dinamovlști; Goran (min. 59) pen
tru „stegari”.
U.T.A. — STEAUA 0—1 (0—1) A marcat: Soo (min. 17).
JIUL — F.C. ARGEȘUL 0—1 (0—1). A marcat: Dobrin (min. 22).

A.S.A. Tg. Mureș și Uni
versitate* Craiova, lideri 
ex-equo înaintea etapei de 
ieri, nu au reușit să cuce
rească de această dată nici 
măcar un punct care să le 
asiguro în continuare locul 
întti în clasament Ambele 
formații au pierdut — pri
ma 1* București cu Progre
sul, iar cea de-a doua la 
Bacău cu dinamoviștii — și, 
curioasă coincidență, după 
ce fi mureșenii șl craiovenii 
au deschis scorul.

La București, mureșenii 
au făcut un jos șters ; „scli
pirile" lor din repriza întîi 
nu pot influența această a- 
preciere. Este adevărat că 
în primele 15 minute ei au 
avut ocazii mari de a mar
ca dar Pavlovici a tras în 
bară, iar Dumitriu III, sin
gur cu portarul, a ratat de 
asemenea. Aproape de pau
ză, Racksi a înscris mai u- 
șor decît s-ar fi așteptat... 
Reluarea jocului schimbă 
complet raportul de forțe. 
Progresul se lansează insis
tent în atac. Cursele lui Ma
tei pe extrema dreaptă pro
duc adevărată panică în ca
reul advers. Egalarea devi
ne iminentă. Mureșenii sînt 
nervoși, aleargă greu pe 
terenul aproape desfundat 
și nu pot opri decît prin 
eforturi mari sau prin faul
turi atacurile bucureștene.

Progresul egalează prin 
Mateianu (primul gol al e- 
chipei de la începerea cam
pionatului I), pentru ca apoi, 
într-un adevărat Iureș, să 
mai înscrie încă de trei ori.

f... '■

III
I -

în această parte a meciu
lui pe teren nu pare a fi 
decît Progresul. Mureșenii 
manifestă o oboseală șl o ne
siguranță în mișcări asemă
nătoare cu a unul boxer fă
cut grogy...

Dinamoviștii băcăoanl — 
ne transmite corespondentul 
nostru regional — și-au fă
cut parcă un obicei ca, ori 
de cîte ori joacă pe teren 
propriu, să creeze emoții 
suporterilor locali lăsînd la 
început inițiativa adversari
lor și dîndu-le chiar posibi
litatea să deschidă scorul. 
Pînă în ultimul sfert de oră, 
ca urmare a golului înscrii 
de craioveanul Cîrciumăres- 
cu, gazdele au fost conduse 
și ieri. De abia apoi băcă- 
oanii au egalat și, la scurt 
timp, au înscris golul ce a- 
vea să le aducă victoria. 
Antrenorul echipei locale,

VIITOARE

Dinamo București 
— Steaua, Rapid 
Progresul; U.T.A. — 
Steagul roșu, Fa
rul — Universitatea 
Cluj; Universitatea | 
Craiova — Petrolul, 
A.S.A. Tg. Mureș — 

Jiul, F. C. Argeșul 

— Dinamo Bacdu.

Nicușor, s-a declarat firește 
mulțumit de rezultat, dar nu 
și de jocul echipei sale din 
prima repriză cănd, de neîn- 0 
țeles pentru nimeni, s-a re
tras în apărare. în ansam
blu — remarca antrenorul 
băcăoan — partida nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic 
corespunzător, dar a prile
juit o aprigă dispută.

Despre jocul noilor lideri
— dinamoviștii bucureșteni
— de la Brașov ni s-a rela
tat că ei au preferat pasele 
în viteză, cu deschideri pe 
aripi și centrări precise. în 
centrul liniei de atac s-a re
marcat din nou tînărul Du
mitrache. Brașovenii s-au 
complicat în tot felul de 
combinații și dantelării inu
tile, ceea ce a permis dina- 
moviștilor să se regrupeze la 
timp și să înlăture pericolele 
din fața porții.

Duminică seara s-a înapoiat în 
București delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Olanda, a făcut o vizită 
în această țară. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și

Alexandru Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmptaată de 
tovarășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Andrei Ște
fan, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de aotiviști de 
partid.

(Agerpres)

urni cu umili vizitei
DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI BELGIAN
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a delegației Parlamentului bel
gian, condusă de Paul Struye, pre
ședintele Senatului, ambasadorul 
Belgiei la București, Honoră Cam- 
bier, a oferit duminică seara o re
cepție.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Ion 
Popescu-Puțuri, membru al Consi
liului de Stat, Constantin Flitan, 
adjunot al ministrului afacerilor 
externe, președinți al unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, membri ai Grupului parla
mentar de prietenie România-Bel- 
gia și alți deputați în Marea Adu
nare Națională, conducători ai 
unor organe economice centrale, 
oameni de știință și cultură, zia
riști.

★
Delegația Parlamentului belgian, 

condusă de Paul Struye, președin
tele Senatului, a vizitat duminică 
dimineața orașul Suceava.

Oaspeții, însoțiți de președintele 
sfatului popular regional, Emil 
Bobu, deputat în Marea Adunare 
Națională, acad. St. Milcu, preșe

dintele Grupului parlamentar de 
prietenie România—Belgia, și depu
tatul G. Paraschivescu-Bălăceanu 
au parcurs noile cartiere ale ora
șului. La amiază, senatorii și depu
tății belgieni s-au înapoiat su avio
nul în Capitală.

