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Vizita președintelui

BACĂU. — Trimișii Agerpres 
Mircea Moarcăș și Mircea Ionescu 
transmit:

în continuarea vizitei întreprin
se în țara noastră, președintele 
Consiliului Revoluționar al Uniu
nii Birmane, generalul Ne Win, și 
soția, împreună cu membrii suitei 
sale oficiale au sosit duminică di-

UN FERMENT
Descoperirea unui ade

văr științific implică, ine
rent, lupta pentru susține
rea și 
aceea 
tarea 
ca o 
nei 
sară 
rea 
periri epocale ajung ade
seori la recunoaștere nu
mai ca urmare a unor largi 
dezbateri și dispute. Ga
lilei și-a impus ideile sale 
înnoitoare printr-o acerbă 
luptă cu scolastica, o ex
presie elocventa fiind și 
caracterul, prin excelen
tă polemic, al „Dialogu
rilor” sale ; teoria darwi- 
nistă a suscitat de la a- 
pariție vaste și îndîrjite 
controverse etc.

Desigur, nu este vorba 
întotdeauna de ciocniri 
între idei ireductibil opu
se. Imaginea științifică a 
lumii este susceptibilă 
continuu de schimbare și 
perfecționare; simultan 
pot exista mai multe ipo
teze contrare cu privire la 
același fenomen. Dar 
nu numai logica internă 
de dezvoltare a științei 
impune întreținerea unui 
climat de vie efervescen
ță creatoare, ci și activi
tatea zilnică a cercetăto
rului, nevoia de a cerceta 
cu imparțialitate și cu
noaște opiniile altora, de 
a le accepta pe cele ade
vărate, chiar dacă ele 
contrazic pe cele proprii.

Deși se bazează în
tr-o tot mai mare măsură 
pe munca colectivă, crea
ția științifică contempora
nă rămîne totuși un pro
ces individual, original, 
deci susceptibil de limite 
și erori. în același timp, 
rapiditatea cu care se 
succed descoperirile face 
necesară valorificarea 
lor promptă, fiecare eroa
re reprezentînd o întîrzie- 
re în competiția științifică 
internațională. Pe de altă 
parte, bagajul imens 
cunoștințe, imposibil 
stăpînit de către un 
lectiv restrîns, și cu 
mai puțin de un singur 
om, ridică, s-ar putea spu
ne, mai imperios decît 
oricînd, necesitatea con
fruntării prompte a noilor 
descoperiri sau teorii cu 
tot ceea ce s-a realizat 
în ramura științifică res
pectivă pe plan mondial, 
în toate aceste situații, 
lupta de opinii permite o 
grăbire a ritmului de va
lorificare a oricărei 
tăți.

Nimic nu-i este 
) străin științei decît 

tul exclusivist în adopta
rea sau aprecierea

■ zultatelor activității 
ințifice. Nu de 
ori, închistarea 
subiectivismul au 
vocat mari daune dez
voltării științifice, 
contestarea sau subapre
cierea unor mari desco
periri. Astfel, negarea 
dogmatică a legilor ere
dității descoperite de 
Mendel a dus în unele si
tuații pînă la desființarea 
catedrelor de genetică, cu 
efecte cît se poate de 
negative asupra acestui 
domeniu atît de important 
care în alte țări își gă-

afirmarea lui. De 
în știință confrun- 
de opinii apare 
condiție a depli- 

obiectivități, nece- 
pentru cristaliza- 

concluziilor. Desco-

de prof, univ
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sea vaste aplicații pro
ductive (în agricultură, 
zootehnie etc). La fel, o 
asemenea cucerire a min-

nat de progresul și desco
perirea adevărului în 
știință trebuie să fie recep
tiv la tot ceea ce este nou 
și valoros, chiar dacă a- 
cest nou este produsul ac
tivității altora. In același 
timp, el trebuie să menți
nă treaz spiritul științific 
critic, sa creeze în 
rul lui, în rîndurile 
laboratorilor tineri 
vîrstnici, un climat

LUPTA DE OPINII ÎN ȘTIINȚĂ

ții omenești ca mecanica 
cuantică, în loc să fie su
pusă confruntării și exa
minată cu obiectivitate, a 
fost tratată multă vreme 
ca o „expresie a idealis
mului contemporan"

Omul de știință pasio-

fri
co

și 
de

gîndire creatoare, să 
stimuleze prin toate mij
loacele lupta de opinii, 
confruntarea deschisă de 
păreri.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ieri, la Galati a fost lansat

GALAȚI (de la coresp. „Scînfeii", Radu 
Apostol). La Șantierul naval din Galați a avu< 
loc ieri un important eveniment : lansarea cu 
60 de zile mai devreme, a primului car
gou mineralier românesc de 10 200/12 500 
tdw, care a primit numele de „Petroșani”. 
Lansarea, așteptată cu viu interes, a atras pe 
malul Dunării aproape 10 000 constructori na
vali, cu familiile, foști muncitori ai șantierului, 
azi pensionari, cetățeni din cartierele înveci
nate. Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim 
secretar al comitetului regional Galați al 
P.C.R., a felicitat pentru acest succes pe con
structori și proiecfanți, întregul colectiv al 
șantierului.

Intr-o clipă de răgaz, dinaintea lansării, 
l-am întrebat pe directorul general al șan
tierului, tov. inginer Panait Melisaratos, des
pre perspectivele imediate ale constructorilor 
navali gălățeni.

— A început de curînd asamblarea prime
lor secții ale celui de-al doilea mineralier de 
12 500 tone. în actualul cincinal vom construi 
50 nave : cargouri de mărfuri generale, de 
transportat cherestea, mineraliere.

Privirile celor prezenți 
cala unde 
neralier.
o greutate de peste 4 000 
depășește peste 150

sînf atrase
s-a născut primul cargou 

Corpul său masiv de oțel 
tone, lungimea 
lățimea aproapem, iar

de 
mi
ere

20 m. De la inginerul Dumitru Anghel am re
ținut cîteva comparații sugestive. Tabla de 
oțel din care a fost confecționat corpul na
vei ar acoperi circa 25 000 mp, iar lungimea 
sudurilor depășește 250 km.

Inginerul Cornel Cloșcă, șef de proiect, 
ne-a făcut cîteva precizări privind caracteris
ticile noului cargou. Este o navă dintre cele 
mai moderne din lume cu acest tonaj. Are 
un grad ridicat de flotabilitate, o mare rază 
de acțiune. Poate parcurge 16 000 mile fără 
escală, dezvoltind o viteză de 15 noduri (a- 
proape 28 km) pe oră. Nava poate acosta în 
orice port, încărcarea și descărcarea nedepin- 
zînd de instalațiile portuare. Instalațiile mo
derne aflate la bord asigură securitatea na
vigației pe orice timp.

Ora 10. Ultimele pregătiri s-au încheiat. în 
jurul navei se află acum numai echipa de lan
sare, La semnalul maistrului Dumitru Cazacu, 
laureat al Premiului de Stat, sînt tăiate simul
tan parîmele. Trupul masiv de oțel alunecă de 
pe cală ca o lebădă și se înfrățește în cîteva 
clipe, în uralele mulțimii, cu unda învolbu
rată a Dunării. Sînt clipe pline de emoție, de 
entuziasm. Vapoarele ancorate în rada por
tului Galați salută, prin sunete de 
ferea celei mai noi și mai mari 
time românești.

sirenă, naș- 
nave mari-

mineața la Borzeștl. înaltul oaspe
te era însoțit de Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Popescu. ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Rangoon, general-maior Constantin 
Popa și de alte persoane oficiale.

în gară, unde erau arborate stea
gurile celor două țări, oaspeții au 
fost salutați de Ștefan Boboș, pre
ședintele Sfatului popular al regi
unii Bacău, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de stat, de nu
meroși locuitori. Tradiționalele 
simboluri ale ospitalității poporu
lui român — pîine, sare și Vin — 
sînt și de data aceasta oferite oas
peților, Un grup de tineri le înmî- 
nează buchete de flori.

De Ia gară, coloana de mașini s-a 
îndreptat spre Combinatul chimic 
din Borzești, unde în întîmpinarea 
oaspeților au venit ing. Gheorghe 
Caranfil. 
industriei chimice, 
conducere al combinatului, nume
roși chimiști. Prima vizită are loc 
la expoziția produselor întreprin
derii, unde directorul general al 
combinatului, Costache Sava, le-a 
prezentat cîteva din cele peste 50 
de sortimente chimice care se fa
brică aici, arătîndu-le și unele din 
caracteristicile lor tehnice. S-a vi
zitat apoi fabrica de policlorură de 
vinii și instalația de electroliză cu 
catozi de, mercur, unde oaspeții au 
ascultat cu interes explicațiile pri
vind complexele reacții chimice 
care dau naștere unei producții a- 
nuale de 50 000 tone sodă caustică, 
în fața mai multor tablouri de co
mandă a instalațiilor ce compun a- 
cest mare combinat chimic, preșe
dintele Ne Win și specialiști din 
suita sa s-au interesat de organiza
rea procesului tehnologic care, da
torită automatizării, impune un 
înalt grad de calificare a persona
lului tehnic. Gazdele vorbesc des
pre preocuparea lor pentru con
tinua îmbunătățire a calității pro
duselor, pentru lărgirea sortimen
telor clorosodice, fitofarmaceutice 
și de mase plastice în vederea unei, 
valorificări superioare a avuțiilor 
subsolului românesc.

Alt obiectiv, vizitat în continua
re pe Valea Trotușului este rafină
ria din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, unde oaspeții au fost 
întimpinați de ing. Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului petrolului. 
Sînt străbătute aleile străjuite de 
spectaculoasele instalații argintii, 
care dau astăzi o notă caracteris
tică peisajului industrial al acestei 
regiuni. Răspunzînd unor între
bări, directorul rafinăriei, ing. Ni
colae Androne, subliniază faptul că 
această modernă unitate a indus
triei noastre petroliere este pro
iectată în întregime în țară și în-

adjunct al ministrului 
colectivul de
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MUZEUL MEMORIAL
MIHAIL SADOVEANU

BACĂU (coresp. 
„Scînteii"). — Ieri, 
la Vînători, în a- 
propierea Mănăs
tirii Neamțului, 
s-a deschis muzeul 
memorial Mihail 
Sadoveanu. Aici, 
în casa unde ma
rele nostru scrii
tor își alesese po
pas al liniștii sale, 
a fost organizată, 
sub auspiciile mu
zeului literaturii 
române, o expozi
ție de documente.

Un grafic su
gestiv arată larga 
răspîndire a ope
rei sadoveniene. 
Dacă pînă în 1944 
scrierile lui au 
fost tipărite doar 
în 500 000 exem
plare, în cei a- 
proape 22 de ani de 
la eliberare, tira
jul acestora nu
mără 4 450 000 e-

xemplare în 255 
de ediții. Vitrina 
așezată sub acest 
grafic arată vizi
tatorului că opera 
lui Mihail Sado
veanu este tradu
să în 40 de limbi.

Muzeul oferă 
vizitatorilor și cu
noașterea a dife
rite obiecte per
sonale de lucru 
ale scriitorului.

în timp ce stră- 
. bat sălile muzeu

lui, vizitatorii sînt 
însoțiți de glasul 
scriitorului 
gistrat pe 
de magnetofon, . 
care redă în lec
tură proprie frag
mente din princi
palele sale ope
re. Tot cu aju
torul magnetofo
nului, 
străini 
explicații în dife
rite limbi.

înre- 
bandă

vizitatorii
primesc

Stadiul lucrărilor de irigații
Interviu cu ing. Barbu POPESCU

prim vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

In ce stadiu se găsește înde
plinirea obiectivelor prevăzute 
pentru acest an în domeniul a- 
menajărilor pentru irigații I

— în prima perioadă a anului, 
atenția unităților de stat profilate 
pentru lucrări de îmbunătățiri fun
ciare din fondurile statului a fost 
concentrată spre amenajarea 
orezăriilor, cu termen de punere 
funcțiune în etapa I. S-au dat 
folosință pînă la sfîrșitul lunii 
prilie și începutul lunii mai 
4 690 ha orezarii noi, dintre care 
1 317 ha în gospodăriile agricole de 
stat și 3 373 ha în sectorul agricol 
cooperatist. De asemenea, s-a dat 
atenție organizării lucrărilor pe 
șantiere pentru predarea, la sfîrși
tul trimestrului II 1966, a unei su
prafețe de peste 5 000 ha amena
jări pentru irigații la culturi de 
cîmp și vii în gospodăriile agricole 
de stat.

în cooperativele agricole de pro
ducție, ca urmare a activității des
fășurate de către organele și orga
nizațiile de partid, s-a creat un

în 
în 
a-

avînt deosebit 
ratorilor, care 
la amenajarea 
culturi irigate, 
prii. S-a reușit ca. față de supra
fața de 63 000 ha, prevăzută inițial, 
pentru amenajări pe întregul an, 
să se realizeze, pînă în prezent, o 
suprafață de peste 93 000 ha. Prin 
unirea eforturilor a mai multor 
cooperative agricole au fost amena
jate suprafețe importante în regiu
nile București, Oltenia, Suceava, 
Galați, Argeș și altele.

