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Considerați ca satisfăcătoare
RITMUL Șl CALITATEA

Pe Șantierul naval Galați

t,

In această perioadă de vlrf a campaniei agricole 
de toamnă, oamenii muncii din agricultură lucrează 
intens pentru terminarea la timp a recoltărilor, tn- 
sămînțarea griului șl celorlalte culturi. Potrivit da
telor primite la Consiliul Superior al Agriculturii, 
porumbul a fost recoltat de pe 57 la sută din supra
față — realizindu-se cu 230 000 ha mai mult față de 
aceeași dată din anul trecut. Avansate la această 
lucrare sint regiunile Iași, Oltenia, Bacău, Suceava, 
Argeș, Galați etc. Rămineri in urmă se constată in 
regiunile Dobrogea, unde porumbul s-a recoltat de 
pe numai 35 la sută din suprafață, Ploiești — 49 la 
sută, Brașov — 4 la sută. Recoltarea cartofilor s-a 
efectuat pe 07 la sută din suprafață. Este necesar 
să fie intensificate atit recoltarea cit și transportul 
cartofilor, Îndeosebi în regiunile mari cultivatoare 
din centrul și nordul țării, pentru a se evita de
gradarea din cauza intemperiilor. De asemenea, 
este necesar să se Intensifice recoltarea strugurilor, 
fructelor și legumelor de sezon, luindu-se măsuri 
ca acestea să ajungă proaspete la destinație.

In aceste zile se află in plină desfășurare insă- 
mințările de toamnă, care s-au efectuat pe 59 la 
sută din suprafețele prevăzute în întreprinderile 
agricole de stat și pe 56 la sută în cooperativele 
agricole. Pînă la 6 octombrie griul a fost insămințat 
pe 51 la sută din suprafață, adică cu 418 mii ha 
mai mult decit la aceeași dată în anul trecut. A- 
ceastă importantă lucrare este mai avansată în 
regiunile Galați, Ploiești, Bacău, Suceava și Hune- 
(oara, în timp ce în regiunile Brașov, Cluj, Banat 
I Argeș rezultatele de pînă acum nu sint la nive- 

ral posibilităților. Ținind seama de condițiile priel
nice existente, este necesar ca, în aceste zile, să fie 
intens folosite toate forțele șl mijloacele astfel ca 
insămințarea griului și a celorlalte culturi, strîn- 
sul, transportul și depozitarea recoltei să se facă la 
timp și in cele mai bune condiții.

lucrărilor agricole REVERSUL SĂRBĂTORIREA

de toamnă? LOIALITĂȚII ZILEI
PETROLISTULUI"

în majoritatea uni
tăților agricole din 
regiunea Iași lucră
rile de recoltare a 
culturilor de toamnă 
și însămînțatul griu
lui se desfășoară în-

s-au însămînțat 
mai 
cele 141 700 ha 
văzute cu culturi 
ioase.

Cum apreciați 
mul semănatului

nu-
37 la sută din 

pre-
pă-

rit- 
în

în regiunea lași
tr-un ritm susținut, 
în raionul Pașcani, 
spre exemplu, pînă 
la 4 octombrie s-au 
însămînțat aproape 
10 000 hectare din 
cele 18 000 planifica
te. Cu toate acestea, 
pe întreaga regiune

regiune ? — l-am 
trebat pe inginerul 
GHEORGHE DANI), 
vicepreședinte al con
siliului agricol regio
nal.

— Deși rezultatele 
obținute pînă acum 
de către majoritatea

în-

Aquarelă 
din
Roznov

Ori de cîte ori revin la Roznov, 
în vecinătatea Bistriței îmblînzi- 
tă de mîinile contemporanilor mei, 

re un sentiment de neliniște și 
tălmăcită bucurie. Deși verdele 

copacilor din parc e mai potolit, 
retrăiesc o izbucnire solară de seve 
împreună cu liceenii care se plim
bă, pe aleile vaste.

In august, cînd soarele arde, dă- 
ruindu-și cu generozitate lumina, 
trec pe străzile largi ale Roznovu- 
lui, descifrînd cum s-a înălțat a- 
ceastă așezare care, sub ochii noș
tri, cîștigă dimensiuni noi, nebănu
ite de înaintași. îmi place să admir 
încă o dată biserica falnică din 
Roznov, ridicată în trecut, a cărei 
arhitectonică relevă la finele se
colului virtuțile artistice ale aces
tui popor. In muzeul bisericii se 
păstrează distinse obiecte, cu mi
gală lucrate, din aur și argint, de-a 
întregul ori filigranate.

Au trecut pe la Roznov și au po
posit în localitate multi dintre îna
intașii iluștri ai scrisului românesc. 
Pagini vibrante, adevărate elogii a- 
duse oamenilor și locurilor, ne-au 
lăsat Hogaș, Caragiale, Vlahuță, 
Delavrancea, Iorga. Ni se comuni
că în slove măiestre obiceiuri stră
vechi — simbol al permanenței is
torice, impresii profunde stîrnlte 
de muzica albă a fîntînilor arcuite 
în porți cu dorul de doină molda
vă. Hanul de altădată, din ruină, 
își deschide trîmbițe 
spre orizonturile 
Tazlău și Munții 
departe.

Vestitele nunți 
lăreții vornici în 
menirea să ne destăinuie 
factura psihică deosebită a oameni
lor de aici.

Dar Roznovul, denumit în trecut 
„sat cu moșie", cunoaște o impre
sionantă istorie nouă, pe coordona-, 
te nemaiștiute.

Nu doar un reportaj, ci o carte 
se poate scrie despre oamenii care 
au înălțat Uzina de fibre sintetice 
de la Săvinești, Combinatul de în
grășăminte cu azot din localitate, 
cele două microcentrale, liceul mo
dern căminele culturale, " " 
tele de copii, despre cei care 
urmat cursurile serale și au deve
nit apoi medici, ingineri, profesori.

Uneori, cifrele ne obosesc par- 
curgîndu-le. dar le rechem spre a 
evidenția în mod real timpul de 
amplă ascensiune al Roznovului. 
Marea cotitură a cooperativizării a 
creat și la Roznov condiții pentru 
folosirea rațională a 2 148 ha teren 
arabil. Muncesc laolaltă și se bu
cură de roadele muncii lor 2 065 fa
milii.

și buciume 
din jur, către 

Neamțului șl mai
și cumetrii, că- 
costumele lor au 

mereu

grădini-
au

★
într-o înserare de august, cînd 

văzduhul se alcătuia în rapsodii de 
paseri și greieri, treceam pe cul
mea unui deal admirînd Roznovul, 
care în anii noștri s-a conectat la 
magistrala industrializării socialiste, 
în apropiere, un freamăt nou de 
mașini și unelte se deslușea, acor- 
dindu-mi deplina certitudine că 
Vremurile sînt sub oameni. Mă 
gîndeam la uimirea cronicarului ri
dicat din slove întru a-și bucura 
ochii cu o priveliște pe deplin înăl
țătoare. cum el cu visul nu visa.

George CHIRILA

Navele românești

de pescuit oceanic 
in acțiune

Nord-vestul Oceanului Atlantic și coastele vestice 
ale Africii sînt în prezent zonele de pescuit ale 
traulelor românești „Galați" și „Constanța". După 
scurtele escale in porturile Halifax din Noua Scoție 
— Canada — și Las Palmas — Insulele Canare, cele 
două nave românești vor continua pescuitul. Anul 
acesta flota noastră oceanică a pescuit peste 8 000 
tone de heringi, stavrizi, macrouri, tai și alte specii 
ce se găsesc în Atlantic.

Dintr-o situație elaborată de organele de resort 
ale Ministerului Industriei Alimentare reiese că in 
1967 echipajele de pe aceste vase au realizat un be
neficiu net de circa 10 milioane Iei.

(Agerpres)

unităților sînt în pas 
cu graficele stabilite, 
acestea sînt încă mici 
față de posibilități și 
față de timpul destul 
de înaintat. ~ 
ceea, într-o 
operativă de 
ținută zilele acestea 
cu toți președinții 
consiliilor agricole și 
ai uniunilor raionale 
a cooperativelor agri
cole, am stabilit noi 
măsuri care să im
pulsioneze lucrările. 
Atenție deosebită a- 
cordăm eliberării te
renurilor, în primul 
rînd a acelora des
tinate a fi însămîn- 
țate, ca și folosirii 
mai bune a tractoa
relor, organizînd 
munca în schimburi 
prelungite pînă noap
tea tîrziu. Date fiind 
condițiile existente 
în regiune, am atras 
atenția specialiștilor 
să urmărească îndea
proape ca, pe fiecare 
tarla, arăturile să se 
execute în așa fel, 
încît să nu iasă bolo
vani, iar acolo unde 
se întîmplă acest lu
cru să se efectueze 
discuiri și nivelări cu 
grapa reglabilă. A- 
ceasta pentru a se 
putea îngropa sărnîn- 
ța uniform, la adînci- 
mea cerută. La fie
care brigadă de trac
toare s-a organizat 
reglarea în mod spe
cial a semănătorilor, 
pentru a se asigura o 
densitate de 550—600^ 
boabe la metru pă
trat.

De a- 
ședință 

lucru,

Un raid întreprins 
la mai multe unități 
agricole a scos în re
lief că, acolo unde in
dicațiile date se apli
că întocmai, rezulta
tele nu întîrzie să se 
arate. La cooperati
vele agricole Codă- 
ești, Ruginoasa, Bi
volari, Movileai și 
altele, am găsit toate 
tractoarele funcțio- 
nînd ca ceasul. Bri
gada de tractoare de 
la Codăești, spre 
exemplu, în cursul 
zilei de 4 octombrie, 
însămînța .. ujtimele 
suprafețe din tfele 460 
ha mecanizabi v, 

în regiune șî 1 ‘ 
unități în ca& 
crează cu înce 
ri#.ț La coop1 
agri.e^ă Lețcan 
torișy^^i br 
.conți tis£ 
tin MoidaJitc 
Pavel 
Podu II 
cepuseri 
le pe ----- -
arate și 
vară. Dt I
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e din 
pre- 

nbiște
A-

gătit în 1
nici ponfewa. a.
ceasta pentru că tere
nurile nefiind elibe
rate de culturile tîr- 
zii, tractoriștii n-au 
avut unde lucra mul
tă 
în
Și

vreme. Rămîneri 
urmă se constată 
la cooperativa a-

Duminică, în diferite localități 
din regiunea Oltenia s-a sărbă
torit „Ziua Petrolistului". La 
Craiova, In sala Casei de oul- 
tură a sindicatelor a avut loc 
o adunare festivă la care au 
luat parte sute de sondori de 
pe cuprinsul regiunii, 
artistice de la uzina 
putere" și Direcția 
C.F.R. Craiova au 
programe artistice.

Adunarea de la Ticleni a fost 
urmată de întreceri sportive și 
de o serbare cîmpenească. 
Manifestări similare au mai 
avut loc și în alte localități.

(Agerpres)

ca și cum ar mărturisi că-1 este 
foame, el se lansează în aprecieri 
necontrolate asupra unor persoa
ne care nu-s de față. La prima 
vedere nimic grav. Cutare și-a 
luat mobilă nouă, dar n-a dovedit 
nici cel mai elementar gust aran- 
jînd-o ; cutare mănîncă numai car
tofi, dar are la C.E.C. 52 828 de

Societatea noastră i-a obișnuit 
pe oameni, mai mult ca oricînd, 
să aibă nevoie unii de alții, să 
creadă unii în alții, să se stimeze 
și să se ajute, intr-un cuvînt, 
alcătuiască un organism 
omogen și armonios, 
pendențe umane utile, 
pieri spirituale pline 
Judecățile, aprecierile, 
neral, bine cumpănite 
zultatul unor 
răspundere 
tovărășiei.
cuprinde, printre altele, capacita
tea de a conchide deschis asupra 
neajunsurilor. A adresa cuiva o 
critică întemeiată, neocolită, dreap
tă, înseamnă — în cele mai multe 
cazuri — a întinde o mînă pentru 
a strînge altă mînă.

Mai persistă însă, din nenoro
cire, o practică pe care unii o so- 
coț .inofensivă, dar care est© ca
tegoric antisocială’ și degradan
tă. Trecînd cu ușurință peste ceea 
ce prejudiciază bîrfitorul, e ca și 
cum am neglija necesitatea aerisirii 
neîntrerupte a încăperii în care lo
cuim.

Bîrfeala are intensități diverse, 
poate nu la fel de periculoase, dar 
la fel de dezgustătoare, pornind 
de la insinuare pînă la jignirea 
brutală, de la aparența candorii 
pînă la viclenia perfidă. îmi 
vin în minte cuvintele pe care 
causticitatea lui Beaumarchais le 
pune în gura lui Don Bazile, onc
tuosul teoretician al temei în dis
cuție : „întîi doar un murmur, 
înălțîndu-se ușurel de pe pămînt 
ca rîndunica înainte de furtună, 
pianissimo, șoptește și piere iscînd 
din zbor o dîră-nveninată. Cine 
știe ce buze o flutură și plano- 
plano, ți-o strecoară dibaci 
ureche. Răul s-a făcut..."

Respectivii indivizi au toate 
țurile deschise spre exterior, 
strecoară cu amabilitate, se 
ciază tuturor conversațiilor, negli
jează cu seninătate repetata lor 
postură de „muscă-n lapte", re
cepționează tot pentru ca peste 
cîteva clipe să transmită altora 
cele auzite, cu nelipsite deformări și 
amplificări.

La prima vedere, ei n-au ni
mic deosebit. Vorbesc cu tine fi
resc, omenește, amintesc de starea 
timpului și de situația internațio
nală, dar treptat, 
vorba lor începe să 
suspect, să capete 
oase și să obțină o 
dată. Afli, astfel, o mulțime 
„lucruri noi". Și dacă bunul simț 
te obligă, poate, să le asculți, bu- 
na-credință trebuie neapărat să te 
facă a ști să discerni.