(Agerpres)

întoarcerea 
din R.D. Germană 
a delegațieiP C R-

Duminică s-au înapoiat în Capi
tală tovarășii Ștefan VoiGU, prof, 
dr. Valter Roman, membri ai C.C. 
al P.C.R., dr. conf. univ. Aurel 
Negucioiu și dr. conf. Gh. Apostol, 
care au participat, la invitația C.C. 
al P.S.U.G., la Sesiunea științifică 
consacrată aniversării a 100 de ani 
de la apariția operei lui Karl Marx 
„Capitalul*1/

(Agerpres)
Selecționerul unic despre meciul 

Petrolul — Universitatea Cluj

Corespondentul 
nostru pentru regiu
nea Ploiești, C. Că- 
praru, a solicitat pă
rerea despre meciul 
Petrolul — Univer
sitatea Cluj selecțio
nerului unic C. 

g Teașcă.
— Rezultatul este cel aș

teptat. Ploieștenii au insistat 
mai mult în acțiuni. Jocul 
lor însă — poate că sînt 
prea pretențios — nu m-a 
mulțumit. Golurile au fost 
înscrise nu atît prin constru
irea unor faze bine gîndite, 
ci mai ales datorită greșeli-

lor înfăptuite de adversar. 
Revăd echipa petrolistă 
după un timp mai îndelun
gat și spun cu părere de rău 
că nu este în progres față 
de trecut. Lucrul acesta, 
probabil, îi dă de gîndit și 
antrenorului Ilie Oană. Cu
vinte măgulitoare, din pă
cate, n-am nidi pentru clu
jeni. Ei au intrat pe teren 
cam încrezuți și au desfășu
rat un joc de apărare, dar și 
aceJa puțin organizat. In 
concluzie : joc de factură 
tehnică slabă.

I. D.

CUSMMDfTUI. DIVIZIEI B
Dinamo București 
Universitatea Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua
Petrolul 
Dinamo Bacău 
Universitatea Cluj 
Farul
F. C. Argeșul 
Jiul 
Steagul roșu 
Progresul 
Rapid 
U.T.A.

5 2 3 0 7—3 7
5 3 11 8—5 7
5 3 11 10—9 7
5 3 0 2 7—4 6
5 3 0 2 7—4 6
5 3 0 2 7—8 6
5 2 12 6—6 5
5 2 12 4—4 5
5 2 12 4—5 5
5 2 0 3 6—6 4
5 12 2 2—4 4
5 113 4—7 3
5 113 3—7 3
5 10 4 4—7 2

m DIVIZIA B
Seria I: Chimia Rm. Vîlcea — Chimia 

Suceava 2—0 ; Victoria Roman — Flacăra 
Moreni 0—1 ; Metalul București — Por
tul Constanța 3—1 ; C.S.M.S. Iași — C.F.R. 
Pașcani 1—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț — 
Electronica Obor 2—1; Siderurgistul Ga
lați — Politehnica București 1—0 ; Poiana 
Cîmplna — Metrom Brașov 1—0.

„.Și Progresul înscrie din nou
(fază din meciul Progresul — A.S.A. Tg. Mureș, de pe 

stadionul „Republicii")
Foto : A. Cartojan

Seria a H-a: Politehnica Timișoara — 
C.S.M. Reșița 4—1; Crișul Oradea — Mi
nerul Baia Mare 3—0 ; A. S. Cugir — C.F.R. 
Arad 3—2; C.F.R. Cluj — C.F.R. Timi
șoara 0—1; Metalul Hunedoara — In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii 2—1 ; C.S.M. 
Sibiu — Olimpia Oradea 2—0; Vagonul 
Arad — Gaz metan Mediaș 1—0.

Cronic
Vizite ale unor oaspeți 

de peste hotare
• Ministrul bilanțului și al pro

gramării economice al Italiei, Gio
vanni Pieraccini, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, au făcut sim- 
bătă și duminică o vizită în regiu
nile Bacău și Suceava.

Oaspetele a vizitat monumentele 
de artă de la Neamț, Agapia și Vă- 
ratec. Cu acest prilej, ministrul 
italian a apreciat măiestria și ta
lentul celor care au ridicat aceste 
minunate lăcașuri și grija care se 
acordă în prezent pentru conser
varea lor.

Au fost vizitate, de asemenea, 
barajul hidrocentralei de pe Bis
trița, iar la Voroneț o expoziție cu 
obiecte de artizanat, realizate în 
satele sucevene.

Duminică seara, ministrul italian 
s-a înapoiat în Capitală.

• Conducerea Universității din 
Craiova a avut duminică diminea
ță ca oaspeți pe parlamentarii ce
hoslovaci, în frunte cu Helena Lef- 
lerova, vicepreședinte a Adunării 
Naționale.

După aceea au fost vizitate coo
perativa agricolă de producție „U- 
nirea" și întreprinderea agricolă de 
stat din comuna Segarcea.

Seara, parlamentarii cehoslovaci 
au asistat la un spectacol folcloric 
prezentat de ansamblul de stat 
„Nicolae Bălcescu" din Craiova.

o Duminică dimineața, președin
tele Vecei Executive a R. S. Ser
bia, Giurița Ioikici, și Tiho- 
mir Vlașkalici, membru al Ve
cei Executive, însoțiți de Ion 
Chirilescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru îndru
marea și controlul organelor locale 
ale administrației de stat, Vasile 
Daju, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regio
nal Banat, și Jakșa Petrici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, au făcut o vizită la Comple
xul hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier. La sosire, oaspeții 
au fost întîmpinați de Octavian

a zilei
Groza, adjunct al ministrului ener
giei electrice, de membri ai Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al orașului Turnu Severin și de re
prezentanți ai conducerii șantieru
lui.

Președintele Vecei Executive 
a R. S. Serbia s-a interesat de sta
diul actual al lucrărilor, de colabo
rarea dintre specialiștii români și 
iugoslavi în rezolvarea multiplelor 
aspecte ridicate de această impor
tantă lucrare hidroenergetică, pre
cum și de alte probleme.

în cursul după-amiezii, președin
tele Vecei Executive a R. S. Serbia, 
împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au vizitat orașul 
Timișoara, Universitatea, comple
xul de cămine studențești și sta
dionul din localitate.

★
La Mamaia s-au desfășurat în 

zilele de 15,16 și 17 septembrie lu
crările reuniunii secretariatului A- 
sociației internaționale a juriști
lor democrați (A.I.J.D.). Din partea 
Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, a participat o 
delegație condusă de Stelian Nițu- 
lescu, președintele asociației.

