
VIZITAinteia
proletari' din to a

n ziarul de aa

• SPORTAnul XXXV Nr. 6995

PLECAREA DELEGAȚIEI P.C.RAZI SE DESCHIDE
CONGRESUL AL XIII-LEAIN CAPITALA

CEHOSLOVACIAP.C. DIN
seara a părăsit Capi-

(Agerpres).

DIN INDUSTRIA

CONSFĂTUIREA

• Duminica
în orașele țării

• Din programul emisi-

Luni 30 mai 1966 4 PAGINI 30 BANI

LA

PE JARA 
A LUCRĂTORILOR

CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI

In sala Ateneului Republicii Socialiste Româ
nia încep astăzi lucrările Consfătuirii pe țară a 
lucrătorilor din industria construcțiilor de ma
șini, convocată de Comitetul Central al partidu
lui și Consiliul de Miniștri. Consfătuirea, la care 
participă delegați ai muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și specialiștilor din această ramură, 
activiști de partid și ai sindicatelor, are ca scop 
să analizeze multilateral activitatea de pînă a- 
cum și să stabilească cele mai bune metode și 
măsuri pentru realizarea sarcinilor mari și com
plexe ce revin constructorilor de mașini în 
actualul cincinal, pe baza Directivelor Congre
sului al IX-lea al P.C.R.

Consfătuirea, precedată de amplele dezbateri 
care au avut loc în fabricile și uzinele construc
toare de mașini. în institutele de proiectări și 
cercetări, va prilejui un rodnic schimb de ex
periență, o examinare aprofundată a proble
melor ce nu și-au găsit încă o rezolvare satis
făcătoare, un larg schimb de păreri și propu
neri, a căror aplicare va contribui la perfecțio
narea continuă a activității de cercetare, proiec
tare și execuție în această ramură industrială 
vitală pentru creșterea potențialului economic 
al 'ării.

Congresul al IX-lea al P.C.R. a subliniat că 
în centrul politicii partidului rămîn industria
lizarea socialistă a țării, dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, în special industria con
structoare de mașini, ramură 
mată să-și sporească aportul la 
celerată a progresului tehnic în 
țnie, la realizarea programului 
cincinalului. In fața oamenilor 
ceastă ramură stă sarcina deosebit de impor
tantă de a asigura aproximativ două treimi din 
cantitatea de mașini, instalații și utilaje nece
sare înzestrării tuturor ramurilor economiei na
ționale, creînd totodată disponibilități crescînde 
de produse pentru export.

In lumina acestor obiective majore stabilite 
de partid, în atenția consfătuirii se deschide un 
ciinp larg de importante probleme. Dezbaterile 
vor fi polarizate de examinarea temeinică a căi
lor și posibilităților de sporire și diversificare 
a producției, de asimilare continuă și într-un 
timp mai scurt a noi tipuri de mașini, utilaje și 
instalații cu performanțe la nivelul celor mai 
bune realizări ale tehnicii contemporane, care 
să corespundă nevoilor interne ale economiei și 
cerințelor exportului. Consfătuirea urmează să 
analizeze și să propună măsurile menite să ducă 
la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a activității 
de concepție și de cercetare științifică din uzine, 
la organizarea superioară a producției în între
prinderi, folosirea rațională a capacităților de 
producție și a forței de muncă, la extinderea 
tehnologiilor moderne de fabricație și realizarea 
ireproșabilă din punct de vedere calitativ a 
produselor. Ea va dezbate, totodată, pro
blemele legate de realizarea investițiilor, de 
profilarea și adîncirea specializării producției în 
această ramură, de perfecționarea cooperării în
tre întreprinderi. Participanții la consfătuire vor 
contura, prin propunerile lor, măsurile ce se im
pun pentru îmbunătățirea muncii în institutele 
de proiectări și cercetări, pentru sporirea contri
buției specialiștilor lor la soluționarea probleme
lor complexe ale dezvoltării industriei construc
țiilor de mașini, pentru valorificarea intensă în 
producție a rezultatelor cercetărilor științifice.

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din indus
tria construcțiilor de mașini va prilejui un 
schimb larg de opinii în scopul îmbunătățirii — 
în toate compartimentele și la toate nivelurile — 
a activității din această ramură hotărîtoare a 
economiei naționale. Neîndoielnic, recomandările 
și măsurile pe care le va preconiza consfătuirea 
vor contribui la dezvoltarea inițiativei, la stimu
larea spiritului creator al tuturor lucrătorilor 
din industria construcțiilor de mașini. Consfă
tuirea va constitui un puternic imbold în munca 
lor închinată îndeplinirii sarcinilor de mare_răs
pundere ce le revin în actualul cincinal, desăvîr- 
șirii construcției socialiste în patria noastră.

Linia de montaj a mașinilor de găurit de la uzina 
„Înfrăjirea“-Oradea

Foto : A. Cartojan

Centrala electrică
de termoficare
Palas — Constanta

9

care este che- 
promovarea ac- 
întreaga econo- 
de investiții al 

muncii din a-

în partea de sud a ora
șului Constanța, la Palas, 
se construiește o centrală 
electrică de termoficare de 
mare capacitate. Centrala 
va avea două grupuri e- 
nergefice (cazane-turbine) 
fiecare de cîfe 50 MW și 
două cazane de apă fier
binte cu capacitate totală 
de 200 giga-calorii. în 
afara energiei electrice, 
centrala va furniza apă 
caldă cu care se vor putea 
încălzi peste 20 000 de a- 
partamente, precum și a- 
proape 1 000 000 tone de 
abur pe an pentru între
prinderile industriale. Toa
te utilajele centralei sînt 
proiectate și construite în 
țara noastră.

în prezent se fac lucrări 
de organizare a șantieru
lui : determinarea condi
țiilor de fundare, nivelarea 
terenului, construcția ma
gaziilor, lucrări de extin
dere a rețelei de apă ne
cesară alimentării centra
lei. Lucrările de construc
ție la corpul central vor 
începe în luna iunie. Pri
mul agregat va intra în 
funcțiune în anul 1969, iar 
un an mai fîrziu centrala 
electrică de termoficare 
va intra în producție cu 
întreaga ei capacitate.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii"

I

După ultima oră de curs I (Sîmbătă 28 mai elevii claselor I—IV au intrat în vacanța
de vară). Foto i M. Cioc

Duminică
fala, plecînd spre Praga, delegația 
Partidului Comunist Român care 
va participa la lucrările Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

Delegația este alcătuită din tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației, 
Manea Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Nițescu, amba-

sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Praga.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu, Iosif Banc, 
Vasile Patilineț, membri ai C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

Au fost prezenți însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. S. Ceho
slovace la București, Karel Ko- 
marek, și membri ai ambasadei.

Duminică dimineața, Maiestatea 
Sa Imperială Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Ira
nului, împreună cu suita sa, a făcut 
o vizită la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Drînceanu, ambasa
dorul României la Teheran, și de 
alte persoane oficiale.

La sosire, suveranul Iranului a 
fost salutat de Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, de specialiști.

Directorul institutului, ing. Ti- 
beriu Mureșan, a prezentat modul 
de organizare a institutului și pre
ocupările cercetătorilor de aici. El

a răspuns, totodată, la întrebările 
suveranului iranian în legătură cu 
studiile institutului și stațiunilor 
sale din țară privind analiza solu
rilor și recomandările ce se fac 
pentru folosirea cît mai eficientă a 
îngrășămintelor chimice. Au fost 
vizitate unele cîmpuri experimen
tale irigate și ferme ale sectorului 
zootehnic.

La întoarcere, coloana mașinilor 
oficiale a străbătut noi cartiere de 
locuințe ale Capitalei, Șahinșahul 
primind explicații din partea arhi
tectului șef al Capitalei, Horla 
Maieu, despre activitatea de siste
matizare și construcții în Bucu
rești. Au fost făcute scurte popa
suri la complexul studențesc Gro
zăvești, Sala Palatului și la Circul 
de stat.

(Agerpres).

Program estival O.N.T
în sezonul de vară bucureștenii vor putea participa la nu

meroase și diferite excursii organizate de agenții.
Programul turistic estival a fost pus la punct în cele mai 

mici amănunte — ne-a declarat tovarășul I. GUTNEV, șeful 
agenției O.N.T.-București. Pentru stabilirea fiecărui traseu, a 
fiecărei variante de excursii am făcut o serie de prospecțiuni 
documentare privind obiectivele cele mal interesante de vizi
tat, condițiile de cazare, starea drumurilor etc.

— Ar fi util pen
tru cei interesați să 
vă referiți la citeva 
trasee ale excursii
lor de scurtă durată.
— In fiecare săptă- 

mînă, bucureștenii vor 
putea participa la ex
cursii scurte, de durate 
variabile, de la o zi 
pînă la patru zile și ju
mătate. Astfel, în ca
drul unei excursii de 
o zi, care urmează 
ruta : București — Plo
iești — Cîmpina — Si
naia — Moroeni — 
Pucioasa — Tîrgoviște, 
se vor vizita Casa me
morială „Nicolae Gri- 
gorescu", castelul-mu- 
zeu „Peleș" și intere
santele monumente is
torice din Tîrgoviște. 
Parcurgînd — tot în
tr-o singură zi — tra
seele : București — Că
lugăreai — Giurgiu, 
sau București — Ale
xandria — Turnu Mă
gurele, turiștii vor face 
cunoștință cu diferite 
obiective 
vor face scurb 
bări, cu vaporașele, pe 
Dunăre.

Cei care vor să plece 
sîmbătă după-amiază 
din București au de 
ales, de asemenea, în
tre mai multe variante

turistice și 
plim-

de călătorie. Opinînd 
pentru traseul Bucu
rești — Brașov — Bran
— Cîmpulung Muscel
— Pitești, de pildă, ex
cursioniștii se vor în- 
tîlni cu locuri de un 
rar pitoresc și, în a- 
celași timp, cu cîteva 
obiective turistice re
marcabile : muzeul
Bran, Casa memorială 
„George Topîrcea'nu" 
și mînăstirea Negru 
Vodă. Un alt traseu, 
ca să mai dau un 
exemplu, traseu care 
trece prin Ploiești — 
Vălenii de Munte — 
Cheia — Săcele — 
Brașov — Bran — Bra
șov — Sinaia, prevede 
scurte popasuri pentru 
vizitarea Casei memo
riale „Nicolae Iorga" 
și Bisericii Negre 
Brașov.

Avem înscrisă 
programul nostru o 
cursie de două zile pe 
ruta București — Bra
șov — Prejmer — Si
ghișoara — Mediaș — 
Sibiu — Rm. Vîlcea — 
Pitești în care figurea
ză vizitarea cetăților 
medievale de la Prej
mer și Sighișoara, a 
muzeului Brukenthal 
și mînăstirii Cozia. 
Trecînd prin Pitești,

din

în
ex-

Craiova, Tr. Severin, 
insula Ada-Kaleh, o 
altă excursie — de 
două zile și jumătate 
— prilejuiește, printre 
altele, o întîlnire cu 
spectaculosul defileu 
de la Porțile de Fier, 
o plimbare cu bărcile 
spre insula Ada-Kaleh 
și vizitarea interesan
telor vestigii romane 
de la Turnu Severin.

Oferim și excursii de 
trei zile sau de patru 
zile și jumătate, 
programul 
cursii sînt 
loroasele 
Istorice și 
che din nordul Olteniei 
(mînăstirile Govora, 
Arnota, Horezu, Polo- 
vragi, culele de la 
Măldărești) și din nor
dul Moldovei (ruinele 
Cetății Suceava, mînăs. 
tinle Sucevița, Humor, 
Voroneț ș.a.).

— Programul a- 
genției cuprinde și 
excursii de mai lun
gă durată ?
— Celor care doresc 

să-și petreacă zilele de 
concediu într-un mod 
activ le oferim excursii

tn 
acestor ex- 

cuprinse va- 
monumente 
de artă ve-

La Institutul de cercetâri pentru cereale și plante tehnice Fundulea

DINEU ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Duminică seara, Maiestatea Sa 
Imperială Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr, Șahinșahul Ira
nului, a oferit un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica.

Au participat președintele și vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, vicepreședinți și membri ai

Consiliului de Stat, membri al gu
vernului, șefi ai unor Instituții 
centrale, generali, reprezentanți al 
Bisericii Ortodoxe Române.

Au luat parte membrii suitei Șa- 
hinșahului.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

SATUL MEREU VIU
Dacă peste cincizeci sau o 

sută de ani, cineva, un străne
pot sau un străin, zburînd pes
te culmile acelorași munți, 
populate cu splendide așezări 
turistice, străbătînd autostradele 
ce vor despica șesurile, cu sal
bele lor de orășele cîmpeneșfi, 
plutind spre Delta care va fi un 
feeric parc modern — dacă 
cineva ar căuta să-și închipuie 
cum arătau casele și satele ce
lor care ne-au precedat — și 
dacă n-ar exista acest Muzeu al 
Satului I — strănepotul sau 
străinul ar trebui să recurgă la 
fantezie. El ar deschide din 
nou marea carte a baladelor, 
ar reciti cu o sporită luare 
aminte „Baltagul" și băfrînele 
file ale lui Dimitrie Cantemir ; 
ar asculta cu reculegere doina 
— ca să înțeleagă vatra și pris
pa ; ar urmări cu fior suișul 
..Ciocîrliei ca să trăiască

Paul ANGHEL

zveltețea culei șl a bisericii de 
lemn ; ar poposi poate prea în
delungă vreme lîngă stîlpii, 
pietrele, păsările lui Brâncuși — 
ca să dezlege și să priceapă ce 
forme măiestre ale unei mari și

mai rar „ca șl cum nu țl-ar 
bale în piept / ci adînc în pă- 
mînt undeva". Fiindcă, iată, 
printr-un nobil act patriotic pe 
care azi îl sărbătorim, vechiul 
sat a scăpat de sub goana ire-

INSCRIPȚIE LA PRIDVORUL

ANIVERSĂRII MUZEULUI

...Infru tn Pare, In această 
pădure și livadă, în acest crîng 
și grădină ce găzduiește saful- 
muzeu și, de fiecare dată, sub 
tulburarea aceluiași farmec, urc 
și cobor, cobor și urc, din 
la Dunăre, din Suceava în 
răgane, din Almaj, Bihor 
Semenic pînă la „Marea 
mare", dînd ocol pe de-a 
dul zărilor (ării și călcînd 
pasul doar cîteva ulifi.