• FOTBAL:

categoria A • MOTOCICLISM: Sportivii românipromovat în

„Cupa prieteniei"

ALTE ȘTIRI SPORTIVE DIN ȚARĂ ȘI DE PESTE 
HOTARE — ÎN PAG. a IlI-a

Progresul București și Jiul Petrila au

Foto : S. Cristian

Din unele regiuni nl s-a sem
nalat că o parte din suprafețele 
amenajate nu vor putea fi irigate 
din cauză că lipsesc utilajele ne
cesare. Cum stau lucrurile în a- 
ceastă privință și ce măsuri s-au 
preconizat pentru rezolvarea 
problemei I

în rîndurile coope- 
au trecut în masă 
terenurilor pentru 

prin mijloace pro-

Rezultă că pe întreaga țară 
s-au amenajat suprafefe mai mari 
decît cele prevăzute. Se poate 
considera că această suprafață 
va fi irigată, în mod efectiv, că 
se vor obține recolte mai mari 
încă din acest an l

— Suprafețele care se amena
jează în sectorul de stat în semes
trul I au asigurate toate condițiile 
pentru a fi irigate. Pentru terenu
rile amenajate de cooperativele a- 
gricole, s-au luat și se vor lua, 
în continuare, măsurile necesa
re pentru a se asigura irigarea lor. 
Desigur, în condiții de irigare, pe 
aceste terenuri se vor putea ob
ține, încă din acest an, însemnate 
sporuri de recoltă, avînd în vedere 
că, concomitent cu udările, se vor 
aplica și celelalte măsuri agroteh
nice cerute de culturile irigate ca : 
doze sporite de îngrășăminte chi
mice administrate fazial, lucrări 
de întreținere după fiecare udare 
pentru distrugerea scoarței solu
lui, combaterea buruienilor și al-

— într-adevăr. datorită depășirii 
substanțiale a suprafețelor prevă
zute a se amenaja în prima etapă 
a anului, utilajul solicitat inițial a 
devenit insuficient. Pentru acest 
motiv, s-au luat măsuri ca Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și uzinele de reparații ale 
Consiliului Superior al Agriculturii 
să facă eforturi de a livra supli
mentar, în trimestrul al II-lea, un

număr cît mai mare de utilaje de 
pompare și instalații de aspersiune. 
Față de 295 agregate de aspersiune, 
prevăzute să se livreze de către in
dustrie, în semestrul I, s-au asigu
rat 830 de agregate. In acest fel 
reușim să acoperim cea mai mare 
parte a necesarului de utilaje pen
tru suprafețele amenajate, creîn- 
du-se premisele irigării lor.

(Continuare în pag. a IlI-a)

INSTANTANEE

zestrată în mare parte cu utilaj 
românesc.

S-a vizitat în continuare frumoa
sa așezare a chimiștilor și petro
liștilor de pe Valea Trotușului — 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Modernele ansambluri de locuințe 
care alcătuiesc acest tînăr oraș au 
făcut o impresie plăcută oaspeților. 
Un scurt popas la modernul com
plex spitalicesc al orașului dă posi
bilitate oaspeților să facă cunoș
tință cu un alt domeniu al realiză
rilor importante din acest oraș.

Din orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, înalții oaspeți au plecat 
cu un tren special în partea de 
nord a regiunii, într-o altă zonă 
industrială — Valea Bistriței. Aici, 
ei au vizitat marea uzină de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești, 
care împreună cu combinatul de în
grășăminte azotoase din apropiere 
formează o a doua mare „ce
tate" a chimiei băcăuane. O- 
prindu-se mai întîi în secția poli- 
amid, oaspeții urmăresc de-a lun
gul fluxului tehnologic procesul 
complex de transformare a gazu
lui metan și petrolului în fire șf 
fibre de relon poliamidice. Apoi 
în secția următoare — textile — 
generalul Ne Win și membrii suitei 
sale primesc explicații ample din 
partea directorului general al uzi
nelor, ing. Mihai Beri, cu privire 
la felul în care firele sintetice ob
ținute în această secție capătă 
treptat, printr-un alt proces tehno
logic perfecționat, caracteristicile 
necesare înlocuirii cu succes în țe
sături a firelor de lină ,și mătase 
naturală. în timpul vizitării aces
tei uzine înaltul oaspete și specia
liști ai suitei sale s-au interesat de 
probleme privind calitatea produ
selor, calificarea cadrelor și de 
unele metode folosite în prelucra
rea materiilor prime.

Președintele Ne Win și soția au 
semnat în cărțile de onoare ale 
unităților vizitate, urînd chimiști
lor și petroliștilor băcăuani noi 
succese în activitatea lor.

înainte de a părăsi Valea Bistri
ței, oaspeții au făcut o scurtă plim
bare prin orașul Piatra Neamț. De 
la terasa etajului 12 a modernului 
hotel „Ceahlăul", dat în folosință 
luna aceasta, oaspeții au admirat 
panorama orașului întinerit în 
ultimii ani prin moderne construcții 
de locuințe și social-culturale.

în tot timpul vizitei în regiunea 
Bacău, oaspeții birmanezi au fost 
salutați cu căldură de personalul 
unităților vizitate, de un mare nu
măr de locuitori ai așeză/rilor prin 
care au trecut.

Seara, președintele Ne Win și 
soția, împreună cu persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, s-au înapoiat 
cu trenul în București.

oferită
de generalul Ne Win

Președintele Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, genera
lul Ne Win, și soția au oferit du
minică seara o recepție în saloa
nele Casei centrale a armatei în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și a soției 
sale.

Au luat parte Alexandru Bîrlă- 
deanu, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constanța Cră
ciun și Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, Iosif 
Banc și Petre Blajovici, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con-

siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale, oameni de știință, artă și 
cultură, generali, ziariști români, 
birmanezi și corespondenți ai pre
sei străine.

Erau de față șefi ai 
diplomatice acreditați la 
și atașați militari.

înainte de începerea
au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

(Agerpres)

misiunilor
București

recepției

c

STROPUL
DE FRUMUSEȚE B Anacronicul

Există, undeva în 
Transilvania, o pă
dure unică în felul 
ei. Un tulburător 
poem vegetal. Arborii 
au crescut împlinind, 
uriaș, sub cerul al
bastru, numele lui 
Eminescu... Un poem 
fremătînd molcom în 
liniștea serilor, cu 
privighetori pe ra
muri.

Pădurea aceasta 
este opera unei uni
tăți militare întoar
să în 1945 de pe fron
tul antihitlerist și 
staționată cîtva timp 
în aceste locuri. Vi
brează în ea, după 
ani de însîngerare și 
flăcări, un dor nepo
tolit de liniște și de 
frumos, un dor de 
muncă pașnică împo
dobită cu poezia ma
rilor transformări 
care avea să vină.

Nu știu de ce îmi 
place să cred că poe
mul acesta, închinat 
de niște oameni care 
se întorceau la unel
tele lor celui ce i-a 
însoțit pe front cu 
amintirea vitejiei ro
mânești din „Scri
soarea IU-a" și i-a 
intîmpinat la reîn
toarcerea în țară cu

Dragoș VICOL

pateticul „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Ro
mânie", a inaugurat 
atunci, in anul victo
riei, un obicei. Obi
ceiul de a adăuga fie
cărui lucru împlinit, 
fiecărui gind îndrăz
neț, fiecărui petec de 
pămînt pe care trăim 
și muncim, un strop 
de frumusețe din 
propria noastră fru
musețe, din frumu
sețea visurilor și din 
frumusețea dorurilor 
noastre. E un obicei 
pe care mai ales a- 
cum, la epoca matu
rității noastre crea
toare, ni-l surprin
dem nu fără bucuria 
de a recunoaște în 
el o trăsătură nouă 
de caracter...

Pe Valea Bistriței 
Aurii, la poalele ob
cinilor. se înșiruie 
două comune. Ciocă
nești și Cîrlibaba. 
care au devenit in 
ultimii ani foarte 
căutate de oaspeți de 
pretutindeni. Nu, nu 
este vorba numai de

poezia 
plutele 
pe ape 
țapinele 
soare, ci de 
de frumusețe pe care 
oamenii de-aici, plu
tașii și tăietorii de 
pădure, crescătorii de 
vite și silvicultorii, 
l-au scos la iveală 
din ființa lor și l-au 
dăruit priveliștii și 
așa tulburătoare, îm
bogățind-o. Pe fon
dul de un verde crud 
al fînețelor și al pă
durilor, strălucesc ca
sele, împodobite cu 
brîie de motive na
ționale de o măies
trie fără egal. Parcă 
îți vine să te gîndești 
la străvechii meșlen 
ai Voronețului și Su- 
ceviței... îți dai sea
ma, privindu-le. că 
oamenii de-aici n-ar 
mai putea trăi fără 
ele, că de aceea și-au 
împodobit nu numai 
casele, ci și sfatul 
popular, căminul cul
tural și cooperativa. 
Geometria și 
lorile acestea 
duc însăși

Bistriței eu 
ei coborind 
aurii st cu 
sclipind in 

stropul

(Continuare 
în pag- a Ul-a)
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■ AZI SE DESCHIDE SESIUNEA

■ R. P. MONGOLA:
Alegeri de deputați 
in Marele Hural

Popular

■ ARGENTINA:
Deplasări

surprinzătoare 
de trupe

cu- 
tra- 
vta- ■ Procesul de la
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COLOCVIUL INTERNAȚIONAL
PE TEMA LOCUINȚEI

Intre 28 iunie — S Iulie, Bucureștlul va găzdui lucrările 
Colocviului Internațional al Comisiei de locuințe a Uniunii 
Internaționale a Arhltecților. Ne-am adresat arhitectului Ho- 
ria Maieu, numit comisar general al Colocviului, cu rugămin- 

atea de ne vorbi despre această manltestare.

la
unor acțiuni

este, după 
dumneavoa-

Colocviu! de la Bucu
rești — avînd drept temă 
locuința — este prima 
manifestare de acest tel 
a Uniunii Internaționale a 
Arhitecților. Schimbțil de 
experiență, contactul între 
specialiștii dintr-un mare 
număr de țări va contri
bui, fără îndoială, și 
cristalizarea 
viitoare.

Care 
părerea
stră, importanța unei 
asemenea manifes
tări ?

— Importanța colocviu
lui de la București se da- 
torește, în primul rînd ca
racterului deosebit de ac
tual al temei. Apoi, mo
dalității de dezbatere, șe
dințele închise ale comi
siilor U.I.A — cu parti
ciparea unui număr re- 
strîns de arhitecți — fiind 
înlocuite, de astă dată cu 
un colocviu, la care sînt 
invitați arhitecți, ingineri, 
economiști și sociologi — 
specialiști cu o bogată 
experiență, apreciați pe 
plan mondial. La propu
nerea Comitetului execu
tiv, Secțiunii române a 
U.I.A. l-a fost încredințată 
organizarea, după cum 
am mai arătat, a primei 
manifestări internaționale 
de acest gen, fapt ce poa
te fi apreciat ca o recu
noaștere a nivelului pre
ocupărilor cîi și a reali
zărilor din domeniul arhi
tecturii și construcțiilor 
din țara noastră, a presti
giului internațional de 
care ele se bucură.

Importanța colocviului 
este oglindită și de parti
ciparea unor personalități 
remarcabile : Eugdne
Eeaudouin, președintele 
U.I.A.j membru al Acade
miei Franței ; Sir Robert 
Matthew, fost președinte 
al U.I.A. și al Institutului 
regal al arhitecților brita
nici, profesor la Universi
tatea din Edinburg ; Pierre 
Vago, secretar general al 
U.I.A. ; Henry Le Mama, 
președintele colocviului ; 
Jean Pierre Vouga — El
veția ; Mourad Ben Emba- 
rek — Maroc ; Nicolae 
Bădescu, reprezentantul 
Secției române în Comite
tul executiv. De aseme
nea. este de menționat 
participarea membrilor 
Comisiei de locuințe și a 
unor delegați ai secțiilor 
naționale din Anglia, Aus
tria, Brazilia, R. P. D. Co
reeană, Franța, Maroc, 
Portugalia, România, 
S.U.A., Ungaria, U R.S.S. și 
altele Din țara noastră 
mai participă, ca invitați, 
o serie de alți specialiști 
în domeniul construcției 
de locuințe.

Convorbire cu prof. arh. Horia MAICU
arhitect-șef al orașului București

Ce aspecte ale te
mei date vor fi atin
se în cadrul dezbate
rilor și în ce mod 
considerați că lucră
rile colocviului vor 
putea contribui la e- 
lucidarea unor pro
bleme actuale ale ar
hitecturii 
mondial, 
care preocupă și pe 
specialiștii noștri ?

In cadrul temei genera
le a colocviului își va 
găsi locul și reflectarea 
unor concepții care, în 
condițiile tendinței de e- 
galizare a parametrilor 
tehnici și funcționali ai 
arhitectonicii moderne, își 
aduc aportul la contura
rea unor trăsături origina
le diferențiate, vor fi o- 
glindite tendințele și că
utările contemporane ale 
profesioniștilor din toate 
colțurile lumii.

