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ACCELERAREA
ritmului de realizare

a investițiilor

numenteie istorice 
în circuitul vieții 

contemporane
La sosire pe aeroportul Băneasa Foto : M. Andreescu

Dr. arh. Gheorghe CURINSCHI

Pe ansamblul ramurilor 
economiei, în primul se
mestru s-a realizat un 
volum important din pla
nul de investiții pe a- 
cest an. Unele ministere 
— Ministerul Căilor Fe
rate, Ministerul Minelor 
și Ministerul Petrolului, 
de pildă — au obținut 
realizări superioare mediei 
pe ansartiblul economiei, 
ceea ce rată că majori
tatea colectivelor de con
structori, institutelor de 
proiectare și titularilor de 
investiții au început bine 
primul an al cincinalului. 
Din cercetarea analizelor 
statistice se desprinde însă 
că la alte ministere, ale că
ror investiții au un volum 
însemnat, rezultatele nu 
se ridică încă la ni
velul cerințelor și posibili
tăților. în cadrul Ministe
rului Industriei Ușoare s-a 
realizat, în primele șase 
luni, doar 29,1 la sută din 
investițiile acestui an, la 
Ministerul Industriei Chi
mice — 34 la sută, la Mi
nisterul Industriei Alimen
tare — 34,8 la sută, iar la 
Consiliul Superior al Agri
culturii — 37,8 la sută.
Dacă în majoritatea re
giunilor se menține un 
ritm intens pe șantiere, 
realizările situîndu-se la 
un nivel ridicat, în cîteva 
regiuni — Banat, Dobrogea, 
Ploiești și Suceava — în
deosebi la obiectivele so- 
cial-culturale și agricole, 
se constată anumite rămî- 
neri în urmă în ce priveș
te îndeplinirea prevederi
lor planului de investiții.

în timpul care a tre
cut din acest an harta 
industrii lă a țării s-a îm
bogățit cu 155 de capaci
tăți și obiective noi, care 
s-au și integrat rapid în 
viața noastră economică 
aducînd o contribuție în
semnată la sporirea vo
lumului global al produc
ției. Dar trebuie pre
cizat că Ministerele In
dustriei Chimice și Ener
giei Electrice, Consiliul 
Superior al Agriculturii și 
unele sfaturi populare re
gionale au și acum o serie 
de obiective nepuse în 
funcțiune în 1965, la care 
se adaugă, bineînțeles, și 
cele restante din semes
trul I. Datorită nerespec-

tării termenelor la obiec
tivele prevăzute prin plan 
să producă, economia este 
lipsită de anumite cantități 
de produse, nu se asigu
ră recuperarea sumelor in
vestite în proporțiile stabili
te și se îngreunează creș
terea sistematică a eficien
ței economice a investiții
lor.

Căror cauze se datoresc 
aceste rămîneri în urmă' 
în realizarea ritmică și la 
termen a investițiilor ? Din 
păcate, acelorași cauze cu
noscute titularilor de in
vestiții. Ritmul de exe
cuție lent, existent pe 
unele șantiere, este de
terminat, în principal, de 
lipsa documentațiilor teh
nice. La sfîrșitul semes
trului I nu erau predate 
organizațiilor de construc- 
ții-montaj documentații 
de execuție în valoare de 
multe milioane de lei — 
rămîneri în urmă consta- 
tîndu-se la Ministerul In
dustriei Chimice, Ministe
rul Industriei Metalurgice, 
Consiliul Superior al Agri
culturii și la unele sfa
turi populare regionale. 
Inexistența proiectelor a 
făcut ca pe șantierul fa
bricii „Clujana" volumul 
de lucrări să se situeze

sub posibilitățile între
prinderii care are sarci
na să execute con
strucția. De precizat că 
proiectele pentru secțiile 
încălțăminte și tăbăcăria 
minerală au fost predate 
în luna mai, în loc de apri
lie. La uzina „Rulmentul" 
din Brașov, tot din cauza 
lipsei documentației tehni
ce, lucrările la o serie de o- 
bieetive n-au început la ter
menele stabilite, ele fiind 
decalate în trimestrul III. 
Oare pe titularii acestor in
vestiții și conducerile-insti
tutelor de proiectare îi lasă 
indiferenți consecințele ce 
rezultă din tărăgănarea lu
crărilor ? Forurile respecti
ve ar trebui să ia măsuri 
pentru întărirea răspunde
rii față de respectarea dis
ciplinei investițiilor, față de 
termenele și prevederile 
planului de punere în func
țiune a obiectivelor indus
triale.

Darea în exploatare la 
termen a noilor întreprin
deri sau capacități este 
nemijlocit condiționată de 
asigurarea la timp și în

Nicolae CUCUI

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Centrul experimental pentru încercarea soiurilor Tîncâbești. 
Se urmărește stadiul de dezvoltare a florii-soarelui

Foto : Agerpres

Ideea continuității cul
turii, a unității dintre 
valorile tradiției și crea
ția contemporană, pu
ternica influență edu
cativă pe care o au 
vestigiile culturii trecu
tului scot în evidență 
importanța activității 
pline de răspundere ce 
se desfășoară în dome
niul restaurării monu
mentelor istorice. Evo
luția concepțiilor de 
restaurare din țara 
noastră reflectă dezvol
tarea progresivă a aces
tui domeniu pe 
plan mondial. 
Experiența au
tohtonă a con
dus în paralel 
și la elabora
rea unor poziții 
proprii, distinc
te. Se poate 
vorbi astfel de
o școală națională ro
mânească de restaura
re, cu o existență de 
peste șase decenii. Ac
tivitatea rodnică din 
anii din urmă pretin
de însă noi generali
zări teoretice. înțele
gerea arhitecturii ca uni
tate dialectică a aspec
telor funcțional, con
structiv și estetic pretin
de ca și noțiunea de 
monument istoric să se 
extindă asupra- tuturor 
acestor componente, iar 
sarcina restaurării să o 
constituie reeditarea le
găturii lor intime.

Lucrările de restau
rare îmbină utilizarea 
unor tehnici străvechi 
cu cele mai avansate 
procedee folosite la con
servarea materialelor de 
construcție și la conso
lidarea structurilor. 
Practica mondială arată 
că tehnicile moderne 
sînt privite ca un auxi
liar, iar limita între
buințării lor este deter
minată, în • principal, 
de cerința menținerii 
unor structuri construc
tive originale care nu-și 
mai pot îndeplini func
țiile. în condițiile uti
lizării largi în arhitec
tura contemporană a 
tehnicii betonului ar
mat se resimte în do
meniul restaurărilor o

anumită presiune a for
mației inginerului — 
specializat în calculul 
betonului — exprimată 
prin tendința de a re
curge la soluții inge
nioase, care cîteodată 
depășesc și chiar con
trazic cerințele restau
rării. Fenomenul este 
ilustrat de alegerea so
luției de a demonta tur
nul central al bisericii 
de la Prejmer (fapt 
justificat în parte dato
rită dificultății consi
derabile de a-1 menține 

prin consolida
re pe loc) și — 
respingînd teh
nicile tradițio
nale — de a-1 
reconstrui, re- 
curgîndu-se la 
un schelet de 
beton armat.

Monumentele
nu sînt niște vestigii 
moarte. Viața lor con
tinuă și astăzi, iar res
tauratorul, conservînd 
vechiul, trebuie cîte
odată să recurgă la 
completări care să a- 
șigure .„păstrarea mo
numentelor îri circui-- 
tul vieții contemporane. 
Totodată, pe lîngă reîn
tregirea pe bază de do
cumente certe a elemen
telor dispărute sau ava
riate, restauratorul, răs- 
punzînd unor cerințe 
funcționale actuale, este 
nevoit, în unele cazuri, 
să întregească părți din 
monument pentru care 
documentele lipsesc. în 
ambele cazuri specia
liștii recomandă a se 
recurge la arhitectura 
epocii noastre. înțelege
rea a ceea ce reprezintă 
arhitectura epocii noas
tre poate fi însă diferită. 
Un eminent restaurator 
italian arată că „sînt tot 
atîtea moduri de a par
curge acest drum, cîte 
ocazii de a o face". Po
zițiile noastre teoretice 
în domeniul arhitecturii 
ne permit să facem o 
precizare: dacă cerin
ța amprentei proprii 
este valabilă pentru

Duminică s-a înapoiat în Capi
tală, venind din Ankara, delega
ția guvernamentală română con
dusă de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
care, la invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, a făcut 
o vizită în această țară.

Din delegație au făcut parte 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe. Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Ion Drîncea- 
nu, ambasadorul României la An
kara, Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex
terior, Atanase Diaconescu, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei me
talurgice, Nicolae Stere, adjunct 
al ministrului transporturilor auto, 
navale și aeriene.

La sosire pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Ilie 
Verdeț. Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Banc, de membri ai guvernului. 
Au fost de față Argun Coban, în
sărcinatul „cu afaceri ad-interim al 
Turciei ia București, și membri ai 
ambasadei.

ISTANBUL 31 (Agerpres).— Tri
mișii speciali transmit: Duminică, 
delegația guvernamentală română, 
condusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și-a încheiat vizita oficia
lă făcută în Republica Turcia, la 
invitația guvernului acestei țări.

în cursul dimineții, înainte de 
plecare, oaspeții români, însoțiți 
de personalități turce, au vizitat 
două strălucite monumente arhitec
turale situate în partea veche a 
orașului Istanbul: biserica Sf. So
fia și Moscheea Albastră.

Construită între anii 532 și 
537, Sf. Sofia a fost pînă în secolul 
XVI cel mai impunător edificiu re
ligios din lume. Transformată în 
moschee în anul 1453, ea a devenit 
muzeu în 1935.

A fost vizitată apoi Moscheea Al
bastră, o capodoperă de artă turcă, 
cu decorații și ornamentații de o 
mare bogăție și finețe.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat apoi spre aeroportul

(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAMA
Excelenței sale domnului SULEYMAN DEMIREL

primul ministru al Republicii Turcia
ANKARA

Părăsind teritoriul Republicii Turcia, țin să vă adresez, excelență, 
mulțumirile noastre sincere pentru calda ospitalitate de care ne-am 
bucurat cu ocazia vizitei delegației guvernamentale române în frumoasa 
dv. țară și cele mai bune urări pentru fericirea dv. și prosperitatea 
poporului turc, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate între țările noastre.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
De la bordul avionului, 31 iulie 1966

(Continuare 
în pag. a H-a)

PALATUL
SĂNĂTĂȚII 

din parcul Vitan
e Un dreptunghi cu o latură de... cinci 
etaje ® 2500 de consultații și tratamente 
pe zi Asistență medicală pentru 150000 
de locuitori

Așezată în mijlocul par
cului Vitan, bogat în tei și 
arbuști ornamentali, cu alei 
șerpuind printre flori și 
verdeajă, frumoasa clădire 
în culori pastel, cu ferestre 
largi, deschise spre soare, 
pare mai curînd un hotel 
turistic decît o policlinică. 
Are forma unui dreptunghi 
cu latura principală de 
cinci etaje, care se înca
drează armonios în arhitec
tonica actuală a cartie
rului.

— Policlinica raională 
Tudor Vladimirescu — ne-a 
spus tov. dr. Ion Suștrea- 
nu, locțiitor al directorului 
noii unități sanitare — a 
fost dată de curînd în folo
sință și asigură asistenta 
medicală a populației la un 
înalt nivel. Este cea mal 
mare unitate de acest gen 
din tară : cuprinde o su

prafață construită de aproa
pe 10 000 metri pălrafi. 
Aici, 350 de cadre me
dicale — medici, chi- 
miști, personal mediu sanitar, 
felceri, surori etc. — care 
dispun de o aparatură 
ultramodernă, vor acorda 
anual 1200 000 de consul
tații și tralamente, respectiv 
2 500 de consultații și tra
tamente de specialitate pe 
zi, unei populații de apro
ximativ 150 000 de locuitori, 
dintre care 25 000 de copii.