E prezentă aici, pe cîteva 
zeci de pogoane, toată (ara 
cea veche de plugari și păstori.

Bunii ori străbunii lui Văsâi 
a Iu' Ion Cobuf din Moișenii 
Oașului au pătruns în codrii de 
la miazănoapte acum 500 de

Recepție oferită
Oaș 
bă- 
ori 

cea 
rîn- 

cu

de Suveranul Iranului

străvechi civilizații s-au subli
mat în toată această comoară a 
spiritului nostru.

Acești strănepoți s-ar găsi, a- 
semenea nouă acum, la răscru
cea patetică în care se află ar
heologul de azi rîvnind să a- 
ajungă la chipul îndepărtat și 
legendar al civilizației dace, 
după urmele pe care le mai 
păstrează memoria țărînei. Dar 
vechiul sat de pe malul lacului 
Herăstrău ne va feri de o ase
menea cumplită lacună, rămî- 
nînd ca o mărturie. El va trece 
intact în viitor, deși viitorul se 
îndepărtează de trecut cu vite
ze cosmice. Acest viitor îl pu
tem urmări, de pe solul acestei 
clipe, doar prin efectul Dopler 
al închipuirii. Cum vor arăta 
cîndva Bucureștii ? Ce tumult și 
ce trepidație vor încercui ulițele 
băfrînului 
trînd sub
ma va

(Continuare 
în pag. a III-a)

Suveranul Iranului a oferit o 
recepție la Palatul Consiliului de 
Miniștri în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Rădulescu, Pe
tre Blajovici, Roman Moldovan, 
Constanța Crăciun, Mihai Gere, 
Ilie Murgulescu, Grigore Geamănu, 
Comeliu Mănescu, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, conducători de instituții

centrale, oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști români și străini.

Au fost prezenți membrii suitei 
înaltului oaspete, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La începutul recepției au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

(Agerpres).

sat-muzeu unde, in- 
bolfile de umbră, ini- 
zvîeni întotdeauna

Odobes- 
inifiativa 
sociologi 

Dimiirie

parabilă • timpului, refugiln- 
du-se și găsindu-și ocrotire — 
fapt sublim și paradoxal în a- 
celași timp I — chiar în inima 
Capitalei, aici unde pulsul pre
facerilor se va accelera mereu. 
Gîndul lui Alexandru 
cu s-a împlinit prin 
și eforturile tinerilor 
români conduși de
Guști, care, întemeind acest 
muzeu, au certificat la modul 
major existența școlii sociolo
gice românești, prin crearea a- 
cestui impresionant document 
de etnografie și istorie socială. 

Vom putea, deci, împrumu- 
tînd glasul lui Blaga, să-i spu
nem acelui strănepot : 
„...prietene care încă

niciodată n-ai văzut 
cîmp și soare jucînd

sub peri înfloriți, 
vreau să te. iau de mină, 
vino, să-ți arăt brazdele

v acului."

■ Negocieri secrete anglo

rhodesiene

■ La Hue și Saigon căliigă

rițe budiste își dau foc

în semn de protest

■ Opoziția portugheză cere 
amnistierea deținuților po
litici

■ Ore dramatice la

Buenos Aires



PAGINA 2 SCINTEIA

D UM IN IC A
ÎN ORAȘELE ȚĂRII

PREMIERE

CINEMA

TOGRAFICE

— DIN PROGRAMUL —
EMISIUNILOR RADIOFONICE
--------------------- (30 MAI - 5 IUNIE 1966)----------------------

Știam de la cinema : 
străzi pustii dimineața, gal
bene, incendii solare în 
valuri de praf, nebunia 
găinilor, prin cîteva feres
tre deschise, zgomote de 
tigăi. Emoții banale : gos
podina dereficînd, explozii 
de glasuri ici, colo, pre
gătiri pentru musafiri. 
Aceleași noută)i spuse alt
fel, anecdota picantă la 
felul trei, mica bîrfă săptă
mânală, mica plimbare prin 
iîrg.

Știam din cărți : locurile 
unde nu se întîmplă nimic, 
exisfenje înfîrziate, înfîm- 
plări ordinare devenite mari 
drame, o viată filmată cu 
încetinitorul. Atenția fiecă
ruia asupra tuturor și a tu
turor asupra fiecăruia, tipul 
de colectivitate dospită, cu 
false probleme, false aspi
rații, la fel de false deve
niri.

Și din biografie știm 
uneori, nu ne-am născut 
toți pe marile bulevarde. 
Jocurile de cartier în copi
lărie, miufele formidabile 
de pe maidan, hofii și 
jandarmii și cîfe încă. Dar 
mai ales strada. Strada prin
cipală, fascinația universală 
a adolescenților, cele cîteva 
sute de metri de asfalt par
curși de la un capăt la altul, 
cele două trotuare uzitate 
cu ostentație, mirajul necu
noscutului devenit uliță 
principală, „Corso", tenta
ția aceasta egală cu sine 
și mereu proaspătă. Cîte 
priviri nu se schimbă, cîte 
vorbe nu se pîndesc, cîte 
Iubiri autentice nu încap 
între douăzeci și șase și 
douăzeci și nouă de pași.

Și-acum ? Au scăpat oare 
orașele noastre de vechile 
lor tipare duminicale, sînf 
compromise definitiv ilustra
țiile păstrate în cutia legată 
cu panglică roz ? Vom invi
ta cinci orașe să ne răspun
dă, cinci așezări din cele 
mai diferite regiuni ale țării, 
prin intermediul unor repor
teri ai „Scînteii* și cu aju
torul uner corespondenți 
regionali.

în atenția noastră este 
o zi de duminică. Intr-un 
decor fundamental schimbat 
și cu o participare de masă, 
să vedem ce se întîmplă cu 
actorii principali ? Să lăsăm 
aceste orașe să se prezinte, 
să le chemăm la rampă în 
hainele lor de duminică. 
Deci 22 mai.

BUZĂU. Un oraș din rtn- 
dul acelor vechi locuri 
unde nu se întîmplă nimic, 
în care altă dată timpul se 
petrecea într-o scurgere 
lentă, somnoroasă. Și toc
mai aici constatarea care se 
impune în primul rînd vi
zează ritmul trepidant al 
vieții, efervescența activi
tății culturale. Concluzia 
este valabilă șl pentru ce-

Sînziana POP

lelalte orașe aflate în 
obiectivul anchetei noas
tre ; la ele însă focarul se 
va opri îndeosebi asupra 
unor aspecte negative, care 
trebuie și pot fi lichidate.

La Buzău, după cum 
transmite reporterul ziarului, 
Aurelia Golianu, pe lîngă 
acțiunile mai eficiente 
ale agenției O.N.T. (au 
plecat 500 de tineri în ex
cursii), un punct de atrac
ție îl repiezintă Biblio
teca orășenească. Mulfi ti
neri merg la cinematografe, 
filmele săptămînii sînt dis
tribuite cu pricepere și cu 
atenție pentru varietatea 
conținutului lor. Pe scena 
Casei de cultură se desfă
șoară faza intercomunală 
orășenească a concursului 
regional „Joc și cînf de via
ță nouă”. Demnă de men
ționat este însă mai ales ini
țiativa unei stagiuni de vară 
în parcul „Crîng". Sînf pro
gramate în fiecare duminică 
spectacole susținute de 50 
de echipe artistice de ama
tori. „Există o strînsă co
laborare între Comitetul oră
șenesc de cultură și artă și 
Consiliu' local al sindicate
lor în elaborarea programe
lor, ceea ce asigură o frec
vență și o varietate mai 
mare a manifestărilor cultu- 
ral-artistice”.

BAIA MARE : „Orașul 
nostru este prin excelență 
un oraș care te îmbie la 
excursii, declara cineva co
respondentului „Scînteii”. 
împrejurimile lui au nenu
mărate locuri pitorești și a- 
trăgăfoare. Oamenii merg în 
excursii în număr foarte 
mare, dar în afară de aer 
curat și iarbă verde nu mai 
au nimic. Chiar lacul Firiza 
— cel mai frumos loc turis
tic maramureșean — nu este 
complet amenajat. Cei care 
ar dori să facă sporturi nau
tice nu pot deoarece le 
lipsește baza materială. Alte 
locuri turistice, cum sînf Băi
le de la Cărbunari, Dănești 
etc. sînf prea puțin cunos
cute, iar drumurile spre ele 
sînt foarte proaste”.

Tot de excursii se leagă 
acțiunile agenției locale 
O.N.T., sau ar trebui să se 
lege, pentru că nici în acest 
domeniu nu s-a făcut tot ce 
trebuia. Excursiile programa
te se amînă, cele reale nu
mără uneori circa... zece 
persoane, există o serioasă 
concurență din partea în
treprinderilor care fot aș- 
feptînd, probabil, au recurs 
la mijloace proprii de de
plasare. Nici un fel de pro
pagandă vizuală, reclame, 
cel mult cîteva afișe care 
dispar urgent sub altele mai 
importante.

Dar ce șanse au cei care 
rămîn în localitate ? Un tea
tru de vară există, în aer 
liber, e-adevărat, frumos 
cum sînf puține în țară, 
dar stă nefolosif. Deși „ori 
de cîte ori s-au organizat 
aci spectacole folclorice 
prezentate de ansamblul 
sfatului popular regional sau 
de ansamblurile artistice ale 
diferitelor întreprinderi s-a 
înregistrat o mare afluență 
de spectatori”. „Comitetul 
orășenesc pentru cultură și 
arfă, consiliul sindical local 
fac însă prea puțin pentru 
folosirea acestui frumos 
edificiu de cultură”, decla
ră tovarășul Marin Stoichi- 
ță, inspector principal la 
comitetul regional pentru 
cultură și arfă.

BRĂILA pare ceva mai 
pregătită pentru zilele de 
duminică. Activitatea Teatru
lui de Stat este susținută : 
două premiere, o piesă pen
tru cooii la Teatrul de pă
puși. La cele două muzee 
din oraș a fost afluență de 
public, expoziția de grafică 
a lui Aurel Jiquidi a fost vi
zitată în primele ore ale di
mineții de peste trei sute de 
elevi ai liceelor și ai școlilor 
profesionale. Care este pre
ferința duminicală a brăile- 
nilor? Din aproape 100 de 
oameni întrebați foarte mulți 
au răspuns fără echivoc : 
cinematograful, competițiile 
sportive, excursiile. Ba
zele sportive din oraș au 
găzdui) duminică compe
tiții sportive de volei, 
handbal, baschet, atletism. 
După datele agenției O.N.T. 
din localitate foarte mulți 
brăileni au vizitat Bucu- 
reșfiul, Doftana, Galațiul 
etc. Și încă un lucru in
teresant I Din 10 familii, la 
Brăila, una posedă o barcă 
cu motor sau cu rame. Deci 
și numeroase plimbări pe 
Dunăre cu ambarcațiuni per
sonale. Dar și un „din pă
cate” : ca și la Baia Mare, 
estradele amenajate în 
parcurile orașului au rămas 
toată duminica pustii. Și la 
Brăila activează peste 60 
formații artistice de amatorii 
Cît despre serile de dans... 
au fost numai reproșuri. Și 
tot reproșuri la adresa sla
bei organizări de conferin
țe, turnee artistice etc. 
„Ne-am interesat de preocu
pările Comitetului orășenesc 
de cultură și artă, ale Consi
liului local al sindicatelor șl 
ale Comitetului orășenesc 
U.T.C., cei în drept să or
ganizeze odihna în comun 
a oamenilor muncii — de
clară corespondentul regio
nal R. Apostol — dar lu
cruri lămuritoare n-am aflat.

în parcul orașului Cluj

Ni s-a spus că se lucrează la 
un plan care va fi gata luna 
viitoare". Deci...

Ar fi fost o duminică plă
cută și la ROMAN dacă ac
țiunile întreprinse cu ocazia 
ei ar fi fost mai bine popu
larizate. Din păcate — trans
mite corespondentul Gh. 
Baltă — niște inițiative sa
lutare n-au avut răsunetul 
necesar. Dimineața, în sala 
teatrului „Vasile Alecsan- 
dri", elevii școlii generale 
de 8 ani nr. 7 au prezentat 
un interesant montaj literar- 
arfistic. Tot aci, după-amia- 
ză, elevii Școlii de muzică și 
artă plastică au prezentat 
un program de muzică cla
sică. Seara, la clubul fabri
cii de zahăr s-a prezentat 
un bogat program artistic 
după care a urmat dans etc. 
însă, participarea ca număr 
de spectatori fiind slabă, 
scopul acestor manifestări 
n-a fost pe deplin atins.

Și, în sfîrșit, la PITEȘTI, 
contradicții. Viața Culturală, 
buletinul editat de Comite
tul pentru cultură și artă al 
orașului și care anunță o 
mulțime de posibilități de 
destindere intelectuală și fi
zică, nu are acoperire reală. 
Cu alte cuvinte, mai nimic 
dincolo de literele de tipar. 
Palatul culturii duminica nu 
are niciodată program, ex
cursiile preconizate de 
O.N.T. s-au contramandat, 
iar la seara de dans de la 
clubul „Petrolul" n-a venif 
nimeni. Nu cumva aici 
și-a vîrît coada și improvi
zația ? E suficient să anunți 
acțiunea ? Oamenii vor să 
afle amănunte. Dar ca să le 
poți oferi ceva atrăgător 
trebuie să organizezi.