La reuniune a fost discutat ra
portul de activitate a Asociației in
ternaționale a juriștilor democrați 
prezentat de Joe Nordmann, secre
tarul general al asociației. Pe or
dinea de zi a figurat, de asemenea, 
discutarea sarcinilor ce revin ju
riștilor democrați pentru demasca
rea agresiunii imperialiste în Viet
nam, problema încălcării drepturi
lor omului în Grecia și Indonezia, 
precum și contribuția juriștilor la 
reglementarea problemelor litigioa
se din Orientul Apropiat. Pe or
dinea de zi au mai fost înscrise 
luarea unor măsuri privind organi
zarea celui de-al 9-lea Congres al 
Asociației internaționale a juriști
lor democrați și contribuția aso
ciației la Anul internațional al 
drepturilor omului.

Dezbaterile reuniunii s-au înche
iat prin adoptarea unor rezoluții 
în legătură cu principalele proble
me discutate. (Agerpres)

oa» mw

u loiești
(Urmare din pag. I)

— aduce cafeaua cu al
cool, deși nu l-a rugat ni
meni să adauge acest ingre
dient și ne spune că „așa 
e mai reconfortabil"

— mocheta roșie e plină 
de scame, de hîrtii și de 
coji de semințe.

— iar fata de la garde
robă, și ea, tot cu fireturi 
de mareșal, scuipă cu o 
dexteritate ce vădește un 
îndelung exercițiu, coji de 
semințe în palma făcută 
căuș.

Așa că s-a dus naibii ra
finamentul. Păcat de ideile 
arhitectului, de truda de
coratorului și de grămada 
de baril cheltuiți. Cît ar 
costa niște lecții de bună 
cuviință date personalului?

★
Căutăm hipodromul. Greu 

de găsit, nu vedem nici o 
tăbliță indicatoare, nici un

semn. Cu bunăvoința tre
cătorilor, îl găsim. Și aici, 
toamna trece colorată prin
tre petalele gladiolelor și 
peste frunzele copacilor. 
Trăgînd trăsuricile lor de 
jucărie, minați de jochei 
argintii și violeți și albi, 
caii zboară, întrecîndu-se în 
frumusețe.

Dar hipodromul mai în
seamnă și pariuri. Tribune
le vuiesc. Jucătorii se pre
gătesc pentru ultima cursă 
a zilei. Ne rezemăm de gri
lajul de metal si așteptăm 
startul. Brusc, doi inși de 
lingă mine, aplecați nefi
resc peste grilaj ca și cum 
ar supraveghea nu știu ce 
punct din zare, se smulg 
și o iau la goană spre ca
sele de pariuri. Am o in
tuiție pe care vreau s-o ve
rific. Fug și eu și mă așez 
la coadă în spatele lor.

— Zece „ordine" 1 cu 2.
Fac și eu același joc și 

mă aleg cu o uitătură

cruntă din partea indivi
dului.

...La sfîrșitul cursei bag 
în buzunar 80 de lei.

Dacă a? fi inspector de 
resort, m-aș interesa ceva 
mai mult de soarta pariu- 
rilor pe hipodromul din 
Ploiești.

★
La Ploiești, toamna este o 

toamnă a dragostei și a fe
ricirii. In această dumini
că, orașul îșl întoarce ochii 
spre zecile și zecile de mi
rese ce trec involte în ro
chiile lor albe. Florile de 
lămîiță, prinse în plete bru
ne și blonde, sporesc fru
musețea ochilor negri și 
albaștri și verzi.

Ieri, în orașul petrolului, 
în vecinătatea focurilor 
nestinse de la Brazi, du
minica a trecut aducînd mi
resmele toamnei. O dumi
nică oarecare, asemănă
toare în esențe cu celelalte 
cincizeci și una ale acestui 
an.

cinema
sasEEBBXtsnraaBSKSsHDasnraaHBraaBBaaBBB

© AGONIE ȘI EXTAZ — Ulm pentru ecran panoramic : PATRIA —
— 12; 15; 18; 21.
• CASTELANII : REPUBLICA — 11,45 ; 14; 16,45, VICTORIA — 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRĂDINA DOINA — 19,30 (la ambele comple
tarea 450 de ani de la tîrnosirea bisericii mînăstiril Argeș), GRIVIȚA
— 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CIRCUL DE STAT — 18; 20,30 (la am
bele completarea Tovarășa).
© MEANDRE : CENTRAL — 12; 15; 18; 21.
© RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 11,15; 13,30;
16,15; 18,30; 20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30 (la ambele com
pletarea Arhitectura universului).
O SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI — cinemascop : 
BUCUREȘTI — 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, MODERN — 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21, FLAMURA — 10,45; 13; 15,15; 17,45; 20 (la ambele 
completarea Costumul de ceremonie românesc), FEROVIAR — 13,30; 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 12,15 14,45; 17,15; 20 (la ambele comple
tarea Arhitectura universului).
• SUS MIINXLE DOMNILOR POLIȚIȘTI!: CAPITOL — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,45, la grădină — 20, AURORA — 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
20, la grădină — 19,15, MELODIA — 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 19 (la toate completarea Tovarășa).
9 SINGUR PE LUME : FESTIVAL — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20, FLOREASCA — 11; 15,30; 18; 20,30. GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 19 (la ambele. completarea Nota zece Ia sport), GIU- 
LEȘTI, (completare Cancerul metalelor) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : LUMINA — 12;. 15; 
18; 21, MIORIȚA — 14; 17; 20 Oa ambele completarea Arhitectura 
universului), BUCEGI — 10; 15,30; 18,15; 21, la grădină — 19,30, TO
MIS — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, la grădină — 19, GRĂDINA VITAN
— 19,45 (la ambele completarea Albina Românească — Apis Melifica 
Carpatina).
9 PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10.
© UNORA LE PLACE JAZZUL: DOINA (completare Nota zece 1» 
sport) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA !: UNION (completare Io, Ștefan
Voievod ctitor) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare Orizont știin
țific nr. 8/1967) — 11,45; 16; 18,15; 20,30.