După cum se vede, a- 
cest palat al sănătății oteră 
amatorilor de date statisti
ce cifre interesante. Im
presionează, de asemenea, 
eleganta holurilor luminoa
se, colorate în nuanțe odih
nitoare, cu fresce specifice 
muncii, mobilierul confor
tabil din sălile de aștepta

re, zugrăvelile pastelate ale 
camerelor, pardoselile în 
marmură. Tehnica actuală 
pusă în slujba ocrotirii să
nătății oamenilor te înso
țește pas cu pas, cameră 
cu cameră, serviciu cu ser
viciu.

— Avem la dispoziție un 
adevărat institut de balneo
logie, de dimensiuni mai 
reduse, la demisol — ne-a 
spus tovarășa dr. Jucu 
Popescu, șefa serviciului. 
Aici se pot tace o gamă 
largă de tratamente balnea
re — kinoterapie, dușuri 
subacvale, dușuri scoțiene, 
afuziuni, băi de lumină — 
și diferite tratamente elec- 
troferapice. Tot la de
misol se află farmacia, 
serviciile de radiologie și 
microradiofotog rație.

Parterul adăpostește pe 
una din laturi serviciul de 
pediatrie, separat de res
tul policlinicii.

Pe celelalte laturi se află 
un serviciu de recoltare a 
probelor de laborator, un 
cabinet de pneumologie, 
fișierul și administrația.

La etajele I—IV te întîm- 
pină toate celelalte cabine
te de specialitate. Labora
toarele modern utilate sînt 
capabile să rezolve probe 
exigente în materie de bio
chimie, hormonologie, he
matologie, parazitologie, 
alergologie. La ultimul ni
vel — etajul V — funcțio
nează o bază de învăfămînt 
policlinic pentru Institutul 
medico-farmaceutic, cu 7 
cabinete de medicină in
ternă, laboratoare de ex
plorări funcționale și sală 
de cursuri.

Prin intermediu: serviciu
lui de asistenjă medicală 
la domiciliu, în raza de 
acfiune a policlinicii sînt 
cuprinse și locuințele cetă
țenilor. Medicii se depla
sează rapid cu automobi
lele serviciului la căpă- 
tîiul bolnavilor, pentru a 
le da un prim ajutor. Ma
rele palat din parcul Vitan 
a început să desfășoare o 
rodnică activitate de ocroti
re a sănătăfii' populației.

Dumitru MINCULESCU

In cartierul „Balta Alba" se 
înalfă noi blocuri din pa
nouri mari, cu fațade pla

cate, în diferite culori

Sărbătoarea

Ion ARCAȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

Sub cerul adine și limpede 
al ultimei zile din luna lui 
cuptor, chiote prelungi din u- 
liță în uliță, rîsete zvîcnite 
în mulțimi, vălmășeală de vîr- 
tej la capătul satului, dinspre 
tarlaua de pe care s-au obți
nut 4 050 kg grîu la hectar, 
marchează datina străbună: 
sărbătoarea recoltei în comu
na Luna, din raionul Turda. 
Caii împodobiți cu zurgălăi și 
zeghe din zestrea fetelor, zbur
dă pe asfaltul încălzit. 10 că- 
lușeri poartă cununile grele de 
spice „ca vrabia", din holde 
ca acelea prin care Alexandru 
Machedon își făcea drum cu 
lancea. După călușeri — fe
tele cu cununa cea mare, chiu
ind belșugul cu vorbe și ges
turi tot din datină luate.

Cît a durat ritualul ? O oră. 
două, trei... Țăranii din coope
rativa agricolă „Scînteia" nu 
și-au dat seama. Ei au început 
secerișul în 18 iulie și în 27 
iulie l-au terminat, primii pe 
raion și regiune. Nu înăbușiți 
de trudă săptămîni la rînd, nu 
măsurînd șirinca îngustă cu 
postați tirane, ci strîngînd sa
cii cu grîu in urma celor 
32 de combine. De pe fiecare 
hectar cu grîu, cooperativa 
din Luna a recoltat 2 420 ki
lograme în medie, față de 1 800 
kg. planificate. La capătul fie- 
'.ărui lan, combinerii au lăsat cu 
bună știință cele mai frumoa
se spice pentru cununi și hra
na simbolică păsărilor timpu
lui. Ajunși la sediul cooperati
vei tinerii încredințează cu
nuna cooperatorilor din bri
gada a treia, condusă de co
munistul loan Odverean, ca 
semn de prețuire a muncii lor.

— Scoatem în evidență, a 
spus tovarășul Gavrilă Oltea- 
nu, președintele cooperativei 
agricole de producție „Scîn
teia", — aportul adus de toți 
cooperatorii noștri la termina
rea secerișului și remarcăm 
munca tovarășilor Ileana 
Giurgiu, Teofil Drevar, Ion

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
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A PARTIDULUI COMUNIST

DIN DANEMARCA
Duminică, a sosit în Capitală o 

delegație a Partidului Comunist 
din Danemarca, condusă de tova
rășul Knud Jespersen, președinte
le P.C. din Danemarca, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Poul Emanuel, membru al Comi
tetului Executiv și secretar al Co
mitetului Central al P.C. din Da
nemarca, și Jorgen Jensen, mem
bru al Comitetului Executiv al Co

mitetului Central al P.C. din Da
nemarca.

La aeroportul Băneasa delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. (Agerpres)

Modernizarea
Cunoșteam Cheia, un 

sat vechi, însoțit de 
murmurul Teleajenului și 
de zimjii de piatră ai 
Zăganului, ca pe un loc 
patriarhal, de o liniște 
nefirească, în care doar 
trenul forestier aducea, 
pe la miezul zilei, oa
meni și vești din restul 
lumii. Dar iată că în ul
timele duminici ale a- 
cestui an am descoperit 
în Cheia o noutate sur
prinzătoare : circulația. 
Turisme, autobuze, mo
tociclete sfrăbăteau sa
lul spre Muntele Roșu 
sau pasul Brafocea, 
spre Vălenii de Munte 
sau către mănăstirea 
multiseculară din apro
piere cu frecventa o- 
bișnuită pe arterele unui 
oraș, sute de oameni cu 
rucsacuri și aparate de 
fotografiat porneau către 
pajiștile sau munfii în
vecinați.

Sub ochii noștri, spec
tacolul duminicii se mo
difică. Duminica stal'că, 
resemnată, strivită înlre 
perefii casei, gravitînd 
în jurul prînzulu: cît mai 
copios și al somnu'ui 
fără limită, duminica o- 
dihne1’ fără orizont și 
fără odihnă, în același 
timp, se s’inge.

Pentru tot mal mulfl 
oameni bucuriile dumi

nicii sînt legate de kilo
metrii parcurși, de filmul 
odihnitor compus din 
zeci și sule de imagini 
ale naturii, de mîngîie- 
rea soarelui și a apei, de 
descoperirea unor fru
museți ale trecutulu ori 
ale prezentului. Dumini
ca devine relaxare acti
vă, duminica își cauiă 
un alt orizont străbătînd 
distante care nu sîn* nu

de pierdut. ,;Ei și ce-l 
dacă >e odihnești numai 
patru ore în foc de 
șase?", spun unii, neîn- 
telegînd, sau nevrînd să 
înțeleagă, pă durata 
timpului de odihnă a- 
fectează direct randa
mentul timpului produc
tiv.

Există însă și alte pre
judecăți. La chioșcurile 
și restaurantele din

mai ale spațiului, ci, 
mai ales, ale spiritului.

Deplasarea, chiar și pe 
orbitele odihnei, înseam
nă timp, presupune vi
teză. Am cronometrat 
într-una din aceste du
minici durata drumului 
București — Snagov, 
parcurs cu mijloacele de 
locomoție ale I.T.B. A- 
glomerafia excesivă, 
fransbordarea dintr-un 
autobuz într-allul, media 
orară (nu știu dacă era 
a șoferulu1 sau a 
I.T.B.-ului) au făcu* ca 
drumul să fie străbătut 
în aproximativ două ore 
și jumătate.

Da, există o prejude
cată, încă destul de răs- 
pîndită, după care du
minica oamenii au timp

locurile de odihnă și a- 
grement se. consideră 
că duminica se vinde 
orice și oricum. Meniul e 
sărac? Nu-i nimic. Berea 
e caldă ? Se bea și așa. 
Politețea, condescen
denta, uneon chiar și 
igiena sînt uitate în a- 
glomerafie și febra at
mosfere' duminicale. 
Sîn* amănunte ale ca
drului și psihologie^ o- 
dihnei la care ar trebui 
să ne gîndim ma1 mult. 
Tocma1 pentru că sub 
ochi' nOșfr; duminica se 
transformă și capătă tră
săturile civilizației și 
viefii noastre dinamice.

Paul DIACONESCU



PAGINA 2 SCiNTEIA

N. COCULESCU
O PERSONALITATE MARCANTĂ

A ASTRONOMIEI ROMÂNEȘTI

L_...
în calendarul UNESCO, consa

crat cinstirii memoriei marilor 
personalități ale lumii, figurează 
în acest an și aniversarea cente
narului astronomului român Nico- 
lae Coculescu — născut la Craiova 
la 31 iulie 1866 — întemeietorul 
Observatorului din București,

La' sfîrșitul secolului trecut, ra
mura astronomiei care se ocupă 
cu mișcările corpurilor cerești — 
mecanica cerească — atinsese un 
grad de coherență și preciziune pe 
care nu-1 cunoșteau încă multe alte 
științe. O realizare strălucită în a- 
cest sens, care a impresionat în 
mod deosebit pe contemporani, a 
fost descoperirea în 1846, de către 
Le Verrier, prin calcul — „din 
vîrful condeiului" a planetei Nep- 
tun, după deviațiile pe care le pro
ducea în mișcarea planetei Ura
nus. Mulți tineri români, plecați 
pentru studii de matematică în 
Franța, impresionați de perfor
manțele astronomiei matematice, 
s-au îndreptat spre această ramu
ră a științei. Lucrări de astrono
mie geodezică au fost efectuate în 
țara noastră încă din secolul al 
XVIII-lea de Chrisant Notara, 
care a publicat în anul 1716 un 
tratat de astronomie și geografie 
și mai tîrziu de Constantin Căpi- 
tăneanu (1844—1893), care a deter
minat pozițiile geografice a mai 
multe localități din țară și a efec
tuat lucrări geodezice. Dintre 
primii patru doctori români 
care au susținut teze la Uni
versitatea Sorbona, trei au prezen
tat teze de mecanică cerească : 
Spiru Haret, Constantin Gogu și 
Nicolae Coculescu. Ei sînt cei din
ții învățați români care vor aduce 
o contribuție de valoare mondială 
în astronomie. Prin strădaniile sale 
de a pune bazele cercetării în do
meniul astrelor, numele lui N. Co
culescu ocupă un loc aparte în is
toria științei românești, ca fonda
tor (în 1908) al Observatorului din 
București.

După un stagiu de 5 ani la Ob
servatorul din Paris, unde a lu
crat și în domeniul astronomiei 
practice, și după ce a susținut cu 
deosebit succes teza sa de doc
torat, N. Coculescu s-a întors, în 
1895, în țară, fiind numit profesor 
la catedra de astronomie și geo
dezie a Universității din Bucu
rești, pe care a ilustrat-o timp de 
42 de ani. O dată cu numirea sa 
ca profesor, Coculescu a început 
și demersurile pentru construirea 
unui observator astronomic.