Desigur, în legătură cu 
folosirea timpului liber re
țete nu se pot da. Distrac
țiile nu se pot impune, nici 
felul de a le gusta ; asta ține 
de propria plăcere a fiecă
ruia. Dar distracțiile pot de
veni atrăgătoare, ele pot 
sugera, dacă sînt bine gîn- 
dite, un mod plăcut și 
util chiar de a-ți petrece 
timpul. Nu poți obliga pe 
nimeni să se recreeze, dar 
dacă cineva are chemare 
s-o facă e bine să știe că 
are la îndemînă cîteva po
sibilități. Agențiile locale 
O.N.T., bine intenționate, 
ar trebui să dispună de 
modalități ale reclamei 
mult mai eficiente, panouri 
mari de popularizare a îm
prejurimilor locale, a frumu
seților patriei, filme docu
mentare pe teme de același 
fel etc. Reclama e indicată 
și în cazul spectacolelor, al 
muzeelor și expozițiilor nou 
deschise, al serilor de dans. 
Formele birocratice de ma
nifestare a preocupărilor 
pentru existența de dumini
că a orașelor trebuie să fie 
depășite, să se ajungă la 
rezolvări vii, realmente inte
resante pentru cei la dispo
ziția cărora se pun, și nu 
gîndife dinfr-un birou. Să se 
acorde importanță mai ales 
acelor acțiuni valoroase, 
care cîșfigă adeziunea pu
blicului larg și să se perfec
ționeze. Evident, din cele 
relatate de corespondenții 
și reporterii „Scînteii" reiese 
clar că predispoziție pentru 
distracții de tot felul există ; 
este un fapt pe care-l de
monstrează și animația de 
duminică a orașelor. Se face 
simțită însă necesitatea u- 
nei mai vii și mai statornice 
inițiative din partea orga
nelor răspunzătoare, mai 
multă fantezie și bun gust, 
înțelegerea faptului că 
buna organizare a acestor 
multiple activități distracti
ve duminicale are și im
portante obiective educati
ve, etice, că ele se înscriu 
în sfera vieții civilizate a 
orașelor. Că, și sub acest 
raport, provincia nu în
seamnă provincialism. Pen
tru că sînfem foarte depar
te de provincia de altă 
dată. Acesta este un ade
văr absolut.

• Treî pași pe pămînt — 
film polonez distins cu Meda
lia de argint la Festivalul de 
la Moscova — 1965. Realizarea 
tinerilor regizori polonezi Jerzy 
Hoffman și Edward Skorzewski 
aduce pe ecran trei schițe ci
nematografice : „Divorț în stil 
polonez", „Aniversarea" șl „O 
oră de drum".

• Omicron — film științifico- 
fantastic, producție a studiou
rilor italiene. Scenariul și re
gia : Ugo Gregoretti. Interprețl: 
Renato Salvatori, Rosemarie 
Dexter, Franco Luzzi.

• Fericirea în traistâ — pro
ducție a studiourilor din R.S.F. 
Iugoslavia. Este o comedie 
realizată de Radivoje—Lola 
Dukici, cu Mija Aleksici, cu
noscut publicului românesc din 
filmele „Doamna ministru", 
„Președintele — centru înain
taș", „Doctor în filozofie", 
„Bărbații”

• Deja 7 la 12 — producție 
„Mosfilm". Filmul reunește trei 
schițe cinematografice pentru 
copii : „Cei dintr-a V-a B", 
„Pisoiul negru" și „Umbrela". 
Regizori : Basan Bakaev, Eka
terina Narodițkaia și Iuri Frid
man.

Program estival O.N.T. |
• Prințesa Păunița — pro

ducție în culori a studiourilor 
din R.P. Chineză. Regia : Cin 
Hși. O poveste cu păpuși.

• Sala Palatului : Formația WOODY
HERMAN : Concert de Jaz — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Studio a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : CU CINE MĂ BAT — 19,30.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 
20.

CÎTEVA DINTRE EMISIUNILE DIFUZATE 
PERIODIC :

RADIOGAZETA DE SEARA : 20,00, progr. I, 
în fiecare zi a săptămînii (pe lîngă celelalte ra
diojurnale și buletine de știri). Duminica, la ace
eași oră și pe același program : Radiojurnal și 
Sport.

„TRANSMITEM PENTRU SATE" : 6,15, progr. 
I, în fiecare zi; miercurea, la ora 19,30, progr. II 
iar duminica — la ora 10,00.

MOMENT POETIC, consacrat creației emines
ciene, 22,30, progr. II, luni: prefața și selecția 
versurilor — acad. D. Panaitescu-Perpessicius ; 
marți: Versuri din ciclul dragostei; miercuri: 
Elogiu poeziei ; Joi: Elogiu naturii; vineri: Sa
tirice.

SFATUL MEDICULUI: 9,30, progr. I și, în re
luare, la 17,40, progr. II, luni: Cîteva probleme 
ale pubertății; marți: Odihna activă ; miercuri s 
Jocurile în aer liber — mijloc de dezvoltare ar
monioasă a copiilor; joi: Ceaiul de mușețel; 
vineri: Cura de aer la munte ; sîmbătă : Ali
mentația și sănătatea.

PROGRAMUL I: Din cîn- 
tecele și dansurile popoare
lor (10,05). „Frumoasă ești, 
copilărie" — Pagini litera

re inspirate din viața copiilor din țara noastră (10,30). 
Două lucrări de tinerețe ale lui George Enescu : Uver
tura triumfală și Uvertura tragică în interpretarea or
chestrei simfonice a Filarmonicii de Stat din Arad : 
dirijor, Jan Hugo Huss (11,00). Prelucrări de folclor de 
George Vancu (11,45). Schița simfonică „Amurg de 
toamnă" de Alfred Alessandrescu și Variațiuni și Fugă 
de Benjamin Britten pe o temă de Pourcell (12,45). 
Mihail Jora în arta corală românească. Prezintă prof, 
univ. D. D. Botez (17,40). RITMURILE CINCINALU
LUI. Prelucrări și perspective în transporturile auto 
(18,30). DRUMEȚII VESELI. Emisiune-concurs pentru 
elevi. Tema : „Emil Racoviță" — viața și opera. Parti
cipă reprezentative ale liceelor „Emil Racoviță" și 
„Gheorghe Barițiu" din Cluj. Examinator prof. Nicolae 
Saftu (19,00). Tinerețe și ritm — muzică ușoară (20,30). 
Pagini din operele lui Lortzing (20,55).

PROGRAMUL II: Melodii populare de pe cuprinsul 
țării (8,30). La microfon, opereta românească (9,45). Cu 
scrisorile în față. Emisiune de Ștefan Luca (10,10). Ma
tineu de operă : fragmente din opera „Mireille" de 
Gounod (11,20). Piese pentru vioară de Kreisler (13,20). 
VREAU SA ȘTIU : „Orizont științific și tehnic contem
poran" (16,30). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (18,20). TEATRU RADIOFONIC. „Citra" de Ra
bindranath Tagore. Traducere de Nela Stroescu (19,30).

PROGRAMUL I: „De prin 
sate adunate" — muzică 
populară (10,05). Minunile 
lumii au fost numai 7 ? 

Opera lui Michelangelo Buonarroti (10,30). Poemul 
simfonic „Cîntare României" de Matei Socor. Orches
tra simfonică a Radioteleviziunii : dirijor Emanuel 
Elenescu (12,45). Pagini alese din operele Iui Mozart 
(16,30). Interpreți de odinioară ai muzicii populare : 
violonistul Grigoraș Dinicu (17,00). Noutăți din reper
toriul coral al Ansamblului „Ciocîrlia" ; dirijor, Nico
lae Vicleanu (17,45). Incursiune în cotidian : „Ne pre
gătim de concediu" (18,30). Actualitatea muzicală (19,10). 
O melodie pe adresa dumneavoastră (20,55).

PROGRAMUL II: Ce să vedem ? Ce să citim ? Ce să 
ascultăm ? (7,50). Din albumul muzicii de estradă (8,00). 
Selecțiuni din opereta „Secretul lui Marco Polo" de 
Lopez (9,30). Ansambluri artistice școlare (12,00). Suc
cese de ieri și de azi ale muzicii ușoare (13,08). „Pasto
rala Bărăganului" de Stan Golestan (Vasile Jianu — 
flaut și Mariana Kabdebo — pian) (13,20). Divertisment 
în Fa major pentru două oboaie, două fagoturi și doi 
corni de Haydn (17,30). Carnet plastic, Mari monumen
te arhitecturale : Acropola. Prezintă acad. prof. Geor
ge Oprescu (18,15). AMFITEATRU LITERAR. Drama. 
Prezintă lectorul universitar Ghiță Florea (19,30). Tea
tru scurt. Premiera „Atentatul". „Despre evenimentele 
din 20 iulie 1944 din Germania". Scenariu radiofonic de 
Wolfgang Schreyer (20,20).

PROGRAMUL I: Ciclul 
concertelor pentru sextet 
de coarde de Rameau și al 
concertelor armonice de 

Pergolesi. Concertul nr. 5 de Rameau și Concertul nr. 
5 în Mi bemol major de Pergolesi (11,00). Folclorul în 
interpretarea copiilor (16,30). COLEGI DE LICEU 
(17,20). Ansambluri artistice muncitorești : corul Uzine
lor „Republica" dirijat de Vasile Dogaru (17,50). TRI
BUNA RADIO. Ritmuri și proporții în dezvoltarea in
dustriei. Vorbește conf. univ. dr. Constantin Danciu 
(18,30). Prime audiții din creația compozitorului Paul 
Constantinescu. Orchestra simfonică a Radioteleviziu
nii : dirijor, Emanuel Elenescu. Soliste, Arta Florescu și 
Viorica Cortez-Guguianu. Recitator Septimiu Sever 
(19,00). SPORT. Mexic 1968 (19,20).

MIERCURI

PROGRAMUL II : Din albumul muzicii de estradă 
(8,00). „întîmplarea din grădină" — oratoriu pentru or
chestră simfonică, cor de copii, povestitor și soliști de 
Laurențiu Profeta. Interpretează corul de copii și or
chestra de studio a Radioteleviziunii: dirijor, Carol 
Litvin : dirijorul corului, Elena Vicica. Solist și poves
titor, Octav Enigărescu. Melodii populare de 
virtuozitate (10,48). Piese instrumentale de compozitori

români (13,20). Pagini alese din music* uMNtră român 
ițească (15,10). ȘTIINȚA IN SLUJBA PĂCII (15,80). 
ROZA VÎNTURILOR: „însemnări din Jurnalul de 
bord" (16,30). „Din albumul meu" — melodii de Elly 
Roman (17,20). JURNALE CELEBRE : „Amintiri din 
casa morților" de F. Dostoevski (18,10). CERCUL ME
LOMANILOR : Studii de Chopin în interpretarea pia
nistului Claudio Arrau (19,50). GAUDEAMUS (emisiu
ne pentru studenți) (20,30). Mituri și legende: Soarele 
și luna (21,30). Ciclul sonatelor pentru violoncel și pian 
de Beethoven, interpretate de Mstislav Rostopovici și 
Sviatoslav Richter ; Sonata nr. 2, în sol minor (22,00).

PROGRAMUL 11 „Dragă 
mi-e Oltenia" — program 
de muzică populară (10,05). 
AICI, TlRGU MUREȘ 

(12,30). COORDONATE CULTURALE. Din cuprins : 
Popas la Palatul de cultură din Brașov ; Peisaj cultu
ral băcăuan ; Ascultătorii întreabă — oameni de cul
tură răspund (15,20). Nestemate folclorice (17,00). DI
NAMICA INDUSTRIALĂ (17,20). SEARĂ PENTRU 
TINERET (19,00). Cronica literară de Paul Georgescu 
(21,15).

PROGRAMUL II : Suita a II-a pentru orchestră de 
Achim Stoia : Fragmente din „Divertismentul rustic" 
de Sabin Drăgoi (9,05). DIN ȚĂRILE SOCIALISTE 
(11,30). Emisiune de cîntece pe versurile poetului Ion 
Brad (11,55). SCRIITORI ȘI MUZICA DE OPERĂ : 
Molliere și opera „Ariadna la Naxos" de Richard 
Strauss (12,25). Capricii pentru vioară de Paganini 
(13,20), Cîntă orchestra de muzică populară „Doina 
Moldovei" din Iași (14,00), Din creația corală a com
pozitorului Gheorghe Dumitrescu (17.20) ZIARE, ZIA
RIȘTI, OPINII (18,15). TRANSMISIUNEA CONCER
TULUI ORCHESTREI SIMFONICE A RADIOTELE
VIZIUNII. Dirijor. Emanoil Elenescu. In program lu
crări de George Enescu Simfonia I în Mi bemol ma
jor ; monologul lui Oedip din opera „Oedip" : solist 
Nicolae Florei ; Rapsodia I în La major. Prezentarea 
concertului: Petre Codreann (19,50).

V I N ER I
PROGRAMUL I: Din crea
ția compozitorului Frtunrd 
Caudella (11.00). TEATRU 
RADIOFONIC. „Căsnicii

nu-i o joacă". Comedie de I. D. Șerban. Interpretează 
un colectiv artistic al Teatrului de stat din Arpd 
(11,15). Cavalcada melodiilor (14,15). Cîntă corni Radi.t- 
televiziunii dirijat de Aurel Grigoraș (17,00). în slujba 
patriei (17,30). Dialog cu ascultătorii (18,30). Muzică 
populară la cererea ascultătorilor (19,30). ATENȚIUNE. 
PĂ^’ȚI ! (21,15).