Tipul cel mai frecvent, pe care 
l-aș numi cotidian, aproape nici nu 
știe* că îndeletnicirea pe care o 
practică se numește bîrfeală. Firesc,

Formații 
„Electro- 
regională 
prezentat

să 
social 

interde- 
apro- 

sensuri.

cu 
cu 

de 
sint, în ge-
— fiind re- 

meditații pline de 
— au franchețea 

Profilul nostru moral

(Continuare în pag. a Il-a)

„Poșta pneumatică"

la Combinatul siderurgic

Hunedoara
La Combinatul si

derurgic Hunedoara 
a intrat în funcțiune 
„poș'ta pneumatică', 
instalație de înalt ni
vel tehnic, unică în 
tara noastră, desti
nată deservirii pro
cesului de elaborare

a metalului. Aceasta 
asigură expedierea 
automată spre labo
ratorul central a pro
belor de oțel pentru 
analizele chimice 
fizice necesare și 
pe această cale 
primesc buletinele

rezultatele analizelor. 
„Poșta pneumatică" 
reduce numai cu 
circa 5 minute durata 
de elaborare a fiecă
rei șarje, însă aceste 
minute înseamnă zil
nic sute de tone de 
oțel în plus.

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

SPORT

Excelenței Sale CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Vă rog să primiți și să transmiteți Consiliului de Stat și poporului 
român mulțumirile mele călduroase pentru amabilul dv. mesaj adresat cu 
ocazia sărbătorii naționale a Ciprului, împreună cu cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate.

Grozea înscrie al doilea gol (fază din meciul România-tineret — Ungaria- 
tineret) Foto : M. Cioc

■ 0 FRUMOASĂ VIC
TORIE A TINERILOR 
NOȘTRI FOTBALIȘTI: 
România-Ungaria 3-0

ECHIPA DE FOTBAL 
RAPID invingătoare 
în R. F. a Germaniei

■ NOI RECORDURI 
MONDIALE la înot și 
ciclism

■ //V CAMPIONATUL 
EUROPEAN, baschet- 
baliștii români pe lo
cul 5

■ CĂLĂREȚII ROMÂNI 

in concursul de la 
Ankara

■ ALTE ȘTIRI din com

petiții interne și in
ternaționale

(in pag. a

pe nesimțite, 
te învăluiască 
direcții dubi- 
inflexiune du

de

ÎN ZIARUL DE AZI: • Centenarul unui reputat lăcaș de cultură 
• Infracțiuni la civilizația străzii (însemnări din citeva orașe 
ale regiunii Galați) ® Din programul emisiunilor radiofonice (9-15 
octombrie) • Marea finanță și țările în curs de dezvoltare 
(Corespondență din Rio de Janeiro)

ÎNSEMNĂRI

DIN U. R. S. S 1917

DE CĂLĂTORIE

ORAȘUL
SAVANȚILOR

Prof. dr. Alexandru T. BALABAN, 
membru corespondent al Academiei 

Conf. dr. Claude NICOLAU

Refăcînd, cu mijloacele create 
de știința și tehnica modernă, o 
parte din drumul străbătut a- 
cum aproximativ trei veacuri de 
spătarul Nicoiae Milescu, am a- 
vut ocazia să vizităm timp de o 
săptămînă orășelul științei din 
pădurea siberiană, Akademgo
rodok. <

In timpul și după cel de-al 
doilea război mondial, cîteva o- 
rașe siberiene au cunoscut o dez
voltare industrială foarte rapi
dă. Dintre ele, Novosibirsk s-a 
dezvoltat cel mai repede, fiind 
favorizat în special de căile de 
comunicație (fluviul Obi și ma
gistrala transsiberiană), triplîn- 
du-și între 1947 și 1956 
populația, care, în prezent, nu
mără peste un milion de locui
tori. Acest fapt face ca el să 
astăzi cel mai mare oraș al 
beriei, un important centru 
dustrial și nod principal de 
municații. Acum zece ani 
luat hotărîrea de a se 
strui un centru științific, 
proporții neegalate 
nga Sovietică, 
Novosibirskului. în vederea 
creării condițiilor de formare 
a cadrelor și potențialului teh- 
nico-științific necesar valori
ficării bogatelor resurse de 
care dispune întinsul teritoriu 
siberian. Intr-adevăr, subso-

fie
Si- 
ln- 
co- 
s-a 

con- 
de 

în Uniu- 
în apropierea 

în

Iul Siberiei este un uriaș sis
tem periodic al elementelor, 
prezente mai toate în cantități 
considerabile. Alături de aceste 
resurse minerale, prospecțiuni 
recente au scos la iveală can
tități de petrol atit de mari in
cit ele vor depăși in curînd, ca 
producție, bazinul caucazian.

Vizitatorul care sosește as
tăzi la Akademgorodok are în 
față imaginea unei așezări
moderne, unde pădurea se
împletește cu întinsele ape ale 
„mării Obi", conferindu-.
atit vara cit și iama un far
mec deosebit, propice cercetă
rii științifice. întregul orășel 
face impresia unui parc imens 
în care nu arborii au apărut 
printre blocuri și vile, ci in
vers, pădurea de mesteceni și 
conifere constituind elemen
tul decorativ principal. „Ma
rea Obi" este de fapt lacul 
de acumulare lung de 150 kilo
metri și lat de 30. construit o 
dată cu marea hidrocentrală de 
pe fluviul siberian.

în prezent, orășelul științific 
are 40 000 locuitori legați, di
rect sau indirect, de munca de 
cercetare științifică. Cele 16 in
stitute de cercetări ale filialei 
siberiene a Academiei de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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INFRACȚIUNI
LA CIVILIZAȚIA

FESTIVALUL
FILMULUI SOVIETIC

CENTENARUL UNUI teatre

STRĂZII
Aspectul străzii este 

cartea de vizită a oricărui 
oraș, indiferent de mări
mea lui. Este o cerință im
perioasă de urbanitate, de 
civilizație ca pe străzi să 
fie menținută permanent 
curățenia, să se depună e- 
forturi pentru înfrumuse
țarea lor.

Dintr-o investigație mai 
largă în rîndul celor care 
răspund de gospodărirea 
orașelor Galati, Brăila și 
altele, precum și în rîndul 
cetățenilor, rezultă că se 
fac eforturi mari in aceas
tă direcție. Numai în acest 
an, din bugetul sfatului 
popular regional se cheltu
iesc pentru modernizarea 
străzilor și menținerea cu
rățeniei în orașe peste 60 
de milioane lei. Se moder
nizează anual 40—45 străzi, 
însumînd sute de mii de 
metri pătrati, se îmbunătă
țește iluminatul public, se 
amenajează noi spații verzi 
etc. Acestora li se adaugă 
continuu lucrări executate 
prin muncă patriotică de 
cetățeni, care consideră 
strada pe care locuiesc ca 
făcînd parte integrantă din 
confortul vieții lor cotidie
ne. Prin munca cetățeni
lor, spațiile verzi s-au ex
tins anul acesta cu aproape 
2Q0 ha ; s-au plantat pomi, 
flori și arbuști, s-au ame
najat solare, locuri de joa
că pentru copii, s-au înfăp
tuit multe alte lucrări a că
ror valoare depășește 40 
milioane lei.

Dar aspectul civilizat al 
străzii trebuie permanent 
menținut. Ce se remarcă 
în această privință ? Atît 
la Galati cît și la Brăila, 
arterele principale sînt 
bine îngrijite, măturate, 
spălate. Se cheltuiesc în a- 
cest scop anual 14—15 lei 
pentru fiecare metru pătrat 
de stradă. Din păcate, una 
este situația în centrele 
orașelor și cu totul alta 
în cartierele mărginașe. Ri
dicarea resturilor menajere 
din cartierele Brăilița din 
Brăila, Bădălan sau Cără- 
midăriei din Galați sînt a- 
devărate evenimente. Locu
rile virane s-au transfor
mat cu timpul în depozite 
de gunoaie. In cartierele 
vechi, mărginașe, se execu
tă într-un ritm foarte lent 
chiar lucrări strict nece
sare și prevăzute în planu
rile sfaturilor populare. 
Pavarea străzilor Pescari 
din Galati și Dogăriei din 
Focșani — sînt doar două 
exemple — a început acum 
doi ani și nu se întrevede 
încă sfîrșitul lucrărilor. 
Străzile sînt slab lumi
nate noaptea, becurile stri
cate nu se înlocuiesc cu 
lunile. Sînt, evident, ne
ajunsuri a căror înlăturare 
depășește posibilitățile ce
tățenilor. acuză lipsa spiri
tului gospodăresc al celor 
răspunzători de gospodări
rea orașelor — sfaturile 
populare.

Dar cartierele și străzile 
orașelor gălătene oferă și 
numeroase alte contraste. 
Vizităm, spre exemplifi
care, cartierele Țiglina șl 
Mazepa din Galați, Hipo
drom din Brăila. Sînt car
tiere care se impun prin 
arhitectura lor modernă. Cu 
toate acestea, spatiile din
tre blocuri, străzile șl aleile 
au un aspect monoton, sînt 
presărate cu șanțuri și 
gropi și chiar mormane de 
moloz. Constructorii au ui
tat să deretice după ce au 
terminat lucrările. „Intr-a
devăr, confirmă ing. Lucia 
Dobrescu, vicepreședinte al 
Sfatului popular orășenesc 
Brăila, unii conducători de 
organizații de construcții 
și-au făcut un obicei din a 
smulge cu orice preț de la 
beneficiari procese verba
le de predare a blocurilor, 
fără să termine amenajă
rile din jurul acestora, A- 
semenea lucrări sînt ami
nate uneori ani de zile sau 
sînt executate 
lă“. Lucrurile 
mente așa. 
popular este 
beneficiar al noilor blocuri. 
De ce atunci reprezentanții 
acestuia închid cu ușurință 
ochii cînd constructorii 
nu-și fac datoria ?

Vorbind despre aspectul 
străzii, sîntem nevoiti să 
ne referim in continuare 
tot la organizațiile de con
strucții. Dacă treci dimi
neața pe străzile Dogăriei, 
Gării, 6 Martie și altele 
din Galati, le găsești cu
rate. Spre seară au însă 
un aspect dezolant. Ce se 
întîmplă ? Autobasculantele 
care deservesc grupul 1 de 
șantiere al Trustului regio
nal de construcții, nefiind 
bine inchise, presară pe 
străzi betoane, mortare, 
moloz. La fel este mînjită 
fața străzii Griviței și a 
B-dului Karl Marx din 
Brăiia. după cum ne sem- 
naia intr-o scrisoare cores
pondentul voluntar Ion 
Trandafir. Sint lucruri cu
noscute. dar cei vizați. 
Trustul regional de con
strucții și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare 
orășenești Galati și Brăila, 
nu iau măsuri nici împo
triva risipei de materiale 
de construcții, nici pentru 
sancționarea celor care 
strică aspectul străzii. De-

seori constructorii, instala
torii distrug pavajul și as
faltul cu ocazia unor lu
crări. Pe strada Navelor, 
bulevardele Geoige Coșbuc 
și Constructorilor din Ga
lați s-a spart asfaltul Cu 
ocazia instalării unor con
ducte, dar nu s-a mai re
făcut. Nici măcar nu s-a 
stabilit cine sînt vinovății.

Să ne referim și la alți 
„inamici" ai aspectului ci
vilizat al străzii. Intr-o 
convorbire, tov. Ion Păun, 
președintele Sfatului popu
lar orășenesc Brăila, ne

însemnări din 
citeva orașe ale 
regiunii Galați

relata că întreprinderile co
merciale transformă tro
tuarul din fata magazinelor 
în depozite de ambalaje, de
și s-au asigurat condiții de 
manipulare rapidă a amba
lajelor. Și, într-adevăr, 
munți de lăzi am văzut în 
fața unităților alimentare 
din oraș. Situații asemănă
toare am întîlnit și la Ga
lați, Focșani și Tecuci. Ce 
s-a întreprins pentru a se 
face ordine în această pri
vință ? Există, ce-i drept, 
numeroase decizii,' mai 
vechi și mal noi, ale sfatu
rilor populare, prin care se 
stabilește sancționarea vi
novatilor Mai mult, la 
sfaturile populare orășe
nești Galati și Brăila am 
văzut liste de întreprinderi 
propuse a fi amendate pen
tru că au provocat avarii 
străzilor. Dar, dîndu-se do
vadă de o îngăduință de ne
înțeles, propunerile de 
menzi ajunse la 
executive ale 
populare sînt fie 
anulate. Socotim
propunerea ca Direcția re
gională de control și revi
zie să urmărească proble
ma achitării efective a a- 
menzilor pentru stricăciuni 
aduse străzii din neglijența 
unor întreprinderi și uni
tăți economice și să nu to
lereze includerea sumelor 
respective in prețul de

a-
comitetele 
sfaturilor 

reduse, fie 
rațională

de mîntula- 
stau real- 

Dar sfatul 
principalul

REPUTA T LĂCAȘ 
DE CULTURĂ

Prof. dr. docent Iosif GABREA
Universitatea din București

e Teatrul de stat de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului 
de Comedie) . Martorii se suprimă — 
19,30, (în sala Studio a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Omul care 
a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul Mic (în sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1 a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra") : Richard al II-lea 
— 19,30.

cinema

s-a

cost sau în cheltuielile 
cuciuație. Cei vinovați 
piatească din buzunarul 
lor !

O mare răspundere pen
tru aspectul civilizat al 
străzii revine locatarilor. 
Din păcate, mentalitatea 
dăunătoare de a lașa totul 
în grija statului o intiinim 
inca aaesea și ea conti
nuă să se mențină da
torită atitudinii blajine, to
lerante a organelor de stat, 
lata citeva exemple. Con
stantin Titea, din strada 
George Coșbuc, lăsind ne
îngrijite ani de zile casa, 
curtea, ‘gardul, acestea s-au 
deteriorat, dînd porțiunii 
de stradă din dreptul aces
tei locuințe un aspect de
testabil. Dar, în loc să fie 
tras la răspundere, i
repartizat o nouă locuință, 
în strada Luceafărului nr. 
1. Dar și aici, casa, curtea 
se transformă treptat în 
paragină. Și Marcel Dumi
trescu din strada Păcii nr. 
31 a devenit cunoscut pen
tru nepăsarea care o mani
festă fată de casa în care 
locuiește, față de stradă. La 
o recentă sesiune a Sfatului 
popular orășenesc Galați, 
mai mulți deputați au adus 
în discuție atitudinea unor 
locatari care transformă 
spatiile verzi, aleile și stră
zile din jurul blocurilor în 
depozite de gunoaie. deși 
există puncte gospodărești 
amenajate în acest sens. 
Dumitru Ionescu. din Tigli- 
na III, Alexandru Voicu- 
lescu și Alexandru Gheor
ghiu din Țiglina I sînt nu
mai cîțiva dintre cei 
manifestă nepăsare 
de clădirile în care 
lese și spatiile din 
La sesiune s-au

care 
față 

locu- 
jur. 

făcut
multe propuneri, pornite 
dintr-o îndreptățită indig
nare cetățenească, privind 
sancționarea fără nici o 
îngăduință a vinovatilor de 
neglijarea casei și curățe
niei pe străzi.