• MONDO CANE : TIMPURI NOI (completare Orizont științific nr. 
8/1967) — 9—20 în continuare.
0 PRINTRE VULTURI — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare 23 August 1967) — 10; 15,30; 18; 20,30.
@ FRENCH-CANCAN ; DACIA (completare Strănutul) — 7,30—21 în 
continuare.
© CANALIILE : BUZEȘTI (completare Copilărie furată) — 15,30; 18, 
la grădină — 20.30.
® LUPOAICA : CRÎNGAȘI (completare De-a șoarecele șl pisica) — 
15,30; 18; 20,30.
® SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : GLORIA — 12,30; 16; 
19,30, ARTA — 10,30; 13,30; 17; 20,30.
• PENTRU UN PUMN De DOLARI — cinemascop : UNIREA (com
pletare Mîinile pictorului) — 16; 18,15, la grădină — 20, COSMOS 
(completare Triptic de artă populară) — 15,30; 18; 20,30.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Orizont științific nr. 8/1967) — 15,30; 18; 20,30, FE
RENTARI (completare Cucerirea sunetului) — 15,30; 18; 20,30.
© STRĂBĂTÎND PARISUL: CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30.
9 CELE DOUĂ ORFiSLINE : VITAN (completare Cum zboară păsă
rile) — 15,30; 18.
® COMISARUL X — cinemascop : POPULAR (completare Metamor
foze) — 15,30; 18; 20,30.
9 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : MUNCA (comple
tare Orizont științific nr. 8/1967) — 10; 16; 18; 20.
• ȚAR ȘI GENERAL : MOȘILOR (completare Tutunul) — 16; 18, la 
grădină — 19,30.
© DRAGOSTEA MEA: VIITORUL (completare Dacă o iubești) — 
15,30; 18; 20,30.
9 ORAȘUL MEȘTERILOR: COLENTINA (completare Fuga Dușkăi) 
— 16; 18,15.
O UNDE ESTE AL TREILEA REGE 7; RAHOVA (completare Cance
rul metalelor) — 15,30; 18, la grădină — 20.
® UN HECTAR DE CER — cinemascop : PROGRESUL (completare 
Fantezie cu... șuruburi) — 15,30; 18; 20,15.
© CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop : LIRA — 15,30; 18.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : DRUMUL SĂRII (completare Cos
tumul de ceremonie românesc) — 16; 18; 20.
9 JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : COTROCENI 
(completare Hanoi de la răsărit la asfințit) — 15,30; 18; 20,30.
© MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
9 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : GRĂDINA COLENTINA (complex 
tare Fuga Dușkăi) — 20,30.
@ UCIGAȘII DE FEMEI : GRĂDINA LIRA — 20,30.



COMUNICAT 
cm privire h vizita oficială 

b Bepâfa Socialistă România a 
primuloi ministru al Republicii Turcia, 

Suleyman Demirel
(Urmare din pag. X)

intensificarea colaborării româno- 
turce în diferite domenii.

Ambele părți și-au exprimat do
rința de a continua contactele din
tre conducătorii celor două țări și 
schimburile nemijlocite de păreri, 
care au un rol deosebit de impor
tant în cunoașterea și apropierea 
reciprocă, în întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și turc.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că potențialul economic în conti
nuă dezvoltare al României și Tur
ciei, apropierea lor geografică o- 
feră posibilități largi care asigură 
creșterea continuă în viitor și di
versificarea relațiilor și a schim
burilor economice și tehnico-știin- 
țifice româno-turce. Pentru iden
tificarea și valorificarea acestor po
sibilități de cooperare și în vede
rea unei mai buhe cunoașteri reci
proce a intereselor și necesităților 
economiilor naționale ale celor 
două țări, ei au convenit să extin
dă vizitele de delegații economice 
și schimburile de experți, în dife
rite domenii ale industriei, trans
porturilor și în alte ramuri ale 
economiei.

Părțile au căzut de acord să în
curajeze lărgirea schimburilor în 
domeniile științei, artelor, presei, 
precum și colaborarea în domeniul 
turismului.

în cursul schimbului de păreri 
asupra situației internaționale, cei 
doi prim-miniștri au subliniat că 
existența unor focare de tensiune 
în diferite regiuni ale lumii re
clamă ca toate statele, fie ele mari 
sau mici, să depună eforturi susți
nute pentru realizarea unui climat 
de destindere și de înțelegere in
ternațională, pentru salvgardarea 
păcii și securității în lume.

Cei doi prim-miniștri au apre
ciat că o deosebită însemnătate 
pentru pacea și' înțelegerea inter
națională o are înfăptuirea secu
rității europene. Ei au subliniat că 
este necesar ca toate statele euro
pene să-și aducă contribuția la. 
cauza păcii și a securității în Eu
ropa, intr-un spirit pozitiv și rea
list. în legătură cu aceasta, cele 
două părți și-au exprimat satis
facția față de amplificarea din ul
timul timp a contactelor și dezvol
tarea relațiilor între țările euro
pene cu orînduiri sociale diferite 
și au declarat că această evoluție 
favorabilă va putea accelera regle
mentarea problemelor continen
tului, întărind atmosfera de încre
dere reciprocă.

Cei doi prim-miniștri și-au rea
firmat, de asemenea, convingerea 
că înfăptuirea dezarmării generale 
sub un control internațional e- 
ficace ar servi drept garanție reală 
pentru o pace trainică în lume. Ei 
au declarat că încheierea unui tra
tat de nediseminare a armelor nu
cleare sub un control internațional 
eficace și nediscriminatoriu, ținînd 
seama de preocupările legitime ale

Intiinirea cu ziariștii
Duminică dimineața, înaintea ple

cării din București, primul ministru al 
Turciei, d-1 Suleyman Demirel, a ți
nut o conferință de presă la reședința 
sa. Au participat numeroși ziariști ro
mâni și turci, precum și corespon
denți de presă străini acreditați la 
București.

După ce a mulțumit pentru calda 
ospitalitate și atenție de care s-a 
bucurat în timpul vizitei în România 
și a relevat importanța pe care o 
acordă acestei vizite, primul ministru 
a declarat : „In timpul scurtei mele 
șederi în România, alături de convor
birile detaliate avute cu excelența sa 
primul ministru, d-1 Maurer, privind 
problemele care interesează țările 
noastre, am avut prilejul să cunosc 
pe secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, excelenta sa d-1 Ceaușescu, și 
pe președintele Consiliului de Stat, 
excelenta sa d-1 Chivu Stoica, cu care 
am făcut un schimb de păreri cu pri
vire ia problemele internaționale și 
cele bilaterale. întrevederile pe care 
le-am avut cu distinșii oameni de 
stat români au fost pentru mine va
loroase”.