PROGRAMUL H : Suita simfonică în trei părți de 
Dinu Lipatti, uvertura „Visul unei nopți de vară" de 
Mendelssohn Bartholdy (9,05). CĂRȚI CARE VĂ 
AȘTEAPTĂ (10,10). Cîntece și jocuri populare din Do- 
brogea (10,25). „Partid al luptei pentru fericire" — 
program de cîntece (12.00). Concertul în la minor pen
tru violoncel și orchestră de Schumann ; solist, Pablo 
Casals (12,30). Rapsozi ai muzicii noastre populare 
(15,30). O nouă interpretare a Operetei „Doamna Luna" 
de Paul Lincke (17,45). FIGURI REPREZENTATIVE 
DIN ISTORIA LINGVISTICII ROMĂNE : Petru Ma
ior. Prezintă prof. univ. D. Macrea, membru corespon
dent al Academiei (18.15). Compozitorii au cnvîntul : 
Interviu cu Dumitru Capoianu (19,03). SEARĂ DE 
OPERĂ : „Andrea Chenier" de Giordano. Distribuția 
rolurilor principale : Andrea Chenier — Mario del Mo
naco, Carlo Gerard — Ettore Bast.ianini, Maddalena 
— Renata Tebaldi ; corul și orchestra Academiei „San
ta Cecilia" din Roma ; dirijor, Gianandrea Gavazzeni 
(actele I și al II-lea) (20,00),

PROGRAMUL I: Ilustrate 
muzicale (9,43).
coral și fugă de Cesar 
Franck (11.00).

LITERARA RADIO (11,20). VARIETĂȚI MUZICALE
(15.20) RADIOSIMPOZION. Psihologia muncii în etapa 
actuală. Vor participa la discuție : Alexandru Roșea, 
membru corespondent al Academiei, conferențiarii uni
versitari Tatiana Slama-Cazacu și Constantin Pufga
(17.20) . Clasici ai muzicii corale românești : Gheorghe 
Cucu (17,40). ȘTIINȚA TEHNICA. FANTEZIE (18.30). 
Vă invită la dans orchestra de estradă a Radiotelevi
ziunii. Soliști Margareta Pîslaru și Luigi Ionescu.
(22.20) .

Preludiu,

REVISTA

PROGRAMUL II : Selecțiuni din opera „Farmecul 
unui vals" de Oscar Strauss (9,50). „Prima chemare a 
Iubirii" — muzică ușoară (11.07). Cîntă ansamblul ar
tistic al Uniunii generale a Sindicatelor din România : 
dirijor, Victor Popescu (11,35) Estrada tinereții (13,08'. 
„Pe țărmul mării" — muzică ușoară (15,10). Recitalvl 
baritonului Dan lordăchescu. Arii din operele : „Xer
xes" de Haendel, „Nunta lui Figaro" de Mozart, ,.R:- 
goletto" de Verdi. (16,00). „Cît e Moldova de mare" 
emisiune de muzică populară (16.30) EDIȚIE RADIO
FONICĂ MIHAIL SADOVEANU : „Umanismul și în
țelepciunea eroilor sadovenieni". Prezintă prof. Dan 
Bădărău, membru corespondent al Academiei (19.30' 
SCRIITORI LA MICROFON. Victor Felea și Mihai 
Negulescu (20,30). Seară de bal (21,20). Din creația lui 
Johann Sebastian Bach : Concertul în re minor nentru 
vioară, oboi și orchestră (Ansamblul de soliști din Za
greb, dirijor Antonio Janigro) ; Concertul branden- 
burgic nr. 5 în Re major (Ansamblu! Baroc din Lon
dra, dirijor Karl Haas (23,07).

PROGRAMUL
matinal (6 05). 
RADIOFONIC
COPII: „Barbu

Grigore Băjenaru (8,30). 
de la sate (9,30). „De la 
cererea oamenilor muncii 
TOATE PENTRU TOTI

de

I: Concert 
TEATRU 
PENTRU 

Ștefănescu
Delavrancea" — scenariu 
Program pentru ascultătorii 
munte la mare" — muzică la 
aflați la odihnă (11,05). DE
(12.00). Noutăți de muzică ușoară (13,13) RADIO-AT-
LAS (16,03). TEATRU RADIOFONIC „Familia anti
carului" de Carlo Goldoni (20,15).

(Urmare din pag. I)

de 7 pînă la 12 zile, 
care vor străbate, prac
tic, întreaga țară.

în fiecare săptămînă, 
se va putea pleca în- 
tr-o excursie de 6 zile 
prin Moldova și Tran
silvania. Se prevede vi
zitarea orașelor Bacău, 
Piatra Neamț, Suceava 
și a mînăstirilor Neamț, 
Agapia, Văratec, Putna, 
Humor, Arbora, Voro- 
net, Moldovita, vizita
rea pitoreștilor stațiuni 
Vatra Dornei și Lacul 
Roșu (cu o „escală” la 
barajul hidrocentralei 
Bicaz), a Tușnadului și 
cetății Hărman.

Pe parcursul a 9 zile, 
o altă excursie, însu- 
mînd circa 2 400 de 
km, va oferi partici- 
panților posibilitatea de 
a face un adevărat tur- 
circuit al tării. Iată 
cîteva dintre localită
țile prin care, vor trece 
excursioniștii: Brăila,

Galati, Bacău, Iași, Su
ceava, Gura Humoru
lui, Voroneț, Vatra 
Dornei, Cîrlibaba, pasul 
Prislop, Borșa, Năsăud, 
Reghin, Tîrgu Mures, 
Cîmpia Turzii, Turda, 
Cluj, Alba Iulia, Sime- 
ria, Hunedoara, Deva, 
Arad, Timișoara, Ca
ransebeș, Herculane, 
insula Ada-Kaleh, Tur- 
nu Severin, Graiova, 
Slatina, București.

Delta Dunării — una 
dintre cele mal îndră
gite zone ale tării — 
va fl obiectul unei ex
cursii de 7 zile. Ex
cursia va oferi, printre 
altele, o trecere prin 
lacul Razelm, o plim
bare cu pescadoarele 
pînă la vărsarea Dună
rii în mare și o alta, 
cu lotcile, pe diverse 
canale.

Litoralul figurează și 
în programul unor con
cedii turistice combina
te, cu o durată de 12 
zile : 6 zile petrecuta

în corturile stațiunii 
Eforie Sud și alte 6 zile 
la Poiana Brașov sau la 
Tușnad, la Păltiniș sau 
la Lacul Roșu.

— Se pot rezerva 
din timp locurile la 
excursiile de mai 
lungă durată f
— Începînd cu data 

de 1 iunie, turiștii 
bucureșteni vor putea 
consulta — expuse în 
holul agenției noastre 
— graficele (cu date 
de plecare) ale tuturor 
excursiilor, începînd de 
Ia c-ele de 4 zile pînă 
la cele de 12 zile. în 
funcție de preferințe, 
ei își vor alege și asi
gura din timp locul la 
excursia dorită.

Un alt avantaj pe 
care îl vom oferi turiș
tilor : costul excursiei 
de 9 zile (turul Româ
niei) va putea fi plătit 
jumătate la înscriere, 
iar restul cu 10 zile 
înaintea plecării.

c. s.

I 
I 
I 
I 
I 
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B CINEMA g
• SERBĂRILE GALANTE: Patria (com
pletare Congresul sindicatelor 1066), 
București, Arenele Libertății, Grădina 
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5), Flamura 
(la ultimul cinematograf completarea 1 
Mal 1966).
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Republica
• NOAPTEA IGUANEI : Luceafărul, To
mis (și Ia grădină), Modern.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Capitol (și 
Ia grădină).
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Festival (și la grădină), Pa
tinoarul ,,23 August", Feroviar, Excelsior 
(la ultimele două cinematografe comple
tarea Vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip Broz Tlto),

Gloria (completare Cartiere noi tn Bucu
rești), Melodia (completare 1 Mai 1966).
• SOȚIE FIDELĂ: Victoria (completare 
Pescari amatori), Floreasca (completare 
Wilanov), Grădina „Doina".
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE: 
Central, Aurora (și la grădină).
• HAIDUCII — cinemascop : Lumina, 
Giulești (completare 1 Mal 1966), Bucegi 
(completare Al VIII-lea Congres al U.T.C.; 
rulează și la grădină).
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : 
Union.
• PRINȚESA PĂUNIȚA — CIUFULICI — 
COCENEL — SOARELE ȘI TRANDAFI
RUL : Doina.
• ILUSTRAȚIE LA DON QUIJOTTE — 
BUHARA-URALI — DUMINICĂ LA 
ȚARĂ — PRIVELIȘTI CARPATINE 
„URSUL” — ȚARA ORCHESTRIA : Tim
puri Noi.
• A TRECUT O FEMEIE —■ cinemascop: 
Înfrățirea Intre popoare (completare 
Elevul de serviciu).
• DUMINICA LA NEW YORK : Dacia.
• OPERAȚIUNEA „I" : Buzești (comple
tare În palatul vechi). Arta (completare 
1 Mai 1966), Rahova (completare Culori 
în pictură ; rulează și la grădină).
• BARCAGIUL — cinemascop : Crîngașl 
(completare Energia).
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — 
cinemascop : Grivița (completare Ori
zont științific nr. 2), Volga (completare 
Vizita în Republica Socialistă România a 
președintelui Iosip Broz Tito).
• DEPĂȘIREA : Unirea (completare Și 
acum... puțină gimnastică ; rulează și la 
grădină).

• ULTIMA CAVALCADA SPRE SANTA 
CRUZ : Flacăra.
• WINNETOU — seria a II-a : Vitan 
(completare Cînd iarna triumfă).
• INSPECTORUL : Miorița (completare 
Katlușa).
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMU
LUI : Munca.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Popular 
(completare Două săptămîni în Yemen).
• ATENTATUL — cinemascop : Moșilor 
(rulează și la grădină). Lira.
• NU PLÎNGE, PETER l — cinemascop : 
CosmoȘ (completare Mic roman).
• HAI, FRANȚA 1 : Viitorul (completare 
Orizont științific nr. 2).
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Colentina 
(completare Verlficați-vă ceasul ; rulează 
și la grădină).
• FIFI ÎNARIPATUL : Progresul (com
pletare Ivan Funev).
• RĂSCOALA — Cinemascop : Drumul 
Sării.
• AVENTURA : Grădina „Expoziția” 
(Piața Scînteii), Stadionul Dinamo.
• VIAȚA ÎNCEPE I.A ORA 8 SEARA : 
Ferentari (completare Vreau să știu tot 
nr. 41).
• TOM JONES : Cotroceni.
• DUPĂ MINE, CANALII I cinemascop: 
Pacea.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinema
scop (ambele serii) : Grădina „Buzești".
• FATA DIN JUNGLA : Grădina „Lira".
• SAMBA : Grădina „Progresul-Parc".
« A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Grădina „Vitan".
• VIZITA — cinemascop : Grădina 
„Arta".

PROGRAMUL II : Itinerar folcloric prin regiunile pa
triei (6,00). La drum cu tranzistorul (6,45). CLUBUL 
VOIOȘIEI. Magazin duminical pentru copii, de Mircea 
Popescu (8,00). ORIZONT ROMANESC — pagini de 
reportaj literar (9,30). OPERA ȘI INTERPRETUL PRE
FERAT : Uvertura la opera „Don Juan" de Mozart 
(orchestra Philarmonia din Londra, dirijor Carlo Maria 
Giulini) ; „Moartea lui Posa" din opera „Don Carlos" 
de Verdi (Gheorghi Roicev) (10,15). TRANSMISIUNEA 
CONCERTULUI ORCHESTREI SIMFONICE ȘI A CO
RULUI FILARMONICII DE STAT „GEORGE ENES
CU" ; dirijor, Mircea Cristescu, dirijorul corului D. D. 
Botez. în program : „Creațiunea", oratoriu pentru so
liști, cor și orchestră de Haydn. Soliști : Elisabeta Ne- 
cuIce-Carțiș, Victor Popovici și Marius Rintzler. (11,00). 
în pauză : ACTUALITATEA CINEMATOGRAFICĂ : 
Primul festival internațional al filmului de animație 
de la Mamaia (pregătiri la Studioul „Animafilm", in
terviuri cu participanți) ; Premierele cinematografice 
ale săptămînii. (11.00). în lumea canțonetei cu Louis 
Mariano (14,10). CINE ȘTIE, CÎȘTIGĂ. Emisiunea cu
prinde : Concursul : „Proză umoristică românească" și 
un concurs distractiv pe teme sportive (14,30). Recita
lul violoncelistului Gaspar Cassado (19.03). Mari cu
pluri ale iubirii — Lucreția și Collatinus — Prezintă 
Anda Boldur (19,45). „Am îndrăgit o melodie" — muzi
că ușoară românească (20,00). întîlnire la microfon cu 
Alexandru Grozuță. în program noi înregistrări (20,30). 
Romanțe și amintiri: „Cînd amintirile". „îți mai amin
tești", „Mîndra mea de altă dată", „Romanța amin
tirii" (21,15). Arii din opere interpretate de Cornel 
Stavru : „La seceriș" de Tiberiu Brediceanu ; „Fedora" 
de Giordano; „Maeștrii cîntăreti din Nurnberg" de 
Richard Wagner ; „Aida" de Verdi. (22,40).
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RUGBI

România 9
Cehoslovacia 9

Pe itadionul „Dyna
mo Kobylisy" a avut 
loc ieri întîlnirea inter
națională de rugby 
dintre selecționatele 
României și Cehoslova
ciei, confînd pentru 
„Cupa Najiunilor”.

Meciul s-a încheiat 
la egalitate : 9—9.

în minutul 5, echipa 
Cehoslovaciei 
prin 
gol, 
cerea 
nutul
tră egalează prin Cio
bănel. în minutul 25, în 
urma unei lovituri de 
pedeapsă, scorul de
vine 6—3 pentru Ceho
slovacia, scor 
se încheie și 
priză.

Cea de-a
priză începe înfr-un

înscrie,
Vrzal, un drop- 

luînd condu- 
cu 3—0. în mi- 
17, echipa noas-

cu caro 
prima ra

doua re-

rifm mai viol. în minu
tul 58, în urma unei 
lovituri de pedeapsă 
executate de Irimescu, 
scorul devine 6—6. A- 
celași Irimescu, execu- 
tînd o nouă lovitură de 
pedeapsă în minutul 
64, ridică scorul la 9—6 
pentru echipa română. 
Cehoslovacii însă atacă 
cu insistență și reu
șesc, în minutul 75, 
o încercare, după o 
pătrundere a mijloca
șului la deschidere. 
Scorul devine 9—9. 
Rugbișfii români atacă 
insistent, însă, ca și în 
prima repriză, ratează, 
printre altele, transfor
marea unor lovituri de 
pedeapsă din pozifii 
extrem de favorabile.