Păstrarea ordinii și cu
rățeniei 1 
un act 
Realizarea 
mai înalt

stradă este 
civilizație, 
un nivel

pe 
de

i la 
t a acestui de

ziderat depinde, se înțe
lege. în cea mai mare par
te. de activitatea sfaturilor 
populare, a întreprinderilor 
specializate, dar și de fie
care cetățean în parte.

Azi (luni) la cinematograful „Republica" din Capitală 
rulează filmul sovietic „Inima de mamă". Filmul este 
închinat figurii luminoase a mamei lui Lenin. Regia : 
Mark Donskoi. Interpreți : Elena Fadeeva, Daniil Se
gal, Nina Menșikova, Ghenadi Certov.

★ ★
Duminică la Casa prieteniei româno-sovletice din 

Capitală a fost organizată o dimineață de filme pentru 
copii cu tema „Cu filmul sovietic în lumea basmelor'. 
Au fost prezentate filmele „împărăția oglinzilor strîm- 
be*. „Dragonul*, „Cucurigu', „Drumuri de zăpada', 
„Legenda maurului', „Fiica soarelui'.

ABONAMENTE
PENTRU SPECTACOLE
CINEMATOGRAFICE

Venind în întîmpinarea unui mare număr de 
spectatori, întreprinderea cinematografică a ora
șului București pune la îndemîna publicului pa
tru tipuri de abonamente cinematografice : lu
nare, trimestriale, permanente și pentru elevi. 
Abonamentul cinematografic oferă o serie de 
avantaje care nu trebuie ignorate. El dă dreptul 
de prioritate în procurarea biletelor la toate ci
nematografele din Bucureș ., șatisfăcînd în ace
lași timp preferințele cu 
locul de vizionare De as 
namentelor pot participe 
dotate cu premii. Alt» 
aceea că abonameij 
transmisibil și poate 1 fi 
cinematograf. Iată o mo 
misi timpul.

ivire la ziua, ora și 
șenea, posesorii abo- 
tragerile trimestriale 

intaje constau în 
cinematografic este 
■»mrat de la oricare 

lie de a ne econo-

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

luni

9 15 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I. Sfatul medicu
lui : Prevenirea arteriosclerozei 
(9,25). Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale săptămînil (15,05). 
Din comoara folclorului nostru 

(16,40). Teatru radiofonic. Premiera „Pegas" de Blagoe 
Ivanov (20,45). PROGRAMUL II. Emisiune literară pen
tru școlari : „Mărțișor de toamnă". Gînduri închinate 
Iul Tudor Arghezl (9,30). „De prin sate adunate" — 
muzică populară (12,06). Cronica literară de Eugen 
Slmlon : Lucian Ralcu — „Llvlu Rebreanu" (17,40). 
Sulta „Priveliști moldovenești" de Mlhall Jora (20,00). 
Metronom ’67 (21,05).

PROGRAMUL I. Sfatul medicului : 
Regimul de viață al gravidelor 
care suferă de boli de ficat (9,25). 
„Mîndra mea floare aleasă" — 
muzică populară (9,30). Estrada 

artistului amator. Aspecte de la faza orășenească a 
celui de al VIII-lea Concurs al formațiilor de amatori 
— Centrul București (15,20). Sonata nr. 2 în La major 
pentru vioară și plan de Brahms (17,39). Tribuna 
radio — Cu privire la clasificarea științelor sociale 
(18,05). Melodll-magazin (21,20). Moment poetic. Tra
duceri din lirica universală de Emil Gulian (22,45). 
PROGRAMUL II. „Patrie, pămînt iubit", — program de 
cîntece (8,20). Ochiul magic (emisiune de știință șl 
tehnică pentru școlari) (9,30). Selecțiuni din opereta 
„Ana Lugojana" de Filaret Barbu (12,30). Concert din 
opere românești (18,30). Caleidoscop muzical (20,40). 
Formații instrumentale de muzică ușoară (22.45).

marți

miercuri

O calitate 
’’erle ale

I (21,05).

vist» revistelor (15,05). Antena tineretului, 
care cere... calități I (radio-anchetă) (18,40). Pț 
folclorului nostru (20,50). Atențiune, părinți ț
PROGRAMUL II. Bibliotecă de literatură română. Hen
riette Yvonne Stahl : „Volca” (10,30). Actualitatea cine
matografică Ediție pentru clnecluburi (18,25). Poemul 
folcloric „Pe Dunăre tn jos" de Paul Constantlnescu 
(18,40). Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri ai dramatur
giei românești" Barbu Ștefănescu Delavrancea „Vifo
rul" (21,05). Melodii românești (23.07).

■ ■

JOI PROGRAMUL I. Parada soliștilor 
șt a orchestrelor de muzică ușoară 
(11,15). Melodii din filme (18,30). 
Radioslmpozlon : Cunoașterea șl 
afectivitatea (18,05). Antena tinere

tului (21,05). Moment poetic. Recoltă. (22,45). PROGRA
MUL II. „Cîntare României Socialiste" — program de 
cîntece (8,20). Din țările socialiste. Semicentenarul 
marelui Octombrie. în cel mai nou port de la Marea 
Neagră al Uniunii Sovietice : Iliciovsk (radio-repor- 
taj) (11,15). Din cele mal cunoscute melodii populare 
(12,06). Miorița. Hăulltul din Oltenia subcarpatică. Pre
zentare de Cornellu Georgescu (15,30). Sfatul medicului : 
Reguli de Igienă tn colectivitățile de copii (16,15). Suita 
simfonică ..In lunca Șiretului" de Ion Hartulary-Dar- 
clâe (16,30). In jurul globului (19,45). Amintirile caselor. 
Moment bacovlan. Prezintă Victor Frunză (20,45). Carnet 
de muzică ușoară (22,05).

vineri
PROGRAMUL I. Sfatul medlcu- 
lui : Probleme de igiena muncii 
(9,25). „Prieten drag“ — muzică 
ușoară (14,30). Actualitatea lite
rară : Experimentul poetic. Mi- 

croeseu de Ion Bănuță ; versuri de Gh. D. Vasile ; Re-

PROGRAMUL I. Sfatul medicului : 
Igiena turistului, toamna (9,25). 
„Cîntec mindru-n țară auzi" — 
emisiune de cîntece șl jocuri (9,30). 
Cărți care vă așteaptă (15,05). Con- 

cert-ghlcitoare (muzică de operă) (17,40). Antena tine
retului. Ce notă al la comportare 7 (radio-anchetă) 
(18,40). PROGRAMUL II. Program Interpretat de lau-

REVERSUL LOIALITĂȚII
(Urmare din pag. I)

lei, nici mai mult nici mai puțin. 
Cutare și-a dat tn petec și s-a fă
cut de tot rîsul tocmai cînd nu 
trebuia, dar încolo e băiat bun. 
Cutare a fost văzut pe stradă dis- 
cutînd cam prea pe-ndelete cu o 
femeie pe care lumea o credea la 
locul ei, cutare merge cu nasul în 
pămînt și o face pe modestul, dar 
știm toți ce zace-n el. Și altele de 
felul acesta. Pot exista o mie de 
astfel de „învinuiri", unele de-a 
dreptul hazlii sau ridicole. Și to
tuși, în fiecare dintre ele, sub a- 
parenta lor vestimentație inofen
sivă, se ascund, mai întotdeauna, 
efecte defăimătoare. Și de ce toate 
acestea f Pentru plăcerea pri
mară a unora de a-și asuma o 
„obligație" la care nu-i obligă ni
meni, aceea de comentatori ai vie
ții altora, cunoscuți și necunos- 
cuți ? S-au întrebat vreodată acești 
consumatori de inutil cine le dă

dreptul de a pătrunde acolo unde 
prezența lor este ilegală, în des
fășurarea Intimă a unor existențe ?

Nimeni nu le' dă acest drept. Și 
e bine să le atragem atenția asu
pra acestui lucru, ori de cîte ori 
avem prilejul.

Sînt cazuri în care „mica 
pălăvrăgeală gratuită" își lea
pădă surîsul de circumstanță și 
devine agresivă. Mai întotdeauna, 
punctul de plecare este un senti
ment, acceptat sau nu, de invidie. 
Nemulțumirea vagă, camuflată ori 
directă, că altcineva a obținut un 
plus de la viață, de la tovarășii 
de muncă, din propria sa muncă, 
exacerbează tarele de caracter din 
comportamentul invidioșilor. Bîrfa 
acestora începe să nu mai aibă ni
mic gratuit, devine acidă și țin
tește neapărat undeva. Aici de
făimarea e conștientă, atacul e 
premeditat. Bîrfitoril tși aleg mij
loacele eu atenție *1 rafinament,

Datorăm grijii părintești a parti
dului și condițiilor materiale asi
gurate de stat înflorirea de astăzi 
a învățămîntului din țara noastră. 
Ne bucurăm de pașii înainte pe 
care școala — ca principal izvor 
de cultură și factor de civilizație, 
cum pe drept cuvînt este conside
rată — îi face pe drumul împli
nirii menirii sale majore de a da 
copiilor și tinerilor cultură, edu
cație, entuziasm și competență 
pentru a participa la edificarea 
României socialiste. Sîntem mîndn 
de înalta apreciere ce se aduce 
muncii nobile a corpului profeso
ral, de condițiile în care șîntem 
chemați să lucrăm. Dar ne amin
tim cu emoție de instituții de învă
țămînt, de pionieri ai profesiunii 
didactice și pedagogice, care au 
pus bazele școlii la noi, care și-au 
înscris strădaniile și experiența în 
ceea ce numim, cu mîndrie, tradi
ția valoroasă a învățămîntului ro
mânesc. O asemenea instituție este 
și Liceul pedagogic din Cîmpu
lung-Muscel, 
un secol de existență, 
ai cărui elevi am avut cinstea 
mă număr.

Dacă ne întoarcem cu gîndul 
urmă cu 100 de ani, nu e greu 
ne închipuim cît de modest pi 
fi începutul acestei școli. In

care-și sărbătorește 
de existență, între 

să

în 
să 

ne închipuim cît de modest putea 
fi începutul acestei școli. înfiin
țată la București, sub numele de 
„Școala normală pentru învăță
tori", din inițiativa unor patrioți lu
minați, fondatori ai „Societății pen
tru învățătura poporului român" 
(1866), ea avea drept scop pregă
tirea de învățători pentru sate, 
învățătorii pentru orașe erau pre
gătiți în- școli deosebite, așa-nu- 
mitele școli de institutori. Printre 
ctitorii săi se numărau personali
tăți culturale cu merite deosebite 
în lupta de emancipare națională 
și socială, ca V. A. Urechea, dr 
Carol Davila, Gr. Rosetti, Petrache 
Poenaru și alții. In primul an a 
iuncționat cu numai 72 de elevi — 
fii de țărani din toate județele 
țării — și 12 profesori, desfășurîn- 
du-și activitatea în clădiri proprie
tate particulară, improprii pentru o 
școală. De remarcat că profesorii 
au fost selectați cu cea mai mare 
grijă, printre ei numărîndu-se Ion 
Ionescu de la Brad, C. Exarhu, 
I. C. Masslm ș.a. Cu trecerea ani
lor însă, exigența în selecția pro
fesorilor a slăbit, Iar condițiile 
materiale pentru învățătură s-au 
înrăutățit

reați al Concursului internațional „George Enescu" — 
1967 (9,00). Teatru radiofonic : 100 de ani de la nașterea 
lui Luigi Pirandello — Henric al lV-lea (10,15). Duete 
din opere (12,25). Selecțiuni din „Estrada duminicală" 
(13,40). Sonatina pentru mina stingă de Dinu Llpatti 
(15,50). Cadran cultural (18,25). „La porțile dorului" — 
emisiune de muzică populară (18,40). Itinerar turistic 
românesc : Popas la .. .................. “ ~
tic : Omagiu lui 
(23,22).

porțile Deltei (19.40). Carnet plas- 
Brâncuși (22,15). Discuri inedite

sîmbătă PROGRAMUL I. Cîntăreți al pla
iurilor noastre (10,30). Cîntă Corul 
Radioteleviziunli dirijat de Carol 
Lltvln (16,15). Știință, tehnică, fan
tezie (18,40) Mari cupluri ale iu

birii : „Făt Frumos șl Ileana Cosînzeana". Prezintă 
Titel Constantlnescu (21,05). Moment poetic. Lupul din... 
fabule (22,45). PROGRAMUL II. „Frumoasă ești patria 
mea" — program de cîntece (8.20). File de legendă : 
„Mănăstirea Putna". Scenariu radiofonic de Dumitru 
Almaș (9.20). Semicentenarul marelui Octombrie. Ima
gini ale Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în 
arta plastică românească (10,30). Călătorie în Istoria 
civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători). Po
vestea unul oraș dispărut : „Ur". Prezentare de prof. 
Radu Valentin (11,15). Concert de prinz (14,08). Revista 
revistelor literare (15,30). Din creația compozitorului 
Ion Vasllescu (16,00). Arii din opere (18,50). Scriitori 
la microfon — Nicolae Breban (19,45). Transmisiune 
din sala Ateneului a concertului Orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de stat „George Enescu". Dirijor, Gyka 
Zdravkovlc (R.S.F. Iugoslavia) (20.00). Muzică de dans 
(23.22).

După mulți ani, ăbia în ianuarie 
1898, școala a dobîndit un local 
propriu, coiespunzător — la Cîm- 
pulung-Muscel, în care se află și 
astăzi. A fost amenajată, prin 
munca devotată și însuflețită a 
unor cadre didactice, cu mare dra
goste de profesia lor, o ambianță 
din ce în ce mai favorabilă pentru 
organizarea studiului. Săli de cla
să, de meditație, laboratoare, bi
bliotecă, săli de desen, de muzi
că, de gimnastică, fermă didacti
că pentru activități specifice satu
lui etc, au stimulat desfășurarea 
unui proces de învățămînt temei
nic, ale cărui rezultate s-au vădit 
în activitatea școlară și extrașco- 
lară de mai tîrziu a absplvenților. 
Ei s-au dovedit aproape peste tot 
oameni de inițiativă, energici și 
întreprinzători, ridicînd școlile în 
care au Intrat ca dascăli, contri
buind la răspîndirea culturii în 
mase, participînd la viața socială 
a satului Cei care am fost elevi 
ai acestei școli înainte de instau
rarea orînduirii socialiste ne-am 
dat seama însă și de unele limite 
ale ei Ea era o școală „înfundată", 
absolvenții neavînd posibilitatea 
de a urma mai departe alte școli, 
cu ani de studii puțini în raport cu 
cerințele misiunii de învățător.