în cercetările sale personale, Co
culescu s-a ocupat de probleme 
de stabilitate în mișcarea newto
niană, apoi de determinarea nere- 
gularităților în mișcarea unor pla
nete, produse de acțiunea altor 
planete, calculînd unii termeni în
depărtați din expresia acestor miș
cări pornind de la considerente pur 
matematice. Coculescu este și au
torul unor cursuri și tratate în care 
a expus clar problemele astrono
miei teoretice și ale mecanicii ce
rești. O mențiune specială merită 
lucrarea „Teoria refracției astro
nomice" (1899) care, în vremea a- 
ceea, reprezenta pentru studenții 
de la matematici ai Universității 
din București poate singura apli
cație în fizică a aparatului mate
matic. în ce privește înființarea ob

servatorului astronomic, a fost ne
voie de stăruințe de 12 ani pentru 
a învinge indiferența autorităților 
și a obține fondurile necesare. Un 
sprijin prețios i-a acordat și Spiru 
Haret. S-au dovedit utile și demon
strațiile astronomice făcute de N. 
Coculescu puternicilor zilei cu o 
lunetă adusă de el de la Paris. Ast
fel a putut lua ființă unul dintre 
primele institute științifice româ
nești. în 1911, lucrările de construc
ție au fost terminate, iar în 1912, 
tot prin grija lui Coculescu, s-a in
stalat marea lunetă dublă ecuato
rială de 38 cm deschidere și 6 m 
lungime. Cît despre cercul meri
dian, de 19 cm deschidere și de 
2,35 m lungime, unul din cele mai 
perfecționate și mai mari din lume 
și la ora actuală, el a fost livrat 
de firma constructoare și montat 
abia în anul 1924.

Dar un institut științific nu în
seamnă numai aparate, ci și cerce
tători. Marele merit al lui 
Coculescu a fost acela de a fi creat 
și cadrele necesare, preocupîndu-se 
de specializarea tinerilor capabili 
prin trimiterea lor la observatoare 
în străinătate. încă de la început, 
aceștia l-au ajutat la instalarea a- 
paratelor și întocmirea unui pro
gram științific. Printre ei s-a re
marcat în mod deosebit acad. prof. 
Gheorghe Demetrescu, care a ur
mat lui Coculescu la conducerea 
observatorului (1943).

N. Coculescu a inițiat și primele 
colaborări științifice internaționale 
ale observatorului, care a fost ast
fel una din primele instituții din 
țară care a aderat la o uniune 
științifică internațională — Uniu
nea Astronomică Internațională 
(1928).

Noi, care am fost elevii lui Cocu
lescu la Universitate și cercetători 
la Observator, nu l-am uitat pe bă- 
trînul nostru profesor și director. 
Ne impresiona prin claritatea 
și precizia cu care își expu
nea cursul, prin punctualitatea 
lui proverbială și prin pres
tanța persoanei sale. El a știut 
să transmită multor generații de 
studenți pasiune prin rigurozitatea 
astronomiei, dezvăluindu-le întrea
ga ei măreție ca știință matema
tică.

Dificultățile inerente începutului 
l-au obligat însă pe Coculescu să-și 
concentreze mai mult atenția asu
pra domeniului didactic și organi
zatoric, în dauna muncii de cerce
tare, cum s-a întîmplat de altfel și 
cu alți oameni de știință de atunci. 
Totuși, unele din lucrările sale 
prezintă interes și astăzi, iar el 
rămîne în istoria științei românești 
prin faptul că a fondat o adevă
rată școală de astronomie româ
nească și a înființat Observatorul 
din București.

Revoluția tehnico-științifică din 
zilele noastre a produs revirimente 
în multe discipline considerate 
„clasice". Știința cerului nu a fă
cut excepție : au apărut noi pro
bleme, noi metode de abordare a 
lor, noi tehnici instrumentale. Me
canica cerească, principalul dome
niu de activitate al lui Coculescu, 
a căpătat un nou avînt prin pro
blemele puse de cucerirea Cosmo
sului, astrofizica și științele spa
țiale cunoscînd și ele o dezvoltare 
uimitoare.

Monumentele istorice in 
circuitul vieții contemporane
(Urmare din pag. I)

orice creație arhitecturală con
temporană, elementele noii arhi
tecturi introduse de către arhi
tect în componența unor an
sambluri istorice, născîndu-se 
în sînul vechii arhitecturi, tre
buie să beneficieze în cel mai 
înalt grad de un caracter specific. 
Se întîmplă ca persoane neinforma
te asupra principiilor de re
staurare să creadă că elemen
tele noi introduse de restaurator 
trebuie să imite, să reia stilul mo
numentului. Or, în felul acesta ele 
ar induce în eroare, fiind în de
trimentul sesizării componentelor 
autentice, de valoare istorică. Ele
mentele noi însă, fără a fi o co
piere a tradiției, pot deveni însă 
continuarea ei organică.

Pentru ca aportul său să poarte 
amprenta timpului nostru și tot
odată să se înscrie în mod desă- 
vîrșit în ambianța istorică a mo
numentului, arhitectul trebuie să 
fie înzestrat cu o puternică perso
nalitate creatoare. în acest sens 
considerăm pozitive căutările pri
lejuite de restaurarea ansamblu
lui mînăstirii Sucevița și ni s-au 
părut surprinzătoare unele critici 
violente la adresa elementelor noi 
introduse de restaurator, care, 
după părerea noastră, tind să se 
înscrie tocmai în principiile enun
țate mai sus.

Existența în rîndurile specialiș
tilor a unor opinii deosebite în 
problemele restaurării cere să se 
evite orice exclusivism. Accep
tarea în cadrul școlii naționale de 
restaurare a unor poziții diferite,

bazate toate pe recunoașterea unor 
principii generale extrase din ex
periența pozitivă pe plan mondial 
și local poate constitui sursa unui 
progres continuu al domeniului 
restaurărilor.

Alături de orientarea teoretică, 
o condiție hotărîtoare a calității 
lucrărilor de restaurare o consti
tuie execuția. în cadrul activității 
de pe șantiere s-a conturat figura 
muncitorului restaurator atașat 
meseriei sale, care a învățat să 
înțeleagă graiul pietrelor vechi. 
Dacă însă proiectarea restaurări
lor este beneficiara unor tradiții 
de cîteva decenii, formele de or
ganizare ale execuției sînt o crea
ție recentă. Reglementările exis
tente în activitatea curentă de 
construcții au fost transpuse în 
mod mecanic în domeniul res
taurărilor, iar însăși lucrările de 
restaurare — asimilate cu repa
rații capitale. Această situație 
pretinde elaborarea — pe baza 
aprofundării procesului unic de 
restaurare alcătuit din cercetare, 
proiectare și execuție — a unor 
propuneri de reglementare cores
punzătoare specificului domeniu
lui.

Monumentele istorice constituie 
obiectul preocupărilor unui cerc 
larg de specialiști: istorici, istorici 
de artă, arheologi, arhitecți, ingi
neri de profil diferit, muzeografi, 
în procesul restaurării monumen
telor de arhitectură, rolul de coor
donator însă îl deține arhitectul, 
deoarece este singurul care, prin 
profilul său, posedă cunoștințe 
privitoare la funcțiune, construcție 
și plastică, laturi care, în unitatea

0 CLEOPATRA (ambele serii)

« OPERAȚIUNEA „I" : Viitorul (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat in regiunea 
Oltenia).
0 FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Colentina și grădină 
(la ambele completare Mobila).
0 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Melodia (comple
tare Stuf).
O MISIUNE EXTRAORDINARA : Floreasca.
0 HAIDUCII — cinemascop : Progresul (comple
tare Uvertura).
e OMICRON : Lira și grădină (la ambele com
pletare Schițe turingiene).
® FANFAN LA TULIPE : Drumul Sării.
0 PREA TÎRZIU : 
grafie).
0 ÎN GENUNCHI
ceni, Pacea.
O RĂSCOALA —
o TUDOR (ambele serii) — cinemascop : grădina 
Tomis.
0 INSULELE FERMECATE : grădina Progresul- 
Parc.

0 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Bu
cegi (completare Collegium Maius al Universității 
Iagollone), Tomis (completare Pădurea Bialo- 
wiezska).
0 DRAGOSTEA ȘI MODA : Unirea și grădină (la 
ambele completare Sandi, să asculți pe mămica 1). 
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop: Crîn- 
gași, Gloria, Patinoarul 23 August.
0 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Flacăra (com
pletare Știinjă și tehnică nr. 14).
O SERBĂRILE GALANTE : Vitan (completare 
Partidului, slavă 1).
0 ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE : Miorița (com
pletare Apartamentul), grădina Moșilor.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR (ambele serii) — ci
nemascop : Munca (completare Șopîrle).
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Popular, grădina Vitan.
0 PRIMA DEZILUZIE : Moșilor (completare Don 
Quijote).
0 SOȚIE FIDELĂ : Cosmos (completare Inimi 
mari).

Progresul (la ambele completare Simfonie în alb 
— cinemascop), Rahova și grădină (la ambele 
completare Consfătuirea lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini).
0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Central (com
pletare Tinerețe), Buzești și grădină, Arta și gră
dină.
0 HAI, FRANȚA I : Union (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat tn regiunea Ol
tenia).
0 PROGRAM PENTRU COPII: Doina (dimineața) 
0 MONEDA ANTICĂ : T na — după-amiază 
(complete e Stăvilirea torenților), Expoziția.
0 CELE DOUĂ ORFELINE : Giulești (completare 
O zi din viața lui Tică), Aurora și grădină (la 
ambele completare Orizont științific nr. 3), Volga. 
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Fe
roviar, Excelsior, Flamura.
O FANTOMAS — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (completare Laptele).
0 MÎINE, MEXICUL I : Dacia (completare Știință 
și tehnică nr. 13).

cinemascop :0 CLEOPATRA (ambele serii) — cinemascop : 
Patria, București, Stadionul Dinamo.
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Republica 
(completare Carnet de schițe).
0 CIINELE DIN BASKERVILLE : Luceafărul, Fes
tival și grădină, grădina Doina (la toate comple
tare Navigatori care dispar — cinemascop), Gri- 
vița (completare Crimea), Modern, Arenele Liber
tății (la amîndouă completare Impresii nocturne). 
0 5 000 000 DE MARTORI : Capitol și grădină (la 
ambele completare Carnet de schițe), Sala Pala-

Patria, București, Stadionul Dinamo.
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Republica 
f 
1
1
tare
vița 
tații
1
ambele completare Carnet de schițe), Sala Pala
tului (seria 1691) ora 19,30.
0 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : Lumina (completare 
Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale).
0 CĂSĂTORIE DE FORMĂ : Victoria, grădina

(completare Carnet de schițe). 
0 CIINELE DIN BASKERVILLE :
tival

Luceafărul, Fes-
și grădină, grădina Doina (la toate comple-

Navigatorl care dispar — cinemascop), Gri-
(completare Crimea), Modern, Arenele Liber
ia amîndouă completare Impresii nocturne).

0 5 000 000 DE MARTORI : Capitol și grădină (la

dansului
Festivalul cîntecului, j 
și portului popular |

Duminică după-amia- 
ză, în trei centre de 
pe litoral — la Ma
maia, Eforie sud și Te
chirghiol — precum și 
pe Valea Prahovei, la 
Sinaia și Predeal, a în
ceput 
Festival 
dansului 
popular.

Pe litoral, primele 
spectacole au fost sus
ținute de ansamblurile 
folclorice de 
ale regiunilor Oltenia 
— la Mamaia, Mara
mureș — la Eforie sud 
și Dobrogea '— la Te
chirghiol. Miile de 
spectatori localnici, oa
meni ai muncii din 
toate colțurile țării, 
precum și turiști străini 
aflați 
nă, 
mult 
păstrătorilor bogatului

tradifiona-lul 
al cîntecului, 

și portului

amatori

aici la 
au primit 
interes pa

w.