Al. LIȚĂ
Praga, prin telex

FOTBAL

Știința Craiova
Vorwărts Berlin

2
0
pe sta-CRAIOVA (coresp „Scînteii"). — Ieri, 

dionul Tineretului, formația locală Știința s-a 
întîlnit, într-un meci amical, cu echipa 
Vorwărts Berlin, campioana R. D. Germane. 
Meciul s-a desfășurat pe un timp foarte rece, 
vîntul suflînd puternic. Victoria a revenit 
fotbaliștilor craioveni cu 2—0, prin golurile în
scrise de Stănescu (min. 35) și Sfîrlogea (min. 
75). Și de data aceasta, cel mai bun component 
al echipei craiovene a fost portarul Papuc.

Rezultatele de ieri

Balonul „pe mîna“ înaintașilor
Telefoto : C.T.K.-Agerpres

Seria I: Flacăra Moreni-Oltul Rîmnicu Vîlcea 
3—2 ; Progresul București-Oțelul Galați 1—0 ; 
Metalul Tîrgoviște - Știința București 1—3 ; 
C.F.R. Pașcani-Ceahlăul Piatra Neamț 3—3 ; Me
talurgistul București-C.F.R. Roșiori 2—0 ; Pro
gresul Brăila-Dinamo Victoria București 2—0 ; 
Poiana Cîmpina-Dinamo Bacău 1—0. După 22 
de etape, în clasament conduce PROGRESUL 
BUCUREȘTI, cu 29 de puncte.

Seria a II-a : Gaz metan Mediaș-Mlnerul Baia 
Mare 0—0 ; Arieșul Turda-Jiul Petrila 0—1 ; Re
colta Carei-A.S.A. Tg. Mureș 1—1 ; Vagonul 
Arad-Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 2—0 ; 
C.S.M. Reșița-C.F.R. ' ’ * *
peni-Clujeana 1—1 ; ___ ____
2—0. în clasament conduce JIUL PETRILA, 
32 de puncte.

Arad 2—0 ; Minerul Lu-
A.S. Cugir-C.SM. Sibiu 

, cu

Cronica zilei
PLECAREA DELEGAȚIEI ROMANE 
• LA CONFERINȚA GENERALĂ 

A O.I.M.

La 29 mai a plecat spre Geneva delegația 
Republicii Socialiste România, care va 
participa la lucrările celei de-a 50-a se
siuni a Conferinței generale a Organizației 
Internaționale a Muncii. Din delegație fac 
parte tovarășii Dumitru Petrescu, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru Pro
tecția Muncii, dr. Nicolae Ecobescu, repre
zentant permanent ad-interim al țării 
noastre la Oficiul Națiunilor Unite și insti
tuțiile specializate — Geneva, Ion Tănă- 
soiu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, Bujor Olteanu, directo
rul general al rafinăriei „Brazi“, și con
silieri.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII LA 
CONGRESUL MONDIAL FORESTIER

Duminică dimineața a părăsit Capitala 
o delegație de specialiști din economia fo
restieră, condusă de dr. ing. Ion Milescu, 
pentru a participa la lucrările celui de-al 
VI-lea Congres mondial forestier care se 
va ține la Madrid între 6 și 18 iunie.

(Agerpres).

din 
— se 
sfră- 
Vlta-

cu- 
său

Libușe, frumoasa 
poveste, a prezis • 
spune — un viitor 
lucit orașului de pe 
va. Burgul secular a 
noscut în drumul
peste vreme și gloria, și 
restriștea, dar niciodată, 
ca în anii aceștia ai con- 
strucfiei socialiste, pra- 
ghezii nu au fost mai pă
trunși de conștiința că 
viitorul orașului lor stă 
în propriile lor mîini, a 
acelor mîini care au fău
rit, din tată-n fiu, minună
țiile „Pragăi de aur".

Călătorii care poposesc 
în această primăvară chiar 
și pentru cîteva zile în 
orașele cehoslovace, sesi
zează, dincolo de peisajul 
evocator și imobilitatea

restaurează fațadele clă
dirilor, redîndu-le vechea 
strălucire, în timp ce o 
seamă de case insalubre 
sau lipsite de însemnătate 
arhitectonică sînt supuse 
demolării, în cadrul pla
nului de sistematizare. 
După datele furnizate de 
ziarista cehoslovacă 
zena Vrabcova, 
5 000 de case din Praga 
urmează să fie 
unei renovări
Paralel cu aceasta, se con
struiesc noi cartiere. Pri
mul dintre cele patru car
tiere — Prosek — este 
aproape gafa, iar în 1967 
va începe construcția ce
lui de-al doilea, în partea 
nordică a Pragăi.

Unul din marile obiec-

Bo- 
peste

supuse 
radicale.

" NOTE DE DRUM ' h

monumentelor arhitectoni
ce cu faimă consacrată, o 
activitate asiduă ce poartă 
pecetea unor preocupări 
pe cele mai variate planuri 
— de la problemele edili
tare imediate pînă la 
problemele majore ale 
dezvoltării economiei și 
culturii țării. Faptul de- 

evidenf de 
familiarizezi 
cehoslova- 

Mai comunicativi ca

Atletii bucureșteni
9 9

învingători la Cracovia

încă 4 etape

întîlnirea de atletism dintre 
echipele orașelor Cracovia și Bucu
rești ș-a încheiat cu scorul de 
177—151 în favoarea sportivilor 
bucureșteni. Cele mai bune rezul
tate ale învingătorilor le-au obți-

nut Mihaela Peneș — 55,56 m la 
aruncarea suliței; Viorica Visco- 
poleanu — 6,15 m la lungime ; Gh. 
Costache — 64,40 m la aruncarea 
ciocanului și 
m la săritura

A. Samungi — 7,24 
în lungime.

HANDBAL Campioni 1966
Universitatea 
Timisoara

arată noua stafie au
tomată de umplere și 
capsare a buteliilor fixa
tive și odorizante, impor
tată recent din Elvefia. 
Alături de aceasta, com
bina automată, o mașină 
asemănătoare, dar mai 
pufin perfecfionată, nu mai 
funcționează, fiind consi
derată depășită.

Noul se impune cu vi
goare în toate comparti
mentele viefii. în uzine 
și fabrici, pe străzi și în 
localuri, în institute de în- 
văfămînt, pretutindeni 
oamenii vor să fină pasul 
cu viafa modernă.

Pe lingă celelalte pa
siuni ale cehilor și slo
vacilor, călătorul desco
peră lesne una mai re
centă : cifrele. în epoca 
minunilor cibernetice, ci
frele statistice sînt evident 
mai concludente decît 
orice argument. Stewar
desa, care îfi zîmbeșfe cu 
politefe profesională, este 
bucuroasă să-fi comunice 
că numai într-un singur 
an liniile aeriene ceho
slovace transportă aproa
pe 1 300 000 de pasageri. 
Profesorul pe care-l cu
noști într-un anticariat 
știe că în acest an vor 
avea loc în Cehoslovacia 
circa 80 de simpozioane 
și alte reuniuni interna- 
fionale. La magazinul uni
versal „Byla Labut”, vîn- 
zăforul cunoaște cifra e- 
xactă a producției ceho
slovace de încălfăminte 
din anul trecut : 95 450 000 
perechi. Conductorul tre
nului care pleacă din Bra
tislava spre Budapesta 
dispune de cifre privind 
numărul turiștilor care au 
vizitat în ultimul an Ceho
slovacia. Dintre toate ci
frele, cea mai semnifica
tivă mi s-a părut to
tuși aceea de care pome
nea la Bratislava profesoa
ra dr. Huskova, lectoră de 
limba și literatura română: 
în Slovacia, altădată atit 
de rămasă în urmă pe 
plan economic fafă de 
restul țârii, s-au construit 
în anii de după eliberare 
250 de importante între
prinderi industriale.

...Seara, la teatru, emo- 
fia nedisimulată cu 
spectatorii urmăresc 
fiunea piesei lui 
Hochhuth — „Vicarul" ■ 
explozia de aplauze 
care marchează fiecare re
plică ce stigmatizează oro
rile naziste, arată o dată 
mai mult cît de prezentă 
este în memoria cehilor 
și slovacilor calamitatea 
ocupafiei și războiului, cît 
de fermă este hotărîrea 
lor de a-și apăra cuceri
rile revolufionare și a păși 
mereu înainte sub semnul 
construcfiei socialiste.

Die. BABOIAN

five ale planului de siste
matizare a capitalei ce
hoslovace este construcfia 
podului de trecere, care 
va asigura legătura direc
tă și rapidă dintre cartie
rele noi din partea de 
sud și centrul orașului. 
Podul va constitui o por
țiune a magistralei Nord- 
Sud, cu care se mîndresc 
constructorii cehoslovaci.

Noile măsuri preconi
zate pe plan național
pentru dezvoltarea econo
mică pun accentul pe 
cecitatea investițiilor, 
aceea, concentrarea 
se face mai ales în 
meniile construcției

vine și mai 
îndată ce te 
cu „atmosfera 
că".
de obicei, praghezii îfi o- 
feră, odată cu semnele 
ospitalită(ii lor, o sume
denie de noutăfi despre 
prefacerile din ultimii ani, 
dar mai ales despre noile 
perspective de dezvoltare 
în lumina apropiatului 
Congres al partidului.

Pe drum, de la 
spre oraș, doi 
cehi îmi vorbesc 
noile aefiuni de 
tizare urbană 
găi și despre 
de rentabilitate, care este 
la ordinea zilei.

Edilii capitalei ceho
slovace au pornit o ac
țiune de mare amploare 
pentru întinerirea orașului 
și modernizarea iui, fără a 
știrbi nimic din ceea ce 
este valoros și specific, 
nimic din frumusefea te
zaurului arhitectonic cu 
atîta grijă conservat. Nici
odată în istorie „orașul 
de aur" nu a cunoscut o 
operă de restaurare și re- 
sisfematizare ca aceea în
cepută acum. Centrul Pra
găi apare ca un șantier. 
Zeci de clădiri vechi sînt 
înconjurate de schele, iar 
pe arterele principale zone 
întregi sîni blocate pen
tru lucrările de canali
zare, dar mai ales pentru 
cele de construire a unor 
pasaje destinate pietoni
lor și vehiculelor.

Cu migală și pricepere, 
meșteri bătrîni și tineri

efi- 
De 
lor 

do- 

modernizării diferitelor ra
muri de producfie.

Am vizitat cîteva între
prinderi și fabrici la Pra
ga, la Bratislava, la Lo- 
denice. Peste tot aceeași 
preocupare pentru pro
ductivitate mai mare pe 
baza modernizării proce
sului de producție. La cu
noscuta fabrică de discuri 
„Supraphon", tov. Vodic- 
ka, directorul întreprin
derii, mi-a vorbit cu pa
siune despre eforturile 
depuse pentru a asigura 
o producție la nivelul ca
pacităților fabricii, care 
sînt mult mai mari decît 
cele folosite în prezent.

Aceeași preocupare 
pentru modernizare, ran
dament și condiții optime 
de muncă, la fabrica de 
produse cosmetice din 
Bratislava. Melita Sedlac- 
kova, o tînără ingineră 
chimistă, mi-a mărturisit 
că visul celor de aici este 
să transforme întreprinde
rea „Kozmetika" înfr-una 
din cele mai moderne 
nifăji de acest fel. Am 
zitaf fabrica, în care 
crează un număr redus 
oameni. „Nici nu este ne
voie de personal 
mare” — mă asigură 
lifa Sedlackova și

Pînă la încheierea campionatului categoriei A 
de fotbal mai sînt patru etape. In acest moment, 
după cum se știe, lidera clasamentului este Pe- 
trolul-Ploiești, al cărei avans față de a doua 
clasată, Rapid-București, se menține la 5 puncte. 
Cum și programul în continuare pare a-i favori
za pe ploieșteni, se poate anticipa că Petrolul 
este virtuală campioană. Pasionantă rămîne în 
schimb lupta pentru evitarea retrogradării. O 
candidată pentru „B" este ca și sigură : echi
pa gălățeană. Cine i se va alătura ? Oricare din 
cele cinci formații de pe locurile 9—13, care 
acum întrunesc 19 puncte sau mai puțin...

In aceste ultime etape, cele 14 echipe de cate
goria A trebuie să joace astfel : PETROLUL — 
acasă cu Dinamo București și Politehnica, — în 
deplasare cu U.T.A. și Universitatea Cluj ; RA
PID — acasă cu Crișul, — în deplasare cu 
Steaua, Politehnica și U.T.A. ; C.S.M.S. — acasă 
cu Știința Craiova și Dinamo București, — în 
deplasare cu Steagul roșu și Politehnica ; ȘTIIN
ȚA CBAIOVA — acasă cu Steaua, — în depla
sare cu Dinamo București, C.S.M.S. și Siderur- 
gistul; DINAMO PITEȘTI — acasă cu Politehnica 
și U.T.A., — în deplasare cu Crișul și Steaua ; 
DINAMO BUCUREȘTI — acasă cu Știința Craio
va și Farul, — în deplasare cu Petrolul și 
C.S.M.S. ; UNIVERSITATEA — acasă cu Farul, Si- 
derurgistul și Petrolul, — în deplasare cu Stea
gul roșu ; U.T.A. — acasă cu Petrolul și Rapid
— în deplasare cu Farul și Dinamo Pitești ; 
STEAUA — acasă cu Rapid, Steagul roșu și Di
namo Pitești, — în deplasare cu Știința, Craiova 
și restanța cu Siderurgistul ; STEAGUL ROȘU — 
acasă cu C.S.M.S. și Universitatea, — în depla
sare cu Steaua și Crișul; FARUL — acasă cu 
U.T.A. și Siderurgistul, — în deplasare cu Uni
versitatea și Dinamo București ; POLITEHNICA
— acasă cu Rapid și C.S.M.S., — în deplasare 
cu Dinamo Pitești și Petrolul ; CRIȘUL — acasă 
cu Dinamo Pitești și Steagul roșu, — în depla
sare cu Siderurgistul și Rapid ; SIDERURGISTUL
— acasă cu Crișul, Știința Craiova și restanța 
cu Steaua, — în deplasare cu Universitatea și 
Farul.