In noile condiții, create școlii de 
statul socialist, Liceul pedagogic 
din Cîmpulung-Muscel s-a anga
jat cu toate forțele intelectuale de 
care dispune pe drumul indicat de 
partid, preocupîndu-se intens de 
pregătirea multilaterală a noilor 
promoții de învățători, care se con
sacră instruirii și educării a gene
rații și generații de copil. îmbună
tățirii și modernizării continue a 
planului și programului de învă- 
țămînt, a conținutului teoretic șl 
practic al procesului de însușire a 
nobilei profesiuni de învățător, 
preconizate de forurile centrale de 
învățămînt, colectivul didactic al 
liceului le-a adăugat și le adaugă 
necontenit inițiativa, strădania și 
experiența personală, susținute de 
dorința de a da învățămîntului 
nostru promoții de cadre didactice 
care să facă față cu competență 
cerințelor înalte ale societății noas
tre socialiste.

Sărbătorirea centenarului oferă 
Liceului pedagogic din Cîmpu
lung-Muscel prilejul unui bilanț 
îmbucurător. In răstimp de un se
col. 280 de profesori au urcat la 
catedră, pregătind aproape 4 300 
de învățători, dintre care 1 870 în 
perioada după 23 August 1944. 
Presupunînd că fiecare absolvent 
a purtat mai departe făclia cul
turii cel puțin 30 de ani și că în 
fiecare an cel puțin 30 de elevi ar 
fi primit învățătură de la dascălii 
lor, rezultă că peste 3 800 000 de 
copii și tineri s-au găsit de-a lun
gul acestui 
ducativă și 
stituției pe 
Este, cum
demn de laudă, 
lași timp, obligă 
pe elevii de azi 
activitate superioară sub
calitativ, la o atitudine activă și 
creatoare de însușire a pedago
giei contemporane, de folosire a 
instrumentelor moderne de 
pe care școala, societatea 
la îndemîna educatorilor.

Cerințele puse tn fața
sînt mari și în îndeplinirea aces
tora fostul absolvent aduce urările 
sale de reușită deplină.

secol sub influența e- 
culturalizatoare a in- 

care
se

o cinstim astăzi, 
spune, un bilanț 
dar care, în ace- 
cadrele didactice, 
și de mîine, la o 

aspect

lucru 
le pun

duminică PROGRAMUL I. Teatru radiofonic 
pentru copii, prezintă : Intîlnire 
cu eroii lui Delavrancea : Buni
cul, Bunica, Neghinița. Dramati
zare de Mihail Davidoglu (8.00). 

„De toate pentru toți" (12,00). Estrada duminicală (13,10). 
Sport și muzică (15,00). Teatru scurt : „Un vizitator 
neașteptat4' de Abecassls (20,30). Moment poetic. Dedi
cații Revoluției din Octombrie (22,30). PROGRAMUL II. 
Actualitatea cinematografică : Premierele săptămînli 
(10,45). Noutăți folclorice (12,00). Pagini celebre din 
opere (12,35). Din albumul muzicii ușoare (14,10). Con
curs cu public. Poezie eminesciană (15,10). ,,La horă-n 
sat" — cîntece și jocuri (16,30). Opereta „Poveste din 
cartierul de West" de Bernștein — montaj muzical- 
literar (18,00). Din cele mai frumoase cîntece. cele mai 
frumoase (20,15). Seară de romanțe (21,40). Festivalul 
muzical internațional Bergen — 1967. Din lucrările 
compozitorului Edvard Grieg (23,20).

în gramajInsinuările fiind servite 
fin și progresiv.

— Știți, ăla a spus ceva despre 
dumneavoastră, mi-e jenă să re
produc... In tot cazul, nu mi-aș fi 
închipuit ca tocmai el, în care a- 
veați atîta încredere, să vă nege 
tocmai calitățile pe care noi...

— L-au trimis la specializare, e 
un om capabil, am spus asta și 
în ședință. E inventiv, gîndește, ci
tește... Poate că uneori lecturile îi 
lasă urme „prea" adînci, am desco
perit la el niște idei aidoma cu 
ale unuia care a scris un studiu 
mai de mult, nu-i rețin numele...

— Mi-a spus cineva, pe fugă, 
niște chestii în legătură cu trecu
tul acestui om. Așa, la prima ve
dere, ar părea imaculat... Mă rog, 
eu nu mă pronunț. 11 cunosc, mi-e 
amic, de ce-aș face-o ?

Dar „răul s-a făcut".
Și din nou exemplele »-ar putea 

înmulți Iar ceea ce e cu totul re
gretabil este că insinuarea sau 
calomnia pot cădea pe teren pro
pice. Unii se grăbesc să creadă, să 
transmită, să-și însușească neade
văruri și să opteze pentru niște opi
nii false. Unii se neutralizează 
(„oe-am cumpărat, aia vînd 1"), 
dar se complac pe poziția de ln-

termediari. Alții se pripesc în a 
trage concluzii, nereușind să se 
smulgă din păienjenișul în care 
s-au lăsat atrași.

In conjunctura cotidiană se pot 
ivi și nemulțumiri justificate. Nu
mai că în cazul acesta nu insinua
rea este mijlocul indicat să ofere 
rezolvări, să limpezească lucrurile. 
Există în societatea noastră o enor
mă forță a loialității socialiste, că
reia îi spunem în mod obișnuit 
opinie publică. Aceasta știe să 
rostească orice adevăr cu glas 
tare, are învestitura morală să a- 
tragă atenția, să comenteze, să a- 
țute, uneori să șl

Și fără îndoială 
nie publică va ști 
șl să ridiculizeze 
se cuvine pe cei care se înjosesc 
încercînd să-i înjosească pe alții, 
pe cei care vor să urce nemeritat 
trepte sociale denigrînd pe cei 
care, fără nici o adeziune, profe
sează clandestin defăimarea.

Dacă se mai oficiază încă 
numele tiradei lui Don Bazile, 
ne oprește nimeni să amintim 
lor interesați că In codul nostru 
penal calomnia este considerată 
delict

condamne, 
că aceeași opl- 
să îngrădească 
la timp și cum

tn
nu

ce-

școlii

• Pasărea Phonlx — cinemascop î 
Patria — 12 ; 15 ; 18 ; 21, Capitol — 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 19, 
Grădina Doina — 20, Grivița — 15 ; 
17,45 ; 20,30.
• Lordul de la Alexanclerplatz : Re
publica — 11,45 ; 14 ; 16,30.
• Testamentul incașului — cinema
scop ; Luceafărul — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 21, Festival - 11; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină - 19,30, Are
nele Libertății — 19,30, Feroviar —
10.30 ; 12,45 ; 15,45 ; 17,45 ; 20,15, Excel
sior — 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Mo
dern — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (le 
toate completarea Găteala capului).
• Cine călărește un tigru 7 : Bucu
rești — 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
Gloria (completare Examenul) — 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flamura (com
pletare Nota zece la sport) — 11 ; 16 | 
18,15 ; 20,30.
• Bunicul, Kylijan 
(completare Fantezia

12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
In numele legii t
; 12 ; 14 ; 16,30.
Fantoma» contra
cinemascop : Victoria — 11,15; U.SO ;
; 18,30; 21, ‘_____ ____ '

Răscruce) — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30; 
la grădină — 19.
• Atlt timp cit vot trăi : Lumina —
11.30 ; 13,45 : 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copil : Doina —«
9 ; 10.
• Procesul de la Verona : Doina —
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cloctrlia : Union (completare
Costumul de ceremonie românesc) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Se răresc norii — Maxim Gasparln
— Romanțe — De unde vin copiii — 
1 001 de desene — Piatra șl viața — 
Expresul de noapte : Timpuri noi — 
9—21 tn continuare.
• Șeful sectorului suflete — cinema
scop : Gluleștl (completare 23 August 
1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — 
cinemascop : înfrățirea intre popoare 
(completare Dacă o iubesc) — 15 ; 
17,30; 20.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — 
cinemascop : Dacia (completare Dacă 
aș fi știut 7) — 7,30—21 în continuare. 
Miorița (completare 23 August 1967) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• O zl nu tocmai norocoasă — ci’ 
mascop : Buzești (completare C 
marea dragostei) — 15.30 ; 18.
• Pantera neagră — cinemascop i 
Crîngași — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Recompensa — cinemascop : Bu- 
cegi (completare Permanențe) — 16 ; 
18,15 ; 20,30 ; la grădină — 19, Arta 
(completare Cancerul metalelor) —
15.30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Singur pe lume : Unirea (com
pletare Muzegl pompierilor) — 16 ; 
18,15 : 20,30, Moșilor (completare Exa
menul) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină
— 19.
» Faraonul — cinemascop (ambele 
serii) : Tomls — 12,15 ; 15,45 ; 19,15, 
Melodia — 12.30 : 16.« ; 20;
• Canaliile : Flacăra (completare
Arhitectura universului) — 15.30 ; 18 ;
20.30, Drumul Sării (completare Apar
tamentul) — 15 ; 17,30 ; 20. Grădina 
Vltan — 19.
• Secerișul roșu : Vltan — 15,30 ; 18.
• Cum să furi un milion — cinema
scop : Popular (completare Aragaz) — 
15 ; 18 ; 20,45. Ferentari — 14,30 ; 17.30 ;
20.30.
• Omul pe care-1 iubesc — cinema
scop : Munca (completare 450 de ani 
de la ttrnoslrea bisericii Mănăstirii 
Argeș) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• French-Cancan : Cosmos (comple
tare Scoarțe din Rodope) — 15.30 ; 18 ;
20.30 #
• Dimineața, devreme — cinemasc'-"': 
Viitorul (completare Copilărie furt ‘
— 15,30 ; 18 ; 20,30. r
• Comisarul X — cinemascop : Co- 
lentina (completare Dirijorul străzii)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele 
serii) Volga — 16.15 ; 19,45.
• Sus mtinile domnilor polițiști ! i 
Floreasca (completare Orizont științi
fic nr. 8/1967) - 16 ; 18,15 ; 20.30. Gră
dina Tomis — 18.
• Marele restaurant — cinemascop : 
Rahova (completare Albina româ
nească, Apls Meliflca Carpatina) —
15.30 ; 18 ; 20.30 ; la grădină — 19.
e Căutătorii de aur din Arkansas — 
cinemascop : Progresul (completare 
Cvartet) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina 
Progresul Parc — 19,30.
» Castelanii : Lira (completare Ori
zont științific nr. 8/1967) — 15,30 ; 18 ;
20.30 . Cotroceni (completare înflorim 
și noi cu țara) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Tar și general : Pacea (completare 
Mărășești 1917—1967) — 16 ; 18 ; 20.
» Să-mi faceți una ca asta I : Gră
dina Buzești (completare Chemarea 
dragostei) — 20,30.

• Bunicul, Kylijan șl eu t Central
- ’i cu... șuruburi)

io

16

Cinemateca

Scotland Yard
11,15, 13,30 ; 

Aurora (completare

Adunarea de la
Cîmpulung - Muscel

Cîmpulung Muscel, străveche ce
tate de scaun a Țării Românești, o- 
raș cu bogate tradiții istorice și cul
turale, a sărbătorit ieri un însem
nat eveniment cultural : liceul pe
dagogic de aici a împlinit 100 de 
ani de existență. La festivități au 
fost prezenți conducători ai organe
lor locale de partid și de stat, re
prezentanți ai Ministerului învăță- 
mîntului, ai U.T.C. Alături de pro
fesorii și elevii de azi ai 
venit la sărbătorire foști 
elevi, părinți, numeroși 
muncii din localitate.

După cuvîntul de 
rostit de tov. Marin 1 
ședințele Comitetului < 
Sfatului popular al orașului Cîmpu
lung, profesorul emerit Nicolae Ni- 
colaescu, directorul liceului, a pre
zentat un amplu istoric al acestei 
instituții șfcolare. Au salutat liceul 
sărbătorit tovarășul Constantin San
du, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regional Ar
geș, tn numele biroului comitetului 
regional de partid și al comitetului

liceului au 
profesori și 
oameni ai

deschidere, 
Roșu, pre- 
executiv al

executiv al sfatului popular regi o 
nai, profesorul Stanciu Stoian. 
membru corespondent al Academiei, 
din partea Ministerului Învățămîn- 
tului, și alții.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, în încheierea 
fost trimisă
P. C. R„

adunării a 
o telegramă C.C. al 
tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, în care membrii corpului 
profesoral și elevii liceului, expri- 
mîndu-și mulțumirea și recunoștin
ța pentru prețuirea și grija arătată 
de partid școlii și slujitorilor ei, se 
angajează să-și consacre întreaga 
putere de muncă, talentul și expe
riența educării tinerelor generații, 
ridicării continue a nivelului știin
țific al învățămîntului, propășirii 
culturii românești.

Participanții au asistat apoi la 
dezvelirea unei plăci comemorative 
au vizitat localul școlii și expoziția 
deschisă cu prilejul sărbătoririi cen
tenarului și au urmărit un bogat 
program cultural-artistic susținut de 
elevii liceului pedagogic.
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SPORT CAMPIONATE
COMPETIȚII

La Odessa

NOU
Baschetbaliștii sovietici, MECIURIINTERCLUBURI 

LA FOTBAL

RECORD
campioni europeni

• ROMÂNIA PE LOCUL 5

ROMANESC
LA 80 M.
GARDURI

La Odessa a luat sfîrșit dumi
nică întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele selecțio
nate de tineret ale R. S. S. Ucrai
nene și României. Atleții români 
au terminat învingători cu scorul 
de 169—140 puncte (98—93 la 
masculin și 71—47 la feminin). 
Valeria Bufanu a stabilit un nou 
record al României (senioare), tn 
proba de 80 m garduri, cu timpul 
de 10" 8/10.