Arătînd că în timpul vizitei a avut 
posibilitatea să cunoască Republica 
Socialistă .România și să constate e- 
forturile ce se depun pentru dezvol
tarea ei, primul ministru a subliniat 
caracterul constructiv al convorbiri
lor pe care le-a avut la București, 
atît în domeniul relațiilor bilaterale, 
cît și în ce privește o serie de alte 
probleme. „Referitor la relațiile noa
stre bilaterale — a spus d-1 Demirel— 
am constatat că, de la vizita în Tur
cia a delegației române, conduse de 
premierul Maurer, și pînă astăzi 
ele au înregistrat o continuă dezvol
tare în spiritul principiilor prieteniei 
șl bunei vecinătăți, principii pe care 
împreună cu România-, le-am adoptat 
ca elemente de bază în relațiile 
noastre. Contactele politice între ță
rile noastre se înmulțesc. Sînt sem
nate noi înțelegeri și acorduri, regle- 

tuturor statelor pentru securitatea 
lor și de necesitatea de a opri 
cursa înarmărilor nucleare, asigu- 
rînd în același timp posibilitatea 
egală pentru toate țările de a folosi 
realizările științei și tehnicii mo
derne în domeniul utilizării ener
giei nucleare în scopuri pașnice, 
ar fi o etapă importantă în direc
ția dezarmării.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda îngrijorare în legătură cu 
situația existentă în Asia de sud- 
est, care periclitează grav pacea 
mondială și au subliniat necesi
tatea ca Droblema vietnameză să 
fie rezolvată pe baza acordurilor 
de la Geneva din 1954 și a drep
tului poporului vietnamez de a-și 
hotărî liber soarta.

Cei doi prim-miniștri au expri
mat punctele lor de vedere cunos
cute privind situația din Orientul 
Apropiat. Ei și-au exprimat regre
tul în legătură cu faptul că în 
urma recentelor ostilități, puoble- 
mele care se pun în această re- | 
giune au fost agravate și consideră | 
că stabilirea unei păci trainice în 
regiune nu poate fi realizată decît 
prin rezolvarea pașnică a acestor 
probleme, respectînd dreptul, pre
cum și principiile Cartei O.N.U. Ei 
și-au reafirmat punctul de vedere 
potrivit căruia trupele izraeliene 
vor trebui să fie retrase de pe te
ritoriile ocupate în urma opera
țiunilor militare, precum și opozi
ția lor față de folosirea forței ca 
mijloa de a obține avantaje teri
toriale sau alte avantaje politice.

Subliniind importanța relațiilor 
de înțelegere și cooperare pe plan 
regional, părțile s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea între statele din 
Balcani a unor raporturi de bună 
vecinătate și colaborare și au scos 
în evidență contribuția pe care o a 
aduc relațiile amicale româno-tur- | 
ce la evoluția pozitivă a situației 
din această regiune.

Cei doi prim-miniștri au avut un 
schimb de vederi asupra problemei 
Ciprului. Ei au fost de acord că în 
interesul întăririi păcii în această 
regiune, problema ar trebui să fie 
rezolvată prin mijloace pașnice, 
conform intereselor legitime ale 
tuturor părților în cauză.

Cei doi prim-miniștri au subli
niat rolul și importanța contribu
ției pe care Organizația Națiunilor 
Unite o poate aduce la menținerea 
păcii și la promovarea colaborării 
internaționale. Ei s-au pronunțat 
pentru creșterea eficacității acestei 
organizații pe baza aplicării con
secvente a principiilor Cartei, prin 
realizarea universalității O.N.U.

Cei doi prim-miniștri au consta
tat cu o profundă satisfacție că 
vizita în Republica Socialistă Ro
mânia a primului ministru al Re
publicii Turcia, Suleyman Demirel, 
a adus o contribuție importantă la 
mai buna cunoaștere reciprocă și 
la strîngerea relațiilor de prietenie 
dintre România și Turcia.

mentînd schimburile ți cooperarea în 
diferite domenii. Toate acestea sînt 
aplicate într-un mod mulțumitor", 
înaltul oaspete a arătat apoi că po
tențialul economic în dezvoltare al 
României, cît și al Turciei, șl apropie
rea geografică a celor două țări 
creează posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a schimburilor econo
mice, tehnice și științifice între țării» 
noastre.

„în ce privește problemele inter
naționale, împărtășim aceleași pă
reri asupra multora dintre ele — a 
spus primul ministru. De pildă, șl 
unii și alții dorim din suflet transfor
marea regiunii Balcanilor într-o re
giune a păcii, bunăstării și armoniei 
și depunem eforturi în acest sens. 
Sîntem de părere că dezvoltarea re
lațiilor .bilaterale, creșterea încrederii 
reciproce constituie calea cea mai 
sigură pentru realizarea destinderii 
și așezării păcii pe temelii mai sigure 
în Europa".

„Turcia șl România împărtășesc 
sincer părerea că apartenența la re
gimuri politice și sociale diferite nu 
constituie șl nu trebuie să constituie 
un obstacol în calea dezvoltării rela
țiilor între state — a declarat în con
tinuare dl. Suleyman Demirel. Aceas
ta a devenit un element important în 
dezvoltarea relațiilor noastre. Cu 
această înțelegere a lucrurilor, con
vingerea mea că relațiile turco-ro- 
mâne vor continua să se dezvolte a 
fost întărită în urma convorbirilor 
pe care le-am avut cu oamenii de 
stat români".

„Doresc — a spus premierul Demi
rel — să transmit națiunii române 
salutările șl cele mai bune urări ale 
națiunii turce care nutrește față de 
națiunea română sentimente de prie
tenie".

Primul ministru a răspuns apoi Ja 
întrebările ziariștilor.