întrerupt din cauza pregătirilor lotului repre
zentativ — care, la 1 iunie, întîlnește la Ludwig
shafen, selecționata R. F. Germane — campiona
tul va fi reluat duminică 5 iunie.

între 27—29 mai, la Institutul politeh
nic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ a avut loc 
cea de-a X-a sesiune științifică. Lucrările 
au fost deschise de prof. Constantin Din- 
culescu, membru corespondent al Acade
miei, rectorul institutului. Acad. prof. dr. 
docent Remus Răduleț a vorbit despre 
„Specii de cercetări științifice și mijloace 
de efectuare a lor“. în continuarea lucră
rilor acestei reuniuni științifice, la care au 
participat cadre didactice, specialiști din 
institute de cercetări, fabrici și laboratoare 
uzinale, au fost prezentate și dezbătute, în 
cele 27 de secții, 433 de comunicări din 
domenii variate ale științei și tehnicii. 
Multe din lucrările de cercetare prezentate 
au fost întocmite de colective complexe, la 
cererea unor întreprinderi industriale.
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Poiana Cîmpina-Dinamo Bacău 
Progresul Brăila-Dinamo Victoria 
Metalul Tîrgoviște-Ștllnța București 
Recolta-A.S.A. Tîrgu Mureș 
Gaz metan-Minerul Baia Mare 
Minerul Lupeni-Clujeana 
Vagonul-Industria Sîrmei 
A.S. Cugir-C.S.M. Sibiu 
Arieșul-Jiul Petrila 
Messina-Catanzaro 
Monza-Lecco 
Novara-Genoa
Pro Patria-Palermo

Dinamo 
București

...și-a menținut șl 
în acest an supre
mația în campiona
tul masculin, 
partida-derbi, 
tre I 
Steaua, 
nat cu 
limită 
Steaua 
după 
moviștii 
seră la

Dinamo
, s-a fermi- 

vicforia la 
a echipei 

(21—20), 
ce dina- 

conduse- 
pauză cu 

11—10 și, aproape 
de sfîrșit, cu 
12. Scorul nu 
influențat însă 
zijia de lideri.

...este noua de
ținătoare a titlului 
de campioană în 
întrecerea echipe
lor feminine. în 
fapt fimișorencele 
își asiguraseră suc
cesul încă de săptă- 
mîna trecută, prin 
rezultatul de egali
tate realizat în com
pania celeilalte pre
tendente la titlu, 
Universitatea Bucu
rești.

Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 
cerul mai mult acoperit în Banat, Ardeal 
și Moldova unde a continuat 
temporar. In 
fost variabil, 
s-au semnalat 
Dobrogea. In
de deal din Transilvania, au căzut pre
cipitații sub formă de lapoviță și ninsoa
re. Vîntul a suflat potrivit din sectorul 
vestic, cu intensificări pînă la tare și 
in rafale în sudul țării. Temperatura ae
rului la orele 14 înregistra valori cuprin
se între 3 grade la Huedin și 20 grade 
la Constanța și Mangalia. In București: 
Vremea a fost rece, cu cerul mai mult 
noros în cursul dimineții cînd a plouat 
trecător. După-amiază cerul a devenit 
variabil. Vîntul a suflat tare și în rafale 
din sectorul sud-vestic. Temperatura ma
ximă a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
mai, 1 și 2 iunie a. c. In țară : Vremea 
continuă să se amelioreze. Cerul va fi 
variabil mai mult noros, în prima parte 
a intervalului în nord-estul țării unde 
vor cădea ploi mai ales sub formă de 
averse. In rest averse izolate. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul nordic cu 
unele intensificări la început în Moldova. 
Temperatura în creștere spre sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, iar maximele între 
15 și 25 grade. In București ; Vremea 
continuă să se amelioreze. Cerul va fi 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

începe din nou
In timpul celei de-a 

18-a partide, cînd, dato
rită unor greșeli elemen
tare de strategie, Spasski 
ajunsese înfr-o pozifie 
dificilă, mulfi experfi în 
materie de șah spuneau: 
„Meciul se va încheia 
astăzi". Tnfrîngerea lui 
Spasski era pe deplin 
posibilă, dacă... Mane- 
vrînd cu acest miraculos 
cuvînt <— „dacă", orici
ne își poate realiza vi
suri îndrăznefe, chiar și 
pe acela de a deveni 
campion mondial I

Să revenim însă la 
partidă. Fiind, probabil, 
prea sigur de o victorie 
care ar fi influenfat de
cisiv asupra rezultatului 
final, Petrosian a condus 
ofensiva cu insuficientă 
hotărîre. In cele din 
urmă, „fortuna" i-a zîm- 
bit foarte amabil lui 
Spasski, partida înche-

lndu-se cu un neaștep
tat rezultat de egalitate.

Așadar, după consu
marea a 18 partide, sco
rul continua să fie favo
rabil lui Petrosian : 
9,5—8,5. Campionul
mondial nu avea, totuși, 
motive să fie prea satis
făcut, întrucît pierduse o 
foarte bună ocazie de a 
mări avantajul la două 
puncte. Firește, micile 
„concedii medicale* 
(permise de regulament 
în număr limitat) au la 
bază uneori o îmbolnă
vire reală. în raport 
însă cu șansele avu
te la un moment dat, 
remiza din partida a- 
minfită echivalează pen
tru Petrosian cu o veri
tabilă înfrîngere. Așa se 
explică, probabil, a 
doua „îmbolnăvire* a 
lui Petrosian, din cauza 
căreia partida următoare 
a fost amînată.

Sîmbătă, la sfîrșitul

ALTE
• La oampionatele Internaționale de 

tenis ale Franței, perechea română Ion 
Tiriac, Ilie Năstase s-a calificat pentru 
optimile da finală ale probei de dublu 
bărbați, învingtnd cu 6—2, 6—2, 6—3 
cuplul Javorski, Koudelka (Cehoslova
cia).

• Cu ocazia meciului de atletism 
Moscova-Leningrad, Valeri Skvorțov a 
realizat la săritura în înălțime perfor
manța de 2,21 m, al doilea rezultat
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partidei a 19-a, între
ruptă în ajun, Spasski 
i-a smuls din nou lui Pe
trosian mult rîvnitul cu- 
vinfel „cedez", și, pen
tru prima oară, a resta
bilit egalitatea.

După terminarea par
tidei, la Moscova ploua 
torenfial. Cu toate aces
tea, pe bulevardul Go
gol, ia ieșirea din 
de joc, 
atît de 
biști", 
automobilelor 
buzelor devenise ane
voioasă. Cînd a apărut 
Spasski, au izbucnit a- 
plauze puternice. Dar, 
fie din cauză că nu-i 
plac ovafiile, fie că...
nu-i obișnuit cu ele,
Spasski a pornit grăbit 
către casă...

și trolei-

Salo FLOHR 
mare maestru 
international

Moscova

ȘTIRI I
mondial al anului, după Ni Chih-Cin ■ 
(R. P. Chineză), care duminica trecută i 
sărise 2,26 m. _

• In finala turneului de fotbal |
U.E.F.A. rezervat echipelor de juniori, - 
disputată ieri la Belgrad, echipele H 
U.R.S.S. și Italiei au terminat nedecis : ■ 
0—0. Cum regulamentul nu prevede ■ 
nici prelungiri, nici meci de baraj, cele g 
două echipe sa clasează împreună pe 
primul loc. I

Satul mereu viu
(Urmare din pag. I)

ani. Au căutat poiană, au lărgit locul 
cu topoarele, au așezat în piatră de 
granit temeliile satului vechi, iar una 
dintre sfrănepoatele acelor case s-a 
reîntemeiat aici, la muzeu... O revăd 
de fiecare dată, cu emofia legendei. 
E casa acelui faimos Moiș Văsâi a Iu' 
Ion Cobuf, nume cu genealogie de 
cronică, casă durată din nu mai 
pufin de 30 de tone de stejar falnic, 
din copaci ce vor fi fost tineri la 
vremea descălecatelor. E o corabie 
arhaică, cioplită numai din bardă, 
încheiată din cîteva blăni urieșești, 
prinse cruciș în „căfei”, care se putea 
desface de la tălpi la acoperiș și 
realcătui, după voinfa stăpînului, pe 
oricare umăr de deal. Poarta ? Masi
vitate și grafie. Un singur trunchi 
de stejar, lung de 6 metri, sprijinit 
ușure înfr-un „purice", ca s-o poată 
deschide și un copil. Cine e mește
rul ? Din fericire îl știm. Ca și stă- 
pînul, el pogoară dinfr-un lung crîng 
de meșteri, iar hrisovul casei, pome- 
nindu-l, îi alătură și pe înaintași. 
Este „Olexa lu'Sîntea Iu' Ion cu 
femeia sa... și încă era șchioapă de 
un picior și o fost musai să ridice că 
da cu muchea săcurei pe ea". 
Crîmpei de basm, început de casă 
sau de istorie...

Aici, lîngă casa lui Văsâi, mă aflu 
de fapt în creștetul fării vechi ; dau să 
cobor mai la vale, spre șes, dar mă 
cheamă, peste alte șiruri de înălțimi, 
casa ciobanului de la Cîmpu lui Neag. 
E o fortăreață, pusă pe temelie de 
bolovani, ca și Sarmizegetusa. Dai 
ocol alcătuirii masive din trunchiuri, 
bafi, nu pofi intra. înăuntru, în curtea 
în care e pitită casa, sînt și oile, 
dar și clinii. „Sfăpîne, stăpîne / Mai 
cheamă și-un cline...*. Una dintre 

casele Miorifei ?... Sîntem și aici tot 
pe tărîmul legendei.

Ea se îngînă cu istoria, peste drum, 
peste cîteva prispe, la Sălciua, unde 
casa mofului din Apuseni fîșnește ca 
un răcnet al culmilor, înfepînd cerul 
cu acoperișul furcan, tras pînă în 
orbitele ferestrelor cîf palma. Dar 
orbitele sînt arcade, iar stîlpii sînt cu 
meșteșug ciopliți. Casa mofului, una 
dintre casele vremii năpraznice a lan- 
cului, privește lumea prin ferestrele 
artei.

Să coborîm la vale, pe versanfii 
Carpafilor, unde intră în lucru in
strumentele fine și ușoare — rin
deaua, sfredelul, tesla, dalta, cufitoa- 
ia și ferăstrăul — care fac din lemn 
broderie. Arhitectura se resfafă în 
motive, forme, ritmuri, policromie, ca 
și dealurile împovărate de livezi și 
vii. Ies în fafă, zîmbitoare, balcoa
nele cu stîlpi înfloriți, cu dantelăria 
pridvoarelor, sfreașinilor și ferestrelor 
care se leagă într-un singur brîu din 
Neamț și Vrancea, pînă în Argeș și 
Gorj. Sîntem în fara lui Brâncuși I

Ce neam falnic, am zis pe culmi I 
Ce neam vesel, senin la cuget și 
chip, zicem acum lîngă casa lui 
Mogoș, lîngă casa din Straja, din 
Năruja sau Curfișoara, lîngă suitele 
de case-chivot, case-ghioc, case-po- 
doabă de pe clinele dealurilor I Ce 
neam cald și primitor, zicem mai 
apoi, pășind pe lutul casei din șes, 
cu masive cuptoare de pline, cu 
sobe-ursoaică și cu garduri leneșe de 
răchită împrejmuind hambarele. Dar și 
răchita a devenit broderie. S-a îm
pletit capricios în jurul parilor tari, 
din salcîm, urmînd rîurile de pe ii 
și fote. Și stuful s-a clădit artistic, 
legînd acoperișul într-o imagine a 
holdei.

Dar în această fără de artiști s-au 
măiestrit cu har pînă și sculele, 
dalta și tesla, plugul și barda, fusul, 
furca, vîrtelnifa, chiar și cuiul bătut 
în perete...

★
Dau ocol acestei fări, adunată pe 

cîteva ulifi cu toate podoabele ei, 
aici, în sînul de beton și sticlă al 
Capitalei. Orașul respiră intens. Tre
pidația lui accelerată răzbate fier
binte pînă aici, înconjurînd semnifi
cativ acest sat de faimă mondială pe 
care cetatea lui Bucur îl poartă în 
inimă.

Poposesc, din nou poposesc, urc 
și cobor, din Oaș la Dunăre, din 
Suceava în bărăgane, din Almaj, 
Bihor ori Semenic pînă la „Marea 
cea mare", dînd ocol pe de-a rîndul 
zărilor fării strînse în acest sat-gră- 
dină. Sînt mîndru pentru toate aceste 
crînguri de meșteri care fac, de fapt, 
un singur popoi. Gîndindu-te la cînd 
și cum au construit, sub asprimea vre- 
milor de foc și risipă, fi se taie răsu
flarea. Casa lui Moiș a Iu' Văsâi a fost 
durată ca o corabie, ca să se smulgă 
din loc la valurile mari și să poată pri
poni la alt țărm. Mi s-a povestit des
pre o veche bisericuță din Vlașca, 
pusă pe roți și trasă de două oiști. Ce 
generozitate, ce curaj, ce aprigă nă
dejde în viafă vor fi avut acești oa
meni care, în asemenea vremi au în
crustat artistic nu numai fluierul, dar și 
lingura pentru sorbit amarul. Ce sînt 
în stare asemenea oameni să dureze 
în viitor I... Viitorul se depărtează de 
trecut cu viteze cosmice, dar un ase
menea trecut — adică noblefea, harul, 
arta — rămîne cu noi, îl ocrotim, îl 
luăm cu noi.
„...Uite, e seară.
Sufletul satului fîlfîie pe lîngă noi, 
ca un miros sfios de iarbă tăiată, 
ca o cădere de fum din strașini de 

paie, 
ca un joc de iezi pe morminte 

înalte".