Campionatul euro
pean masculin de 
baschet s-a încheiat 
aseară la Helsinki 
(turneul pentru locu
rile l—4) și Tampere 
(turneul pentru locu
rile 5—8). Meciul 
pentru titlu și l-au 
disputat reprezenta
tivele Uniunii Sovie
tice și Cehoslovaciei. 
După primele 20 de 
minute de joc, echi
pa sovietică avea un 
avans de 10 puncte 
(40—30).

Cum și după pauză 
raportul de forțe a 
rămas neschimbat, 
baschetbaliștii sovie
tici avind chiar un 
plus de eficacitate 
față de prima repriză,

victoria a revenit e- 
chipei U.R.S.S. Re
zultat final : 89—77. 
Astfel, la această a 
XV-a ediție a campio
natului european, 
baschetbaliștii sovie
tici devin pentru a 
noua oară campioni 
ai continentului, care 
de altfel dețin și tit
lul de campioni ai 
lumii.

Echipele Bulgariei 
și Poloniei au luptat 
pentru locurile 3—4. 
în prima repriză, a- 
vantajul a aparținut 
bulgarilor (42—40), 
dar finalmente succe
sul a fost de partea 
polonezilor. Scor 80— 
76

In ultima zi a cam

pionatului european, 
echipa României a 
întrecut cu scorul de 
71—64 (41—33) echi
pa Finlandei, clasin 
du-se astfel pe locul 
5. In continuare, cla
samentul se prezintă 
astfel : 6 Finlanda;
7. Italia ; 8 Izrael; 
9 Iugoslavia, 10 Spa 
nia; 11 Franța; 12 
Grecia ; 13 Ungaria ;
14 R D Germană ;
15 Belgia; 16.
landa

Alte rezultate 
registrate ieri: 
gia-Olanda 
Ungaria-R
mană 78—62 ; Italia- 
Izrael 74—72 ; Fran- 
ța-Grecia 74—-69 ; 
goslavia-Spania 
—73.

Echipa de fotbal Rapid Bucu
rești, care se află în turneu în 
R F. a Germaniei, a jucat ieri în 
compania echipei S K. Karlsruhe 
Fotbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (1—1), prin 
punctele înscrise de Codreanu 
(min. 17) și Pop (min. 62). Pentru 
gazde a marcat Miiller, în primul 
minut.

o-
in- 

Bel- 
92—77 ; 

D Ger-

lu-
101

★
BACAU (corespondentul „Scîn- 

teii"). Deși amicală, întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre Di
namo 
R.S.F.S. 
teres 
sită de aportul a trei titulari, che
mați în loturile reprezentative, a 
luptat pentru un rezultat onorabil. 
Meciul s-a încheiat cu scorul de 

înscris Băluță (min. 29) 
(min. 79) pentru gazde ; 
(min. 69) și Beleakov 
pentru oaspeți.★

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa de fotbal Honved 
Budapesta a jucat duminică la 
Cluj cu Universitatea. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 4—2 
(1-0).

și selecționataBacău
Ruse a suscitat un viu in- 
Echipa băcăoană, lip-

FOTBAL Un joc și un rezultat valoros

ROMÂNIA (tineret) - UNGARIA (tineret) 3-0

2—2. Au 
și Ene II 
Esterkov 
(min. 76)

leri la rugbi

Cronica zilei

Duminică seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Roma, Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, care, la invitația ministru
lui comerțului exterior al Italiei, 
Giusto Tolloy, a făcut o vizită în 
această țară.

în timpul vizitei, ministrul român 
a avut întrevederi cu personalități 
ale vieții economice italiene și a 
semnat Protocolul comercial româ- 
no-italian pe 1968.

★
Duminică a avut loc la Năsăud 

dezvelirea unui bust al cărturarului 
și luptătorului revoluționar român 
Vasile Nașcu. Lucrarea este sem
nată de Corneliu Medrea. Cu acest 
prilej, Societatea de științe istorice 
și filologice, filiala Cluj, a organizat 
aici o sesiune de comunicări știin
țifice. Istorici și filologi clujeni și 
năsăudeni au vorbit despre perso
nalitatea marelui gînditor și om 
politic, despre contribuția acestuia 
la apărarea drepturilor românilor 
din Transilvania, la întărirea și 
dezvoltarea învățămîntului în limba 
română. La muzeul din Năsăud a 
avut loc deschiderea unei expoziții 
omagiale Vasile Nașcu. Documen
tele — cărți, scrisori, fotografii, acte 
oficiale etc. — au fost expuse de 
Biblioteca Academiei și Arhivele 
statului.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE ITALIENE

Delegația parlamentară italiană, 
condusă de senatorul Giuseppe 
Maria Sibille, președintele Grupu
lui parlamentar Italia-România, 
însoțită de deputății C Paraschi- 
vescu-Bălăceanu și Tudor lonescu, 
a plecat duminică într-o călătorie 
în țară

în cursul dimineții, oaspeții au 
făcut o vizită președintelui Sfatu
lui popular al orașului Constanța, 
Petre Nicolae, după care au depus 
o coroană de flori la statuia poetu
lui roman Ovidiu.

în continuare, au vizitat litoralul

Mării Negre, stațiunea experimen- 
tal-viticolă de la Murfatlar ș' 
Muzeul arheologic al regiunii Do- 
brogea

în timpul vizitelor, senatorul 
Giuseppe Maria Sibille a elogiat 
dezvoltarea impetuoasă pe care a 
cunoscut-o litoralul românesc și 
orașul Constanța, de la ultima sa 
vizită făcută în urmă cu zece ani.

în cinstea oaspeților italieni 
președintele sfatului popular al 
orașului a oferit un dejun la Ca
zinoul din Constanța.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut rece, cu cerul variabil. In- 
norăn mai accentuate sau 
semnalat în Muntenia, unde în 
cursul dimineții local s-au sem
nalat ploi temporare. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 11 grade la Joseni 
și 21 grade la Tr. Severin. In 
București : Vremea a fost in

stabilă, cu cerul acoperit în 
cursul dimineții, cînd a plouat 
temporar. După-amiaza cerul a 
devenit variabil. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera 
tura maximă a atins 14 grade

Timpul probabil pentru 10, 11 
și 12 octombrie. In țară : Vre
me in curs de încălzire. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai 
pronunțate în nordul țării, unde 
vor cădea ploi locale. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, local mai coborjte. 
iar maximele între 15 și 25 df 
grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere. 
Ceață slabă dimineața.

Ultimul meci din „suita de patru" 
a confruntărilor fotbalistice româ- 
no-maghiare, desfășurat ieri după- 
amiază pe stadionul „Republicii" 
din Capitală, a prilejuit o frumoasă 
victorie românească. Reprezentati
va de tineret a țării noastre a în
trecut cu scorul de 3—0 reprezenta
tiva similară a Ungariei. Deși tere
nul a fost moale din cauza ploii a- 
bundente, fotbaliștii români au pre
stat, în special în repriza secundă, 
un joc de bună factură, cu frumoa
se schimburi de mingi și acțiuni 
periculoase la poarta echipei ma
ghiare.

Iată, concentrate în 5 puncte, a- 
precierile despre meci ale secreta
rului general-adjunct al Federației 
române de fotbal. FLORIAN TĂ- 
NĂSESCU.

formații au furnizat însă și faze a- 
preciabile, mai ales în partea a 
doua a meciului Greșelile jucători
lor noștri din prima parte a meciu
lui își au originea, cred, în preo
cuparea lor prea mare de a da gol ; 
cu gîndul la finalizare, ei făceau 
erori tactice, pierdeau balonul.

2. Jucătorii
Din formația noastră mi-au plă

cut îndeosebi Dumitrache, Boc, Săt
măreanu, Grozea, Dinu. Maghiarii 
au contat pe viteza și tehnica lui 
Fazekas, Dunai III, Somog.y (uneori 
cam dur), dar și pe replica fermă a 

Gall, Horvath I. O im- 
a lăsat și

Oprișan, Grozea, Dumitrache, Țară- 
lungă sau Tătaru II) echipa noastră 
a corespuns aproape integral. Și 
dacă jocul i-a reușit în fata unei 
formații oricum superioare celor 
două intîlnite în acest sezon (la 
Graz, cu Austria, și la Eskișehir, cu 
Turcia) sînt tentat să cred că avem 
ceva „speranțe".

Este de dorit ca pregătirea ti
nerilor noștri fotbaliști să stea mai 
mult în atenția antrenorilor de la 
cluburi. întrucît. cu toții ne dăm 
seama, lotul reprezentativ de se
niori are nevoie de împrospătări 
serioase și imediate.

„Cartierul general' al rugbiști- 
lor în etapa de ieri a fost situat 
la stadionul Tineretului, pe tere
nurile căruia s-au desfășurat me
ciuri din ambele divizii. în cen
trul atenției a stat cuplajul Pro- 
gresul-Agronomia Cluj și Dina- 
mo-Politehnica Iași. Meciul

Lucrările

1. Calitatea jocului

apărătorilor 
presie bună 
Bicskei.

portarul

în general, jocul a fost de nivel 
tehnic mediu, nu mediocru. Ambele

3. Despre autorii golurilor

Rezultate 
în divizia B lomo

agricole
(Urmare din pag. I)

aceștia au fost : Boc

Programul 
meciurilor de joi

Etapa din 6 septembrie a 
diviziei A se dispută joi 12 
octombrie, cu excepția meciu
lui F. C. Argeșul-Dinamo Bucu
rești, amînat pentru săptămîna 
viitoare, întrucît, după cum se 
știe, miercuri la Budapesta e- 
chipa argeșeană susține retu
rul partidei din „Cupa orașe
lor tîrguri" cu Ferencvaros 
Budapesta.

Iată partidele de joi : Pro
gresul — Petrolul; Universita
tea Cluj — Universitatea Cra
iova ; Farul — Steaua ; Ra
pid — Jiul; U.T.A. — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Dinamo Bacău — 
Steagul roșu.

în ordine,
(min 49) — la o centrare pe deasu
pra apărării adverse ; Grozea (min. 
73) — cu un 
trache (min. 
capul a unei 
tremis, chiar
de către Sătmăreanu. Dar pe puțin 
încă trei goluri s-au ratat la poarta 
maghiară...

șut splendid ; Dumi- 
75) — o reluare cu 
mingi centrate in ex- 
de pe linia de corner,

4. Arbitrajul
Bulgarul A. Gaidorov a condus 

corect, autoritar, confirmînd repu
tația internațională 
bucură.

Seria I. Portul Constanța- 
Ceahlăul Piatra Neamț 1—0 ; 
Chimia Suceava-Poiana Cim- 
pina 0—0 ; C.S.M.S. lași-Side- 
rurgistul Galați amînat; Me
talul București-C.F.R. Pașcani 
2—0 ; Chimia Rimnicu Vilcea- 
Politehnica București 1—0 ; 
Victoria Roman-Metrom Bra
șov 2—0 ; Electronica Obor- 
Flacăra Moreni 3—2. în cla
sament, după 8 etape, conduce 
C.S.M.S. lași cu 12 puncte (și 
un joc mai puțin)

Seria a Il-a. Metalul 
doara-C F.R. Cluj 
C.S.M. Sibiu-Minerul
Mare 0—0 ; C.F.R. Timișoara- 
Crișul Oradea 2—0 ; C.F.R 
Arad-Politehnica Timișoara
2—0; A.S. Cugir-Industria Sir- 
mei Cimpia Turzii 2—0 ; Gaz 
metan Mediaș-C.S.M. Reșița 
1—0 , Olimpia Oradea-Vagonul 
Arad 1—1. în clasament, după 
8 etape, conduce C.F.R. Timi
șoara cu 13 puncte.

Hune-
1—0 ; 
Baia

de care se

5 Concluzii
că în formula 
(adică : Rădu-

Boc, Dinu,

PE SCURT

Personal, consider 
din repriza secundă 
canu — Sătmăreanu, 
Vigu — Lupulescu, Strîmbeanu —

0 nouă victorie
DE PESTE HOTARE românească în

MECIUL DE RUGBI ROMANIA-FRANȚA LA 19 DECEMBRIE, LA
NANTES. — Federația franceză de rugbi a dat publicității calendarul 

internațional al noului sezon. La 25 noiembrie, la Paris, echipa Franței 
va intîlni pe cea a Noii Zeelande. MECIUL FRANȚA-ROMÂNIA a fost 
fixat pentru 19 DECEMBRIE ÎN ORAȘUL NANTES. în continuare, se 
vor desfășura jocuri cu echipele Scoției, Angliei și Tării Galilor, conțină 
pentru „Turneul celor 5 națiuni".

HNOU RECORD MONDIAL LA CICLISM. — Cu prilejul unui concurs 
de ciclism desfășurat pe velodromul din Erevan,_ sovietica RAISA

de la Ankara

de UR- 
Vechiul

OBODOVSKAIA a stabilit un nou record mondial în proba 
MĂRIRE INDIVIDUALĂ (5 000 m) cu timpul de 6'55" 7/10. 
record (7'03"l/10) aparținea colegei sale Nina Sadova.

■ VARȘOVIA-BERLIN LA FOTBAL. - Aproape 20 OpO de spectatori 
au fost prezenti la meciul internațional de fotbal dintre echipele

selecționate ale orașelor Varșovia și Berlin. Au cîștigat cu 1—0 fotbaliștii 
polonezi.
Uf SUB 56" LA 100 M FLUTURE ! — Cu prilejul unui concurs de 

natație desfășurat in Berlinul occidental, cunoscutul înotător ame
rican MARK SPITZ a stabilit un nou record mondial în proba de 100 m 
FLUTURE cu timpul de 55"7/10. Vechiul record (56'3/10) aparținea com
patriotului său Russell. MARK SPITZ a corectat recordul lumii și la 
200 m FLUTURE : 2'05''7/10.

■ LA RIGA A ÎNCEPUT MECIUL 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH din

tre echipele mixte ale R.S.S. Letone 
și României. După primul tur, sco
rul este de 5,5—4,5 puncte in favoa
rea gazdelor.
fc. MECIURI INTER-ȚARI LA 
» FOTBAL. — Ieri după amiază, la 
Sofia s-a disputat partida amicală 
dintre selecționatele BULGARIEI și 
U.R.S.S. Jocul, din desfășurarea că
ruia am putut urmări unele aspecte 
pe micul ecran, s-a terminat cu vic
toria fotbaliștilor sovietici. Scor 2—1. 
De remarcat că pînă către final bul
garii conduceau cu 1—0 prin punctul 
înscris de Dermendjiev în min. 10. 
Autorii golurilor 
Streltov (min. 75) 
(min. 87).