IU SS

Ferentari (completare Autobio-

MĂ ÎNTORC LA TINE : Cotro-

cinemascop : grădina Bucegi.

DIN PROGRAMUL
tezaur românesc de 
cîntece și jocuri popu
lare, de obiceiuri și da
tini strămoșești.

Valorificînd tradițiile 
locale, ansamblul fol
cloric al regiunii Olte
nia aduce pe scena 
festivalului minunatele 
„Cîntece de pe Olfef" 
interpretate de flautiștii 
comunei Roșiile, „Călu
șul oltenesc" interpre
tat de dansatorii din 
Osica, Doina gorjeneas- 
că, Sîrba de la Gorj 
și alte cîntece și dan
suri populare. Din pro
gramul prezentat de 
ansamblul dobrogean 
se desprinde suita de 
dansuri populare din 
Dobrogea în interpre
tarea formajiei căminu
lui cultural din comuna 
Cogealac, fluierașii din 
comuna Negureni, cîn- 
tecele „Dobroge arsă

Premiere
•X.

cinematografice

■y

unei femei în alb
franco-italiană

Jurnalul
coproducție 
regia lui Claude Autant-Lara, 
vînd ca interpreți pe Marie Jose 
Nat, Jean Valmont, Claude Gen- 
sac, Paloma Matta. Premiul bel
gian 
1965
Lara

în
a-

„Femina" a fost acordat în 
regizorului Claude Autant- 
și actriței Marie Jose Nat.

Cîinele din Baskerville pro
ducție a studiourilor engleze 
după romanul lui Arthur Conan 
Doyle în regia lui Terence Fi
scher. Filmul polițist aduce pe e- 
cranele noastre figura lui Sher
lock Holmes.

lor, reprezintă însuși fenomenul 
de arhitectură. Este evident că în 
cazul monumentelor arheologice, 
cînd cercetarea prevalează asupra 
lucrărilor de restaurare, rolul prin
cipal îi revine arheologului, iar în 
cazul monumentelor de artă plas
tică, artistului plastic specializat 
în restaurări.

în vederea asigurării unor con
diții organizatorice optime pentru 
conservarea și restaurarea monu
mentelor este de mare importan
ță precizarea locului -pe care-1 
ocupă domeniul monumentelor is
torice în , cadrul patrimoniului 
cultural și în viața societății în 
general și delimitarea acestuia 
față de domeniul obiectelor mobi
le, de muzeu. Majoritatea monu
mentelor de arhitectură — din 
categoria cărora fac parte, pe 
lîngă clădirile izolate, ansambluri 
de clădiri, zone urbane sau chiar 
orașe întregi — au o destinație 
practic-utilitară și participă prin 
aceasta la procesele fundamentale 
ale vieții pe plan regional și 
urban. Acțiunile de sistematizare 
au drept obiect reglementarea ra
poartelor funcționale și estetice 
ale tuturor monumentelor istorice 
— inclusiv a celor de arheologie 
și de artă plastică, lipsite de o 
destinație utilitară — cu mediul 
ambiant. Identificarea monumen
telor istorice cu obiectele de mu
zeu ar fi greșită.

întrucît în repetate rînduri în 
presă au apărut opinii cu privire 
la forma de organizare a domeniu
lui monumentelor istorice, soco
tim util să ne exprimăm și păre
rea noastră : domeniul monumen
telor istorice, reprezentînd o zonă 
de contact a mai multor discipli
ne prin natura și funcțiile sale, 
trebuie să constituie obiectul preo
cupărilor unui organism cu un 
înalt grad de specializare, care să 
depindă de acele foruri care în
drumă arhitectura, urbanismul, 
sistematizarea teritorială.

de 
că
rr) 
gea

soare’, „Sînt |ăran- 
dobroaeană" și 

,Mîndru(ă din Dobro- 
’ și altele.

în zilele festivalului, 
pe litoral vor evolua 
ansamblurile folclorice 
ale futuror celor 8 re
giuni participante — 
Argeș, Crișana, Dobro
gea, Galați, Maramu
reș, Mureș-Aufonomă 
Maghiară, Oltenia și 
Suceava. Ele vor sus
ține 24 de spectacole 
la Mamaia, Constanța, 
Eforie nord, Eforie sud, 
Techirghiol și Manga
lia.

La Cazinoul Palas 
din Sinaia primul spec
tacol din cadrul festiva
lului a fost prezentat 
de ansamblul folcloric 
al regiunii Argeș, iar la 
Casa de cultură 
Predeal de cel al 
giunii Suceava.

Ț?:

fe

7 AUGUST 1966

din
re

î 000 000 de martori, film de 
factură polițistă, producție a stu
diourilor cehoslovace în regia lui 

.Eva Sddkova, avînd ca interpreți 
principali pe Radovan Lukavsky, 
Jan Triska, Miroslav Machacek, 
Rudolf Hrusinsky.

Prin expoziții
s-a0 Simbătă 30 iulie 1966 

deschis în sala Galeriilor de Artă 
din Calea Victoriei 132 expoziția 
de pictură a artistului plastic 
Ion Țînțaș.

• Astăzi 1 august 1966 la o- 
rele 12, în sala Galeriilor de Artă 
ale Fondului Plastic din Bd. N. 
Bălcescu nr. 23, are loc vernisa
jul expoziției de artă decorativă 
din Republica Populară Polonă. 
Vor fi expuse lucrări de cerami
că și tapiserie.

9 Marți, 2 august 1966, orele 
18, în sala N. Cristea din Capi
tală, str. Brezoianu nr. 23—25 are 
loc vernisajul expoziției de foto
grafii artistice realizate de cer
cul de fotoamatori din cadrul 
sindicatului întreprinderii 1 — 
Construcții montaje.

Sărbătoarea
recoltei la luna
(Urmare din pag. I)

Nemeș, Ilie Fetiță, Maria Ne
meș, Aurel Moldovan, Maria 
Ocolișan, Maria Mazăre, Nico
lae Chiorean, Iustina Inocan 
și loan Odverean — bătrîn. 
Dînd viață documentelor celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
cooperatorii din Luna string 
azi roadele unei agriculturi in
tensive și multilaterale, bucu- 
rîndu-se din toată inima de 
această sărbătoare a recoltei.

Din partea brigăzii fruntașe 
a rostit cîteva cuvinte Maria 
Păcuraru, iar din partea 
U.R.C.A.P. Turda, țăranii co
operatori au fost felicitați de 
tovarășul Ștefan Ciocan, pre
ședintele uniunii raionale. Din 
alte comune au venit tracto
riști și combineri, aflați încă 
„în campanie". Mulțimea în
conjoară din nou călușerii în 
horă zburdalnică. La mijlocul 
horei, ca un catarg pe mările 
de aur ale holdelor, se înalță 
o coloană înaltă din spice 
bogat „împăunată" cu flori și 
panglici tricolore.

Formațiile artistice, — cor, 
dansuri, soliști vocali, tara
furi, recitatori din Luna și 
Viișoara — au prezentat toată 
ziua programe pe scena în aer 
liber. Legenda și realitatea sa
tului contemporan s-au înge
mănat sub zodia vremurilor 
socialiste.

I

PROGRAMUL I: 
gram muzical de 
neață (5,06). „Actualita
tea agrară" (5,30). Ra

diojurnal (7,00). Pe aripile melodiilor (7,30). Sfatul me
dicului : Insolația (9,30). Sonata nr. 18 în si minor 
pentru pian de Haydn (Maria Cristian) — (9,47). Bu
letin de știri (10,00). Cîntecul săptămînii: „Patrie 
sfîntă" de loan Chirescu ; versuri de Maria Banuș 
(10,03). Roza vînturilor : Din explorările geografice ale 
secolului XX-: „Valea pierdută" (10,30). Cvartetul nr. 
2 în re minoi’ de Constantin Dimitrescu (10,55). Afiș 
radiofonic. Emisiunile culturale din această săptămînă 
(1-1,20). Pe strune de vioară (11,30). Buletin de știri 
(12,00). Fragmente din opereta „Anton Pann" de Alfred 
Mendelsohn (12,10). Interpretul săptămînii — violo
nistul Ion Voicu : Simfonia spaniolă pentru vioară și 
orchestră de Edouard Lalo (12,45). Buletin de știri 
(14,00). Caleidoscop muzical (15,30). Radiojurnal. Sport 
(16,00). „Pe-un picior de plai": balada „Miorița" (16,30). 
Odă vitejilor. „Tudor și pandurii săi". Evocpre radio
fonică (17,15). Buletin de știri (18,00). în jurul, globului 
(18,05). Ritmurile cincinalului: Noi valori forestiere 
(18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră (19,00).. 
Radiogazeta de seară (20,00). Sport. Post*Scriptum 
(20,20). Cîntă Gilbert Becaud (20,50). Pentru prietenii 
magnetofonului — emisiune de muzică ușoară (21,35). 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic (22,00). „Re
verie" — muzică ușoară (22,45). Buletin de știri (23,52). 
PROGRAMUL II : Radiojurnal. Sport (7,30). Buletin 
de știri (9,00). Vă plac aceste cîntece ? (9,33). „Prietenii 
mei scriitori" : Ton Pill-at — Amintiri de Al. D. Zam- 
firescu (10,15). Vreau să știu : „De la curcubeu la cu
lorile funcționale" — emisiune de ing. Mircea Gru- 
măzescu (15,30). Radiojurnal. Sport (17,00). Actualita
tea teatrală (17,40). Interpreți români ai liedului: 
Magda Ianculescu (18,00). Buletin de știri (19,00). Că
lătorie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii 
ascultători) : „Visul lui Icar" (partea I) de Ion Ho- 
bana (19,30). Premiere muzicale radiofonice (20,00). 
Buletin de știri (21,00), Teatru radiofonic : „Jocul de-a 
vacanța", comedie de Mihail Sebastian (21,30). Radio
jurnal. Sport (23,00). Buletin de știri (0,52).

Pro- 
dimi-

piese folclorice (10,15). Cărți care vă așteaptă (11,20). 
Tablouri muzicale (12,20). Aici, Timișoara (12,30). „Va
canță pe litoral" — muzică ușoară (13,14). Din muzica 
popoarelor (13,30). „Moldovă, mîndră grădină" — emi
siune de folclor (15,00). Tribuna radio. Profilul spiri
tual al specialistului (17,15). Dinamica industrială
(18.40) . Seară pentru tineret (19,00). Din muzica de 
cameră a lui George Enescu : Sonata nr. 2 în fa mi
nor pentru vioară și pian (22,40). PROGRAMUL II: 
Duete din opereta „Vînț de libertate" de Dunaevski 
(7,45). „Pădure, dragă pădure" — emisiune de folclor 
(8,30). Arii din opere interpretate de Valentin Teodo- 
rian (10,00). Mîndre-s cîntecele noastre (10,43). Ziare, 
ziariști, opinii (12,10). Fănică Luca și naiul său (12,45). 
Pe aripile valsului (15,10). încercați să recunoașteți 
aceste cîntece — muzică ușoară (16,30). Amfiteatru li
terar— Literatura de creație și literatura de analiză
(17.40) . Din melodiile populare îndrăgite de ascultători 
(18,35). Din melodiile celui de-al IV-lea concurs și fes
tival de muzică ușoară românească 
(21,05). Melodii dragi (22,35).