Cîteva cuvinte despre 
subiectele celor cinci re
ferate. Paul Henry Chom- 
bart de Lauwe (Franța) — 
va conferenția despre 
procesul de evoluție a ce
rințelor cărora trebuie să 
le răspundă locuința. Vor 
fi dezvoltate aspecte care 
preocupă astăzi pe 
cialiștii de pe toate me
ridianele globului, printre 
care metodologia de stu
diu a cerințelor și funcți
unilor locuinței, tipuiilor 
de cerințe și evoluția a- 
cestora în timp, precum și 
noțiunea de 
al locuinței 
profesor la 
din Londra, 
un studiu în legătură 
evoluția și modul de so
luționare a investițiiloi 
destinate construcției de 
locuințe în cadrul dezvol
tării naționale. Consider 
că un deosebit interes va 
suscita referatul susținut 
de Nuno Portas (Portuga
lia) în problema definirii 
și evoluției normelor de 
locuit, care va ridica 
chestiuni esențiale privind 
proiectarea Marcel Locar, 
profesor la Institutul de 
Arhitectură din București 
și vicepreședinfe al Uni
unii Arhitecților din Repu
blica Socialistă România, 
va înfățișa delegaților e- 
voluția construcției de lo
cuințe în țara noastră, o 
cazionînd astfel dezbate
rea largă a problemelor 
care ne frămîntă în pre
zent. în sfîrșit, George At
kinson (Anglia) — va 
dezvolta tema clădirilor

pe plan 
probleme

spe-

„cost social' 
Arturo Turin, 
Universitatea 
va prezenta 

cu

I
I

de locuințe din țările si
tuate în zone seismice. Aș 
vrea să subliniez, de ase
menea, faptul că, în ca
drul colocviului, voi fi 
prezentate proiecte șl lu
crări practice privind an
samblurile de locuințe 
realizate în diferite țări, 
vor fi vizitate ansam
bluri reprezentative de la 
noi, ceea ce va prilejui 
ample discuții de creație 
și un valoros schimb 
experiență.

Convorbire realizată 
de arh. Gheorghe 
SASĂRMAN

(Urmare din pag. I)

O nouă construcție întregește frumusețea litoralului la Eforie- 
Nord Foto : R. CostinNord

------DIN PROGRAMUL--------
EMISIUNILOR RADIOFONICE
----------------- 27 IUNIE - 3 IULIE 1966 -----------------

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de diminea
ță (5,06). „Transmitem 
pentru sate" (6,15). Con

tinuarea programului muzical de dimineață (6,22). Radio
jurnal (7,00). Intermezzo cu muzica ușoară (7,30). Sa
lut voios de pionier (7,45). Cîntece și jocuri populare 
(8,06). La microfon melodia preferată (8,30). Emisiune 
literară pentru școlari: „în Munții Neamțului" de Ca- 
listrat Hogaș (10,30). Matineu de operă : fragmente din 
„Elixirul dragostei" de Donizetti (12,10). „Amintiri de 
neuitat" — muzică ușoară (13,00). Caleidoscop muzical 
(15,00). Soliști și formații artistice de amatori (15,40). 
Radiojurnal. Sport (16,00). Din comoara folclorului 
nostru (16,30). Actualitatea teatrală (17,15). Medalion 
muzical. Radu Șerban (17,40). Tineri interpreți de mu
zică ușoară (18,13). Ritmurile cincinalului (18,30). 
Drumeții veseli. Emisiune-concurs pentru elevi. 
Tema : „Peisaj Moldav" (19,00). Radiogazeta de 
seară (20,00). Noapte bună, copii : povestea „Vînătorul 
și pescarul" (20,45). Radiojurnal. Sport (22,00). „în lu
mina stelelor" — muzică ușoară (22,45). PROGRAMUL 
II : Radiojurnal (7,30). Din albumul muzicii de estradă 
(8,00). Fragmente din opera „Cosi fan tutte" de Mozart
(8.30) . Fragmente din opereta „Mama soacră" de Geor
ge Stephănescu (9,40). Cu scrisorile în față. Emi
siune de Ștefan Luca (10,10). Orchestra de muzică 
populară „Cindrelul" din Sibiu (10,40). Culori șj su
nete — muzică ușoară (11,07). Muzică populară din 
diferite regiuni ale patriei (12,30). Concert de prînz
(14.30) . Radiojurnal. Sport (15,00). „Un cîntec drag" — 
muzică ușoară (15,45). Emisiunea „Vreau să 
știu". Din cuprins : Orizont științific și tehnic contem
poran. Care e cea mai însemnată descoperire a seco
lului XX9 — raid-anchetă (16,30). Radiojurnal. Sport 
(17,00). Piese instrumentale de compozitori români
(17.30) . Teatru radiofonic. Premieră. „Primul gong". 
Scenariu de Mihai Zirra (19,30). Radiojurnal. Sport 
(21,00). Din înregistrările violonistului Grigoraș Dinicu
(21.20) . Trei melodii, trei interpreți — muzică ușoară
(22.20) . Moment poetic. Versuri de Eminescu, Goga, 
Bacovia, Blaga (22,30). Tonomatul melodiilor (23,40).

Nelu Huțu, Aurelia Fătu-Răduțu (11,45). Aici, Timi
șoara (12,30). „Partidul, conștiință a patriei" — pro
gram de cîntece (12,50). Cîntă Mia Braia, Ștefan Lăză- 
rescu și Aurică Piculeață (13,30). Meridiane (15,20). 
Verdi și operele sale (Prezintă Edgar Elian) (16,30). 
Dinamica industrială (17,20). Recital Iolanda Mărcules- 
cu (18,30). Muzică ușoară interpretată de Marino Ma
rini (18,50) Seară pentru tineret (19.00). Radiogazeta 
de seară (20,00). Cronica literară de Matei Călinescu 
(„Moartea ceasului" de Marin Sorescu) (21,15). Atlas 
muzical (21,25). PROGRAMUL II : Marșuri sportive 
(7,50). Melodii populare interpretate de Ana Dănilă, 
Stanciu Simion și Petre Nițescu (8,30). Muzică din ope
reta „Farmecul unui vals" de Oscar Straus (9,43). 
Poezia românească și muzica. Cîntece pe versuri de 
Vasile Alecsandri și Geoige Coșbuc (10,30). Refrenul 
preferat (11,07). Cîntă orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii (12,10). Mari scriitori și muzica de 
operă : Alexandru Dumas-fiul și opera „Traviata" de 
Verdi (12,25). Pe aripile valsului (15,10). Mazurci de 
Chopin interpretate de Arthur Rubinstein (18,00). 
Ziare, ziariști, opinii (18,15). „Cît e Banatul de mare" 
— emisiune de folclor (19,03). Suita pentru cvintet 
de coarde „Pe Argeș în sus" de Theodor Grigoriu 
(21,35). „Meridiane", melodii (23,40).

PROGRAMUL I: „Actua
litatea agrară". Din cu
prins : Desfășurarea lu
crărilor de recoltare în 

diferite regiuni. Recomandări pentru combineri (5,30). 
Marșuri patriotice (7,15). Așa-i jocul pe la noi (9,35). 
Coordonate culturale (11,20). Cîntă sextetul vocal fe
minin „Perinița" (11,45). „în tabără" — program de 
cîntece pionierești (12,30). Din muzica popoarelor (13,30). 
Caruselul melodiilor de estradă (14,08). Caleidoscop 
muzical (15,30). în slujba patriei (17.15). Cîntece ciobă
nești și jocuri populare (18,25). Radiosimpozion. Știin
țele economice în sprijinul 
(18,40). O melodie pe adresa 
Radiogazeta de seară (20,00). 
literare și ale istoriei literare 
rează Șerban Cioculescu, Al.
ghe Achiței (20,50). Almanah muzical (21,10). Atențiune, 
părinți I „Pubertatea" — masă rotundă cu conf. dr. 
Marcela Pitiș, dr. Alexandru Stancu (22.45) PROGRA
MUL II : Din albumul muzicii de estradă (8.00). Prelu
crări de folclor ale compozitorilor noștri (8,30). Frag
mente din opereta „Ana Lugojana" de Filaret Barbu 
(9,30). Teatru radiofonic. „însurătoarea" Comedie de 
N. V. Gogol (10,15). Concertul nr. 2 pentru vioară și 
orchestră de Alfred Mendelsohn (11,33). Ciclul „N-ați 
vrea să înțelegeți muzica ?“. Lexicon muzical de prof, 
univ. Alexandru Pașcanu. Tema : „Ritmul de-a lungul 
veacurilor" (12.30). Selecțiuni din opereta „Noapte de 
nuntă în paradis" de Schroder (13.08). Carnet plastic: 
Mari monumente arhitecturale : Coliseul. Prezintă acad, 
prof. George Oprescu (17,45). Seară de operă „Oedip" 
de George Enescu. în pauze • 20,30 : Noapte bună, copii; 
21,23 — Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic.

dezvoltării agriculturii 
dumneavoastră (19,30). 
Succese ale publicisticii 

din țara noastră. Colabo- 
Piru, Ion Horea. Gheor-

învățămîntului nostru su
perior îi revin importan
te sarcini din punctul de 
vedere al pregătirii unor 
specialiști capabili să 
dezvolte opinii puternic 
argumentate, valoroase, 
să manifeste spirit com
bativ dar și receptivitate. 
Reflectarea cu pregnanță 
a spiritului revoluționai al 
științei contemporane în 
procesul de învățămînt o- 
feră posibilitatea ca stu
dentul să devină nu o 

de memoriza- 
un militant pe 
cercetării, care 

temei-

Or, trebuie recunoscut că 
sînt încă destul de rare 
exemplele de controverse 
științifice în paginile pre
sei noastre, ale revistelor 
de specialitate, predomi
nă „academismul'’ 
criptiv, sînt 
tate dezbaterile vii, 
troversele. 
de opinii, deși 
care au 
monstrat 
cestui important 
al activității
Mă gîndesc, de exemplu, 
la disputa care a avut loc

PROGRAMUL I : „Trans
mitem pentru sate" (6,15). 
Ritmurile dimineții (7,30). 
Minunile lumii au fost 

Emisiune de prof. univ. Mac

Documentele din ultima 
vreme ale partidului și 
statului nostru au subli
niat cu insistență necesi
tatea dezvoltării unui cli
mat favorabil dezbaterilor 
teoretice profunde, accen
tuării spiritului critic al 
oamenilor noștri de știin
ță, manifestării deschise 
a părerilor. Afirmarea u- 
nui atare climat în abor
darea problemelor știin
țifice va permite înlătura
rea acelor manifestări ale 
subiectivismului care-și 
mai fac loc în aprecierea 
rezultatelor cercetărilor, 
în ..ierarhizarea" domenii
lor de dezvoltare ale 
științei (de pildă. în sta- 
bilrtea proporțiilor dintre 
cercetarea fundamentală 
și aplicativă), în aprecie
rea locului și Însemnătății 

' unor ramuri ale
(combaterea
rii științelor tehnice, a fi
zicii teoretice etc.), sti- 
mulînd totodată intere
sul pentru tot ceea ce 
este nou și valoros în 
știință Raportul dezbătut 
la Marea Adunare Națio
nală, 
țirea 
mării 
tare 
pe bună 
festările de intervenție 
superficială, neobiectivă, 
în mersul științei, atitudi
nile rigide și dogmatice 
care s-au manifestat în 
tratarea unor probleme 
ale dezvoltări! științei în 
epoca contemporană. Se 
poate afirma cu deplină 
certitudine că asemenea 
manifestări n-ar 
avea loc — sau, 
caz, ar fi avut 
mult mai limitate 
ar fi existat o contraca
rare, prin dezbateri vii, 
prin confruntări și luptă 
de opinii.

Cercetarea științifică 
românească are valoroa
se tradiții în ceea ce pri
vește dezbaterea creatoa
re și analizele teoretice 
aprofundate ale fenome
nelor științei. Ele trebu
ie dezvoltate în continu
are, creîndu-se o înaltă 
efervescență de idei în 
toate domeniile, și mai a- 
les în sectoare de maxi
mă importanță ale cerce
tării, cum sînt fizica, chi
mia, biologia.

După părerea mea, spi
ritul viu al cercetătorilor 
noștri are în prezent un 
vast teren de afirmare, 
nu numai în cadrul diferi
telor întîlnfri sau mani
festări științifice, dar și în 
presa de specialitate, în 
colectivele de cercetare. 
Consider că o importanță 
deosebită o are organiza
rea sistematică de semi- 
narii cu discuții în toate 
institutele de 
conduse cu competență 
de cei mai buni specialiști.

științei 
subaprecig-

privind îmbunătă- 
organizării și îndru- 
activitătii de cerce- 
știintifică, a criticat 

dreptate mani- 
de

fi putut 
în orice 

urmări
— dacă

des- 
încă o rari- 

con- 
confruntările 

putinele 
existat au de- 

viabilitatea a- 
corolar 

științifice.

ferment
al

creatoare

Foto i 
M. Andreescu

Flori pentru 
parcurile Capi

talei

cercetări,

în ulttmii ani între doi 
cunoscuți specialiști în fi
zică pe probleme de fluo
rescentă — soldată cu in
teresante concluzii.

Pentru a realiza însă 
acest deziderat — activi
zarea luptei de opinii în 
știința noastră — nu este 
suficientă numai hotărî- 
rea de a te manifesta în 
acest sens. Trebuie creat 
și cadrul organizatoric a- 
decvat. De mare utilitate 
se dovedesc reuniunile pe 
specialități, la care parti
cipă de obicei oameni 
care au contingență direc
tă cu problemele dezbă
tute, ceea ce permite • o 
continuă ridicare a nive
lului dezbaterii și, impli
cit, a pregătirii profesio
nale. Aceste forme ar tre
bui îmbunătățite și extin
se în viitor, în sesiuni, co
locvii 
Există 
pildă, 
nicări 
se organizează la Univer
sitatea din București, în 
care predomină caracte
rul festiv tar eterogenita
tea preocupărilor partici- 
panților și a temelor co
municărilor nu permite 
dezbaterea lor aprofunda
tă, largă, eficientă.