La Hamburg s-au
pele R.F.G. și Iugoslaviei. Fotbaliștii 
vest-germani au învins cu 3—1 (1—0). 
Meciul a contat pentru campionatul 
european.

La Bruxelles, pe stadionul „Hey- 
sel“, în cadrul campionatului euro
pean de fotbal, o victorie surprin
zătoare ; POLONIA-BELGIA 4—2 
(2—2).

In penultima zi a concursului in
ternational de călărie de la Ankara, 
sportivul român Vasile Pinciu a 
dominat cu autoritate proba de 
obstacole (1,30 m — 11 obstacole). 
El a realizat pe calul Gratis timpul 
de 64" 8/10. De remarcat că Pinciu 
(cu Grațiela) a ocupat și locul se
cund cu rezultatul de 65” 8/10, cu
cerind astfel premiile acordate pen
tru primele două locuri în clasa
ment. Premiul „Mithat Pașa” a re
venit călărețului turc Ev gin Mir el. 
pe Derviș. Eanga (România) cu 
Simplon, Guenov (Bulgaria) și Oncu 
(Turcia) s-au clasat pe locul doi la 
egalitate.

învingătorilor : 
și Banișevski

întîlnit echi-

DUPĂ 3 REMIZE 
FLORIN GHEORGHIU 

A OBȚINUT
PRIMA VICTORIE 

ÎN TURNEUL
DE LA WINNIPEG

Turneul internațional de 
de la Winnipeg (Canada) a 
tinuat cu desfășurarea partidelor 
din runda a 4-a. Florin Gheor
ghiu (care terminase remiză pri
mele trei partide) a obținut vic
toria In fața lui Kagan și totali
zează acum 2,5 puncte. în clasa
ment conduce Larsen cu 2,5 
puncte și o partidă Întreruptă. 
Keres, Spasski și Matanovici to- 
talizeazâ, de asemenea, cite 2,5 
puncte.

Tușă strînsă in meciu 
Politehnica s

deschidere a prilk/Uit luptă 
deosebit de echilibrată, din care 
au ieșit victorioși rugbiștii de la 
Progresul. Scor 5—3. în ciuda 
anticipărilor, și partida vedetă a 
ocazionat o luptă strînsă. Ieșenii 
însă n-au avut deloc forță de 
percuție Vitalitatea și pare-se în
treaga lor atenție ș,au concen
trat spre linia de tiei-sferturi ad
versă și în general spre jocul la 
mînă al dinamoviștilor, fiind prea 
bine știut că tocmai acestea sînt 
armele preferate ale bucureșteni- 
lor Se poate aprecia că în bună 
parte tactica le-a reușit, căci di- 
namoviștii n-au putut marca de- 
cît o dată din atacuri propriu-zise. 
Scor final : 9—3 pentru dinamo- 
viști.

După amiază, pe stadionul pro
priu din Giulești, echipa Rapid a 
învins cu 11—0. pe Precizia Să- 
cele -

Alte rezultate : Rulmentul Bîr- 
lad — Grivita roșie 0—3, Știința 
Petroșeni — Steaua 11—6 (1), Fa
rul Constanța — Gloria 14—6.

Ciclism pe velodrom
Velodromul Bucureștiului, cel 

din parcul sportiv Dinamo, n-a 
putut găzdui ieri dimineață ultima 
probă a campionatului republi
can de ciclism pe pistă. Cauza 
a constituit-o ploaia abundentă 
din cursul nopții, datorită căreia 
pista de concurs a devenit im
practicabilă. Juriul organizatoric 
a decis amînarea probei pentru 
mîine, marți, cu începere de la 
ora 16. „Cursa epilog" a campio
natului va reuni circa 30 de a- 
lergători. Aceștia vor lupta pen
tru cucerirea titlului de campion 
în proba cu adițiune de puncte. 
Protagoniștii cursei sînt repre
zentanții cluburilor Steaua și Di
namo.

Proba de urmărire pe echipe 
(4 000 m), disputată sîmbătă, a 
revenit formației Steaua (4' 48" 
4/10). Pe locul doi — Dinamo 
(4' 53" 8/10).

Rubrică realizată de 
Ion DUMITRIU

Ieri dimineață In Capitală la bozinul „Tineretului" a avut loc meciul de 
polo pe apă dintre Rapid București si Vagonul Arad. Au învins rapidiștii cu 

scorul de 6—4 Foto : M. Cloo

gricolă din Popești, 
unde, pînă la 4 oc
tombrie, s-au însă- 
mînțat numai 310 ha 
în terenuri pregătite 
din vară, din cele 750 
ha planificate. în po- 
rumbiște de-abia au 
început arăturile. 
Numai 20 ha erau e- 
liberate de porumb 
și celelalte culturi 
tîrzii. Conducerea a- 
cestei cooperative în- 
tîrzie să ia măsuri 
energice pentru folo
sirea din plin a fiecă
rui atelaj la trans
portul porumbului de 
pe cîmp Sub posibi
lități sînt rezultatele 
și la cooperativa a- 
gricolă Tg. Frumos 
unde s-au însămînțat 
doar 360 hectare din 
1 000 ha prevăzute. 
Ritmul nesatisfăcă
tor se datorește intîr- 
zierilor în pregătirea 
terenului.

în unele cooperati
ve agricole, cum este 
cea din Văleni, raio
nul Vaslui, se mani
festă și alte neajun
suri. Adesea tractoa
rele stau cu semănă- 
torile pînă la orele 
10—11 la capătul tar
lalelor din cauză că 
nu se asigură sămîn- 
ța necesară Nici a- 
cum cooperativa din 
Văleni nu are sămîn- 
ța schimbată la baza 
de recepție în aceas

tă situație, care vă
dește lipsă de spirit 
gospodăresc, se află 
și alte cooperative a- 
gricole. în raioanele 
Bîrlad și Negrești a- 
cest lucru s-a întâm
plat datorită faptu
lui că sămînța pen
tru schimb de la ba
zele de recepție nece
sita încă o condițio
nare. Din această 
cauză mijloacele de 
transport ale coope
rativelor au făcut 
zeci de drumuri „în 
gol“ la baze și înapoi. 
De fapt, în întreaga 
regiune schimbul de 
sărnînță nu s-a efec
tuat decît în propor
ție de 54 la sută Ast
fel de situații arată 
cît este de necesară 
organizarea judicioa
să a muncii pentru 
eliberarea terenurilor 
de culturile tîrzii, 
urgentarea schimbu
lui de semințe, gră
birea ritmului arătu
rilor, folosirea în în
tregime a timpului 
prielnic pentru însă- 
mînțarea griului și 
celorlalte culturi 
Organele de partid, 
consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste 
din regiune, au dato
ria de a depista și 
înlătura operativ ne
ajunsurile ce se mai 
ivesc pentru ca toate 
lucrările agricole de 
toamnă să se efec
tueze la timp.

în regiunea 
Mureș-Autonomă 

Maghiară
Potrivit datelor de 

la consiliul agricol 
regional, pînă la 4 
octombrie, cooperati
vele agricole de pro
ducție din regiunea 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară au însămînțat 
griul pe aproape 
29 000 ha, efeea ce i e- 
preztnt.ă 33,5 la sută 
din plan. La această 
lucrare, fruntașe sînt 
cooperativele agrico
le de producție din 
raioanele Luduș, 
Gheorghieni și Re
ghin care au depășit 
cu mult media pe 
regiune. Dar. deși 
timpul optim pentru 
semănatul griului se 
apropie de sfîrșit, în 
unele locuri lucrările 
sînt încă mult ră
mase în urmă. Cu ac
tuala viteză la semă
nat, în raioanele Tg. 
Mureș, Odorhei și 
Tîrnăveni nu se rea
lizează ritmul prevă
zut. Cooperativele a- 
gricole din raionul 
Tg. Mureș continuă 
să se situeze pe ulti
mul loc la executarea 
lucrărilor agricole de 
toamnă. „Semănatul 
griului mai constituie 
o problemă destul de 
dificilă încă la coope
rativele agricole Că- 
lugăreni, Eremitu și 
altele — ne-a spin 
Atila Csomos. Ingi
ner șef la S.M.T. 
Miercurea Niraj. Din

cauza lor, planul ini
țial stabilit de către 
S.M.T., cu privire la 
folosirea rațională a 
parcului de mașini și 
tractoare, nu se reali
zează integral. Ast
fel, la executarea a- 
răturilor pentru se
mănat am prevăzut 
150 de tractoare, din 
care putem folosi 
doar 118, iar la se
mănatul griului, din 
cele 80 tractoare pre
văzute lucrează nu
mai 26. Aceasta se 
datorește faptului că 
în unele locuri nu 
s-a eliberat terenul, 
iar în altele, în ur
ma solicitării consi
liilor de conducere, 
un număr însemnat 
de tractoare am fost 
nevoiți să le dirijăm 
la executarea tran
sporturilor".

în cele 30 de uni
tăți deservite de 
S.M.T. Miercurea Ni
raj, la nefuncționarea 
ritmică a mașinilor 
și tractoarelor contri
buie și alte cauze. La 
sediul brigăzii de 
tractoare nr. 20 din 
comuna Chibed, în
tr-o dimineață, la o- 
rele 8,50, stăteau 5 
tractoare. Mecaniza
torul Mihail Peterfi 
ne-a spus că supor
tul rupt trebuia 
schimbat de mai 
multe zile, ceea ce 
nu s-a făcut Un alt

tractor „trona" pe 
butuci din cauza lip
sei unui șurub. De- 
plasîndu-ne ia sediul 
cooperativei, am afiat 
că cele 5 tractoare, în 
realitate scoase din 
funcțiune, figurează 
pe hîrtie că lucrează 
la pregătirea terenu
lui. Primim această 
informație de la con
tabilul șef, deoarece 
inginerul era chemat 
la raion, în plină zi 
de campanie. Așa se 
face că la această coo
perativă din cele 
300 ha prevăzute a 
se însămînța cu grîu 
s-au realizat doar 30 
ha. în această unita
te, din 146 ha cu 
cartofi și porumb, 
care constituie pre
mergătoare pentru 
grîu. nu s-au recoltat 
decît 70 de ha. Lipsu
rile organizatorice au 
determinat și nefolo- 
sirea la întreaga ca
pacitate a mașinilor 
și utilajelor proprii.

Nerespectarea gra
ficului de însămîn- 
țări se datorește unor 
cauze asemănătoare 
și la cooperativele a- 
gricole Măgherani, 
din raionul Tg. Mu
reș, lara de Mureș 
și Aluniș, raionul Re
ghin, Chimitelnic și 
Grindeni din raionul 
Luduș, Rugănești și 
Eliseni din raionul 
Odorhei.

în unele cooperati
ve consiliile de con
ducere. specialiștii 
nu asigură o calitate 
bună a lucrărilor. 
Astfel, brigada nr. 10 
de tractoare de la 
cooperativa agricolă 
Găești, raionul Tg 
Mureș, la pregătirea 
patului germinativ a 
neglijat executarea 
discuitului conform 
regulilor, lucrare care 
pînă la urmă a tre
buit să fie repetată. 
Cu ocazia unui con
trol pe teren ,1a coo
perativa agricolă din 
Iclănzel, raionul Lu
duș, s-a constatat că 
brigada condusă de 
Vasile Șopterean a e- 
xecutat împrăștierea 
îngrășămintelor cu 
goluri, suprafețe mari 
de terenuri rămînînd 
nefertilizate. într-o 
altă tarla s-au exe
cutat arături cu mul
te greșeli, iar apoi nu 
s-a mai făcut nici c 
pregătire a patului 
germinativ, însămîn- 
țîndu-se în teren cu 
bulgări.

Este necesar ca or
ganele locale de 
partid și de stat, con
ducerile unităților a- 
gricole să acorde o 
mai mare atenție fo
losirii mașinilor și 
utilajelor, să asigure 
ca peste tot să se in
tensifice ritmul lu
crărilor și să se res
pecte întrutotul regu
lile agrotehnice în 
vederea realizării u- 
nei producții bogate 
în anul viitor și strîn- 
gerii la timp și fără 
pierderi a recoltei 
din acest an.

Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii”

ORAȘUL 

SAVANȚILOR
(Urmare din pag. I)

Științe a Uniunii Sovietice sînt con
sacrate unor domenii deosebit de ac
tuale ale științei, ca de exemplu : 
Institutul de hidrodinamică, condus 
de acad. M. Lavrentiev, președintele 
filialei siberiene a Academiei, unul 
dintre întemeietorii Akademgorodok- 
ului, Institutul de fizică atomică, 
cel mai mare dintre institutele de 
aici, condus de acad. G. Budker, 
Institutul de chimie organică, con
dus de acad. N. N. Vorojțov Jr., In
stitutul de cataliză, condus de acad. 
G. K. Boreskov, institutele de chimie 
anorganică, de cinetică și combus
tie, de genetică, calcul, economie, 
geologie și geografie.

Dotarea institutelor din domeniul 
chimiei, pe care le-am vizitat, este 
impresionantă, ea constînd din apa
rate cu performante ridicate. Tema
tica de cercetare se remarcă prin 
abordarea cu precădere a probleme
lor fundamentale ale științei. Ata- 
cîndu-se asemenea probleme cu mij
loacele cele mai moderne și cu nu
meroși cercetători selecționați după 
criterii riguroase, sînt asigurate ni
velul științific corespunzător, multi
lateralitatea cercetărilor, precum și 
condițiile de fructificare a descope
ririlor făcute.