La întrebările puse de Al. Cîmpea- 
nu (ziarul „Scînteia*) și N. Lupu (zia

| ATAC ÎMPOTRIVA 
CAMBODGIEI

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Guvernul Cambodgiei a dat publi
cității o declarație în care se arată 
că în noaptea de 13 septembrie 
trupe americane și sud-vietnameze 
au atacat o localitate din provincia 
Kampot, omorînd două și rănind 
mai multe alte persoane civile. Sol
dați sud-vietnamezi, se arată în de- 

Bclarație, au pătruns, de asemenea, 
pe teritoriul cambodgian în provin
cia Rattanakiri. Potrivit declarației, 
trupele cambodgiene au doborît un 
avion care a violat spațiul aerian al 
Cambodgiei.

Relațiile 
economice 
ungaro-austriece

Un interviu al ministrului 
comerțului exterior 

al R. P. Ungare

VIENA 17 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat corespondentului 
agenției M.T.I. la Viena, Jozsef 
Biro, ministrul comerțului exterior 
al R. P. Ungare, care la invitația 
vicecancelarului Fritz Bock a fă
cut o vizită în Austria, și-a expri
mat speranța că discuțiile cu 
oficialitățile austriece vor contribui 
la dezvoltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări. El a declarat 
că din convorbirile purtate a re
ieșit dorința ambelor părți de a 
dezvolta în continuare relațiile e- 
conomice, precum și cooperarea in
dustrială dintre diverse întreprin
deri ungare și austriece. în acest 
scop — a anunțat ministrul comer
țului exterior al R. P. Ungare — 
în viitorul apropiat vom încheia un 
acord comercial pe termen lung, 
precum și un acord de colaborare 
în domeniul economiei și indus
triei.

S Conferinfa ță
rilor exporta
toare de pe
trol s-a în
cheiat

® Victorii ale 
patrioților an
golezi

© Piloții companiei 
„Alitalia" în grevă

O Prima zăpada 
din acest an

rul „România Liberă) privitor la căile 
șl mijloacele de dezvoltare in conti
nuare a relațiilor româno-turce, pri
mul ministru a spus: „Dezvoltarea 
relațiilor bilaterale între țările noas
tre reclamă eforturi comune. Ca ur
mare a hotărîrii celor două guverne 
de a dezvolta relații între ele, au 
fost. înregistrate o serie de progrese 
în acest sens. De pildă, volumul 
schimburilor comerciale în cursul ul
timilor cinci ani a crescut cu apro
ximativ de 2 ori și jumătate". în con
tinuare, vorbitorul s-a referit la a- 
vantajele pentru colaborarea în dife
rite domenii dintre România și 
Turcia ce decurg de pe urma apro
pierii lor geografice. „în domeniul 
schimburilor economice șl comerciale 
avem posibilitatea să înregistrăm o 
dezvoltare în mersul înainte" — a spus 
oaspetele. Fiecare țară, atît a dv. cît și 
a noastră, dispune de măirfuri pe care 
le putem schimba între noi. Același 
lucru se poate spune și cu privire la 
dezvoltarea schimburilor științifice șl 
culturale. Cred că dispunem de po
sibilități de a pune o temelie sănă
toasă dezvoltării relațiilor dintre ță
rile noastre".

La întrebarea pusă de A. Cernea 
(„Scînteia"), cu privire la eforturile 
Turciei în scopul dezvoltării econo
mici, primul ministru a subliniat că 
țara sa se află astăzi într-o perioadă 
de mari investiții îndreptate în direc
ția dezvoltării industriei, agriculturii, 
a deschiderii de noi mine și a turis
mului. Turcia a prevăzut o sporire a 
venitului național cu 42 la sută pînă 
în 1972. Aproximativ 22 la sută din 
venitul național va fi repartizat pen
tru dezvoltarea economiei, ceea c« 
va crea posibilități pentru un pro
gres mai rapid al Turciei în diferit» 
domenii, după anul 1972.

Răspunzînd unei întrebări a lui 
Feodor Angheli, corespondentul a- 
genției de presă sovietico „Novosti".

s- u- a. Forțele 
progresiste 
îșî string rândurile

De curînd, presa ame
ricană s-a ocupat de un 
eveniment apreciat ca 
deosebit în viafa social- 
politică din S.U.A. Timp 
de cinci zile, la Chicago 
și-a desfășurat lucrările 
„Conferinfa pentru o 
nouă politică”, mani
festare ce a reunit peste 
2 000 de delegafi și in
vitați, cetăfeni albi și de 
culoare, reprezentanți a 
mai mult de 200 de or- 
ganizafii progresiste a- 
mericane. Menirea con- 
ferinfei era ca, pe baza 
discufiilor, să se ajungă 
la o unire a grupurilor 
participante — diferite 
din punctul de vedere 
al caracterului și al com
ponentei — într-o miș
care unică, la baza 
căreia să se afle felurile 
păcii și progresului.

La lucrări au participat 
personalități de seamă 
ale mișcării progresiste 
americane ca : Martin 
Luther King — laureat 
al premiului Nobel pen
tru pace, lider al 
populafiei de culoare, 
doctorul Benjamin Spo
ke, președintele „Comi
tetului national de luptă 
pentru o politică nuclea
ră sănătoasă", William 
Pepper, conducătorul 
„Conferinței nafionalo 
pentru o nouă politică", 
militantul progresist Dick 
Gregory, precum și ob

servatori din partea Par
tidului Comunist din 
S.U.A.

Conferinfa a pus în 
evidenfă diversitatea 
de programe ale or
ganizațiilor prezente, o 
serie de nuanfe deo
sebite în abordarea di
feritelor probleme, dar 
totodată — și aceasta 
reprezintă aspectul esen
țial — ea a reușit să a- 
ducă aceste grupări pe 
pozifii similare în jurul 
cîtorva din problemele 
fundamentale ce frămîn- 
tă opinia publică din 
Statele Unite.

Reuniunea și-a încheiat 
lucrările prin adoptarea 
unui șir de rezoluții. 
Sînt condamnate, în pri
mul rînd, agresiunea a- 
mericană în Vietnam, a- 
mesfecul S.U.A. în afa
cerile interne ale altor 
state, sprijinul acordat 
de autoritățile ame
ricane regimurilor co
loniale și dictatoriale. 
Documentele arată că 
mișcarea progresistă din 
S.U.A. sprijină luptele 
de eliberare nafională 
din Africa, Asia și Ame
rica Latină.