Este incontestabil că

și alte împrejurări, 
manifestări ca, de 
sesiunile de comu- 
globale, așa cum

„mașină 
re'', ci 
frontul 
să-și stăpînească 
nic cunoștințele și, deta
șat de ele. să poatq for
mula 
prii, 
buie 
mult 
iile ;
ȚÎile ___
trebuie să precumpăneas
că activitatea de labora
tor și discuțiile. Crea
rea unui învățămînt de 
fizică modern, care, ba
zat pe cunoștințele cla
sice să acorde pre
ponderență problemelor 
celor mai noi și mai im
portante, n-ar face decît 
să concurs la formarea 
unor specialiști mai bine 
pregătiți și, totodată, ca
pabili de creație. Din ex
periență proprie, mărturi
sesc că mi se pare deose
bit de util ca în cadrul 
discuțiilor care se iscă 
interlocutorii să se situe- 
zejpe poziții de egalitate, 
indiferent de vîrstă și ve
chime, de calitate, grad și 
funcție, să caute să-și în
țeleagă „adversarul" și 
să contraargumenteze a- 
nimat numai de spiritul 
adevărului științific.

Din acest punct de ve
dere. menționez că pe 
plan mondial apar unele 
practici interesante: știu, 
de pildă, că unii fizicieni 
îi „caută 
preocupări similare, 
antrenează în 
pentru a evita 
unor probleme 
cidate, sau pur 
pentru a avea un interlo
cutor, un opozant eventu
al, care să-i ajute astfel 
să se convingă dacă au 
ales o cale justă.

Dar lupta de opinii nu 
are, de regulă, caracterul 
unei simple discuții pe 
teme de specialitate. Im
portantă este o argumen
tare de natură să elimine 
orice aspecte de subiecti
vism, să evidențieze eroa
rea. Acalmia, rigiditatea, 
sînt adversare ale progre
sului în știință. Și aceasta 
trebuie să fie un precept 
călăuzitor al omului de 
știință și, cu atît mai mult, 
al cercetătorului contem
poran, dată fiind perma
nenta prefacere a științei, 
caracterul ei de șantier 
trepidant.

pro- 
tre- 
mal

păreri și idei 
Pentru aceasta 

promovat cu 
cura] noul în cursu- 

și mai ales semina- 
universitare, unde

pe colegii cu 
Și-i 

discuții, 
studierea 
deja elu- 
și simplu

numai 7 ? Sticla și arta.
Constantinescu (10,30). Cîntă Emil Gavriș și Toni lor- 
dache (11,45). Selecțiuni din opereta „Tara surîsului" 
de Lehar (12,10). Ansambluri artistice muncitorești 
(12,35). „De-ar fi dorul ca o floare" — muzică populară 
(13,30). „Două mimi într-un vals" (14,08). Caleidoscop 
muzical (15,20). Actualitatea muz.icală (16,30). „Satul 
nostru a-nflorit" — program de cîntece și jocuri (17,00). 
Incursiune în cotidian (18,30). Pagini din opere (18,50). 
Radiogazeta de seară (20,00). Muzică populară inter
pretată de Alexandru Grozuță (20,20). O melodie pe 
adresa dumneavoastră (20,55). PROGRAMUL II : Din 
albumul muzicii de estradă (7,50). Muzică populară 
din diferite regiuni ale țării (8,30). Soliști ai Teatrului 
de stat de operetă : Corina Bărbulescu și Nicolae Ță- 
ranu (9,45). Divertisment în Sol major de Joseph 
Haydn (11,20). Mic concert folcloric (12,15) Recunoaș
teți interpretul ? — muzică ușoară (13,30). Cîntă 
Ludovic Spiess arii din opețaa (16,00) Radioracheta pio
nierilor : „Profesorul Săveițnu a găsit rezolvarea". Sce
nariu științifieo-fantastjc ds Sanda Apoștolescu (16,30). 
Cîntece populare (17.45). De la frescele Voronețului Ia 
Coloana Infinită. Urme ștrăvechi de artă pe pămintul 
românesc. Brâneuși în atelierul său din Impasse Ron- 
sin. Amintiri de Eugen -Jebeleanu (18,15). Amfiteatru 
literar. Literatura pentru copii. Prezintă Lucia Oltea- 
nu (19,30). Teatru scurt. Doamna neagră din sonete, 
de Bernard Shaw (20,20). Istoria muzicii în capodopere: 
„Anotimpurile" de Antonio Vivaldi. Emisiune de Geor
ge Bălan (21,20). Sergiu Malagamba — compozitor și 
dirijor (22,05).

PROGRAMUL I: „Trans
mitem pentru sate" (6,15). 
Piese pentru fanfară (7,15). 
Melodii 

pretate de Ștefan' Tudorache și 
(8,08). Cu profesorul Baghetă 
„Pagini din istoria operei" — de Ada Brumaru (10,30). 
Cîntă Elisabeta Pavel și clarinetistul Traian Lăscuț 
Făgărășanu (11,45). Arii și duete din operete (12,10). 
Orchestra de muzică populară a Filarmonicii 
de stat din Arad (15,00). Vechi melodii populare 
(17,00). Colegi de liceu (17,20). Tribuna radio. Valorifi
carea superioară a fondurilor fixe. Vorbește conf. univ. 
dr. Gavrilă Sonea (18,30). Simfonii de Haydn, dirijate 
de Roberto Benzi (18,40). Muzică ușoară interpretată 
de Puica Igiroșanu. Cristian Popescu și frații Mentzel
(19.30) . Radiogazeta de seară (20,00). Muzică instru
mentală și vocală de Diamandi Gheciu (22,20). PRO
GRAMUL II : Program de polci (7,50). Potpuriu din 
operetele lui Offenbach (9,47). „Fredonați cu noi" — 
muzică ușoară (12,30). Din Muzica popoarelor (13,08). 
Doine și jocuri populare (14,00). Pagini alese din mu
zica ușoară românească (15,10). Știința în slujba păcii
(15.30) . Arii din operele lui Bizet, cîntate de Ion
Piso, Martha Angelici, Victoria de Los Angeles 
și Cornel Stavru ( 
cuprins : „Itinerare
istoria descoperirilor 
Septentrion — Lăcașul

MIERCURI
populare inter- 

Terente Petrescu 
în țara muzicii.

(16,00). Roza vînturilor.
; de excursie". Pagini 

geografice : „Drum 
soarelui" (16,30).

Din 
din 

spre 
Jurnale

celebre : Pytheas — însemnări de călătorie. Prezintă 
Anca Bălăci (18,10). „Transmitem pentru sate". Din 
cuprins : în obiectiv — secerișul grîului La ora „H“, 
apă pentru plante. Două-trei recolte de pe același te
ren (19,30). Cercul melomanilor (19,50). Gaudeamus 
(emisiune pentru studenți) (20,30). Mituri și le
gende : Zamolxis. Prezintă Ion Caraion (21,30). 
Trei piese concertante în stil popular românesc 
pentru vioară și pian de Stan Golestan (Gaby 
Grubea și Mariana Parnica) (22,00). Moment poetic. 
Versuri de Al. Andrițoiu și Ion Gheorghe (22,30). „Cu 
tine visînd" — muzică ușoară (23,32).

PROGRAMUL I : „Trans
mitem pentru sate" (6,15). 
Uverturi interpretate de 
fanfară (7,15). Muzică 

populară (8,08). „ZI cu soare" — muzică ușoară (9,35). 
Din repertoriul teatrelor muzicale din Galați și Cons
tanța (11,00). Rapsozi ai cîntecului nostru popular : 
Ileana Constantinescu, Emil Gavriș, Maria Lătărețu,

• Teatrul de operă și balet : IO, MIRCEA VOIEVOD (spectacol prezentat 
de Teatrul de stat din Constanta) — 20.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30
» Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (grădina Boema) : NU ADUCE ZIUA 
CE ADUCE NOAPTEA — 20.

CINEMA 8
• COLIBA UNCHIULUI TOM - film 
pentru ecran panoramic : Patria.
«» IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop : Republica. Stadionul Di
namo, Excelsior (la ultimul cinemato
graf completarea Congresul sindicate
lor).
e FANTOMAS — cinemascop : Lu
ceafărul. Festiva! (rulează și la gră
dină), Feroviar, Melodia.
• CURG APELE TULBURI : Cinema
teca — 19: 21.
• ANGELICA. MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : București, Tomis 
(rulează și la grădină). Floreasca, 
Flamura.
• DRAGOSTEA ȘI MODA r Capitol

(completare Tractorul ’66); rulează și 
la grădină, Grivița (completare Lumea 
însetată).
• FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop : Lumina, Grădina „Doina" (la 
ambele completarea Impresii nocturne), 
Gloria, Patinoarul „23 August" (la 
ambele completarea Consfătuirea lu
crătorilor din industria constructoare 
de mașini). Aurora (completare O po
veste cu cîntec ; rulează și la gră
dină).
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL* — cinema
scop : Victoria, Grădina „Progresul" 
(la ambele completarea Uvertura), 
Grădina „Expoziția" (completare Con
gresul sindicatelor).
• TREI PAȘI PE PĂMlNT : Central 
(completare Animale marine seden
tarei, Viitorul (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în re
giunea Suceava).
• NOAPTEA IGUANEI : Union.

• PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
• HAI, FRANȚA I : Doina (completare 
Vizita conducătorilor de partid si de 
stat in regiunea lași).
• A CUI E VINA I - ATENȚIUNE... 
COPII I - POLITEȚE î - DE BUNĂ 
VOIE Șl NESILIȚI DE NIMENI... - 
LINIȘTE 1 — ADAM ȘI EVA IN FIAT: 
Timpuri Noi.
• SERBĂRILE GALANTE : Ciulești 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea lași), 
Miorița (completare Ninge).
• SOȚIE FIDELĂ : înfrățirea tntre 
popoare (completare Ninge), Popular 
(completare Lumea însetată).
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ : Dacia (completare Pavlik).
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Buzeștl 
(completare Tractorul '66; rulează si 
la grădină). Cosmos (completare Bu- 
hara-Ural), Rahova (completare Știința

PROGRAMUL I : „Actua
litatea agrară" (5,30). Me
lodii vesele interpretate 
de fanfară (7,15). „Cîntec 

mîndru-n țară auzi" — muzică populară (10.15). Re
vista literară Radio, nr. ,7 (11.20). Selecțiuni din o- 
pereta „Gasparone" de Millocker (14,40). Cîntă 
orchestra de muzică populară ..Brîuletul" din 
Constanța (15 15). Oameni de seamă din istoria culturii: 
Ștefan Luchian (50 de ani de la moarte) (17.25). Soliști 
de muzică ușoară (18,15) Știință, tehnică, fantezie. Ex
pediție pe „Luceafărul de seară" (18,40). Seară de bal 
(21,00). PROGRAMUL II : Soliști și formații 
artistice de amatori (8,30). Melodii interpretate de 
Nicolae Nițescu. Brigitte Bardot șj Paul Anka (10,00). 
Să citim împreună : „Ion" de Liviu Rebreanu 
mente 
Emil 
Achim 
(12,25).

ȘȚMBATĂ

....- frag-
(10,15). Revista revistelor economice de

Burlacu (12,10). Rapsodia moldovenească de 
Stoia ; Triptic sibian de Gheorghe Soima 
Din tezaurul nostru folcloric (14,00). De ce? 

De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) (15,30). 
Cîntă Margareta Pîslaru, Michele. Katerina Valente și 
Jean Păunescu (16,30). Scriitori la microfon — Nicolae 
Breban (17,45). Orchestra de estradă a Radioteleviziunii. 
Soliști Gigi Marga și Gică Petrescu (19.03). Lectură dra
matizată din romanul „Condiția umană" de Andre Mal- 
raux. Autorul dramatizării Ion Mihăileanu (19,30). 
Suita „Priveliști moldovenești" de Mihail Jora (20,00). 
Program pentru iubitorii 
Moldovan, Alla Baianova, 
și Traian Uilecan (21,35)
Ion Barbu și Al. Philippide . ___ ______
„O viață de erou" de Richard Strauss (23,07). Muzică de 
dans (23,53).

de romanțe. Cîntă Angela 
Ion Luican, Dorel Livianu 
Moment poetic. Versuri de 
• (22,30). Poemul simfonic

DUMINICĂ
PROGRAMUL I: Radio
jurnal (7.00). Sumarul 
presei (7,10). „Transmitem
pentru sate" (8,00). Ma

gazin duminical pentru copii de Silviu Georgescu și 
Grigore Pop (10,00). Radio atlas (11,03). „De la munte
la mare" program muzical pentru oamenii muncii aflati 
la odihnă (11,15). De toate pentru toți (12,00). Noutăți de 
muzică ușoară (13,13). Răspunsuri muzicale la scrisorile 
dumneavoastră — emisiune de folclor (14.15). Trans
misiune sportivă — Meciul de fotbal Portugalia — 
România (18,30). Teatru radiofonic : „Marathon 
pentru un soț" de Marcel Mithois (20,45). Radiojurnal. 
Sport (22,00). Cavalcada ritmurilor (22,25). PRO
GRAMUL II : Bună dimineața, dragi melodii (6.45). 
Radiojurnal. Sport (7,30). Teatru radiofonic pentru 
copii: „Zînele călătoresc cu acceleratul" scenariu de 
Virgil Chiriac (8,40). Concert interpretat de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. Dirijor: Iosif Conta 
(11,00). Actualitatea cinematografică. Impresii des
pre primul Festival internațional a) filmului de ani
mație de la Mamaia (12.09). Concert de prînz (13,18). 
Radiojurnal. Sport (14,00). „Cine știe, cîștigă" : 
Concurs enciclopedic. Un nou gen de emisiune 
cu public (14,30). Din cele mai cunoscute me
lodii populare (16,00). întrecere pe microsion (16,30). 
Recitalul sopranei Magda Ianculescu (17,00). „De dra
goste" — versuri din lirica universală : „Eminesciene" 
(18,00). Radiojurnal. Sport (21,00). Romanța veșnic 
tînără (21,15). Moment poetic : „Corbul" de E. A. 
Poe (22,30). în lumea operei cu Florica Cristoforeanu 
și Tito Gobbi (22,40).