în Akademgorodok există o uni
versitate de tip special. Ea își În
dreaptă eforturile către descoperirea 
talentelor științifice deosebite, in ve
derea formării a ceea ce conducă
torii acestei universități numesc o 
elită intelectuală și o pepinieră de 
savanți. Criteriul de selecționare 
pentru toate facultățile acestei uni
versități, inclusiv cele de chimie, 
biologie și științe economice, îl con
stituie rezultatul olimpiadelor unio
nale de matematică. Concursul de 
admitere la această universitate, la 
care participă cîștigătorii olimpiade
lor, are probe de matematică extrem 
de dificile, alături de disciplinele de 
specialitate. Cursurile sînt tinute de 
oameni care lucrează nemijlocit in 
domeniul cercetării științifice — de 
la academicieni și pînă la tineri cer
cetători. In ultimii doi ani de facul
tate, aproape întreaga activitate de 
laborator a studenților se desfășoară 
in cadrul institutelor de cercetări ale 
Academiei. Aceasta face ca toate lu
crările de absolvire să reprezinte 
contribuții științifice care, deși de 
amploare diferită, au un caracter de 
originalitate. In acest fel studenții 
sînt deprinși încă din timpul facul
tății să ia contact cu literatura de 
specialitate, cu tehnicile experimen
tale clasice și moderne si. mai a.es, 
cu frontierele actuale ale științei. 
Puși în aceste condiții, ei învață să 
verifice orice afirmație scrisă, deci 
să trateze știinta ca pe un organism 
viu și în permanentă transformare. 
Este evident că acest sistem e de 
natură să stimuleze fantezia, gîndi- 
rea creatoare, ambiția și entuzias
mul cercetătorilor, care ajung să se 
afirme la o vîrstă la care sistemul 
tradițional abia le permitea să între
prindă primii pași în știință. în aces
te condiții, premisele sînt asigurate 
pentru ca în acest centru științific 
să apară rezultate de prestigiu, care 
împing știinta și tehnica înainte.★

In tradiția Akademgorodok-ului au 
intrat conferințele științifice uniona
le, organizate cu precădere iarna si 
conferințe internaționale tinute in 
timpul verii. Alegerea acestui loc 
drept sediu al unor manifestări știin
țifice internaționale, de tipul celeia 
la care semnatarii rîndurilor de față 
au participat, vine să confirme ni
velul ridicat al cercetărilor și inte
resul pe care ele îl suscită în lumea 
științifică.

Al optulea simpozion international 
consacrat radicalilor liberi, organizat 
sub auspiciile Uniunii Internationale 
de Chimie Pură și Aplicată (IUPAC), 
a reunit circa 200 de cercetători, din 
care jumătate de peste hotare. Spre 
deosebire de precedentele întîlniri 
consacrate acestui domeniu, simpo
zionul din 1967 a fost axat în special 
pe metodica experimentală de pro
ducere. detecție și identificare a ra
dicalilor liberi.

în programul conferinței au tost 
incluse trei comunicări românești 
provenind de la Institutul de fizică 
atomică al Academiei Republicii So
cialiste România și Centrul de radio- 
biologie și biologie moleculară al 
Ministerului Sănătății si Prevederi
lor Sociale.

Orășelul siberian al științei repre
zintă o grandioasă experiență, o vis 
manifestare a muncii și creației o- 
menești ; cele văzute acolo constituie 
încă o expresie a eforturilor făcute 
de Uniunea Sovietică pentru progre
sul continuu al științei, a remarca
bilelor ei victorii dobtndite dintr-un 
sir de domenii de Importanță hotă- 
rîtoare pentru dezvoltarea civilizației 
umane.
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SOSIREA LA VARȘOVIA 
A PREMIERULUI INDIEI,

și țările in curs 
de dezvoltare

a problemelor
Orientului Apropiat

INDIRA GANDHI

Cinci zile de ședin
țe ; 700 de participant! 
— miniștri de finanțe, 
mari bancheri și alte 
personalități ale lumii 
financiare din 107 țări; 
82 de discursuri. Iată 
cîteva repere ale ca
drului dezbaterilor ce 
s-au desfășurat în clă
direa Muzeului de ar
tă modernă din Rio 
de Janeiro, în proble
me care, prin însem
nătatea lor, interesea
ză numeroase țări. 
Este vorba de cea 
de-a XXII-a reuniune 
a Consiliului guver
natorilor Fondului 
monetar internațional 
(F.M.I.), a Băncii in
ternaționale de recon
strucție și dezvoltare 
(B.I.R.D.), precum și a 
două unități afiliate la 
acestea : Corporația

lui de dezvoltare eco
nomică.

Exportul de materii 
prime constituie astăzi 
principala sursă de 
devize a țărilor săra
ce, iar fără devize a- 
ceste țări nu pot ieși 
din sărăcie. Din cau
za prețurilor scăzute 
și a diferitelor opre
liști puse de țările 
industrializate partici
parea țărilor în curs 
de dezvoltare la vo
lumul total al comer
țului mondial 
numai că nu a 
cut, dar nici 
car nu s-a putut
ține la proporțiile ani
lor trecuți. Problema 
vitală, pe care repre
zentanții acestor țări 
nu ostenesc să o ridice 
în cadrul oricărei 
uniuni economice

nu 
cres- 
mă- 

men-

re- 
ln-

CORESPONDENTA DIN RIO DE 
JANEIRO DE LA VASILE OROS

financiară internațio
nală (C.I.F.) și Agen
ția internațională de 
dezvoltare (A.I.D.).

Importanța reuniu
nii decurge din rolul 
pe care aceste or
ganisme, îndeosebi 
F.M.I. și B.I.R.D. (am
bele create la confe
rința economică de la 
Bretton Woods, în 
1944), îl au în ansam
blul operațiilor finan
ciare în lumea de azi. 
F.M.I. dispune de o 
rezervă de circa 22 
miliarde de dolari. în 
aur și în monede ale 
țărilor membre, la ca
re acestea pot recurge, 
cu consimțămîntul 
Fondului, pentru a-și 
procura mijloacele de 
lichidare a obligațiilor 
în perioada cînd ba
lanțele lor de plăți se 
soldează cu deficite. 
Banca internațională 
de reconstrucție 
dezvoltare, numită 
Banca mondială, 
funcția de 
împrumuturi în ca
zuri cînd se ivesc di
ficultăți în disponibi
litățile de capital pri
vat al țărilor mem
bre. Pînă în prezent, 
banca a efectuat 461 
de împrumuturi in 
valoare totală de 9 584 
milioane de dolari. 
F.M.I., alături de Ban
ca mondială și de cele 
două entități 
(C.I.F. și_ 
manipulează, 
o enormă cantitate de 
mijloace financiare și, 
prin aceasta, au o im
portantă influență a- 
supr'a activității eco
nomice și comerciale 
dintr-o vastă arie a 
globului. în cadrul or
ganizației F.M.I. și al 
B I.R.D., rolurile de
ținute de membri nu 
sînt egale. ci co
respund numărului de 
voturi al fiecăruia, nu
măr ce este proporțio
nal cu volumul cotelor 
de participare. în 
F.M.I. deținătorul celei 
mai mari cote sînt Sta
tele Unite, care dispun 
de o notă de peste cinci 
miliarde de dolari, 
ceea ce le conferă a- 
proape un sfert din 
totalul voturilor. Pen
tru comparație. Brazi
lia. de pildă, dispune 
de mai puțin de doi la 
sută din voturi. De a- 
ceea. hotărîrile ce se 
iau la reuniunile a- 
cestui organism sînt, 
evident, întotdeauna 
favorabile marii 
nanțe americane, 
rilor celor mai 
gate

Fapt este că tarile 
in curs de dezvoltare 
nu au găsit în meca
nismul F.M.I. și Băn
cii mondiale acel su
port financiar fără de 
care. în condițiile ac
tuale. nu se pot salva 
din cleștele unor mari 
dificultăți economice. 
La reuniunea de la 
Rio. in timp ce repre
zentanții țărilor boga
te discutau despre 
probleme tehnice ca 
sistemul monetar in
ternational. dreptul 
de tragere suplimen
tară. dobînzi si ajus
tări țările subdezvol
tate găseau accentele 
cele mai viguroase, u- 
neori de-a dreptul 
dramatice, pentru de
scrierea situației inex
tricabile în care se a- 
flă atît din cauza pre
țurilor prea mici oe 
care le primesc de la 
țările industrializate 
pentru materiile lor 
prime, cît si din cau
za insuficientei mij
loacele» financiare ce 
1! se atribuie în vede
rea accelerării ritmu-

și 
și 

are 
a acorda 
in

afiliate 
A.I.D.), 
așadar,

fi- 
W- 
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a-ternaționale, este 
ceea a stabilizării pre
turilor la principalele 
materii prime și a în
lăturării obstacolelor 
de tot felul care împie
dică circulația liberă 
a produselor de bază. 
Reprezentantul Kenyei 
a calificat drept „con
tradicție ridicolă" fap
tul că „în timp ce ță
rile industrializate ma
nifestă, pe de o parte, 
dorința de a ne aju
ta, pe de altă parte 
îngreunează accesul 
produselor noastre 
primare pe piața in
ternațională".

Cit despre sprijinul 
financiar acordat de 
marile organisme in
ternaționale, acesta 
este mult prea redus 
ca volum, iar condi
țiile în care se acordă 
sînt prea puțin indi
cate pentru a înlesni 
țărilor subdezvoltate 
un progres economic 
efectiv. însuși pre
ședintele Băncii mon
diale, Woods, a trebuit 
să recunoască 
că din totalul 
lurilor oficiale 
îndreaptă spre 
în curs de dezvoltare, 
două treimi sînt folo
site pentru rambur
sarea datoriei vechi a 
acestor țări și pentru 
plata dobînzilor. S-a 
ajuns la situația că, 
față de unele țări îna
intate. datoriile noi ale 
țărilor în curs de dez
voltare abia dacă a- 
jung să acopere anui
tățile și dobînzile da
toriilor mai vechi. încă 
o ghiulea de piciorul 
țărilor sărace o con
stituie împrejurarea că 
aproape jumătate din 
credite provin de la 
furnizori. însă terme
nele de rambursare 
sînt astfel calculate 
încît țara săracă este 
obligată să le achite 
înainte ca utilajele și 
instalațiile cumpărate 
pe credit să fi început 
să producă, deci îna
inte ca tara să obțină • 
venituri suplimentare 
din care să-și achite 
datoria contractată.

în aceste condiții, nu 
este surprinzător că 
economia multor țări 
în curs de dezvoltare

faptul 
capita- 
care se 

țările

bate pasul pe' loc. Vor
bind la Rio în numele 
unui grup de țări a- 
siatice. ministrul fi
nanțelor din Malaya, 
Tun Tan Siew. a cri
ticat într-un mod caus
tic, în aplauzele tu
turor delegațiilor din 
„lumea a treia", „in
capacitatea F.M.I. și 
B.I.R.D. de a ataca 
problemele de bază ale 
țărilor în curs de dez
voltare". Tun Tan 
Siew a spus în conti
nuare : „Asta face 
inevitabil ca lumea 
subdezvoltată să con
sidere că Banca mon
dială nu este atît de 
interesată în dezvolta
rea Africii și Asiei, pe 
cît a fost în recon
strucția Europei occi
dentale după război".

Puțini dintre repre
zentanții țărilor viza
te se aflau în sala de 
ședințe în timp ce li 
se adresau aceste cri
tici. Cei mai multi 
serveau cafele la barul 
muzeului sau se plim
bau prin foaier, aștep- 
tînd terminarea re
uniunii.

Dintre țările indus
trializate. numai Fran
ța a susținut teza că 
ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare tre
buie să se facă în a- 
fara F.M.I.. printr-un 
sistem de măsuri, 
printre care reglemen
tarea prețurilor la ma
teriile prime, și că a- 
sistența trebuie să în
semne „sacrificiu pen
tru cei ce o acordă și 
nu investiții cu scop 
de profit". Totodată, 
după cît se pare. Fran
ța se pronunță pentru 
modificarea sistemului 
de vot în cadrul 
F.M.I.. în așa fel încît 
S.U.A. să nu aibă po
sibilitatea de a-și im
pune voința, la adop
tarea deciziilor, prin 
intermediul marelui 
număr de voturi de 
care dispun în pre
zent. Discursul minis
trului de finanțe al 
Franței. Debră, a iri
tat pe reprezentanții 
nord-americani și en
glezi nu numai prin 
conținutul său. ci și 
fiindcă în tot timpul 
alocuțiunilor rostite 
ulterior de la tribună 
asistența comenta în 
sală tezele expuse de 
reprezentantul fran
cez.

Secretarul de finan
țe al S.U.A., Henry 
Fowler, spre deosebire 
de omologul său fran
cez, a apărat pe toată 
linia vechile practici 
din cadrul F.M.I., con
venabile, în primul 
rînd, monopolurilor a- 
mericane. Si la reuni
unea de la Rio de 
Janeiro, țările în curs 
de dezvoltare s-au a- 
les. în general cu dez
iluzii. Sistemul de vot, 
favorizînd țările cele 
mai avansate din 
punct de vedere e- 
conomic, a dus la a- 
doptarea unor aseme
nea rezoluții care, ne
oferind soluții pentru 
o serie de probleme 
stringente ale țărilor 
în curs de dezvoltare, 
caută să creeze condi
ții pentru o și mai 
largă circulație a bo
gățiilor între cei ce 
sînt si așa bogați.

PARIS 8 (Agerpres). —- Pre
ședintele Tunisiei, Habib Burghiba, 
a acordat ziarului francez „Le Fi
garo", un interviu consacrat pro
blemelor Orientului Apropiat. „Nu
meroși lideri din Orientul Apro
piat, a relevat Burghiba, sînt în 
mod obiectiv nevoiți să admită e- 
xistența Izraelului"... „Esențialul 
pentru Izrael este nu de a avea 
Sinaiul, a subliniat în continuare 
președintele tunisian, ci de a avea 
un teritoriu în care să poată trăi

în totală securitate". Dar, atrage 
atenția că izraelienii „au cîștigat 
deocamdată numai o bătălie și nu 
războiul, pe care riscă să nu-1 
cîștige vreodată". Referindu-se la 
o eventuală cooperare arabo—izrae- 
liană, președintele Burghiba a a- 
firmat că „din momentul în care 
starea de război va înceta, nu poa
te fi concepută lipsa cooperării 
între aceste state. Ea va schimba, 
fără îndoială, datele problemei".

VARȘOVIA 8. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La invitația guvernului R. P. Polone, 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a sosit duminică seara la Var
șovia pentru o vizită oficială de trei 
zile în Polonia. Pe aeroport, șeful gu
vernului indian a fost întîmpinat de 
Jozef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone. 
In timpul vizitei, premierul indian va 
avea convorbiri cu conducătorii gu
vernului polonez cu privire la dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări, 
precum și în legătură cu o serie de 
probleme importante ale situației in
ternaționale.

Comunicat cu privire 
la cea de-a 31-a ședință 

a Comitetului Executiv al C. A.E.R.