în cadrul lucrărilor, un 
loc important a fost re
zervat problemelor vieții 
sociale americane. Rezo
luțiile adoptate au rele
vat unitatea de vederi 
a americanilor progre Dan MUNTEANU

agențiilede presă transmit;
Reprezentanța din Braz

zaville a Mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) a dat publicității un comu
nicat în care se arată că în cursul 
lunii august patrioții angolezi au ucis 
și rănit în timpul luptelor 160 de sol
dați portughezi, iar alți 129 au fost 
scoși din luptă în cursul lunii prece
dente. Potrivit comunicatului, în a- 
ceeași perioadă detașamentele M.P.L.A. 
au doborît sau avariat 11 avioane a- 
parținînd forțelor militare portugheze 
și au capturat însemnate cantități de 
armament și muniție.

Lucrările Conferinței ex
traordinare a Organizației 
țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) s au încheiat. Co
municatul final privind rezoluțiile a- 
doptate în cursul celor trei zile ale 
conferinței va fi dat publicității luni, 
18 septembrie.

cu privire Ia poziția Turelei in pro- H 
blema dezarmării nucleare, primul 
ministru a spus : „Turcia este împo
triva oricărui fel de înarmare și. în 
special, este împotriva înarmării a- 
tomice. Nu sîntem pentru folosirea 
energiei nucleare ca o armă de dis
trugere".

„Mă găsesc în situația să declar 
astăzi — a spus în continuare pri
mul ministru — că națiunile care 
dețin arma atomică trebuie să re
nunțe la ideea lor de a amenința cu 
această armă națiunile care nu dețin 
arma nucleară. Altfel, un acord în 
ce privește nediseminarea armei nu
cleare nu va aduce, practic, foloase 
nici unei națiuni".

Răspunzînd unei alt» întrebări a 
aceluiași corespondent cu privire la 
situația din Orientul Apropiat, pri
mul ministru a arătat că Turcia se 
pronunță pentru reglementarea și 
preîntîmpinarea oricărui fel de con
flict. „Astfel de conflicte pot fi regle
mentate, preîntâmpinate numai pe căi 
pașnice" — a spus d-sa. Primul 
ministru a arătat, în continua
re, că Turcia s» pronunță îm
potriva ocupării d» teritorii stră
ine ca mijloc de soluționare a 
problemelor litigioase și este pen
tru retrocedarea teritoriilor cucerite. 
Primul ministru a exprimat dorința 
tării sale de a vedea restaurîndu-se 
in regiunea Orientului Apropiat „un 
climat bun. pe baza principiilor ega
lității în drepturi, pe baza princi
piului de dreptate si echitate".

La o întrebare pusă de M. 
Moarcăș („Agerpres") despre căile 
prin care țările mici și mij
locii pot să-și aducă contribuția la 
statornicirea și dezvoltarea unul 
climat de înțelegere și colaborare 
internațională, primul ministru al 
Turciei a subliniat că toate națiunile 
au sarcini foarte mari în ce privește 
realizarea unei înțelegeri bilaterale 
si internaționale. pe baza princi
piilor egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, integri
tății teritoriale. „Prezenta noastră 
aici — a spus dl. Demirel — consti
tuie o confirmare a respectării de că
tre noi a acestor principii si o parti
cipare, fie ea cît de mică, la realiza
rea păcii si înțelegerii mondiale". 

siști, fără deosebire de 
rasă, cu privire la unele 
din cele mai discutate as
pecte, au susfinut cerin
țele reprezentanților 
populafiei de culoare.

Conferința a elaborat 
pozifia forfelor progre
siste cu privire la viitoa
rele alegeri din 1968 și 
a hofărît să prezinte can
didați proprii în Congres 
și în organele legislativ» 
ale statelor.

Faptul că în timpul 
lucrărilor unele ziare a- 
mericane au supus cor>- 
ferinfa și pe participanfl 
unui adevărat „baraj de 
artilerie’ este semnifica
tiv. între altele, „The 
New York Times" a pu
blicat un articol violent 
împotriva reuniunii și fe
lurilor ei. Prezenfa la 
lucrări a observatorilor 
Partidului Comunist din 
S.U.A. a fost un prilej în 
plus pentru unele ziare 
americane de a încerca 
să denigreze lucrările 
conferinfei, da a-i falsifi
ca confinuful.

Aceste reacfll nu au 
făcut însă decît să subli
nieze mai mult însemnă
tatea acestei prime ac
țiuni pe linia creării 
unui amplu front pro
gresist în S.U.A.

Ministrul de externe iordanian, Mb Al Rmery, * 
la Cairo, în drum spre New York, unde va participa la lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U. Potrivit declarațiilor sale, el va avea convorbiri cu ministrul de 
externe egiptean, Mahmud Riad, și cu alte oficialități ale R.A.U. asupra unor pro
bleme privind „coordonarea politicii țărilor arabe la O.N.U." în legătură cu 
înlăturarea urmărilor conflictului militar arabo-izraelian. înainte de plecarea sa 
din Amman, ministrul iordanian r menționat că este purtătorul unui nou plan 
în vederea reglementării situației din Orientul Apropiat.

Autoritățile boliviene au anunțat că trei femei și un 
bărbat au fost arestați sîmbătă sub acuzația de „complicitate cu parti
zanii". Pe de altă parte, tribunalul militar din Camiri, în fața căruia urmează să 
aibă loc procesul intentat ziaristului francez Regis Debray, acuzat de a fi „aju
tat pe partizanii din Bolivia", a făcut cunoscut că data începerii audierilor pu
blice ar putea suferi o nouă amînare. Inițial procesul urma să înceapă la 18 
septembrie.

Ministrul de externe al 
Kuweitului, Sabah al Ahmed al 
Jaber, a avut sîmbătă o convorbire cu 
delegația Frontului de eliberare a su
dului ocupat al Yemenului (FLOSY), 
condusă de Abdel Quawee Mackawee, 
care se află într-o vizită în această țară. 
In cursul discuției, conducătorul dele
gației FLOSY a explicat recentele eve
nimente din Arabia de sud și a făcut 
o expunere asupra situației și perspec
tivelor luptei de eliberare a populației 
din aceste teritorii.