șl tehnică nr. 12/19651 rulează și Ia 
grădină.
o HAIDUCII — cinemascop r Crîngași 
(completare Orizont științific nr. 2|.
• OMICRON : Buceoi (completare 
Pescari amatori ; rulează șt la gră
dină)
• PRINȚESA PAUNIȚA : Unirea (com
pletare Insula păsărelelor).
• SAȘA : Flacăra (completare Tracto
rul '66).
O OMUL MAFIEI : Vitan (completare 
N(nge).
• EU SÎNT CUBA I : Arta r rulează șl 
la grădină
• GENTLEMANUL DIN COCODV — 
cinemascop : Munca (completare Car
tiere noi în Bucureștii.
« ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Moșilor (completare Știință șl 
tehnică nr. 11'196.5; rulează și la gră
dină) Ferentari (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat In re
giunea Suceava).

• ATENTATUL — cinemascop t Co- 
lentina.
• FANFAN LA TULIPE : Arenele Li
bertății, Volga. Modern.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : 
Progresul (completare Pavlik), Pacea 
(completare Impresii nocturnei.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : 
Lira (compleiare Plastica în pare ; ru
lează si la qrădrnă).
o CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
Drumul Sării
• INSPECTORUL : Cotrocent (comple
tare Două săptămtni In Yemen).
• WINNETOU cinemascop (seria a 
H-a) Grădina ..Unirea"
• CU MÎINILE PE ORAȘ : Grădina 
„Colentina" (completare Mlrceștil în 
pastel)
• DEPĂȘIREA : Grădina ..Proqresul- 
Parc' (completare Și acum... puțină 
gimnastică).
• OLD SHATTERHAND - cinema
scop ; Grădina „Vitan*.
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MOTOCROS „Cupa prieteniei"

a revenit sportivilor români
A 5-a ediție a „Cupei prieteniei" 

la motocros, desfășurată ieri la 
complexul sportiv Pantelimon din 
Capitală în fața a peste 
spectatori, a fost 
alergătorii români, 
ambele probe.

La start au fost 
crosiști valoroși din Suedia, R.F.G., 
Iugoslavia și România. Dintre a- 
ceștia, campionul suedez, A. Eng- 

și rutinatul A. Specht 
Kleele

20 000 
dominată de 
învingători în

prezenți moto-

strom,
(R.F.G.) la 500 cmc, A.
(R.F.G.) și M. Ștefanovici (Iugo
slavia) la 250 cmc se anunțau ad
versari redutabili. Desfășurarea 
curselor a scos în evidență buna 
pregătire a sportivilor noștri. Fă- 
cînd risipă de energie și punîn- 
du-și în valoare calitățile tehnico- 
tactice, ei au ocupat locurile I prin

M. Dănescu (250 cmc) și E. Keres- 
tes (500 cmc). în fața impetuozită
ții cu care și-au apărat șansele a- 
lergătorii noștri, sportivii oaspeți 
au fost nevoiți să se recunoască în
vinși categoric. Talentatul Ake 
Engstrom n-a putut beneficia pînă 
la sfîrșit de puternica sa motoci
cletă „Lindstrom" ; în manșa a 
doua, datorită ritmului infernal 
impus de reprezentanții noștri, el 
a înregistrat o defecțiune tehnică 
ce l-a silit să abandoneze lupta.

CLASAMENTUL: clasa 250
cmc: 1. M. Dănescu; 2. Cristian 
Doviț ; 3. Traian Macarie ; 4.
Anton Kleele (R.F.G.) ; Clasa 500 
cmc : 1. Eugen Keresteș ; 2. Gh.
Ion ; 3. Otto Ștefani ; 4. Alexandru 
Ionescu.
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SPORTIV DINAMO

INTERNAȚIONALE

apă, disputat timp de treiTurneul internațional de polo pe
Capitală, a luat sfîrșit cu victoria primei selecționate a orașului București, 
care a terminat competiția neînvinsă. Ieri, în ultima zi, selecționata Bucu- 
reștiului a dispus de echipa Baltika Leningrad cu scorul de 10—3, iar 
echipa București II (situată pe locul secund în clasamentul final) a întrecut 
cu 8—1 selecționata de tineret a Bulgariei. In fotografie : o fază din me
ciul București II—Baltika Leningrad, desfășurat simbătă. Scor: 5—3 pentru 
sportivii români.
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Velodromul 
pitală a găzduit simbătă și du
minică un interesant concurs 
de pistă la care au participat 
alergători ai cluburilor Dozsa 
Budapesta, Dynamo Gera 
(R.D.G.), Steaua și Dinamo 
București. Spectaculoasa pro
bă de semifond (100 
disputată duminică, a 
sfîrșit cu victoria ciclistului 
român Vasile Burlacu (Steaua), 
care a totalizat 47 puncte. Pe 
locul doi s-a 
său de club 
puncte.

Proba de : 
de pe loc a 
concurentul 
Sleisz, cronometrat cu timpul 
de 1T2”8/1O, Vasile Burlacu, 
clasat pe locul al doilea, a re
alizat l’13”4/10. Cursa de eli
minare a revenit lui Constan
tin Grigore (Steaua), iar pro
ba de viteză lui Otto Werner 
(Dynamo Gera). în fotografie: 
un aspect din întrecerea „vi- 
teziștilor".

FOTBAL
Penultima etapă

• 0 singură victorie în deplasare © Un 11 m 
ratat • Echipele U. T. A,, Politehnica, Crișul — 
candidate la locul 13 • Arbitraje corespunzătoare

REZULTATE TEHNICE
PETROLUL PLOIEȘTI — POLITEHNICA 1—0 

(1—0). A marcat Dridea II (min. 30).
RAPID — CRIȘUL 2—0 (0-0). A marcat 

I. Ionescu (min. 66 și 79).
C.S.M.S. IAȘI — DINAMO BUCUREȘTI 1—2 

(1—2). Au marcat Stoicescu (min. 4) pentru ie
șeni, Frătilă (min. 43) și Vornicu (min. 19 — 
autogol.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - UNIVERSITA
TEA 2—0 (1—0). Au marcat: Campo (min. 38) 
și Gyărfi (min. 62).

ȘTIINȚA CRAIOVA — STEAUA 2—1 (0—1). 
Au marcat : Sorin Avram (min. (6) pentru 
Steaua, Deliu (min. 50) și Sfîrlogea (min. 82) 
pentru Știința.

DINAMO PITEȘTI — U.T.A. 3—2 (2—1). Au 
marcat : Țîrcovnicu (min. 9), Ioachim Popescu 
(min. 27) și Radu (min. 52) pentru învingători, 
Jac (min. 28) și Birău (min. 62) pentru învinși.

FARUL - SIDERURGISTUL 3—1 (1—0). Au 
marcat Tufan (min. 36 și 52)7 Iancu (min. 72) 
pentru Farul, Cojocaru (min. 75) pentru Side- 
rurgistul.

CLASAMENTUL
Petrolul Ploiești 25 16 6 3 47—19 38
Rapid București 25 15 2 8 45—27 32
C.S.M.S. Iași 25 11 5 9 32—34 27
Dinamo București 25 9 8 8 41—30 26
Dinamo Pitești 25 11 4 10 43—40 26
Steagul roșu Brașov 25 11 3 11 38—29 25
Știinta Craiova 25 9 7 9 22—35 25
Farul Constanta 25 10 4 11 29—33 24
Universitatea Cluj 25 7 10 8 29—35 24
Steaua București 25 6 10 9 32—27 22
U. T. Arad 25 7 10 30—39 22
Politehnica Timișoara 25 9 3 13 23—35 21
Crișul Oradea 25 6 8 11 25—37 20
Siderurgistul Galati 25 6 6 13 38—54 18

Virtuala campioană a țării, 
echipa Petrolul Ploiești (an
trenor : prof, I. Cernăianu), 
nu s-a lăsat ieri înduioșată de 
situația precară a adversari
lor ei, fotbaliștii din Timișoa
ra, și a luptat mult pentru un. 
rezultat favorabil. Este ade
vărat că această ambiție a 
ploieștenilor a fost stimulată 
de dorința de a se reabilita 
în fața publicului local după 
insuccesul de miercuri de la 
Pitești, cînd au fost elimi
nați din „cupă* de rapidișfii 
bucureșfeni. Meciul de ieri de 
la Ploiești a avut o desfășu
rare interesantă, ambele echi
pe reușind să-și aducă con
tribuția la numeroasele faze 
plăcute de fotbal. Unicul gol 
(se mai puteau marca și al
tele, dar ratările, mai ales la 
poarta lui M. Ionescu, s-au 
ținut lanț) a fost înscris din- 
fr-o excelentă acțiune a îna
intării ploieștenilor : pasa- 
centrare, de pe extrema stin
gă,’ a lui Moldoveanu l-a gă
sit pe Dridea I, care, fără să 
ezite, a prelunqit-o cu capul 
tocmai pe partea dreaptă, la 
fratele său Dridea II ; șutul a- 
cestuia a (ost sec, precis și 
mingea s-a oprit în plasă,

La București, pe teren pro
priu, echipa din 
învins pe Crișul, 
după o singură 
fotbal. în prima
diștii au jucat ca la un an
trenament oarecare, fără să 
depună nici cel mai mic efort. 
Orădenii au dominat serios,

Giuleșfi a 
dar numa' 

repriză de 
parte, rapi-

stîlpul apărării naționalei, ra- 
pidisful C. Dan, fiind pus la 
grea încercare, 
duminica trecută în fața echi
pei Uruguayului... La pauză, 
fotbaliștii giuleșteni au primi) 
observațiile cuvenite din par
tea înflăcăraților lor supor
teri. în repriza a doua, 
Rapidul parcă are altă echi
pă ; în joc se produce un 
adevărat reviriment, pe care, 
firesc, tribunele nu-l frec ne
observat. înaintarea, punctul 
slab de pînă atunci, a com
binat mai puțin, dar mai bine, 
și și-a făcut jocul aproape 
numai în careul orădenilor. 
Ion Ionescu și Dumifriu II, de 
la care echipa așteaptă, și pe 
drept, cea mai mare eficacita
te, au răspuns cu vervă la a- 
ceastă solicitare. Din colabo
rarea lor, bine sincronizată cu 
a celorlalți echipieri, au re
zultat două goluri de țoală 
frumusețea, înscrise de lones- 
cu. a cărui poziție de golge- 
ter al campionatului se pare 
că nu-i va mai putea fi peri
clitată. O remarcă specială 
pentru execuția .tehnică și 
i n tui ti vi ta f <ea lui Dumilriu II la 
acțiunea din care s-a marcat 
al doilea gol (fotografia de 
mai sus].

Din celelalte partide ale 
etapei merită consemnate 
victoria dinamoviștilor bucu- 
reșteni la lași (unde ieșenii 
au ratat un 11 m, prin Pop) 
și înfrîngerea echipei Steaua 
la Craiova, ca și arbitrajele 
bune de la Brașov (Vasile 
Dumitrescu), Constanța (llie 
Drăghici), lași (Pop Gavrilă), 
Craiova (Iosif Ritter).

întocmai ca

Lucrările Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

Comisia economico-financiară a 
Marii Âdunări Naționale s-a întru
nit în ședință de lucru în ziua de 
26 iunie a.c. sub președinția tova
rășului prof. univ. Manea Mănescu, 
președintele comisiei.

După ce în ședințele precedente 
comisia a studiat și dezbătut pre
vederile proiectului planului cinci
nal, membrii comisiei au luat în 
discuție proiectul de lege pentru 
adoptarea planului de stat de dez

voltare a economiei naționale pe 
anii,1966—1970.

De asemene#, a fost examinat 
proiectul de raport al comisiei, 
care urmează să fie prezentat în 
fata Marii Adunări Naționale.

La ședință au participat și vice
președinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, care au dat, pentru 
sectoarele respective, lămuririle 
cerute de deputați.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerprea)

întoarcerea tovarășului 

Gheorghe Radulescu de la Sofia
Duminică dimineața s-a reîn

tors în Capitală tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a par
ticipat la cea de-a VI-a sesiune a 
Comisiei mixte interguvernamen- 
tale româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau de față Gheorghe Cioară, mi

nistrul comerțului exterior, pre
cum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
din ministere și instituții economi
ce.

A fost de față Ivan Mangov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

STROPUL
DE FRUMUSEȚE
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(Urmare din pag. I) nume s-a căznit, mi-a explicat tot 
el: „Păi copiii vin cam de de
parte. Trei dintr-un cătun, doi 
din altul, patru din altul. $i în
vățătorul vine de departe, din 
comună. Apoi cînd intră în clasă 
și văd trandafiri pe bănci și pe 
catedră, musai să zîmbească. Șt 
cînd zîmbesc uită de oboseală... 
Cînd zîmbești e bine, totul mer
ge strună..."