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5,25). „Actualita
tea agrară" (5,30). „Să 

| cîntăm împreună" — muzică ușoară (7,30). Sfatul me
dicului : Gimnastica de înviorare (9,30). „Sub steagul 
partidului" — program de cîntece (10,03). Minunile lu- 

I mii au fost numai 7 ? „Creația lui Shakespeare" de 
. conf.. univ. Ovidiu Drîmba (10,30). Sonata în cinci 

părți pentru vioară și pian de Liviu Ionescu (Gaby 
I Grubea și Mariana Parnica) — (10,55). Pe scenele clu- 
I burilor : Popăs la Bușteni (11,20). Interpreți de frunte 

ai muzicii noastre populare (11,45). Orchestra simfoni- 
I că a Filarmonicii de stat din Cluj, dirijată de Antonin 
I Ciolan, prezintă Simfonia a IV-a în Si bemol major de 

Beethoven (12,40). Pagini concertante din muzica 
I ușoară (14,08). „De prin sate adunate" — muzică popu

lară (15,00). Suita simfonică „în lunca Șiretului" de 
Ion Hartulary-Darclee (16,53). De la frescele Vorone- 
țului la Coloana Infinită. Crestături în lemn. Colabo- 

, rează acad. prof. George Oprescu, Boris Zderciuc și 
Ion Vlasiu (17,15). în jurul globului (18,05). Dialog cu 
ascultătorii — emisiune de Corneliu Leu (18,40). Ra
diogazeta de seară (20,00). Refrene îndrăgite (20.50). 
Teatru scurt. Premiera „Scaunul electric". Adaptare 
radiofonică de Aurel Storin după piesa „Condamnatul 
din Pickwicktown" de Andre Paul Antoine (21,05). 
Muzică ușoară pentru Ileana Cosînzeana (21,35). PRO- 

[ GRAMUL II : Fantezie din operetele lui Kalman 
(7,45). Buchet de melodii (8,15).

i literatură universală. „Bucuria și legea", de Giu- 
i seppe Tomasi di Lampedusa. Prezintă conf. univ. Vera 
1 Călin (10,15). Cu cîntecul și jocul de-a lungul Mure- 
I șului (14,00). Radioracheta pionierilor : „Micul Jupiter" 
I — scenariu științifico-fantastic de I. M. Ștefan (15,30).

Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Grattf (17,40).
I Colegi de liceu (19,30). Cercul melomanilor. Valsul în 

creația compozitorilor: de la ~
Maurice Ravel (19,50). Din repertoriul orchestrei de 

I estradă a Radioteleviziunii
în capodopere : Concerte 
Sebastian Bach. Emisiune 

| Cîntă Doina Badea (22,20).

„Mamaia—1966" 
f

■ 0)

> I: Pro- 
de dimi- 

„Actualita- 
(5,30). Suita 

pentru pian de Claude Debussy (9,46). Poezia româ
nească și muzica : cîntece pe versuri de Tudor Arghezi 
(11,00). Coordonate culturale: Itinerar în universul 
scenei. (Aspecte de la cel de-al III-lea Festival al cîn
tecului, jocului și portului popular de pe Valea Pra
hovei și litoral) — (11,20). Arii din opere interpretate 
de Cornel Fînățeanu (14,40). „De-ar fi dorul ca o floa
re" — program de muzică populară (15,00). Cîntece in
terpretate de Ana Lăcătușu și Valentin Baciu (16.15). 
Din cîntecele satului nou și jocuri populare (16,56). 
în slujba patriei. Emisiune dedicată Zilei Marinei Re
publicii Socialiste România (17,15). Din cîntecele care 
v-au plăcut (18,15). Radiosimpozion. Eficiența econo
mică : unitatea dintre scop și mijloc (18,40); Radioga
zeta de seară (20,00). Concert de melodii românești 
(20,30). Discurile noastre vă aparțin (21,20). Atențiune, 
părinți I (22,45). Mozaic sonor (23,00). PROGRAMUL 
II: Dansuri de estradă (7,55). Arii din operele lui Am- 
broise Thomas (10,00). Teatru radiofonic: „Balul flori
lor". Comedie de Vadim Koroștîliov. Traducere de 
Irina Popescu ; Adaptare radiofonică de Horia Deleanu 
(10,15). „Cer albastru" — muzică ușoară (12,00). Arii 
din operete interpretate de Elisabeta Neculce-Carțiș 
(13,08). Estrada melodiilor. în program piese de Elly 
Roman, Lecuona și Gherase Dendrino (13.30). Ineluș- 
Învîrtecuș (emisiune pentru cei mici) (15,30). Jocuri 
populare (15,50). Povești de dragoste pe portativ — 
muzică ușoară (16,30). Cîntece și jocuri populare (17,15). 
Dialog pe teme coregrafice (17,45). Cîntăreți de mu
zică ușoară (18,35). Drumeții veseli. Concurs distrac
tiv organizat de tabăra de pionieri și școlari de la 
Năvodari (19,30). Seară de operă. Primă audiție ra
diofonică : „Daphne" de Richard Strauss (21,05). Din 
repertoriul dirijorului George Georgescu : 
fantastică de Hector Berlioz. Interpretează 
simfonică a Filarmonicii de stat „George 
(23,10).

PROGRAMUL 
gram muzical 
neață (5,06). 
tea agrară" (

Simfonia 
orchestra 

Enescu"

PROGRAMUL 
gram muzical de 
neață (5,06). 
tea agrară' 

profesorul Baghetă în țara muzicii: 
sic" (10,30). Suita „Iberia"

1
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I Poșta sportivă 

tul în Re maj
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și tradiții populare românești, 
bulescu (17,15). în jurul globu

r
i
i
i
s
i

MIERCURI

Antologie de

r«

Frederic Chopin la

(21,05). O istorie a muzicii 
brandenburgice de Johann 
de George Bălan (21.32).

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5,25). „Actualita
tea agrară" (5,30). Ritmu- 
medicului: înțepăturile derile dimineții (7,30). Sfatul . .

insecte (9,30). Emisiune literară pentru școlari: Răs
foind „Cartea cu jucării" de Tudor Arghezi (10,30). 
„Cantata patriei" de Laurențiu Profeta (10,55). Concer
tul nr. 1 în Mi bemol major pentru pian și orchestră 
de Liszt — solist Valentin Gheorghiu (12,45). Sport.

i radio — de Ion Chirilă (14,08). Concer- 
major pentru vioară și orchestră de Con

stantin Bobescu — solist compozitorul (16,30). Obiceiuri 
i. Prezintă Corneliu Băr- 

globului (18,05). Jurnal agrar. 
Din sumar : în obiectiv — recolta ’66. Pagina științi
fică (18,40). Varietăți muzicale (19,35). Radiogazeta de 
seară (20,00). Ediție radiofonică : George Coșbuc. Po
ezia socială. Prezintă : Dumitru Micu (21,05). Melodii 
magazin — emisiune muzical-distractivă (21,25). PRO
GRAMUL II: Muzică de estradă (7,55). Concert de 
muzică populară (8,30). Lectură în premieră : „Nevo
ia de cercuri" de Geo Dumitrescu. Prezentare de N. 
Manolescu (10,15). Muzică populară interpretată de 
Camelia Iacob și Aurel Gore (10,42). Din țările socia
liste (11,30). Cu scrisorile în față — emisiune de Ște
fan Luca (12,10). Rapsozi ai folclorului nostru (14,00). 
Refrene mai puțin cunoscute (15,10). Temă, variațiuni 
și joc, de Stan Golestan (17,15). Din repertoriul clari
netistului Traian Lăscuț Făgărășanu (17,30). Scriitori 
ai secolului XX. Miguel Angel Asturias. Prezintă Paul 
Alexandru Georgescu (17,40). Program pentru iubito
rii muzicii populare (19,03). Gaudeamus (emisiune pen
tru studenți) — (19,30). Curcubeul melodiilor (21,05). 
Concertul pentru orchestră de coarde de Paul 
stantinescu (21,35). „în liniștea nopții" — muzică 
ră (23,59).

I: Pro- 
dimi- 

„Actualita- 
(5,30). Cu 

„Concertul cla
de Albeniz (10,55). Pagini 

alese din repertoriul corului Radioteleviziunii (12,30). 
„Poemul Carpaților" de Alexandru Pașcanu (12,45). 
Muzică ușoară (14,08). Soliști și orchestre de muzică 
populară (15,00). Caleidoscop muzical (15,30). Știință, 
tehnică, fantezie. Din cuprins : Performanțe în con
strucțiile navale ; La hotarul posibilului; Superlative 
in tehnica actuală (18,40). Radiogazeta de scară (20,00). 
Concert de melodii românești (20,30). Cîntă Rita Pa- 
vone (21,15). PROGRAMUL II: Muzică de estradă 
(7,55). Refrene tinerești (8,15). Cantata „Comunistul" 
de Constantin Palade, pe versuri de Nicolae Labiș 
(9,03). Revista revistelor economice (12,10). Rapsodia 
de Mircea Basarab (12,25). Muzică de promenadă 
(13,20). Din cîntecele și dansurile popoarelor (14.00). 
De ce? De unde? De cînd ? (emisiune pentru cei mici), 
în cuprins : Cite întrebuințări poate avea aluminiul ? 
Cum se ajută unele plante între ele ? Ce este briza 
mării ? (15,30). Melodii populare cîntate la acordeon 
(15,50). Arii din opere (16,00). Piese vocale și instru
mentale de Ion Borgovan și Tiberiu Brediceanu (17,30). 
Cronica literară (17,45). Scriitori la microfon — Radu 
Boureanu și Al. Andrițoiu (19,30). Fragmente din ope
reta „Țara surîsului" de Lehar (20,40). File din albu
mul de romanțe (21,35). Simfonia românească : Sim
fonia a Il-a pentru soliști, 
ghe Dumitrescu (23,10).

SIMBĂTĂ

DUMINICA

cor și orchestră de Gheor-

PROGRAMUL I: Concert 
de dimineață (6,10). Ra
diojurnal. Sumarul pre
sei. Buletin meteo-rutier 

floare" — cîntece și jocuri

Con- 
ușoa-

PROGRAMUL T: 
gram muzical de 
neață (5,06). 
tea agrară"

Pro- 
dimi- 

„Actualita- 
(5,30). Itine

rar folcloric muzical (8,08). Sfatul medicului: Cura
de fructe (9,30). Rapsodie pentru orchestră de instru
mente populare de Mircea Chiriac (9,50). „La casa pio
nierilor" — program de cîntece (10,03). Album de

(7,00). „Țara mea e ca o 
populare (7,30). Transmitem pentru sate (8,00). Muza 
veselă — emisiune de George Sbîrcea (9,50). Clubul 
voioșiei: „Cele trei aventuri ale unui creion albastru. 
Scenetă de Fred Firea (10,00). Radio atlas (11,03). „De 
la munte la mare" — program muzical pentru oame
nii muncii aflați la odihnă (11,15). De toate pentru toți 
(12.00). Estrada muzicală de duminică. Noutăți de mu
zică ușoară (13,13). Trei dansuri de Theodor Rogalski; 
Romanța în fa minor pentru vioară și orchestră de 
Dvorak. Preludiile de Liszt (16,03). Caleidoscop muzical 
(17,15). Am îndrăgit o melodie — muzică ușoară româ
nească (19,40). Radiojurnal. Sport (20,00). Teatru ra
diofonic : „De ce nu Vamos" de Conchon (20,45). Radio
jurnal. Sport (22,00). PROGRAMUL II : Buletin do 
știri (6,30). Vechi melodii populare (7,00). Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier (7,30). Soliști, orchestre, 
melodii (8,00). „Noroc bun" — cîntece despre viața 
nouă a minerilor (8,30). Teatru radiofonic pentru copii: 
„Paleta de aur", scenariu de Constantin Turturică
(8.40) . Actualitatea cinematografică (10,45). Jean-Paul 
Kreder la pupitrul orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii române (11,00). Ecranul a lansat aceste melodii
(13.40) . Radiojurnal. Sport (14,00). Ora veselă (14,30). 
Melodii magazin — emisiune muzical-distractivă 
(15,10). Interpretul săptămînii : violoncelistul Radu 
Aldulescu —mic recital (16,59). Program pentru iubi
torii de folclor (19,30). Invitație la dans (20,00). Radio
jurnal. Sport (21,00). Romanțe și amintiri (21,15). Mo
ment poetic. Dedicații la noul peisaj al țării (22,30). 
Buletin de știri (0,52).
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DIN TURCIA
(Urmare din pag. I)

Yeșilkoy, pe clădirea căruia erau 
arborate drapele de stat ale Ro
mâniei și Turciei.