Primele zăpezi ale a- 
nului ,u c^zut sîmbătă noap
tea pe platoul iranian la Zendjan, 
localitate situată la 300 kilometri 
vest de Teheran. Populația locală, 
care în nopțile trecute dormise 
încă pe terase pentru a face față 
căldurii excesive, s-a trezit dumi
nică dimineața cu străzile și ca
sele acoperite de o pătură de ză
padă, avînd o grosime de 30 cen
timetri.

Tn pavilionul României la Tîrgul d» toamnâ d» la Zagreb

CHILE

Măsuri pentru 
dezvoltarea industrială

SANTIAGO DE CHILE 17 (A- 
gerpres). — în Chile a fost creată 
o companie de stat pentru condu
cerea industriei petrochimice, care 
activează în strînsă colaborare cu 
Corporația guvernamentală pentru 
dezvoltare industrială. Compania 
are în sarcină și livrarea utilaje
lor necesare întreprinderilor in
dustriei petrochimice aflate în 
curs de execuție sau care vor fi 
construite.

Noua companie a ți elaborat 
proiectele în vederea construirii a 
cinci întreprinderi. La Concepcion 
urmează să fie ridicată o uzină 
de etilenă cu o capacitate inițială 
de 30 000 tone pe an, o întreprin
dere pentru producerea sodei caus

La centrul de calificare a muncitorilor din Santiago de Chil»

0 delegație economică 
din Singapore a sosit la Belgrad. 
După cum precizează agenția Taniug, 
delegația urmează să aibă convorbiri 
cu reprezentanți ai Secretariatului Fe
deral pentru comerț exterior și ai Ca
merei Federale pentru economie, refe
ritoare la posibilitățile dezvoltării în 
continuare a colaborării economice 
dintre cele două țări.

La Moscova va începe 
construcția celei mai înalte 
clădiri din U.R.S.S., avînd 40 
de etaje, destinată să adăpostească bi
rourile Ministerului Comerțului Exte
rior. Construcția va avea o arhitectură 
mai puțin obișnuită, cea mai mare 
parte a pereților fiind dintr-o sticlă 
specială care filtrează razele solare. 
Deși din exterior vor avea aspectul 
unor geamuri negre, pe dinăuntru a- 
cești pereți vor părea din sticlă obiș
nuită. Clădirea, avînd o înălțime de 
150 metri, va dispune de 16 ascensoare 
de mare viteză care, în decurs de cî- 
teva minute, vor putea transporta la 
diferite etaje un număr de 6 000 de 
persoane.

tice și clorului, o uzină de polieti
lenă cu o producție anuală de 
15 000 tone și o fabrică pe PVC. 
La Concon se prevede construirea 
unei uzine de anhidridă ftalică cu 
o producție anuală de 2 000 tone.

Totodată, în baza unui decret 
semnat de președintele Eduardo 
Frei, este în curs de înfăptuire un 
program de investiții de aproape 
110 milioane dolari vizînd extin
derea întreprinderilor extractive și 
de prelucrare a cuprului din Chu- 
quicamate și El Salvador. în decurs 
de 4—5 ani, aceste întreprinderi ur
mează să atingă o producție anua
lă de 453,6 mii tone de minereu 
și 434,1 mii tone de cupru electro
litic.

Tancul petrolier englez 
„Sportsman" a p^sit sîmbătă 
portul Ahmadi transportînd prima în
cărcătură de petrol din Kuweit spre 
Marea Britanie, după ce conferința șe
filor de state arabe de la Khartum a 
hotărît reluarea pompărilor de petrol 
spre țările occidentale. Guvernul ku- 
weitian a anulat, la data de 3 septem
brie, restricțiile în acest sens.

Piloții companiei do 
transporturi aeriene „Alita
lia" au declarat duminică dimineața 
grevă în semn de protest împotriva 
violării de către administrație a unor 
puncte din contractul colectiv. Unele 
companii străine de aviație au organi
zat zboruri speciale pentru transporta
rea pasagerilor italieni afectați de a- 
ceastă grevă.

Peste 3 000 de mineri pe- 
rUVÎeni d‘n Ayacucho și Chiclayo 
continuă marșul către capitala țării 
revendicînd majorarea salariilor. Mar
șul, care a fost inițiat acum trei zile, 
este o acțiune de răspuns la refuzul 
proprietarilor de mine de a satisface 
revendicările muncitorilor. Marșul, care 
se va încheia la Lima, va acoperi o 
distanță de 350 km.

Reiicitul balanței comer
ciale a Suediei,care Pe Primul 
semestru al anului trecut s-a cifrat la 
1 174 milioane coroane, a fost redus la 
262 milioane în primele șase luni ale 
acestui an, datorită, în primul rînd, 
creșterii exporturilor cu zece la sută.

Comitelui special O.N.U. 
pentru decolonizare a hotărît 
să transmită problema situației din 
Ifni și Sahara spaniolă spre examinare 
Comitetului de tutelă al Adunării Ge
nerale a O.N.U., care se va întruni în 
sesiune regulată săptămîna aceasta. 
Comitetul a luat cunoștință de o co
municare privind începerea unor tra
tative între Spania și Maroc în vede
rea transferării către Maroc a teritoriu
lui Ifni.

Un grup de medici ita
lieni și americaniau studiat 
aplicat cu rezultate satisfăcătoare un 
nou tratament al cancerului. Este vor
ba de tratamentul cu căldură, aplicat 
tumorilor localizate la membre. Se re
levă că cercetările, desfășurate timp de 
patru ani în cel mai mare secret, mai 
trebuie încă completate și solicită noi 
studii aprofundate. O informare asu
pra acestor experiențe, care a fost îna
intată Academiei Italiene, menționează 
12 cazuri de vindecare. Profesorul 
Rossi-Fanelli a oferit presei unele ex
plicații asupra noii metode de trata
ment. La temperatura critică de 43 
de grade, a arătat profesorul, respira
ția celulelor izolate ale tumorilor este 
„foarte inhibată", în timp ce în ace
leași condiții celulele normale nu nu
mai că continuă să respire activ, dar 
consumul lor de oxigen crește.
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