Cu alte cuvinte, cînd te întîl- 
nești cu frumosul trebuie să zîm
bești... La școala aceea, stropul 
de frumusețe dăruit de omul a- 
cela muncii lui, gîndului său, e 
ztmbetul. copiilor și al învățăto
rului. Pentru zîmbețul acela — 
am aflat mai tirziu — omul în
grijea școala dintre cătune fără 
nici o plată nu voia plată, deși 
n-avea nici un copil școlar...

★
Există în noi această dorință 

continuă de a adăuga fiecărui lu
cru împlinit, fiecărui gînd în
drăzneț, fiecărui petic de pămînt 
pe care trăim și muncim un strop 
de frumusețe din ființa noastră. 
E ca și cum am împrumuta fie
cărui lucru, fiecărui gînd care 
se va transforma în împlinire, 
fiecărui petic de pămînt însăși 
viața noastră, însăși firea noas
tră, înseși dorurile noastre. Se 
adaugă marelui ansamblu de 
frumusețe pe care îl constitute 
patria în plin iureș construc
tiv. Se adaugă peisajului de 
cleștar și beton, de zări îm
bujorate de furnale, de catarge 
și legănări de ape. de grîne și 
de păduri. Se adaugă și în ace
lași timp oglindește împlinirea 
tuturor dorurilor noastre : Ro
mânia socialistă nemuritoare.

ța și munca lor care nu pot exista 
în afara frumosului...

Am străbătut, într-o toamnă 
de aur, niște păduri din regiu
nea Bacău. Niște păduri prin care 
a drumețit, de bună seamă, altă
dată și Calistrat Hogaș cu Pisi- 
cuța lui. Am urmat niște dru
muri noi, drumuri forestiere. 
Netede și umbroase, cu mici re
fugii prevăzute cu bănci și mă
suțe din loc în loc, îndrăznețe, 
săpate pe lingă ripi și prăpăstii, 
ele nu se dovedeau doar niște 
drumuri oarecare pe care se co
boară butucii la fabrică, așa cum 
ar fi tentat oricine să creadă. Si 
ele, la fel ca și lucrările de ame
najare, de consolidare a terenu
lui, de reținere a aluviunilo'r. la 
fel ca și cantoanele silvice, as
cunse sub cetini, respirau o anu
me frumusețe specifică, o anume 
grijă pentru simetrie, pentru or
dine, care te surprinde, dar te și 
bucură. Deci pînă și acolo in 
creierii munților, în depărtări 
sălbatice, stropul de frumusețe 
din noi împodobește frumusețea 
naturii. Am înbrebat pe un ingi
ner silvic dacă nu cumva rețeaua 
de drumuri forestiere cu toate 
„lucrările de artă" întîlnite pe 
parcursul lor (fiindcă realmente 
sînt niște lucrări de artă !) duce 
și la vreun obiectiv turistic. O- 
mul a zîmbit : „Nu. Toate astea 
ne fac munca mai ușoară..."

La o școală clădită pe un vîrf 
de deal pentru șapte cătune din 
jur am întilnit un om. de vreo 
40 de ani căznindu-se să cultive 
trandafiri. După multă caznă și 
multe altoiri a reușit. De ce a-I

I
I
I

Dinamo din Ca-

REZULTATE TEHNICE

ture), 
luat

clasat colegul
C. Baciu, cu 37

1 000 m cu start 
fost cîștigată de 
maghiar Laszlo

București—Dina- 
C.F.R. Pașcani— 
3—1 ; Metalul

SERIA I : Știinf 
mo Bacău 4—1 ; 
Poiana Cîmpina 
Tîrgoviște—C.F.R. Roșiori 0—2 ; Ol
tul Rîmnicu Vîlcea—Ofelul Galafi 
1—4 ; Ceahlăul Piatra Neam)—Pro
gresul București 1—4 ; Progresul 
Brăila—Metalurgistul București 2—0; 
Dinamo Victoria—Flacăra Moreni
3—0.

SERIA a ll-a ; Arieșul Turda— 
A. S. Cugir 1—0 ; C.S.M. Reșița— 
Gaz metan Mediaș 3—0 ; Minerul 
Baia Mare—C.S.M. Sibiu 2—1 
jeana—Vagonul Arad 3—0 
Arad—Recolta Cărei 
Tg. Mureș—Minerul 
Jiul Petrila—Industria 
Turzii

CLASAMENTELE
Progresul București (35 puncte), 

Știința București (34), Metalurgistul 
București (29), Flacăra Moreni (29), 
Dinamo Bacău (27), Progresul Brăi
la (26), Ceahlăul Piatra Neam) (24), 
Dinamo Victoria București (24), Po
iana Cîmpina (24), Oltul Rîmnicu 
Vîlcea (24), C.F.R. Pașcani (24), Ofe- 
lul Galafi (23), C.F.R. Roșiori (22), 
Metalul Tîrgoviște (19).

(6—!)■

; Clu- 
C.F.R. 
A.S.A. 
3—0;

1-0
Lupeni 
sîrmei Cîmpia

Minerul. BaiaPetrila (39),
(35), Vagonul Arad (34),

• în prima zi a concursului in
ternațional de atletism de la Siena 
(Italia), reprezentanta 
Iolanda Balaș a cîștigat 
săritură în înălțime cu 
de 1,75 m. Pe locul doi 
italianca Giardi cu 1,60

României 
proba de 
rezultatul 
s-a clasat 
m,

• Boxerii români Pop, Puiu, 
Moldovan și Mihalic au ieșit în
vingători în cadrul turneului in
ternational de la Balaton (Ungaria).

• în localitatea Wolfsberg 
(Austria), cu prilejul unui concurs 
international de natatie, campioana 
tării noastre, Cristina Balaban, a 
cîștigat proba de 100 m spate, 
realizînd timpul de ril"4/10.

• La Glasgow, în 
80 000 de spectatori, 
fotbal ale Scoției și 
terminat la egalitate,
amical disputat simbătă seara. Sco
țienii au deschis scorul în primul

a
de
au

prezenta 
echipele 
Braziliei 
1—1, meciul

Jiul
Mare
A.S.A. Tg. Mureș (32), C.S.M. Re
șița (28), A. S. Cugir (26), Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii (24), Gaz me
tan Mediaș (22), Clujeana (22), 
C.F.R. Arad (22), Minerul Lupeni 
(21), C.S.M. Sibiu (21), Recolta Că
rei (21), Arieșul Turda (17).

EVA RÎNDURI
minut prin centrul atacant Chal
mers, excelent servit de Baxter, 
iar brazilienii au egalat în minu
tul 15 prin Servilio, dintr-o acțiune 
personală.

• Cu prilejul reuniunii atletice 
de la Sochaux. francezul Michel 
Jazy a egalat recordul european 
la 1 500 m (pe care îl deține) cu 
timpul de 3'36"3/10. Proba de 3 000 
m obstacole a revenit lui Texe- 
reau în 8,43"6/10.

• Competiția ciclistă „Turul 
Mării Marmara* a fost cîștigată de 
rutierul bulgar Ivan Bobekov, ur
mat de Kotev (Bulgaria) la 25", 
Weeks (Belgia) la 2’25", Kirilov 
(Bulgaria) la 3'28", Caliskan (Tur
cia) la 3'50". Ultima etapă a re
venit ciclistului turc Ahmet Unsal, 
care l-a întrecut la sprint pe fran
cezul Plent. Pe echipe a cîștigat 
Bulgaria.

• în concursul internațional 
atletic desfășurat in Berlinul occi
dental, sprinterul japonez Hideo 
Ijima a realizat în proba de 100 m 
plat timpul de 10"l/10.

*
® Aseară, la Helsinki, echipa de 

fotbal a Angliei a cîștigat cu sco
rul de 3—0 (2—0) partida amicală 
cu selecționata Finlandei.

• După 3 runde, în turneul in
ternational de șah de la Soci con
duc Zaharov și Matulovici cu cîle 
2,5 puncte, urmați la o jumătate de 
punct de Korcinoi si Krogius. în 
runda a treia, Matulovici a cîștigat 
la Bobotov,
Polugaevski, iar 
cu Vladimirov.

Lein l-a învins pe 
Spasski a remizat

• Disputat la 
meciul de polo 
mană-Iugoslavia 
scorul de 6—5 in 
rilor iugoslavi.

Karl Marx-Stadt, 
pe apă R.D. Ger- 

s-a terminat cu 
favoarea jucăto-

Pasionanta dispută a echipelor 
din categoria secundă a luat sfîrșit 
ieri cu succesul final al formații
lor Progresul București și Jiul 
Petrila care, clasîndu-se pe primul 
loc în seriile respective, au obținut 
dreptul de a activa în sezonul vii
tor 
ria 
nii 
un 
cînd fotbaliștii din 
după mai mulți ani.

Fără îndoială finalul cel mai dra
matic l-a avut seria I, în care de 
abia ultima etapă a stabilit defi
nitiv ordinea din fruntea clasa
mentului. Progresul București și 
Știința București au jucat ieri ul
tima șansă : prima echipă la Pia
tra Neamț cu Ceahlăul, cea de-a 
doua acasă cu Dinamo Bacău. 
Cum ambele echipe bucureștene 
au învins, Progresul și-a păstrat 
avansul de un punct ce-1 avea 
asupra Științei și deci a promovat. 
Desfășurarea 
cisive a fost 
au dominat 
sați în egală 
victoria. Dacă însă Știința a pri 
mit o replică viguroasă la începu
tul partidei, după care — cum a fă
cut deseori pe teren propriu — a 
trecut decisă la atac, în schimb 
la Piatra Neamț echipa gazdă a 
părut dezinteresată de rezultat, 
majoritatea jucătorilor compor- 
tîndu-se slab. Corespondentul nos
tru voluntar Nicolae Petreanu 
ne-a relatat telefonic că suporterii 
Ceahlăului și-au manifestat ne
mulțumirea pentru indiferența 
majorității fotbaliștilor localnici, 
de regulă foarte combativi pe te
ren propriu.

în rîndul echipelor din catego- 
A. De menționat că bucurește- 
revin în prima categorie după 

stagiu de un an în „B“, pe 
Valea Jiului

acestor meciuri de- 
oarecum identică : 

bucureștenii, intere- 
măsură să obțină

PRONOSPORT
Concursul din 26 iunie

C.S.M.S. Iași-Dinamo Buc. 
Știința Cralova-Steaua 
Dinamo Piteștl-U.T. Arad 
Steagul roșu-Univ. Clu) 
Farul-Siderurgistul 
Petrolul-Politehnica Tim. 
Oltul Rm. Vtlcea-Otelul G! 
C.F.R. 
C.F.R. 
A.S.A. 
C.S.M. 
Portugalia-Uruguay

Pașcani-Poiana 
Arad-Recolta Cărei 
Tq. Mureș-Minerul 
Reșita-Gaz metan

(3—0)

2
1
1
1 
t
1
2
1
1 
1
1 
1

Rubrică organizată de

Ion DUMITRIU 
Constantin ANI

STADIUL LUCRĂRILOR
DE IRIGAȚII
(Urmare din pag. I)

Consiliul Superior al Agriculturii 
a stabilit și alte măsuri tehnico- 
organizatorice, în vederea irigării 
corespunzătoare a întregii supra
fețe amenajate. între aceste măsuri 
amintim folosirea cu randament 
maxim a utilajelor de pompare și 
de aspersiune prin mărirea timpu
lui zilnic de funcționare (adică 24 
de ore). Totodată, se prevede în
trajutorarea cu agregate de pom
pare și de aspersiune între unită
țile agricole cooperatiste. De mare 
însemnătate este sprijinirea coo
perativelor agricole pentru întoc
mirea unor grafice de udare, în ve
derea asigurării unei folosiri rațio
nale a apei și, deci, a utilajelor 
pentru aducțiunea și dirijarea ei pe 
suprafețele respective. O altă mă
sură constă în irigarea unor su
prafețe mai mari prin brazde.

Ce măsuri se preconizează 
pentru ca în viitor să fie evitate 
greutățile intîmpinate în acest 
an, avind in vedere că suprafe
țele amenajate vor crește și mai 
mult I

— în vederea creării condițiilor 
pentru buna desfășurare a acțiunii 
de amenajare a suprafețelor pre
văzute pentru anul 1967, Departa
mentul îmbunătățirilor funciare, 
din Consiliul Superior al Agricul
turii, împreună cu Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a luat o serie de măsuri. 
Astfel, suprafețele care urmează a 
fi amenajate în anul viitor se iden
tifică de pe acum. în unele regiuni, 
acțiunea de identificare este în
cheiată, iar în celelalte este foarte 
avansată. Suprafețe mai mari s-au 
identificat pînă acum în regiunile 
București, circa 28 000 ha, Oltenia 
și Argeș cite 10 000 ha. Galați — 
7 000 ha, Iași — 3 100 ha.

Concomitent, se stabilesc nece
sarul de . utilaje de pompare și as
persiune, conducte și materialele 
necesare amenajărilor. Pentru toate 
amenajările care urmează a fi exe
cutate în anul viitor, organizațiile 
de proiectare vor întocmi documen
tațiile tehnice, care vor fi terminate

pînă la 1 decembrie 1966, creîndu-se 
posibilitatea pregătirii și organizării 
din timp a șantierelor, asigurării 
unui ritm corespunzător de desfă
șurare a lucrărilor Avind pregătite 
o serie de condiții, anul viitor vom 
putea acorda o asistență tehnică 
îmbunătățită, ceea ce va asigura 
realizarea unor amenajări de o ca
litate superioară.