în salonul oficial al aerogării, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al României a făcut o declarație 
ziariștilor turci și străini, aflați la 
aeroport.

Am mai subliniat — a spus tova
rășul Ion Gheorghe Maurer — 
bucuria de a constata că am făcut 
împreună un lucru foarte bun pri
vind dezvoltarea relațiilor și co
laborării dintre cele două țări ale 
noastre.

Prin aceasta cred că am realizat 
ceva pozitiv și pentru pacea din 
această regiune și nu numai din 
această regiune.

Sînt bucuros pentru ocazia de a

vizita Turcia, pentru primirea cal
dă pe care ne-au făcut-o guvernul, 
autoritățile și populația. Pot să vă 
asigur că delegația română duce 
cu sine din această vizită amintiri 
durabile.

Apoi, primul ministru român și 
ceilalți membri ai delegației și-au 
luat cu căldură rămas bun de la 
ministrul de externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, guverna
torul Istanbulului, Vefa Poyraz, 
primarul orașului, Hasim Iscan, și 
de la celelalte persoane oficiale 
turce aflate pe aeroport.

Au fost prezenți Ion Drînceanu, 
ambasadorul României în Turcia, 
membrii ambasadei României la 
Ankara și ai consulatului român la 
Istanbul.

La ora 12,30 avionul special a 
decolat, îndreptîndu-se spre patrie.

între 18 și 28 iulie s-au desfă
șurat la București lucrările . se
siunii a XI-a a Comisiei de cola
borare tehnico-științifică între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză.

A fost examinată îndeplinirea 
prevederilor protocolului sesiunii a 
X-a și s-a convenit asupra tema
ticii de colaborare tehnico-științi
fică pentru perioada următoare.

în conformitate cu protocolul 
semnat, partea română va trans
mite documentații tehnice și va 
primi specialiști chinezi pentru cu
noașterea realizărilor tehnico-ști- 
ințifice în domeniile industriei 
chimice, petrolului, gazelor și al
tele. Partea chineză va transmite 
documentații tehnice și va primi 
specialiști români pentru cunoaș
terea realizărilor tehnico-științifi- 
ce în domeniile industriei con
strucțiilor, industriei ușoare, con
strucțiilor de mașini și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de V. Bumbăcea, 
vicepreședinte al C.S.C.A.S., con
ducătorul delegației române, iar 
din partea chineză de Ciju Ven- 
lun, adjunct al ministrului in

dustriei petrolului, conducătorul 
delegației chineze.

La semnare a fost prezent Tzen 
Iun-cian, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

în timpul șederii sale, delegația 
chineză a vizitat unele întreprin
deri industriale și instituții cultu
rale din România.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

CUM VA FI. VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 2, 

3 și 4 august a.c. în tară : Vreme 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea. Inorări parțiale se vor 
produce în jumătatea de nord a tării, 
unde vor cădea averse izolate. Vînt 
slab, pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse între 
10—20 grade, iar maximele între 
24—34 grade. In București și pe lito
ral : Vreme frumoasă,, cu cerul va
riabil. Vînt slab.

ÎNTOARCEREA
DE LA MOSCOVA

A DELEGAȚIEI CONSILIULUI 
GENERAL A.R.L.U.S.

Duminică s-a înapoiat în Bucu
rești, venind de la Moscova, delega
ția Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de dr. Paul Nicolau, vice
președinte al Sfatului popular al 
orașului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care, la invitația Asociației 
de prietenie sovieto-română, a fă
cut o vizită în Uniunea Sovietică, 
în cadrul planului de colaborare 
dintre cele două asociații.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, membru în Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S., ac
tiviști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI DIN 31 IULIE 1966

CAMPIONATELE

REPUBLICANE

DE ÎNOT

Ploaie

DUPĂ ULTIMA
BĂTĂLIE

de recorduri, dar...
Campionatele republicane de înot 

s-au încheiat duminică la bazinul 
Dinamo din Capitală. Rezultatele ul
timelor probe: 200 m mixt mascu
lin; V. MORÂRU — 2' 27" 4/10, 
nou record republican ; 200 m mixt 
feminin: CRISTINA BALABAN — 
2' 40" 7/10, nou record republican ; 
1 500 m liber : DIONISIE NAGHI — 
18' 36" 6/10; 800 m liber feminin: 
DANIELA COROIU — 11’ 16" 6/10, 
nou record republican; ștafeta 
4X100 m mixt; STEAUA — 4' 25" 
4/10, nou record republican (in 
schimbul său, ZENO GIURASA a 
stabilit un nou record al țării la 
100 m spate cu timpul de T 05").

De-a lungul celor patru zile de 
concurs, lista recordurilor nationaie 
a suferit modificări la 15 probe. Au 
fost corectate, de asemenea, un nu
măr mare de recorduri la ca
tegoriile juniori și copii. Felicitîn- 
du-i pe autorii performantelor — 
sportivi și antrenori — redăm pe 
scurt cîteva considerații ale antre
norului federal prof. Aurel Urmu- 
zescti, prilejuite de aceste întreceri.

„Ploaia de recorduri — ca să fo
losim un calificativ mai apropiat de 
sporturile acvatice — înregistrate 
în timpul acestui campionat, ne 
bucură, desigur. Orice îmbunătăți
re a vechilor performanțe ascunde 
în spatele ei o îmbunătățire, canti
tativă și calitativă, a muncii de pre
gătire. Și trebuie spus că, de Ia un 
timp, antrenorii și sportivii noștri 
muncesc mai mult și mai bine, iar 
rezultatele sînt reflectate fidel de 
ameliorarea continuă a recordurilor 
țării la o serie de probe, unele a- 
propiindu-se de cele mai bune per
formanțe internaționale. Menționez 
în acest sens pe Vasile Costa (19 
ani, Politehnica Timișoara), care în 
proba de 100 m bras (T 10") de
ține acum a IV-a performanță eu
ropeană și mondială, Cristina Ba- 
laban (19 ani, Dinamo), al cărei re
zultat de V 10" la 100 m spate o 
situează pe locul V în Europa și 
pe locul VII în lume. Se cuvin men

țiuni și lui Vladimir Moraru (19 ani, 
Steaua) — cîșligător a cîteva titluri 
de campion, care, cu mai multă per
severentă, s-ar putea număra cît de 
curînd printre fruntașii înotului 
european, Angel Șoptereanu (18 
ani, Steaua), capabil, de asemenea, 
de a progresa substanțial etc.

Raportînd însă performantele îno
tătorilor noștri la corespondente
le lor pe plan internațional, statisti
cile ne arată că ne aflăm cam la... 
jumătatea drumului. în ansamblu, 
se poate spune că înotul nostru a 
cîștigat o clasă valorică, dar pentru 
a se alinia în plutonul fruntaș mai 
are de trecut încă o clasă. Progre
sul înregistrat în prezent — aștep
tat de mult — se datorește extin
derii centrelor de copii, începută cu 
cîțiva ani în urmă, îmbunătățirii 
metodelor și condițiilor de pregăti
re. însă resursele în această direc
ție sînt mai mari și insuficient va
lorificate. La Cluj, de pildă, deși 
înotul are o veche tradiție, se lu
crează slab. Incepînd din luna oc
tombrie, prin darea în folosință a 
bazinului olimpic acoperit, înotă
torii clujeni vor avea condiții exce
lente de pregătire. Pentru a putea fi 
fructificate pe deplin aceste condi
ții e necesară o mai susținută ac
tivitate de inițiere, selecție și pre
gătire în tot timpul anului. Slab 
au fost reprezentate la acest cam
pionat și secțiile de înot din Ga
lați. Gica Manafu (15 ani) — cel 
mai bun „produs" actual al îno
tului gălățean — s-a comportat sub 
așteptări, deși rezultatele ei din pri
măvară anunțau doborîrea vechilor 
recorduri ale țării la 100 și 200 m 
bras.

Pe scurt, actualeȘp rezultate ale 
înotătorilor noștri, apreciate la a- 
devărata lor valoare, sînt mulțumi
toare și trebuie să constituie în pri
mul rînd un imbold pentru o mun
că mai susținută atît în rîndurile 
seniorilor cît și al juniorilor și co
piilor".

Aproape de miezul 
nopjii, cînd am părăsit 
clubul ziariștilor, Londra 
clocotea încă. Un imens 
șir de mașini încercau 
să-și facă loc spre peri
ferii, dar Kensyngtonul 
fusese blocat. Peste 30 
de „Triumph"-uri clacso- 
nau în cor în cin
stea echipei Angliei. 
Și grupuri de tineri, 
înveliți în drapelele 
Marii Britanii, aler
gau pe trotuare strigînd 
din răsputeri England, 
England. O lună rece 
lumina orașul cuprins de 
delirul victoriei. Obo
seala acestei zile extra
ordinare nu a împiedi
cat pe nimeni să arate 
fața bucuriei londoneze., 
în Piccadilly Circus și în 
Trafalgar Square, fetele 
„beatnicilor" s-au arun
cat în fîntîni, lăsîndu-se 
stropite de șuvoaie de
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Eugen BARBU

devreme, fortul simula
crului stadionului „Wem
bley", oferit de bucăta
rii hotelului. Consuma
rea „catedralei istorice" 
a fotbalului a fost făcu
tă cu o rapiditate în 
stare să întreacă chiar 
tempoul în care se des
fășoară fazele finale dm 
fața porților. La o masă, 
purtînd ca număr de or
dine cifra 32, Ramsey își 
degusta placid victoria. 
Pe obrazul său se citea 
o bucurie reținută, lucru 
firesc dacă ne gîndim 
la cîfe a trebuit să în
dure pînă a ajuns aici. 
Ziariștii și-au făcut cu 
prisosință datoria, între
rupând de cîte ori era 
posibil cina de triumf a 
campionilor lumii. Vede

apă. Se prevede o epi
demie de gripă în capi
tala Angliei. Dar să ne 
întoarcem la festivitatea 
din saloanele hotelului 
„Royal Garden", prezi
dată de către premierul 
Wilson, întors urgent de 
peste Ocean unde a a- 
vut într-o singură zi pa
tru întrevederi cu pre
ședintele Johnson, fapt 
ce i-a permis să parti
cipe la meciul de sîm- 
bătă.

Pentru a mai potoli 
din entuziasmul celor ce 
așteptau pe trotuare, lo
tul învingătorilor a tre
buit să iasă de două ori 
pe balcon și să arale 
mulfimii cupa „Jules Ri
met". Bobby Moore a 
simulat că aruncă pre
țiosul trofeu admirato
rilor, gest ce a fost pri
mit cu ropote de aplau
ze. Tot el tăiase cu un 
cuțit, cîteva minute mai

Ciclism

S-a încheiat
„Cupa orașului 

București"
Cursa ciclistă internațională 

„Cupa orașului București1' s-a în
cheiat ieri cu disputarea unei eta
pe pe drum de munte, trecînd 
prin Rîșnov, Pîrîul Rece, Predeal, 
cu sosirea la Poiana Brașov. Vic
toria a revenit rutierului român 
Fr. Gera, cronometrat pe distanța 
de 138 kilometri cu timpul de 3h 
57’10”.