Folosirea energiei nucleare 
in scopuri pașnice — dreptul 

fiecărui stat
Un document privind politica braziliană in domeniul ener

giei atomice

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). — 
Consiliul siguranței naționale a Bra
ziliei, convocat ieri de președintele 
Arthur da Costa e Silva, a dezbătut 
un important document prin care se 
stabilesc directivele politicii braziliene 
în domeniul energiei nucleare. Con
form notei oficiale difuzate la sfîrși- 
tul reuniunii, documentul elaborat e- 
nunță teza susținută de delegația bra
ziliană la Conferința de dezarmare de 
la Geneva, potrivit căreia Brazilia nu

poate în nici un caz să renunțe la 
dreptul de utilizare a energiei atomice 
în scopuri pașnice. Documentul fi
xează, totodată, atribuțiile diverselor 
organisme guvernamentale, care acti
vează în domeniul energiei nucleare, 
menținînd orientarea lor în sensul că 
exporturile de minereuri radioactive 
trebuie să fie condiționate de compen
sații, care să permită Braziliei să se 
echipeze pentru era atomică.

„In problema vietnameză, 
guvernul laburist s? află 
intr-o situație de is~jlare“

John Gollan despre rezultatele

LONDRA 8 (Agerpres). — Ziarul 
„Morning Star" a publicat o decla
rație a lui John Gollan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, în care se subliniază 
că principala problemă a Conferinței 
de la Scarborough a Partidului labu
rist a constituit-o lupta pentru o mo
dificare a politicii guvernului. John 
Gollan amintește că în favoarea rezo
luției privitoare la politica economică 
guvernul a reușit să obțină cu greu 
o majoritate de 120 000 de voturi în

i o

Conferinței partidului laburist

comparație cu majoritatea obținută a- 
nul trecut în aceeași problemă de 
2 208 000. Johri> Gollan subliniază im
portanța adoptării de către conferință 
a rezoluției ce cheamă guvernul să se 
disocieze de războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam, care a dovedit că guvernul 
englez în problema vietnameză se află 
într-o situație de izolare deosebit de 
dificilă. în încheiere, John Gollan 
cheamă la intensificarea eforturilor me
nite să determine guvernul Wilson 
să-și schimbe politica.

Greva muncitorilor de la „Ford“ (S.U.A.). In fotografie : Pichete de greviști 
în fafa uzinei din Detroit

agențiile de presă transmit
Fostul prim-ministru grec, 

Gheorghios Papandreu, în 
vîrstă de 79 de ani, și alți opt foști de- 
putați ai partidului Uniunea de Centru 
au fost eliberați duminică din deten
țiune Papandreu fusese arestat în 
noaptea de 20 spre 21 aprilie a.c. și 
plasat cu cîteva săptămîni mai tîrziu 
în stare ,de arest la domiciliu.

Turneul primului ministru 
nl Japoniei. Primul ministru al Ja
poniei, Eisaku Sato, a părăsit duminică 
Tokio, plecînd într-un nou voiaj prin 
țările Asiei de sud-est. Programul că
lătoriei sale prevede vizite în Indo
nezia, Australia, Noua Zeelandă, Filipi- 
ne și Vietnamul de sud, unde va confe
ri cu autoritățile acestor țări în legătu
ră cu probleme economice, problema 
vietnameză etc. Hotărîrea premierului 
japonez de a vizita Saigonul a fost 
primită cu proteste de opinia publică 
democratică din Japonia. Sato a sosit 
duminică în capitala Indoneziei.

Torță vie. ° călugăriță bu
distă s-a sinucis duminică după- 
amiază în pagoda din localitatea 
Sa Dec Thich Thien Hoa, din- 
du-și foc în semn de protest îm
potriva persecutării budiștilor de 
către guvernul de la Saigon. Este 
a doua sinucidere de acest gen 
din ultimele cinci zile.

Peste 100 de clerici budiști s-au 
oferit voluntar să-și dea foc pen
tru a protesta împotriva acțiunilor 
guvernului.

Convorbiri Marea Brita- 
nie-R.A.U. privind îmbună
tățirea relațiilor bilaterale. 
Dingle Foot, fost ministru în 
guvernul laburist britanic, a sosit 
sîmbătă noaptea Ia Cairo, unde ur
mează să aibă convorbiri cu oficialită-

țile egiptene în legătură cu posibilitatea 
îmbunătățirii relațiilor dintre Marea 
Britanie și R.A.U.

Șeful Statului Major Ge
neral al Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., mareșalul Matvei Zaharov, 
a sosit duminică la Paris, la invitația 
șefului Statului Major al Armatelor din 
Franța, generalul Charles Ailleret.

★
în drum spre capitala poloneză, a- 

nunță TASS, premierul indian a făcut 
o scurtă escală la Moscova, unde s-a 
întîlnit cu Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Cu acest prilej, a' avut loc un schimb 
de păreri asupra problemelor referi
toare la relațiile sovieto-indiene și cu 
privire la unele probleme internațio
nale interesînd ambele țări.

GENEVA

UN SUCCES AL ARTEI

ROMANEȘTI
9

Succesul unui român la Con
cursul internațional de execuție 
muzicală din Geneva subliniază 
valorile universale ale artei 
noastre interpretative. Cu atît 
mai mult cu cit — inaugurată 
în iulie 1939 — prestigioasa ma
nifestare s-a impus printr-o e- 
xigență inflexibilă. Dacă juriile 
sale nu au făcut concesii tine
rilor ce s-au confruntat de-a 
lungul anilor în pasionanta în
trecere, valorile pe care le-au 
promovat stau mărturie înaltu
lui lor spirit selectiv : aici a în
ceput cariera unui Arturo Be- 
nedetti-Michelangeli sau a Vic
toriei de Los Angeles.

Anul acesta, cel de-al 23-lea 
Concurs a reunit un număr de 
cîteva sute de tineri violonce- 
liști, clarinetiști, pianiști și in
terpret! vocali. Severe, probele 
eliminatorii au redus sensibil, 
spre ultima etapă, grupurile de 
concurenți, adăugind însă un 
spor de dificultate prin accen
tuarea cerințelor examinatorilor 
față de calitățile individuale ale 
celor ce au rezistat încercării. 
Desigur că aici trebuie căutată 
explicația hotărîrii juriului de a 
nu acorda premiul întîi la nici 
una dintre disciplinele aflate în 
concurs.

In asemenea condiții, reușita 
unicului nostru concurent, cla
rinetistul Aurelian Octavian 
Popa, apare absolut remarcabilă. 
Trecînd cu succes toate probele, 
el a obținut, la capătul con
cursului, premiul II — echiva
lent al premiului I, in împreju
rările amintite. După succesele 
recente obținute la Londra și 
Utrecht, Aurelian Octavian Popa 
s-a afirmat din nou ca un in
terpret de o mare sensibilitate 
și cu certă capacitate de a pă
trunde și a transmite sensul lu
crărilor executate Melodicita- 
tea, suplețea, expresivitatea in
strumentului său au fost răsplă
tite, în concertul final, de înde
lungi aplauze.

Presa elvețiană apreciază în 
mod elogios succesul clarinetis
tului român. Cronicarul muzical 
al ziarului „Tribune de Genăve" 
consideră că Aurelian Popa este 
„o surpriză" și relevă „nivelul 
tehnic și interpretativ" al aces
tui tînăr, dar talentat artist, 
care știe „să desfășoare larg re
sursele instrumentului său".

Horia LIMAN

sia împotriva regimului rasist al lui Ian 
Smith. Organizația cere cu insistență 
guvernului Wilson să exercite presiuni 
asupra Republicii Sud-Africane pentru 
a determina guvernul acestei țări să 
sisteze ajutorul militar acordat lui 
Ian Smith și să întreprindă acțiuni 
în vederea sprijinirii luptei populației 
de culoare din Rhodesia.

Pe teritoriul Republicii Fe
derale a Germanieia fost am- 
plasat încă un stat major al forțelor ar
mate al N.A.T.O. în orașul Lahr a avut 
loc ceremonia deschiderii noului cartier 
general al primei divizii aeropurtate

• încă o budistă și-a dat foc în semn de protest
• Stat major al N.A.T.O. mutat din Franța în R.F.G.
• Convorbiri între Marea Britanie și Republica 
Arabă Unită • încetarea din viață a lui Attlee

Organizația britanică 
„Mișcarea anti-apartheid" 3 
dat publicității o declarație în care gu
vernul englez este chemat să sprijine 
lupta populației de culoare din Rhode-

canadiene, 
locate pe 
ne. Acest 
escadrilele
flat pe teritoriul Franței și au fost

ale cărei unități vor fi dis- 
aerodromurile vest-germa- 

cartier general, precum și 
aviației canadiene s-au a-

între 3 și 7 octombrie 1967 a avut 
loc în orașul Ulan Bator, capitala Re
publicii Populare Mongole, cea de-a 
31-a ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Re- 

’ciproc.
La ședință au participat : T. Tolov, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, 
O. Simunek, vicepreședinte al guver
nului Republicii Socialiste Cehoslovace, 
K. Fichtner, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, G. Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, A. Apro, vicepreședinte al 
guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. La ședința Comitetului 
Executiv a participat, în conformi- 
tate cu convenția dintre C.A.E.R. și 
guvernul Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia cu privire la participa
rea R.S.F.I. la lucrările organelor Con
siliului, A. Grlicikov, membru al Vecei 
Executive Federale. Ședința Comite
tului Executiv a fost prezidată de 
O. Simunek, reprezentantul Republicii 
Socialiste Cehoslovace, vicepreședinte 
al guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

La ședință a fost examinat și adop
tat raportul Comitetului executiv cu 
privire la activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc între sesi
unile a XX-a și a XXI-a și princi
palele ei direcții și sarcini pe perioada 
imediat următoare. La ședința Comi
tetului Executiv au fost examinate și 
alte probleme ale colaborării econo
mice, îndeosebi referitoare la îmbună
tățirea în continuare a colaborării în
tre țările membre C.A.E.R. în dome
niul comerțului exterior. La ședința 
Comitetului Executiv s-au examinat, 
de asemenea, propuneri și au fost 
adoptate recomandări corespunzătoare 
cu privire la perfecționarea activității 
acestuia.

Reprezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. în Comitetul Executiv, secre
tarul Consiliului și reprezentantul 
R.S.F.I. au fost primiți de primul se
cretar al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, J. Țedenbal, și de pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, J. Sambu. 
Participanții la ședința Comitetului 
Executiv au luat cunoștință de succe
sele obținute în dezvoltarea economiei 
naționale a R. P. Mongole și au vi
zitat complexul industrial Darhan.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească și deplină înțelegere 
reciprocă.

ZIUA INDEPENDENTEI
UGANDEI

Vedere din capitala țârii, Kampala
După opt decenii de dominație 

colonială, la 9 octombrie 1962, U- 
ganda s-a proclamat stat inde
pendent. A cincea aniversare gă
sește poporul acestei țări în plin 
efort pentru depășirea situației 
de subdezvoltare economică moș
tenită de la colonialiști. Se dă 
prioritate dezvoltării industriei 
prelucrătoare, creșterii produc
ției agricole, dezvoltării învăță-

mîntului și lărgirii mijloacelor de 
asistență sanitară.

Pe plan extern Uganda întreține 
relații strînse cu statele africane 
independente, se pronunță pen
tru colaborare reciproc avanta
joasă cu toate țările lumii.

Cu ocazia Zilei naționale, po
porul român urează poporului din 
Uganda prosperitate și pace.

Împotriva ancorării 

navelor americane
ISTANBUL 8 (Agerpres). — Cu 

prilejul sosirii în portul Istanbul a 
două nave aparținînd Flotei a 6-a 
americane, numeroși studenți de la 
Universitatea din Istanbul au organi
zat o demonstrație de protest îm
potriva acestei „vizite". Amiralul a- 
merican W. I. Martin, comandantul 
Flotei a 6-a, a fost nevoit să pără
sească puntea navei „Little Rock" pe 
bordul unui elicopter pentru a pu
tea avea o întrevedere cu autorită
țile turce. (A.F.P.).

transferate împreună cu alte cartiere 
ale N.A.T.O. Ia cererea guvernului 
francez.

„0 casă în Congo", 
piesă de teatru scrisă de scriitorul 
negru Aimee Cesaire, și jucată a- 
proape în întregime de actori ne
gri, a obținut un mare succes la 
Paris. Figura centrală a piesei este 
Patrice Lumumba. Autorul a ară
tat că în piesa sa descrie „un frag
ment din viața unui popor".

Comisia financiară a A- 
dunării Naționale franceze, 
prezidată de Valery Giscard d'Estaing. 
președintele Biroului Federației repu
blicanilor independenți, a respins pro
iectul de buget al sănătății „din cauza 
ineficientei sale".

Lordul Attlee a încetat din 
Viață. Duminică dimineața, la spita
lul Westminster din Londra a încetat 
din viață la vîrsta de 84 de ani cunos
cutul om politic britanic, lordul 
Attlee. în perioada 1935-1955, el a 
fost liderul Partidului laburist, iar 
între 1945-1951 a ocupat postul de 
prim-ministru.

R.S.F. IUGOSLAVIA 

Muntele Bukovik 
a fost străpuns

Duminică, în localitatea 
iugoslavă Zaias, in prezența a 
mii de locuitori din împreju
rimi, a avut loc o festivitate 
pentru a marca străpungerea 
celui mai lung tunel din Iugo
slavia.

Ne-am adresat tovarășului 
Djokici Vlastimir, unul din di
rectorii întreprinderii belgră- 
dene „Tunelogradnia", care a 
efectuat lucrările, solicitîndu-i 
amănunte în legătură cu acest 
obiectiv

— Tunelul Bukovik — ne-a 
spus el — este cel mai lung din 
Iugoslavia (7 048 m) Lucrările 
au început in octombrie 1962, 
fiind precedate de ample 
studii geologice. Străpungerea 
muntelui Bukovik era absolut 
necesară. O cerea, pe de o par
te, calea ferată în construcție 
Skoplje-Ohrid, iar pe de altă 
parte — transportul minereu
lui de fier pe care îl folosește 
combinatul siderurgic de la 
Skoplje (In apropierea mun
telui Bukovik se află mina 
Taimiște, care dispune de re
zerve evaluate la 100 milioane 
tone, puțind satisface necesi
tățile combinatului pe timp 
de 70 de ani) La tunel s-a lu
crat intens — a continual in
terlocutorul nostru Inițial, 
ritmul de înaintare a fost pre
văzut la 4,7 m pe zi Noi insă 
am realizat 8 metri zilnic A- 
cum mai rămine să efectuăm 
betonarea Credem că in cîteva 
luni primul tren va trece prin 
tunel

Nicolae PLOPEANU
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