încă din iarna trecută au fost 
școlarizate 4 500 de cadre din coo
perativele agricole de producție : 
președinți, ingineri și tehnicieni a- 
gronomi, brigadieri și șefi de 
echipă din unitățile cu suprafețe 
pentru irigat. S-a pus accentul pe 
probleme privind executarea lu
crărilor de amenajare, precum și' 
pe cele de întreținere și exploa
tare a terenurilor irigate.

Pe lingă aceasta, în perioada a- 
plicării udărilor se vor iniția o se
rie de forme de colaborare, instruc
taje și schimburi de experiență 
prin care cadrele din unitățile cu 
tradiție își vor aduce aportul în 
promovarea celor mai indicate me
tode de exploatare a suprafețelor 
irigate. Am prevăzut să școlarizăm 
prin cursuri de scurtă durată un 
număr de ingineri agronomi din 
cooperativele agricole în probleme 
de execuție a sistemelor mici de 
irigații și care, în unitatea respec
tivă, pot să asigure asistența teh
nică necesară.

C. BORDEIANU

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 28, 29 ți 30 

iunie. în țară : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea * 
verse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente în jumătatea 
de nord-est a țării. Vînt potrivit cu 
unele intensificări trecătoare. Tempe
ratura în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 19 și 29 grade. în Bucu
rești : Vreme ușor instabilă. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea averse de 
ploaie în cursul după-amiezilor. Vînt 
potrivit din vest. Temperatura ușor 
variabilă.
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ARGENTINA

Deplasări
surprinzătoare

de trupe
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). 

— Corespondentul din Buenos 
Aires al agenției U.P.I. transmite : 
că în cursul zilei de sîmbătă 
detașamente militare au ocupat 
poziții în fața clădirilor serviciilor 
telefonice din capitala argentine- 
ană. Totodată, surse informate au 
anunțat că mai multe avioane de 
la baza aeriană Tandil au fost 
transferate la baza Moron, situată 
la aproximativ 25 km de Buenos 
Aires. Aceste mișcări de trupe 
sînt considerate de observatori 
drept surprinzătoare în lumina 
întrevederii avute vineri seara de 
ministrul apărării, Leopoldo Sua
rez, cu comandanții forțelor ar
mate terestre, aeriene și navale 
argenținene. Suarez declarase că 
„a fost realizat un acord complet" 
asupra problemelor discutate „și 
nu se manifestă nici un semn de 
neliniște în armată". Ultimele eve
nimente din capitala Argentinei 
au loc în momentul cînd s-au in
tensificat zvonurile privind inten
țiile armatei de a declanșa o lovi
tură de stat împotriva guvernului 
președintelui Arturo Illia.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, deși cercurile gu
vernamentale dau asigurări că nu 
există un conflict cu comandanții 
militari, aceștia din urmă nu păr 
să-și fi abandonat pretențiile.

REPUBIICA DOMINICANII

0 „greșeală" premeditată
WASHINGTON 26 (Agerpres). 

— La Washington are loc ședința 
specială a Consiliului Organiza
ției Statelor Americane, care dez
bate problema retragerii celor 8 000 
de soldați ai forțelor interameri- 
cane din Republica Dominicană. 
Ministrul afacerilor externe al gu
vernului provizoriu din Republica 
Dominicană, Federico Perez, a de
clarat că „intervenția Statelor U- 
nite anul trecut în Republica Do
minicană a constituit o „greșeală". 
„Principala problemă constă în 
faptul că Statele Unite nu ar fi 
trebuit în general să intervină în 
treburile interne ale țării mele".

Sinucidere
silită
Dezvăluirile ziarului

SANTIAGO DE CHILE 26 (A- 
gerpres). — Ziarul chilian „Ulti
ma Hora" a publicat un articol în 
legătură cu „sinuciderea" recentă 
a uneia dintre cele mai importante 
personalități politice democrate ve- 
nezuelene, Fabricio Ojeda. După 
cum s-a mai anunțat, autoritățile 
din Venezuela au făcut cunoscut., 
cu cîteva zile în urmă, că Fabri
cio Ojeda a fost găsit spînzurat în 
celula sa. în articol se arată că 
această „sinucidere" a fost doar o 
înscenare. „Acest gen de sinu
cideri, folosit frecvent de agenții 
siguranței, a fost aplicat cu atît 
mai mult asupra lui Ojeda, cu cît 
acesta se bucura de o mare influ
entă în rîndul elementelor demo
crate din țară", subliniază ziarul.

SESIUNEA CONSILIULUI
MINISTERIAL AL U.E.O

în centrul discuțiilor
9

• RELAȚIILE EST-VEST • RAPORTURILE PIEȚEI 
COMUNE CU A.E.L.S.

Consiliul ministerial al Uniunii 
Europei Occidentale (U.E.O. — gru
pează cele șase țări ale Pieței co
mune și Anglia) se întrunește azi 
și mîine, la Bruxelles. Principalul 
punct de pe agenda reuniunii — 
după cum se remarcă în cercurile 
diplomatice din capitala Belgiei — 
este problema relațiilor Est-Vest. 
Se așteaptă, de asemenea, ca si
tuația economică a țărilor Europei 
apusene să ' constituie un subiect 
viu discutat.

Potrivit agenției France Presse, 
fiecare ministru va expune în fața 
colegilor săi problemele care inte
resează sau preocupă în mod 
deosebit țara sa. Asttel, s-ar putea 
ca ministrul belgian de externe, 
Harmel, să vorbească despre rela
țiile cu Congo ; ministrul britanic 
pentru afacerile europene, Thom
son, despre cele anglo-rhodesiene 
etc. Delegația britanică va face, 
probabil, cu acest prilej, o expu-

Moro
și Fanfani
la Bonn

26 (Agerpres). — Prințul 
italian. Aldo Moro, și 
de externe, Amîntore

BONN 
ministru 
ministrul 
Fanfani, au sosit duminică după-
amiază la Bonn într-o vizită de 
cîteva zile. Ei vor avea întreve
deri cu cancelarul Erhard și cu 
ministrul de externe vest-german, 
Gerhard Schroder, precum și cu 
alte personalități vest-germane. 
Oamenii de stat italieni și vest- 
germani vor discuta^ între altele, 
criza N.A.T.O., problemele Pieței 
comune, relațiile Est-Vest, situația 
muncitorilor italieni din Germania 
occidentală.

nere mai amănunțită asupra situa
ției lirei sterline, precum și a Aso
ciației europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.). Observatorii de presă nu 
exclud nici eventualitatea unor 
dezbateri mai largi în legătură cu 
raporturile dintre Piața comună și 
A.E.L.S.

a

R. P. MONGOLĂ’

POPULAR
ULAN BATOR 26 (Agerpres). — 

în Republica Populară Mongolă 
s-au desfășurat duminică alegerile 
de deputați în Marele Hural Popu
lar. Pînă la ora 9, la Ulan Bator, 
capitala țării, la centrele de vot 
s-au prezentat 50 la sută din nu
mărul total al alegătorilor. în cîte- 
va ore de la deschiderea centrelor 
de votare, în celelalte regiuni și 
aimacuri au votat între 50 și 60 la 
sută din numărul total al alegăto
rilor. Potrivit tradiției, în această 
zi în Mongolia au loc mari serbări 
populare și manifestări sportive.

Olanda. Tnmormîntarea muncitorului constructor ucis în cursul recentelor 
ciocniri între demonstranți și poliție care au avut loc la Amsterdam s-a 
transformat înir-o adevărată manifestație, de solidaritate cu revendicările 

constructorilor peniru îmbunătățirea condițiilor de viață

CORESPONDENȚĂ DIN ALGER

PROCESUL DE LA
SALISBURY

Vietnamul de sud

FORȚELE
PATRIOTICE

PROVOACĂ
PIERDERI GRELE
AGRESORILOR

Președintele 
la Leningrad

de Gaulle

Procesul deschis a- 
cum cîteva zile la Sa
lisbury împotriva a 
șapte patriofi membri 
ai „Uniunii africane a 

; poporului Zimbabwe" 
(Z.A.N.U.) a luat sfîr- 

: șit prin condamnarea 
Ta moarte a trei dintre 
ei, iar la pedepse cu 
închisoare pe diferite 
termene a celorlalți 
patru.

Principalul cap de 
acuzare reținut împo
triva lor este de a ti 
luat arma în mînă îm
potriva „guvernului". 

, Intenția celor șapte pa
triot! Zimbabwe 
de a arunca în 
conducta dintre 
tul mozambican 
și localitatea 
siană Untali, i 
în esență 
alimentarea cu 
a Rhodesiei. In timpul 
procesului, pafrioții (ale 
căror hume nu sînt cu
noscute încă) au avut 
o atitudine din cele 
mai curajoase. „Sîntem 
luptători pentru liber
tate, au spus ei, și ne 
considerăm în război 
împotriva regimului pe 
care îl reprezeniaji. 
Înlrucît funcționați în 
cadrul unui regim ile
gal, noi nu recunoaș-

era
aer 

poi -
Beira

rhode- 
de care 
depinde 

i petrol

tem competența curții. 
Ne considerăm militari 
și prizonieri de război 
și cerem să fim tratați 

. ca atare”. Respingînd 
toate „acuzațiile” a- 
duse, ei nu declarat : 
„Sîntem cetățeni cin- 

■ știți și conșiienți de 
răspunderile noastre ; 
tocmai de aceea am 
pus mîna pe arme pen
tru a distruge regimul 
ilegal al lui Smith".

tn timpul desfășură- 
poliția 
princi- 
urbane 

un cli-

rii procesului, 
a menținut in 
palele centre 
ale Rhodesi.ei 
mat de amenințare și 
teroare, răscolind zi și 
noapte „townships"- 
urile (cartiere locuite 
de negri) și aplicînd 
cu și mai multă severi
tate legile rasiste. Una 
dintre acestea, recent 
pusă în aplicare, pri
vește învățămîntul și 
prevede destituirea a 
3 500 de învățători din 
școlile primare pentru 
copii' 
vălămînful 
pentru copiii 
lațieî băștinașe va 
redus, potrivii 
iași legi, la doi 
iar certificatele 
lor absolvenți 
practic inutilizabile.

de culoare. în 
secundar 

popu- 
fi 

acele- 
ani, 

elevi- 
devin

înseși ziarele din 
Salisbury, care nio/’pe 
departe nu pot fi bă
nuite de simpatie fată 
de poporul Zimbabwe, 
au criticat aceste mă
suri. Ca urmare, multe 
din ele se află acum 
supuse unei cenzuri 
severe. In cadrul re
presiunilor împotriva 
populației Zimbabwe 
se înregistrează zeci 
de arestări și efectuări 
de razii. Chiar a doua 
zi dupe condamnarea 
la pedeapsa capitală 
a celor trei membri a; 
armatei de eliberare a 
poporului Zimbabwe, 
alți șapte pafrioți au 
primit, din partea „ju
decătorilor" de la Sa
lisbury, cile 20 de ani 
de închisoare fiecare, 
sub acuzarea de a ti 
„definut ilegal mate
rial exploziv și arma
ment".

Sentințele pronunța
te la Salisbury au pro
vocat indignare în nu
meroase țări africane, 
rare condamnă crimele 
guvernului rasist din 
Rhodesia și indiferența 
Londrei, ce 
„tratativele 
Smith.

chilian „Ultima Hora

ANGLIA

Războiul" stațiilor de-radio-pirat din Anglia continuă să pasioneze opinia 
rublică. Lupta a luat o întorsătură dramatică o dată cu asasinarea airec-

tl’
publică. Lupta _ __  _ ____
torului .postului „Radio City", Calvert. Stația, ocupată în prezent de rivalii 
celui asasinat, funcționează într-un fort datînd din anii celui de-al doilea 
război mondial, situat pe nisipul mișcător din estuarul fluviului Tamisa

în clădirea parlamentului 
australian de la Canberra, pă
zită de 70 de militari din ba
talionul 1 infanterie, urmea
ză să înceapă astăzi reuniu
nea Consiliului ministerial al 
Organizației tratatului Asiei 
de sud-est (S.E.A.T.O.). De la 
masa Consiliului vor lipsi mi
nistrul de externe al Franței 
(pentru a doua oară) și cel al 
Pakistanului. Din partea celor 
două țări întrunirea va fi ur
mărită doar de „observatori".