în clasamentul final, primul loc 
a fost ocupat de olandezul Gabriel 
Mineboo, urmat de coechipierul 
său Harings la 4’58” și Gabriel 
Moiceanu la 5’02”.

PRONOSPORT
Concursul din 31 iulie 

Tehnometal—Din. Victoria (pauză) 2 
Tehnometal—Din. Victoria (final) 2 
Oltul Sf. Gh.—Tractorul Brv. x 
Metrom Brv.—Rulmentul Brv. x 
Progr. Reghin—A.S.A. Tg. Mureș 1 
Soda Ocna Mureș—Chimica Tir. 1 
Metalosport GL—Oțelul Gl. 2
Fructexport—Progresul Brăila x 
Electroputere—Progr. Strehaia 1 
Victoria Tg. Jiu—Metalul Tr. Sev. 1 
Flacăra roșie—Metalurgistul x
Chimia Suceava—Minobrad 1
Foresta—Metalul Rădăuți 1

KAZIMIR —
tradiție și actualitate

BUn clasament neoficial al celor opt campionate mondiale 
(acordînd 5 puncte primei clasate, 3 celei de-a doua etc.) 

s-ar prezenta astfel : 1. Brazilia 15 puncte (locul 3 în 1938, 
locul doi în 1950, cîștigătoare în 1958 și 1962); 2—3. Uruguay 
și R.F. Germană 11 puncte ; 4. Italia 10 puncte; 5—7. Ceho
slovacia, Ungaria, Suedia 6 puncte ; 8. Anglia 5 puncte; 9—11. 
Argentina, Austria, Portugalia 3 puncte etc.

HCu ocazia recepției organizate la Londra după terminarea 
campionatului mondial de fotbal, președintele F.I.F.A., 

Stanley Rous, a omagiat spiritul sportiv și curajul unora 
dintre echipele participante, citind, în primul rînd, selecționa
tele Braziliei, U.R.S.S., R.F. Germane și Mexicului. Totodată, 
președintele F.I.F.A. a mulțumit reprezentanților presei spor
tive din lumea întreagă pentru modul cum au relatat desfă
șurarea competiției.

B Clasamentul golgeterilor : 1. Eusebio (Portugalia) 9 goluri;
Haller (R.F.G.) 5; Hurst (Anglia), Bene (Ungaria), Becken

bauer (R.F.G.), Parkuian (U.R.S.S.) 4 goluri ; Artime (Argen
tina), Bobby Charlton (Anglia), Augusto (Portugalia), Torres 
(Portugalia), Malafeev (U.R.S.S.), Hunt (Anglia) 3 goluri. In 
total au fost marcate 89 goluri, tot atîtea ca și la campionatul 
din 1962.

H„Pickles“ — clinele care, în luna martie, a găsit într-un 
parc londonez „Cupa Jules Rimet", furată de la West

minster Hall — nu a asistat la finala campionatului mondial, 
deoarece... stăpînul său, marinarul David Corbett, n-a primit 
Invitația promisă de federația engleză de fotbal.

ÎN C î T E V A
O Campionatul european universitar 

de fotbal a continuat cu disputarea ul
timelor meciuri din cadrul grupelor pre
liminare. Iată rezultatele : Olanda — 
Franța 2—0 (1—0); Spania—România 
2—0 (2—0); R.F. Germană—Turcia 0—0; 
Iugoslavia — Portugalia 6-0 (1—0). Spa
nia, România, Iugoslavia și R.F. Ger
mană s-au calificat pentru semifinale.

O Echipa de tenis (tineret) a Româ
niei s-a clasat pe locul trei în grupa de 
la Plsen, pentru „Cupa Galea". între- 
cînd cu 3—0 formația R.D. Germane șl

tele interviurilor au fost 
frații Charlton, Bobby 
Moore, însoțit de fru
moasa sa soție, și mai 
puțin agresivul Stiles, 
care și-a arătat și în fața 
microfonului „colții de 
lup". Ball, unul din fac
torii victoriei Angliei, 
așa cum recunoaște 
Winterbotfom în decla
rația făcută azi presei, 
s-a dovedit a fi mai ti
mid. Cu un glas de elev 
răgușit, el și-a manifes
tat 'pe scurt bucuria de 
a aparține celui mai 
bun lot din lume. Și 
pentru ca umorul tradi
țional al englezilor să nu 
fie absent de la această 
sărbătoare, în balconul 
interior al hotelului au 
fost aduse și văduvele 
pomenite înfr-un repor
taj trecut, adică soțiile 
jucătorilor, care — între 
noi fie spus — nu ară
tau deloc ca niște femei 
reculese. Susținătoarele 
moralului britanic erau 
însoțite de un cîine 
mascotă, o autentică ve
detă a telegeniei. Cînd 
toată lumea a fost mul
țumită, au reapărut bu
cătarii cerîndu-și dreptu
rile : fiecare a primit 
cîte un autograf pe me
niurile tipărite sărbăto
rește.

Totul s-a încheiat des
tul de tîrziu, clacsone- 
tele automobilelor au 
cîntat pînă spre zori un 
imn automobilistic origi
nal, și acum, la cîteva 
ore după ce ceremoniile 
au luat sfîrșit, holul 
hotelului „Royal Gar
den" arată ca o sală de 
bal luni dimineața. Teh
nicienii string cablurile, 
ultimii reporteri înghe
suie pe frații Charlton 
într-un colț și le agață 
de gît, ca pe niște măr-

țișoare, micro-microfoa- 
nele cu ajutorul cărora 
dau ultimele interviuri. 
Amatorii de autografe, 
sfidînd puternica pază a 
poliției din jurul hotelu
lui, cer autografe lui 
Bobby Moore.

Am în față ziarele en
gleze de duminică ; ele 
au părăsit sobrietatea 
tradițională și publică 
uriașe fotografii ale go
lurilor marii finale, foto
grafia înmînării cupei ae 
către regina Angliei, 
profilul lui Ramsey și 
descrierea amănunțită a 
finalei. Unsprezecele en
glez este numit un un
sprezece format din 
băieți de aur. Mari elo
gii sînt aduse lui Alf 
pentru tenacitatea de 
care a dat dovadă, pen
tru credința lui nestră
mutată în destinul echi
pei antrenate cu toată 
perseverența. Unul din
tre cei mai înverșunați 
critici ai săi, Danny 
Blanchflower, cunoscut 
jucător britanic, recu
noaște că de aici înainte 
trebuie să-i plătească 
tribut. (Totul este bine 
cînd se termină cu bine). 
Chiar Sir Stanley Mat
thews, aflat înfr-un spi
tal după un grav acci
dent de automobil, se 
declară mulțumit de jo
cul echipei engleze.

Cea mai prețioasă de
clarație în legătură cu 
finala o face Helmuth 
Schon, antrenorul echi
pei vest-germane, recu- 
noscînd meritele învin
gătorilor săi. La rîndul 
său Ramsey gratulează 
pe învinși cu elogii foar
te mari. Ceea ce părea 
dubios unora, golul al 
doilea al echipei lui 
Seeler, este recunoscut 
ca valabil de către an
trenorul campionilor lu
mii. De altfel, patimile 
nu s-au stins încă : la 
Casa presei se duc dis
cuții înverșunate, între 
ziariștii rămași încă la 
Londra, în jurul valabi
lității celui de-al treilea 
gol britanic. Adevărate 
deducții detective se fac 
în legătură cu posibili
tatea ca mingea să fi 
fost respinsă în teren de 
către bară sau de plasă. 
Au apărut fotografii din 
unghiuri favorabile care 
atestă valabilitatea aces
tei lovituri reușite. Fil
mul prezentat de televi
ziune a contribuit și el 
la liniștirea unor spirite 
dar, ca totdeauna cînd 
se întîmplă asemenea 
lucruri, bănuiala încă 
plutește. Important mi se 
pare că învinșii au avut 
eleganța recunoașterii 
meritelor învingătorilor.

Cu asta orice discuție 
devine inutilă. Să în
cheiem și noi deci acest 
mic reportaj scris în ju
rul ultimelor evenimente 
legate de încheierea 
marii competiții fotbalis
tice.

R î N D U R I
cu 2—0 (proba de dublu nu s-a mai ju
cat) selecționata Olandei.

• La Leningrad se desfășoară în a- 
ceste zile Campionatele internaționale 
feroviare de atletism. Proba de 800 m 
plat a fost câștigată de sportivul ro
mân Horia Șlef, cu timpul de 1'51". La 
aruncarea suliței, victoria a revenit, de 
asemenea. unui concurent român : 
Gheorghe Popescu, care a realizat 
73,63 m.

* In ziua a 5-a a campionatelor eu
ropene de volei, rezervate echipelor da

juniori, selecționata masculină a Ro
mâniei a întrecut cu 3—1 echipa Unga
riei și ocupă locul 4 în clasament, la 
egalitate cu Franța (8 puncte fiecare).

• Capitala Greciei va găzdui între 2 
și 14 august sesiunea „Academiei olim
pice", la care vor participa delegați 
din 2? de țări. Cu acest prilej vor avea 
loc simpozioane și conferințe consacrate 
mișcării olimpice. Două din conferințele 
înscrise în program vor fi prezentate de 
foștii campioni olimpici Emil Zatopek și 
Bob Richards.

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
q. Oblig, 

cîștigătoare
Valoarea 

cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 23 274 44 100 000 100 000
1 47 435 43 75 000 75 000
1 56 956 06 50 000 50 000
1 55 120 23 25 000 25 000
1 52 226 17 10 000 10 000
1 07 391 06 5 000
1 11 879 50 5 000
1 13 534 32 5 000
1 15 031 42 5 000
1 21 182 05 5.000
1 42 086 28 5 000
1 49 386

Termi
nația 
seriei

14 5 000 35 000

60 134 13 2 000
60 151 26 2 000
60 681 34 2 000 360 000
60 172 30 1 000
60 358 36 1 000 120 000

600 13 45 800
600 47 37 800
600 93 05 800 1 440 000
2 112 TOTAL; 2 215 000

Cîștigurile revin, întregi, obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100, 50 
lei, și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 
1/8 din cîștigurile de mai sus. în va
loarea cîștigurilor este cuprinsă și va
loarea nominală a obligațiunilor cîști
gătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii.

DE LA ADAS
■ Administrația Asigurărilor de Stat a- 
nunță : la tragerea de amortizare a asi
gurărilor mixte de persoane, din 31 
iulie 1966. au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

1) K. W.H. ; 2) V. I. Z. ; 3) X, F.P.;
4) X. B. P.; 5) Y. W. W.; 6) P. F. V.;
7) R. D. Z. 8) U. F. K.

Orașele vechi constituie mărturii 
elocvente ale istoriei fiecărui po
por. Așa esfe și Kazimirul, o loca
litate veche, fondată în secolul 
al XlV-lea, sifuată în parfea de răsă
rit a Poloniei. Aici și-a avut reședința 
Kazimir cel Mare, de la care au rămas 
cunoscutele cuvinte : „Am găsit ora
șul de lemn și l-am lăsat din piatră". 
Vestigiile trecutului se mai păstrează 
și astăzi. Clădiri străvechi înconjoară 
piața, în mijlocul căreia se află o fîn- 
fînă ce a potolit setea multor gene
ralii. Casele, cu bogate ornamente, 
castelul de pe muchea dealului și 
cele cîteva silozuri pentru grîne sînt 
mărturii ale unui trecut îmbelșugat. 
Ce a dus la înflorirea orașului î

Răspunsul ce-l primim — comerțul. 
Mărfurile erau transportate pe Vistula, 
cu ajutorul vaselor, pînă la Gdansk, 
port la Marea Baltică. Legăturile sfrîn- 
se care s-au statornicit în trecut între 
cele două orașe, influența exercitată 
reciproc au făcut ca orașul lui Kazimir 
să i se spună și „micul Gdansk".