Populația lumii
Populația lumii a fost la mijlo

cul anului 1964 de 3 220 000 000 de 
oameni și continuă să crească — 
se arată în ediția pe anul 1965 a 
Anuarului statistic al O.N.U. Ritmul 
anual de creștere a populației 
între 1960 și 1964 a fost de 1,8 la 
Bută. Țările cu populația cea mai 
mare din lume sînt R. P. Chineză 
cu 690 milioane locuitori, India 
(471 milioane), Uniunea Sovietică 
(228 milioane) și Statele Unite 
(192 milioane).

Anuarul statistic al O.N.U. ara
tă, pe de altă parte, că, în com
parație cu anul 1958, pînă la mij
locul anului 1964 produsul națio
nal brut pe cap de locuitor a fost 
mai mare cu 23 la sută, producția 
agricolă a crescut cu 13 la sută, 
producția industrială și extracti
vă cu 50 la sută, iar exporturile 
cu 58 la sută, atingînd un total 
de 186 miliarde dolari. Producția 
industrială în statele socialiste 
s-a dublat în perioada 1950—1963 
în Cehoslovacia, Ungaria, Polo
nia și Iugoslavia și s-a triplat în 
Uniunea Sovietică și România.

Marea, o lume a tăcerii?
Fundul mării nu este nici pe 

departe așa cum se crede, o 
lume a tăcerii. Cercetătorii ame
ricani au constatat că gălăgia 
produsă de viețuitoarele mării, 
de valurile de la suprafață, de 

curenți și desigur și de traficul 
marin, se amplifică făcînd din 
fundul mărilor un loc deosebit de 
gălăgios.

„Tu-144"
Cunoscutul constructor sovietic 

de avioane, academicianul An
drei Tupolev, scrie în „Trud" 
despre avionul supersonic de pa
sageri „Tu-144". Acest aparat de 
zbor pe care îl proiectează 
în prezent va putea atinge o vi
teză de croazieră de 2 500 
km pe oră. Echipajul avionului 
supersonic sovietic — care va 
putea transporta 121 pasageri — 
va fi format din doi piloți și un 
inginer de bord. în cazul în care 
unul din cele patru motoare s-ar 
defecta, avionul își va putea con
tinua zborul pînă la destinație 
bineînțeles cu viteză mai mică.

Concurs cu strămoșii 
automobilului

în localitatea Liberec din nor
dul Cehiei a început la 28 mai 
prima cursă internațională de 
automobile de cele mai vechi ti
puri. Participă sportivi din Aus
tria, R.D.G și Cehoslovacia. în 
aceeași zi s-a încheiat prima 
etapă la care au participat 30 de 
automobile din categoria anilor 
1905, 1918 și 1930.



Negocieri 
secrete 
anglo- 
rhodesiene

• Va fi amînată Con 
ferința Commonwealth 
ului?

LONDRA 
Londra s-a 
gație de experți britanici va pleca 
marți la Salisbury pentru a relua la 
2 iunie, cu reprezentanții sud-rhode- 
sieni, negocierile preliminare secrete 
a căror primă fază s-a desfășurat, 
după cum se știe, între 9—20 mai 
în capitala Angliei. Aceste negocieri 
urmăresc să stabilească o eventuală 
bază pentru negocieri oficiale ulte
rioare, vizînd soluționarea crizei in
tervenite între cele două părți, ca 
urmare a proclamării unilaterale a 
independenței Rhodesiei în noiem
brie 1965 de către guvernul rasist al 
lui lan Smith.

Agenția France Presse relatează că 
guvernul britanic, deși se abține de 
la orice prevederi optimiste, pare 
totuși hotărît să meargă înainte cu 
negocierile preliminare fără să țină 
cont de presiunile și protestele ve
nite din partea țărilor africane și în 
special din partea Zambiei. Agenția 
amintește că față de criza interveni
tă recent între Lusaka și Salisbury, 
britanicii au adoptat o poziție extrem 
de prudentă. Ei au intensificat sfatu
rile la moderație adresate președin
telui Kaunda și au trimis la Lusaka o 
delegație condusă de Judith Harf, 
ministrul de stat pentru relațiile cu 
Commonwealthul, care încearcă să 
determine guvernul zambian să gă
sească o soluție de compromis cu 
regimul rasist al lui lan Smith în ve
derea reglementării diferendului.

Pe de altă parte, guvernul britanic 
a propus oficial amînarea pentru 
luna septembrie a conferinței primi
lor miniștri ai țărilor membre ale 
Commonwealthulul fixată pentru luna 
iulie. Wilson a cerut această amînare 
în speranța că pînă atunci va ajunge 
la o înțelegere cu lan Smith. Este 
îndoielnic însă dacă țările Common- 
wealfhului vor manifesta înțelegere 
față de propunerea lui Wilson.

29 (Agerpres). — La 
anunfaf oficial că o dele-

în semn de protest
SANTO-DOMINGO Sesiunea Comitetului Executiv

LA HUE Șl SAIGON
CĂLUGĂRITE BUDISTE
IȘI DAU FOC
Crește amploarea 
antiguvernamentale

SAIGON 29 (Agerpres). — Pu
ternicele demonstrații antiguver
namentale și antiamericane ce au 
loc în ultimele zile la Saigon, Hue 
și în alte localități din Vietnamul 
de sud au luat o deosebită amploa
re în cursul zilei de duminică, mai 
ales după ce s-a aflat că la Hue, 
în primele ore ale dimineții, o că
lugăriță budistă s-a sinucis, dîn- 
du-și foc. Mii de locuitori ai ora
șului s-au adunat împrejurul pa
godei centrale pentru a omagia a- 
cest act de protest. înainte de a se 
sinucide, călugărița Nu Thanh 
Quan a scris o scrisoare adresată 
președintelui Johnson, în care-și 
exprimă protestul față de sprijinul 
american acordat clicii militare de 
la Saigon. Atît la mitingul ce a 
avut loc dimineața, cît și în con
ferința de presă ținută duminică 
de călugărul Thich Tri Quang, 
conducătorul rezistenței budiste 
din. Hue, s-a subliniat de mai mul
te ori că gestul călugăriței a avut 
drept scop „să protesteze împotri
va politicii americane în Vietnam".

O puternică demonstrație a avut 
loc duminică și la Saigon, la care 
au participat peste 20 000 de per
soane Corespondentul agenției As
sociated Press, care a calificat-o 
drept „cea mai impresionantă de
monstrație antiamericană ce a avut 
Ioc în ultima săptămînă în Vietna
mul de sud“, scrie că pentru îm- 
prăștierea demonstrației au 
mobilizate o serie de unități ale 
trupelor guvernamentale și ale po
liției militare, care au deschis fo
cul și au aruncat grenade cu gaze 
lacrimogene asupra mulțimii. în 
cursul serii, în apropierea Institu-

demonstrațiilor

și antiamericane
tului budist din Saigon o a doua 
călugăriță s-a sinucis dîndu-și foc.

Pe plan militar, principalele acțiuni 
semnalate duminică au fost bombarda
rea de către patrioții vietnamezi, cu 
mortiere șl tunuri, a aerodromului Vinh 
Long, situat la 100 km sud-vest 
gon In delta Mecongulul, unde 
măr de elicoptere americane 
avariate, și luptele ce au avut 
tre forțe patriotice șl elemente 
viziei a 25-a de infanterie americană la 
40 km vest de Pleiku, în apropierea 
frontierei cu Cambodgia.

de Sai- 
un nu- 
an fost 
Ioc tn- 
ale dl-

fost

CORESPONDENȚE

La Atena au 
sfîrșit lucrările celui 
de-al treilea Congres 
național al energeti- 
cieniloi greci, la care 
au participat delega
ții din numeroase țări 
ale lumii, printre care 
și o delegație din Re
publica Socialistă 
România.

Un loc important în 
dezbateri l-a ocupat 
problema valorifică
rii bogățiilor subsolu
lui în scopul dezvol
tării industriale a 
Greciei.

Cu multă atenție a 
fost urmărită comuni
carea profesorului 
Stamatis Katrakis de 
la Universitatea din 
Atena, care a relevat 
că, potrivit unor date 
sigure, în subsolul 
Greciei există zăcă
minte de petrol care 
n-au fost exploatate, 
între altele, din cauză 
că aceasta venea în 
contradicție cu inte
resele unor monopo
luri. Vorbitorul a ară
tat că forările de ex
plorare făcute de o 
companie străină în 
regiunea Klisurei au 
fost părăsite foarte 
repede, înainte chiar 
de a se termina lu-

crârile stabilite prin 
planul minim de fo
raj. Acest fapt a dat 
de bănuit energeti- 
cienilor greci, care 
au continuat cercetă
rile în mod indepen
dent șl au ajuns la 
concluzii opuse.

Potrivit datelor sta-

tistice oficiale, în Gre
cia există în prezent 
o singură instalație 
de foraj. Profesorul 
Katrakis a spus 
ar fi necesar 
intensifice și 
sistematizeze 
de cercetare 
lului, 
vedere în primul rînd 
interesele naționale 
ale țării.

La Congres s-a 
relevat, de asemenea.

câ 
se 
se

să
sa
munca 
a so- 

avîndu-se în

că subsolul Greciei 
ascunde mari rezerve 
de gaze naturale, mi
nereuri metalice, ză
căminte de asbest. 
După cum au arătat 
unii vorbitori, în 
scurtă vreme Grecia 
se poate transforma 
dintr-o țară importa
toare de asbest într-o 
țară exportatoare.

Hotărîrile adoptate 
la Congresul energe- 
ticienilor se referă în 
marea lor majoritate 
la probleme legate de 
necesitatea urgentă 
a industrializării Gre
ciei folosind ca bază 
rezervele de materii 
prime de care dis
pune țara. Preșe
dintele Camerei de 
industrie din Atena, 
Hrisoluris, sublinia în 
cuvîntul său că sin
gurul drum spre dez
voltarea economică a 
țării este industriali
zarea. între altele, 
prin aceasta s-ar pu
tea pune capăt emi
grării brațelor de 
muncă în străinăta
te, dîndu-se de lucru 
la circa un milion de 
oameni.

în concluzia dezba
terilor, congresul a 
făcut o serie de pro
puneri organelor eco
nomice ale statului.

C. ALEXANDROAIE

Concesii făcute
candidatului
dreptei

SANTO DOMINGO 29 (Ager
pres). — Președintele guvernului 
provizoriu dominican, Garcia 
Godoy, a semnat trei decrete în 
baza cărora femeile care au de
pășit 25 de ani vor putea partici
pa fără legitimate de alegător la 
alegerile prezidențiale de la 1 
iunie. Semnarea acestor decrete, 
scrie agenția U.P.I., constituie o 
„capitulare completă față de ce
rerile lui Balaguer’, candidat al 
forțelor de dreapta, care a hotărî! 
să nu se mai prezinte la alegerile 
prezidențiale sub motivul respin
gerii de către Comisia electorală 
centrală a cererii sale ca femeile 
să voteze fără legitimația de ale
gător. Cererea lui Balaguer este 
menită să favorizeze abuzurile șl 
falsificările în alegeri.

Stockholm. Sîmbătă după-amiază la Stockholm a avut loc o demonstrație 
în cadrul căreia numeroși studenți au condamnat războiul dus de Statele 
Unite în Vietnam. După cum informează agenția Associated Press, poliția 

a intervenit împotriva demonstranților.
t

Ore dramatice la universitatea
din Buenos-Aires

în Argentina se desfășoară cu 
intensitate crescîndă lupta stu
denților pentru condiții mai bune 
de învățămînt. Federația universi
tară a studenților a anunțat că ea 
va continua pînă cînd vor fi sa
tisfăcute revendicările. Sprijinind 
lupta, Confederația generală a 
oamenilor muncii din Argentina 
a adresat guvernului un docu
ment în care cere sporirea aloca
țiilor bugetare pentru universita
tea din Capitală. Federația uni
versitară argentiniană este, de 
asemenea, sprijinită de Consiliul 
național al universității, organism 
oficial, prezidat de rectorul uni
versității din Buenos-Aires, Fer
nandez Long.

Relatînd desfășurarea luptei 
studențești, ziarul „Le Monde" 
scrie : „Miercuri seara, la sediul 
facultății de științe economice s-a 
ținut o adunare, unde mai mulți

studenți și rectorul însuși au luat 
cuvîntul cerînd un buget mai 
mare și aprobarea lui imediată. 
După adunare, studenții au vrut 
să formeze un cortegiu și să ma
nifesteze pe străzile orașului. A- 
tunci au intervenit forțele poliție
nești cu violența lor obișnuită. 
Gaze lacrimogene, furtunul de 
apă, bastoanele au intrat în ac
țiune. Studenții au ripostat cu tot 
ce le-a căzut sub mînă. După ore 
de luptă dramatică, două mii 
dintre studenți s-au retras în clă
direa facultății unde s-au barica
dat. La oră 23 poliția continua să 
încercuiască facultatea. La soma
ția poliției, studenții și-au întărit 
baricadele și în același timp au 
început tratative cu poliția. După 
mal multe tergiversări, a doua zi, 
la ora zece, ei au părăsit în ordi
ne sediul facultății, anunțînd că 
vor continua lupta".

Comemorarea „Runda Kennedy“

bătăliei
de la Verdun

al F.S.M. si-a încheiat lucrările
NICOSIA 29 (Agerpres). — La 

28 mai și-a încheiat lucrările cea 
de-a 32-a sesiune a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale (F.S.M.), care a avut loc 
la Nicosia. Au participat delegații 
din 29 de țări, printre care și de
legația 
Drăgan, 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, membru 
al Comitetului Executiv al F.S.M.

în cadrul lucrărilor sesiunii a 
fost prezentat raportul locțiitoru
lui secretarului general al F.S.M., 
Pierre Gensous, despre activitatea 
desfășurată de F.S.M. și sarcinile 
ei privind 
oamenilor 
cările lor 
cu lupta

condusă de
președintele Consiliului

Constantin

solidaritatea cu lupta 
muncii pentru revendi- 
economice și sociale și 

poporului vietnamez.