Se remarcă în schimb, spre 
deosebire de reuniunea de 
anul, trecut de la Londra, pre
zența secretarului de stat al 
S.U.A., Dean Rusk. Prezența 
lui la Canberra este pusă de 
observatori în legătură cu în
cercarea S.U.A. de „a... strîn- 
ge rîndurile" S.E.A.T.O., de 
„a da vigoare" blocului mi
litar și de a-l atrage mai 
mult în sprijinirea agresiunii 
americane în Vietnam. 
S.E.A.T.O. a fost conceput și 
creat cu 12 ani în urmă ca o 
alianță agresivă, îndreptată 
împotriva (arilor socialiste și 
a mișcărilor de eliberare na
țională din această parte a 
lumii. Ea a avut menirea de 
unealtă a politicii și strategiei 
americane în Asia de sud-est 
și a constituit o sursă per
manentă de tensiune în a- 
ceastă parte a lumii. Așa nu
miți ;„membri regionali" ai 
pactului au fost atrași în ac
țiunile cercurilor imperialiste 
americane și încărcați. cu o- 
bligații politice și militare în

flagrantă contradicție cu in
teresele popoarelor din țările 
respective, cu interesele păcii 
și securității. în Tailanda, 
Australia, Filipine, numărul 
de soldați și concomitent 
cheltuielile militare au cres
cut continuu. Unele din ță
rile membre și-au pus la dis
poziția Pentagonului propriul 
teritoriu, care a fost transfor
mat astfel în avanpost pentru

Anlrenat în acțiuni străine 
de interesele popoarelor țări
lor participante și periculoase 
pentru securifalea lor, blocul 
S.E.A.T.O. a intrat înfr-o criză 
profundă. Cel mai spectacu
los semn al acestei crize l-a 
constituit hofărîrea Franței de 
a se disocia de declarațiile 
pactului în sprijinul agresiu
nii americane în Vietnam. 
Referindu-se la pericolul de

SAIGON 26 (Agerpres). — Lupte 
grele au loc în prezent în partea 
de nord a Vietnamului de sud, la 
circa 20 km de orașul Hue, între 
forțele patriotice și unități de puș
cași marini americani și saigonezi. 
Surse militare americane din Sai
gon au recunoscut că unitățile lor 
au suferit pierderi mari.

*
HANOI 26 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că unitățile Ar
matei Populare Vietnameze și de
tașamentele de miliție au doborît 
sîmbătă deasupra orașului Vinh — 
centrul administrativ al provinciei 
Nghean — un avion american. Un 
alt avion agresor a fost doborît dea
supra insulei Hon Me. Potrivit da
telor comunicate de agenția V.N.A.., 
între 16 și 19 iunie în provincia 
Nghean au fost doborite alte două 
avioane aparținind

LENINGRAD 26. Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, trans
mite : Duminică dimineața gene
ralul de Gaulle, împreună cu soția, 
au asistat la o slujbă religioasă la 
biserica catolică din zona centrală 
a orașului Leningrad. în aceeași 
zi, președintele Franței. însoțit de 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
vizitat cimitirul memorial Piska- 
revski unde înmormintați

numeroși, luptători pentru apărarea 
Leningradului din cursul celui 
al doilea război mondial. După 
a depus o coroană în memoria 
roilor Leningradului, generalul 
Gaulle a vizitat Muzeul cimitiru
lui.

în aceeași zi, președintele Fran
ței a vizitat Muzeul de artă plas
tică Ermitaj, iar seara a asistat la 
un spectacol de balet prezentat la 
Teatrul Kirov.

de 
ce 
e- 
de

continuă

C.

Statelor Unite.

BENGA ce in ce mai multi militari ai forțelor agresoare americane se întorc acasâ în acest fel

GREVA AR PUTEA LUA SFiRSIT"
>

Se știe că șansele unei rezolvări 
a crizei declanșate prin greva ma
rinarilor au intervenit vineri, prin 
faptul că patronatul marinei co
merciale s-a văzut nevoit să ce
deze în legătură cu principalele 
revendicări ale greviștilor.

LONDRA 26 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat duminică din 
Londra, 'perspectiva încetării gre
vei marinarilor britanici se con
turează tot mai mult. în urma 
hotărîrii Comitetului executiv ai 
Sindicatului național al marinari
lor de a relua tratativele cu pa
tronatul marinei comerciale, mi
nistrul britanic al muncii, Ray 
Gunter, a fixat o întîlnire a re
prezentanților celor două părți 
pentru marți, iar miercuri Comi
tetul executiv se va întruni din 
nou pentru a lua o hotărîre finală 
în ce privește soarta grevei. Se
cretarul general. al Sindicatului 
marinarilor, W. Hogarth, a decla
rat duminică reprezentanților pre
sei că „greva ar putea lua sfîrșit 
miercuri".

rifăfile americane au recurs a- 
tunci la antrenarea „individua
lă", rînd pe rînd, a țărilor, din 
bloc, la planurile lor militare. 
Australia și Noua Zeelandă au 
dat în cele din urma curs ce
rerilor americane. Filipinele au 
hofărît, de asemenea, să trimi
tă — simbolic 1 — un contin
gent în Vietnamul de sud.

Dar participarea membrilor 
S.E.A.T.O. la războiul împotri-

Anacronicul S.E.A.T.0
COMENTARIU

DOSARUL
D O D D
Relații dubioase
între senator și general

acțiunile agresive ale impe
rialiștilor americani. Exemplul 
cel mai semnificativ în aceas
tă privință îl constituie Filipi
nele și Tailanda, devenite — 
după cum scrie presa — 
„bastioane ale intereselor 
mericane", unde S.U.A. 
construit numeroase baze 
litare.

Aceste baze militare
fost și continuă să fie folosi- să 
te pentru acțiuni provocatoa
re împotriva Cambodgiei, 
pentru sprijinirea forțelor de 
dreapta din Laos. Ele consti
tuie punctele principale de 
pornire a acțiunilor agresive 
îndreptate împotriva poporu
lui vietnamez.

a- 
au 

mi-

au

a fi atrasă în acțiuni ce con
travin intereselor sale, Franța 
s-a desolidarizat de politica 
S.U.A. în Vietnam, provocînd 
în S.E.A.T.O. o breșă adîncă. 
Ulterior, la fel a procedat și 
Pakistanul. Contradicțiile din
tre celelalte țări membre ale 
S.E.A.T.O. s-au dovedit, de 
a' emenea, atît de profunde 
încît Statele Unite încercînd

„internaționalizeze" acțiu
nile. lor militare n-au reușit, 
în pofida presiunilor de tot 
felul la care au recurs, să de
termine participarea comună, 
sub firma S.E.A.T.O., a aces
tor țări la agresiunea împotri
va poporului vietnamez. Auto-

va poporului vietnamez nu 
satisface nici pe departe do
rința S.U.A. care, pe măsură 
ce-și intensifică agresiunea, 
suportă tot mai mult în mod 
direct loviturile Armatei de 
eliberare a F.N.E. Pe de altă 
parte, politica S.U.A. se 
izbește de protestele maselor 
populare din înseși țările 
blocului, care se opun parti
cipării la planurile mili
tare americane. Este știut 
că în Australia, demon
strațiile de protest împotriva 
trimiterii de trupe în Vietnam 
âu cunoscut o amploare deo
sebită, anfrenînd pe toate 
meridianele continentului pă
turi de cele mai diferite cale-
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gorii sociale. însșși faptul că 
guvernul australian a luat ho- 
tărîrea de a întări paza clădi
rii parlamentului, în timpul 
sesiunii S.E.A.T.O., arafă cît 
de puțin sînf aici agreați re
prezentanții alianței. Iar în 
Tailanda opoziția populară a 
luat o asemenea amploare în- 
cît S.U.A. nu au putut obține 
din această țară nici măcar 
trupe simbolice. în regiunile 
din nord-estul Tailandei, după 
cum releva presa occidentală 
se organizează și a î 
acționeze „Frontul patriotic 
tailandez”.

Statele Unite și-au pierdut 
speranța că vor putea antrena 
țările din N.A.T.O. la acoperi
rea agresiunii în Vietnam. De
partamentul de Stat s-a hofărît 
să pistoneze mai mult s' ' 
rea rîndurilor în Asia. f. 
ca și pînă acum de Anglia, 
Washingtonul speră ca la , se
siunea de la Canberra să rea
ducă la ordine pe membrii a- 
sialici ai S.E.A.T.O., 
angaja mai mult î 
sale militare. Contradicțiile 
dintre membrii alianței, starea 
de spirit populară din 
de sud-est arată că 
lucru a devenit mult mai 
astăzi decît ieri.

Avea dreptate „New 
Herald Tribune" cînd consta
ta că „S.E.A.T.O. nu mai esle 
nimic altceva decît un ana
cronism cu fotul desprins de 
realitățile actuale".

încheierea tratativelor 
dintre primul miniștrii 
irakian și delegația kurdă

BAGDAD 26 (Agerpres). — Du
minică s-au încheiat tratativele 
dintre primul ministru irakian, 
Abdel Rahman Al Bazzaz, și dele
gația partizanilor kurzi, privind 
soluționarea conflictului din nor
dul Irakului. La Bagdad urmează 
să fie dat publicității luni un co
municat oficial asupra rezultatelor 
acestor tratative. Surse oficiale ira
kiene califică, potrivit agenției 
M.E.N., tratativele ca fiind „pozi
tive și foarte importante". Consi
liul de Miniștri al Irakului s-a în
trunit duminică după-amiază pen
tru a lua la cunoștință și a aproba 
rezultatele tratativelor.

Dosarul Dodd s-a 
îmbogățit cu noi ele
mente. Prin mărturia 
depusă de James 
Boyd, fost colaborator 
at senatorului ameri
can Thomas Dodd, in 
fața Comisiei senato
riale pentru proble
mele eticii, care an
chetează cazul, s-a 
tăcut lumină asupra 
relațiilor dubioase 
care il leagă pe se
nator de reprezentan
tul intereselor 
mice ale unor 
vest-germane, 
ralul american
zervă Julius Klein.

Care sînt relațiile 
dintre cei doi ? Cola
borarea 
de mulfi 
perioada 
de.. la 
cind 'Julius Klein era 
ornulde incredere al 
unor industriași na
ziști arestați. In schim
bul sumei de 40 000 
de dolari, Julius Klein 
l-a-ajutat pe Herman 
Abs, directorul iul

1. G.
și al
Bank,_ _ __
pedeapsă, tn această 
manevră se pare că 
Dodd a avut un cu
vin! greu de spus.

Mai tirziu Klein s-a 
făcut cunoscut ca 
principal „lobbyst" *} 
tn favoarea interese-

Farbenindustrie 
lui Deutsche 

să scape de

R. A. U.

Preocupări
economice

Asia 
acest 
greu

York

CAIRO 26. — Corespondentul
Agerpres, C. Oprică, transmite : Lu- 
înd cuvîntul la închiderea sesiunii 
Adunării Naționale a R.A.U., pri
mul ministru, Zakariya Mohieddin, 
a vorbit despre realizările obținu
te în domeniul economiei, precum 
și despre sarcinile de. viitor. El a 
subliniat că guvernul întreprinde 
o serie de acțiuni pentru a pune în 
valoare posibilitățile disponibi
le pentru dezvoltarea economiei 
țării. Referindu-se la bugetul de 
stat pe anul viitor, Mohieddin a 
scos în evidență că pentru anul 
viitor se prevede o creștere a in
vestițiilor cu 7 la sută în dome
niul producției. în agricultură vor 
fi construite și echipate laboratoa
re de cercetări agricole.

econo- 
tirme 
gene- 
in re-

lor datează 
ani, cam din 

procesului 
Nurnberg,

lor vest-germane 
Washington, tn 
drul acestei activități, 
el obișnuia ca, in 
schimbul unor sume 
de bani, să compună 
discursurile 
membri ai
Reprezentanților care

la 
ca-

unor 
Camerei

ridicau in slăvi R.F. 
Germană. Printre per
sonalitățile sus-puse 
care au beneiiciat de 
serviciile generalului 
comis-voiajor s-a nu
mărat și senatorul 
Dodd. Comisia senato
rială dispune pină in 
prezent de 4 000 de 
documente care ates
tă relațiile dubioase 
dintre senator și ge
neral.

Paralel cu dezbate
rile din Comisia se
natorială pentru pro
blemele eticii, „cazul 
Dodd" a tost luat in 
studiu și de Direcția 
americană pentru im
pozite, deoarece îm
potriva senatorului e- 
xistă documente 
care reiese că, 
anii 1961—1965, 
însușit în timpul 
paniilor
pentru scopuri perso
nale, suma de 200 000 
de dolari, pentru care 
nu a plătit impozite.

din 
intre 
ți-a 

cam- 
electorale.

*) „Lobby-ul este un 
grup de persoane care se 
străduiesc să exercite in
fluentă asupra membri
lor Congresului „în afara 
procedurilor obișnuite". Gabriela MANTU

■| VARȘOVIA. Duminică s-a deschis cel de-al IV-lea Congres al Consi- 
" liului național al femeilor din Polonia, care, numără peste 5 milioane 
de membre.

■■ BELGRAD.- Standul Republicii Socialiste România la cel de-al 11-lea 
” tîrg internațional al cărții de la Belgrad a fost vizitat sîmbătă după- 
amiază de președintele Vecei Executive Federale, Petar Stambolici, care a 
apreciat calitatea exponatelor țării noastre.

M BUDAPESTA. Lățos Feher, vicepreședinte al Guvernului revoluționar 
™ muncitoresc-tărănesc ungar, l-a primit pe W. R. Tolbert, vicepreședinte 
al Republicii Liberia, care se află într-o vizită în R. P. Ungară.

I WASHINGTON. La poligonul din Nevada a fost efectuată o nouă expe
riență nucleară subterană americană, a anunțat duminică Comisia pen

tru energia atomică a S.U.A. Se precizează că experiența a fost destinată 
punerii la,punct a unui proiectil nuclear de un gen nou.

M DELHI. Inundațiile care au avut loc în regiunea Kachar din statul in- 
" dian Assam, provocate de revărsarea fluviilor ca urmare a ploilor toren
țiale, au lăsat fără adăpost aproximativ 1 000 093 de persoane. în partea 
de sud a văii Manipur, cîteva sute de sate au fost acoperite de apă.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scinteil", Tel, 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzoril voluntari din Întreprinderi li instituții. Tiparul Combinatul Poli gratie Casa Sclnteii