Participant! la sesiune au ascul
tat, de asemenea, referatul lui 
Raul Silvestri, secretar al F.S.M., 
cu privire la activitatea Uniuni
lor Internaționale Sindicale. Cu
vîntul de închidere a fost rostit 
de secretarul general al F.S.M., 
Louis Saillant.

Comitetul Executiv al F.S.M. a 
adoptat o declarație referitoare la 
lupta clasei muncitoare împotriva 
exploatării capitaliste, precum și 
hotărîrea ca în luna decembrie 
a. c. să fie convocat la Sofia Con
siliul General al F.S.M. A fost a- 
doptat, de asemenea, un apel care 
cheamă la întărirea solidarității 
clasei muncitoare și sindicatelor 
din lumea întreagă cu lupta justă 
a poporului vietnamez.

OPOZIȚIA PORTUGHEZĂ CERE
AMNISTIEREA DEȚINUȚILOR POLITICI

Reprezentanți ai opoziției portu
gheze au adresat o scrisoare pre
ședintelui republicii, cerîndu-i să 
acorde amnistie deținuților politici. 
Scrisoarea este semnată de o șuti 
zece personalități, printre care mai 
mulți avocați de la baroul din Li
sabona și din Porto, cărora li s-au 
alăturat lideri catolici de stingă.

Semnatarii scrisorii reamintesc 
că există sute și sute de deținuți 
politici, condamnați sau care 
așteaptă să fie judecați, fără a mai 
pune la socoteală pe acei ce se află 
sub regim de anchetă polițienească, 
și al căror număr, practic, e impo
sibil de cunoscut. Mai trebuie a- 
dăugați și deținuții politici din în
chisoarea de la Tarrafal (insulele

Staționarea 
trupelor aliate 
și balanța de plăți

Capului Verde) și cei din alte la
găre de pe teritoriul african.

In scrisoare se apreciază că o 
adevărată amnistie nu va trebui să 
excludă din raza sa de aplicare 
prizonierii supuși „măsurilor da 
securitate" în virtutea cărora de
tențiunea poate fi prelungită în 
mod nedefinit pentru perioade 
succesive de trei ani. „Dat fiind că 
în Portugalia majoritatea condam- 
naților politici sînt supuși unui ast
fel de regim, o amnistie care nu 
s-ar referi la ei... ar avea slabe 
efecte practice".

In sfîrșit, semnatarii scrisorii de
nunță ca neconstituțional și con
trar principiilor juridice universale 
decretul care conferă funcționari
lor de la P.I.D.E. (poliția politică) 
„funcții pe care legea le conferă 

' judecătorului in timpul instruc
ției". O asemenea dispoziție — 
conchid semnatarii — „răpește in
strucției cea mai serioasă și tradi
țională garanție : aceea de-a fi pre
zidată de un judecător".

Alegeri prezidențiale
vest-germane in Irlanda
Un interviu
al cancelarului Erhard

HAMBURG 29 (Agerpres). — 
Cancelarul vest-german Ludwig 
Erhard a acordat duminică un in
terviu săptămînalului „Welt am 
Sonntag" in care abordează o serie 
de probleme care interesează Re
publica Federală Germană. în ce 
privește problema cheltuielilor de 
întreținere a trupelor americane și 
britanice în Germania occidentală, 
cancelarul Erharu a lăsat să se în
țeleagă că guvernul de la Bonn nu 
va răspunde în întregime cerințelor 
Washingtonului și Londrei. „Nu 
se pune problema, a spus el, ca 
noi să finanțăm staționarea trupe
lor aliate. Este din ce în ce mai 
greu pentru noi să menținem 
echilibrul balanței de plăți întru- 
cît bilanțul comerțului nostru 
exterior s-a înrăutățit".

DUBLIN 29 (Agerpres). — în 
Irlanda se desfășoară campania 
electorală în vederea alegerilor 
prezidențiale de la 1 iunie. Actua
lul președinte, Eamon de Valera, 
solicită un nou mandat preziden
țial pe șapte ani, în calitate de can
didat al partidului guvernamental 
Fianna Gael. Adversarul său, Tho
mas O’Higgins, este unul din liderii 
partidului de opoziție.

LONDRA

încheierea vizitei

Dispută

in Marea

Nordului
Este știut că o dată cu desco

perirea unor importante canti
tăți de gaze naturale în Marea 
Nordului, s-au ivit și divergențe 
între unele din țările cu deschi
dere la această mare. Cui îi 
aparține platforma continentală 
a Mării Nordului ? — iată
obiectul disputei dintre Dane
marca, Olanda și Germania 
occidentală. Pentru a organiza 
exploatarea gazelor, țările de 
pe malul Mării Nordului ar tre
bui să împartă platforma con
tinentală a mării corespunzător 
unor linii trasate prin puncte 
aflate la distanțe egale de coas
tele lor. Asupra acestui lucru 
majoritatea țărilor au convenit 
prin acorduri bilaterale. Cu o 
excepție. Germania occidentală 
a refuzat, în discuțiile sale cu 
Danemarca și Olanda, să accep
te principiul după care s-au 
condus celelalte țări. Motivul, 
scrie ziarul „The Times", este 
că forma coastei R.F.G. la 
Marea Nordului — un golf — 
ar fi în defavoarea Republicii 
federale, iar guvernul ei insistă 
să obțină o porțiune mai mare. 
Danemarca și Olanda refuză să 
accepte această revendicare.

Zilele trecute, cele trei guver
ne au hotărît 
încercare de a __ _
legere. In acest scop va avea loc, 
probabil vara 
nire la Copenhaga. Dacă rezul
tatul va continua să fie negativ, 
cazul va fi adus în fața Tribu
nalului Internațional de la Haga 
spre a fi rezolvat.

Adriana SOCEC

să facă o ultimă 
ajunge la o înțe-

aceasta o întîl-

Arest

la domiciliu

in R. S. A

ÎNTRE „OPTIMISM” 
SI „ÎNGRIJORARE”

Sîmbătă a fost lansat 
la apă vasul „Radețky". 
Este vorba de un va- 
por-monument. El re
produce vasul intrat 
în istorie cu care, în 
urmă cu 90 de ani, 
poetul și revoluționa
rul bulgar Hristo Bo
tev (care și-a desfășu
rat un timp activitatea 
pe teritoriul țării noas
tre), a trecut din Ro
mânia în Bulgaria.

Inițiativa construirii 
noului vas după mo
delul celui vechi, spre 
a rămîne ca o evocare 
permanentă a unor 
momente memorabile 
din lupta poporului 
bulgar pentru liberta
te și independență, a 
aparținut pionierilor 
bulgari și muncii lor li 
se 
frumoasă 
patriotică. Pentru 
procura sumele 
cesare, pionierii 
colectat și predat 
tului fier vechi și

daforește această 
realizare

a 
ne- 
au 

sta- 
alte

deșeuri, plante me
dicinale etc. ; s-au 
obținut astfel 522 000 
leva, 
70 000 
angajamentul 
La realizarea 
au conlucrat istorici, 
pictori, cunoscători ai

.adică cu peste 
leva față de 

inițial, 
vasului

VASUL

vaporului, meșteri care 
lucraseră la repararea 
lui de-a lungul anilor. 
O comisie specială 
s-a deplasat la uzinele 
„Obuda’ din Buda
pesta, unde fusese 
construit vechiul vapor 
în 1851. Ca rezultat

al acestor eforturi, 
noul „Radețky" sea
mănă cu legendarul 
său prototip.

Pășești cu emoție 
pe vas : la catarg — 
steagul cetei lui Bo
tev, cusut de pionieri 
din Vrața, în saloane
le principale — foto
grafii și exponate le
gate de viața lui Bo
tev și a familiei sale, 
manuscrise ale sale, 
portretele unor mem
bri ai cefei sale, care 
au ocupat acum 9 de
cenii vasul, o schiță 
care indică drumul 
parcurs cu vaporul de 
la Giurgiu în porturile 
bulgare.

Ieri, noul „Radețky 
a ridicat
Giurgiu pentru a re
constitui 
de-acum 
Pentru 
văzută 
publlcană a fruntașilor 
în întrecerea pentru 
construirea noului „Ra- 
dețky’, precum și alte 
manifestări patriotice.

.. . . ’
ancora din

itinerariul 
90 de ani. 

azi este pre- 
o întîlnire re-

Constantin LINTE

PARIS 29 (Agerpres). — Dumi
nică au continuat la Verdun și 
Douaumont, ceremoniile prilejuite 
de aniversarea a 50 de ani de la 
bătălia de la Verdun. în satul 
Douaumont, generalul de Gaulle a 
ținut un discurs în care a evocat 
principalele etape ale acestei bă
tălii.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Jean Rey, membru al comisiei 
Pieței comune, a avut la Wa
shington o serie de întrevederi cu 
Christian Herter, reprezentantul spe
cial al președintelui Johnson pentru 
negocierile comerciale, cu ambasa
dorul S.U.A. pe lîngă Piața comună, 
John Tufhill, precum și cu alte ofi
cialități pentru clarificarea unor pro
bleme rămase în suspensie în ce pri
vește negocierile tarifare ale „rundei

Kennedy’ de la Geneva. Surse 
formafe, citate de agenfie, relevă că 
reprezentantul Pielei comune a ma
nifestat optimism, în timp ce Herter 
s-a arătat foarte îngrijorat. France 
Presse amintește că Administrata 
americană este neliniștită de faptul 
că „cei șase" nu reușesc să ajungă la 
o înțelegere în problemele agricole, 
pentru a scoate în felul acesta din 
Impas și negocierile de la Geneva.

in-

LONDRA 29. Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite: 
După o vizită făcută în Anglia, la 
invitația guvernului britanic, Ion 
Marinescu, ministrul industriei me
talurgice al Republicii Socialiste 
România, și specialiștii care l-au 
însoțit au părăsit duminică Londra. 
Pe aeroport, oaspeții au fost con
duși de reprezentanți ai Ministeru
lui Comerțului și ceremonialului 
de stat. Au fost prezenți, de ase
menea, Vasile Pungan, ambasado
rul țării noastre în Marea Britanie 
și membri ai ambasadei.

Pietonul care circulă la ora 
primului pe străzile orașului 
Johannesburg are surpriza să 
întîlnească diverși cetățeni aler- 
gind, de parcă ar fi fugăriți de 
cineva, spre posturile de poliție. 
O dată cu venirea Serii, aceleași 
persoane pot fi văzute mergînd 
grăbite spre locuințele lor. Cine 
sînt acești „grăbiți" ? Sînt victi
mele uneia din legile reacționa
re, în vigoare în R.S.A. Conform 
acestei legi, ei sînt supuși ares
tului la domiciliu; ceea ce în
seamnă că la ora 6,30 seara tre
buie să fie acasă, nemaiavînd 
voie să părăsească locuința, nici 
măcar ca să-și cumpere un pa
chet cu țigări, pînă a doua zi 
dimineața la 6,30. La sfîrșitul 
săptămînii, perioada de restric
ție începe sîmbăta după-amiaza 
și ia sfîrșit luni dimineața la ora 
obișnuită. Numărul victimelor a- 
restului la domiciliu în R.S.A. 
este mare, ele fiind recrutate din 
cele mai variate domenii de ac
tivitate : scriitori, membri ai 
partidelor politice, profesori 
universitari, avocați, studenți.

După cum relatează ziarul a- 
merican New York Herald Tri
bune, prima și cea mai cunoscu
tă persoană din Africa de sud 
supusă arestului la domiciliu 
este o femeie : Helen Johnson. 
De curind s-au împlinit nouă 
ani de cînd libertatea ei este 
ciuntită sub o formă sau alta.

Gabriela MANTU

»

englezi, care imobilizează 640 de nave, risca sâ se prelungească daca nu va inter- 
a declarat William Hogarth, secretarul general al sindicatului marinarilor. In fotogra

fie : în timpul votului pentru continuarea grevei.

Greva celor 18 705 marinari englezi, care imobilizează 640 de nave, riscâ sâ se prelungească daca nu va inter
veni „o inițiativă serioasă“ — <

M MOSCOVA. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
“ Gromîko, va vizita Japonia între 29 iulie și 5 august la invitația 
guvernului japonez, ca răspuns la vizita făcută în Uniunea Sovietică 
de ministrul afacerilor externe al Japoniei, Etsusaburo Shiina.

M KINSHASA. Camera Reprezentanților și Senatul Republicii 
" Congo au aprobat sîmbătă o lege privind preluarea de către 
stat a tuturor drepturilor funciare, forestiere și miniere conce
sionate sau cedate înainte de 30 iunie 1960 in proprietate sau 
cu participarea unor persoane terțe. Legea stipulează că toate textele 
legislative sau regulamentele anterioare uctualei legi privind exploa
tarea bogățiilor solului și subsolului congolez și care se contrazic cu 
articolele prezentei legi se anulează.

n VARȘOVIA. S-a încheiat cea de-a 21-a sesiune a Comisiei po- 
" lono-germane pentru colaborarea tehnico-științifică, care tși des
fășoară activitatea în cadrul Comitetului polono-german pentru co
laborare economică și tehnico-științifică. Comisia a examinat rezul
tatele obținute de R. P. Polonă și R. D. Germană pe linia colaborării 
eehnico-științifice în perioada dintre cea de-a 20-a sesiune a sa din 
februarie 1965 și actuala sesiune.

M BUDAPESTA. Sîmbătă, în fața monumentului poetului Ady 
" Endre din Budapesta a avut loc festivitatea deschiderii tradițio
nalei decade a cărții.

n RIO DE JANEIRO. Un număr de 108 deputați din Congresul 
™ Național al Braziliei, membri ai Partidului Mișcarea Democra
tică Braziliană — partid de opoziție — au semnat un proiect de 
amendament la constituția țării, pe care l-au prezentat spre exami
nare Camerei deputaților. Proiectul cere instituirea de alegeri directe 
pentru funcția de președinte și de guvernatori ai statelor.

I Kg NEW YORK. Pe un poligon din statul Mississippi o rachetă 
" „Saturn-U" a explodat în timpul unor încercări. Cinci persoane 
au fost rănite.
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