Istoria consemnează atît perioadele 
de înflorire, cîf și cele de regres ale 
orașului. După ce în secolele 
XVI—XVII cunoaște un apogeu al dez
voltării sale, orașul decade în urma 
războaielor cu suedezii. încetul cu în
cetul, vechea capitală a țării devine o 
localitate uitată, în care nu se mai 
întîmplă nimic. Tn anii celui de-al 
doilea război mondial a fost distrusă 
o mare' parte din clădiri.

Și acum... frumusețea locului — 
lunca plină de farmec a Visfulei, măr
ginită de dealuri acoperite cu păduri 
— atrage numeroși artiști plastici, tu
riști. Orașul cunoaște o nouă viață : 
s-au construit aci numeroase case de 
odihnă, localitatea devenind din acest 
punct de vedere unul dintre cele mai 
căufaie locuri din Polonia. Cu cîțiva 
ani în urmă a începui o mare acțiune 
de refacere a orașului. S-au păstrat 
în întregime linia și stilul vechilor 
clădiri, ceea ce-i conferă o notă ine
dită.
•înnoirile de la Kazimir sînf o ex

presie a marilor prefaceri realizate în 
anii construcției socialiste în întreg 
voievodatul Lublin. Nu departe de 
acest oraș, la Polawy, este în 
construcție un important combinat de 
îngrășăminte azotate. Turnurile lui 
înalte dau o înfățișare nouă luncii îm
pădurite a Vistulei. In cursul lunii iu
lie a avut loc aici darea în funcțiune 
a celei de-a doua linii de amoniac și 
uree. Pînă la sfîrșitul anului va intra 
în funcțiune și linia a treia. Ureea 
produsă aici esfe un îngrășămînf rea
lizat de dată mai recentă de către 
industria chimică poloneză, mult mai 
concentrat, avînd 46 la sută azot. 
Se remarcă nivelul tehnic ridicat al 
producției. Aici se produce amoniac 
sintetic pe baza unei licențe da
neze și uree după o licență japo
neză, cumpărată din Anglia. Toi aici

a început construcția unui nou obiec
tiv pentru producția de îngrășăminte 
chimice, care va fi o întreprindere se
parată. S-a defrișat pădurea din lunca 
Visfulei, s-a nivelat terenul și a în
ceput turnarea fundațiilor. Utilajele 
acestei fabrici sînt livrate de firma 
Voest — Austria. Polawy II va fi una 
dintre cele mai mari fabrici chimice 
din Polonia. Aici în 1970 se va pro
duce o treime din producția de în
grășăminte a țării.

La Polawy există și două insti
tute de cercetări agricole, cu o bogată 
activitate științifică. Primul — institu
tul de cercetare a solului — urmă
rește, în principal, cele mai eficiente 
mijloace de folosire a îngrășăminte
lor. Al doilea esfe institutul de cer
cetări veterinare — unicul de acest fel 
din Polonia. Aici lucrează 300 de oa
meni, dintre care 100 de specialiști 
cu studii superioare. Pe lîngă nume
roasele cercetări cu privire la bolile 
animalelor, institutul elaborează pro
cesul tehnologic care sta la baza pro
ducției de medicamente de uz vete
rinar.

Am vizitat și cîteva unități agricole 
în voievodatul Lublin. Tn cîmpiile din 
sud-estul voievodatului au fost crea
te numeroase gospodării de sfat. La
nuri întinse de cereale, rapiță, plante 
furajere asigură în fiecare an recolte 
mari. Cele 11 gospodării de stat din 
inspectoratul Mahnow însumează o 
suprafață de 11 000 de hectare. Activi
tatea lor se bazează îndeosebi pe 
dezvoltarea puternică a tehnicii, care 
esfe însoțită de creșterea simțitoare 
a producției. La Mahnow, pe lîngă 
fermele mari și culturile frumoase, a- 
trage atenția noua fabrică de făină de 
lucerna. Intr-o zi, ac; se produc 22 tone 
de făină, folosită la prepararea fura
jelor combinate. O parte e livrată 
unui număr de 6 gospodării de stat 
din inspectorat, iar cantilățile care 
prisosesc se exportă. Tntrucît gospo
dăriile sînt situate departe de locali
tăți, la Mahnow s-au construit 57 
case pentru muncitori și alți salariați, 
există un ambulatoriu, farmacie, școa
lă, brutărie etc. în această cîmpie 
îndepărtată, un colectiv de oameni 
inimoși fac ca pămînful să rodească 
din plin. De aici pleacă, spre orașele 
Poloniei, mii de tone de cereale, can
tități însemnate de carne și lapte.

Orașul Lublin, reședința voievoda
tului, poartă amprenta regiunii în 
care se găsește. Aici există numeroase 
întreprinderi pentru prelucrarea pro
duselor agricole : mai multe fabrici de 
zahăr, două de produse din carne, 
o fabrică pentru prelucrarea hameiu
lui etc.

Sînt numai cîteva aspecte din pro
filul unei regiuni în care tradițiile 
se îmbină armonios cu prezentul atît 
de bogat în realizări.

Ion HERȚEG
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întregime a utilajelor și instalați
ilor tehnologice. O asemenea ce
rință este îndeplinită de majorita
tea ministerelor titulare de in
vestiții. Totuși, acestei probleme 
nu i se acordă încă peste tot aten
ția cuvenită. Cînd este vorba de 
nerealizarea unor obiective ale mi
nisterelor industriei chimice, ener
giei electrice, industriei ușoare, în- 
tîlnești, în continuare, aceleași jus
tificări: necontractarea unor utilaje, 
contractarea lor la termene neco
relate cu cele de punere în func
țiune, nelivrarea utilajelor la mo
mentul oportun. De pildă. Minis
terul Industriei Chimice nu con
tractase din import, pînă la sfîrși
tul semestrului I, pentru propriile 
investiții, decît un volum nesatis
făcător de utilaje; termenele de 
livrare a utilajelor pentru linia a 
IV-a de Rotație de la Tarnița 
sînt stabilite cu 1—3 luni mai 
tîrziu decît prevederile din grafi
ce privind terminarea lucrărilor 
de montaje.

Se înțelege că o mare răspun
dere revine și întreprinderilor 
constructoare de mașini, chemate 
să livreze utilajele contractate la 
termen și de calitate corespunză
toare. Din păcate, unele uzine nu 
își îndeplinesc întotdeauna îndato
ririle, ceea ce a dus la încălcarea 
termenelor de dare în funcțiune a 
unor noi obiective. Uzinele „Grivi- 
ța roșie“-București n-au livrat nici 
pînă acum preîncălzitoarele Uzi
nei chimice din Pitești, deși ter
menul a expirat la... 31 ianuarie.

Este greu de presupus că cei 
răspunzători de asigurarea utila
jelor — în speță conducerile unor 
ministere — nu știu că în aseme
nea situații lucrările pe șantiere 
nu se pot desfășura normal, că ter
menele de punere în funcțiune ră- 
mîn doar pe hîrt.ie. ca o preve
dere formală. în acest domeniu 
este absolut necesară o interven
ție promptă, hotărîtă. Dar nu de 
genul celei recomandate într-un 
articol publicat la 16 iulie a.c. în 
ziarul „Constructorul" — organ 
care se adresează șantierelor. în 
acest articol, autorul arată că, în- 
trucît eșalonarea livrării utilaje
lor nu este judicios corelată cu 
mersul construcțiilor, la combina
tele chimice de la Craiova și Tr. 
Măgurele realizarea planului valo

ric anual al direcției generale de 
resort din Ministerul Industriei 
Chimice este de pe acum pusă sub 
semnul întrebării. Pentru ca totuși 
planul pe direcția generală să fie 
îndeplinit, se arată în articol — a- 
dică global, nu de fiecare unitate 
în parte — colectivele șantierelor 
de la alte obiective, care au posi
bilități de depășire a sarcinilor va
lorice, sînt chemate să le valorifi
ce din plin. O asemenea soluție, de 
a face ca unele șantiere să „tră
iască" din realizările altora, incit 
direcția generală să poată fi scoa
să „basma curată", nu poate fi ad
misă. în realitate, articolul uită de 
interesele economiei naționale și 
pledează pentru absolvirea de răs
pundere a ministerului amintit, 
întrucît acesta nu a asigurat con
dițiile necesare bunei desfășurări 
a lucrărilor la toate obiectivele.

O mare responsabilitate pentru 
accelerarea ritmului de realizare 
a planului de investiții revine or
ganizațiilor de construcții-montaj 
și conducerilor de șantiere. Cum 
s-au pregătit ele în vederea unui 
ritm intens de lucru ? Au luat 
măsurile necesare pentru ca lu
crările să se desfășoare accelerat, 
în concordanță cu termenele de 
punere în funcțiune a obiective
lor ? într-un șir de cazuri faptele 
dau, în general, un răspuns pozi
tiv la aceste întrebări. Totuși, pe 
anumite șantiere, asigurarea forței 
de muncă necesară nu a fost privi
tă — și continuă să nu fie privită 
— ca o problemă majoră, de care 
depinde realizarea la timp a lucră
rilor. în mod cu totul necorespun
zător se ocupă de recrutarea for
ței de muncă cîteva foruri de re
sort și organizații de construcții 
din cadrul ministerelor industriei 
construcțiilor, petrolului, industriei 
alimentare. Pentru șantierul de 
la Combinatul industrial de în- 
grășare a porcilor de la G.A.S. 
Palota, regiunea Crișana, Trustul 
nr. 5 Brașov nu a asigurat, în lu
nile mai și iunie. 1 300 de munci
tori. Din această cauză, nu s-au 
putut realiza lucrări în valoare 
de 6,5 milioane de lei. Este mo
mentul să se pună capăt unor 
asemenea neajunsuri. Există posi
bilități suficiente pentru ca șan
tierele să nu ducă lipsă de forță 
de muncă. Numai .că ele trebuie 
fructificate operativ, preîntimpi- 
nîndu-se, în acest fel, orice tără

gănare, mai ales în această pe
rioadă favorabilă ritmului intens 
de lucru pe șantiere.

Pe unele șantiere, aproviziona
rea cu materiale, îndeosebi con
strucții metalice, prefabricate și 
chiar cu cărămidă și balast tre
buie îmbunătățită. Aceasta pen
tru a preîntîmpina întîrzierile la 
unele lucrări și a folosi cu randa
ment înalt utilajele. Totodată, 
nu poate fi trecut cu vederea faptul 
că un număr de .41 întreprinderi 
de construcții au depășit prețu
rile de deviz planificate cu peste 
48 milioane de lei. Am căutat să 
aflăm dacă cei v'inovați de aceas
tă risipă în „bugetul investițiilor" 
au fost trași la răspundere. Nici la 
Ministerul Economiei Forestiere și 
nici la Ministerul Energiei Elec
trice — care au depășiri mai mari 
— nu am constatat că au fost lua
te măsuri sau că există cel puțin 
intenția de recuperare a sumelor 
irosite. Se impune ca conduceri
le celor două ministere să reflec
teze profund asupra consecințelor 
slabei gospodăriri a fondurilor de 
investiții, consecințe ce nu tre
buie suportate de economia națio
nală. să determine reîntregirea 
sumelor cheltuite ineficient și diri
jarea competentă a activității șan
tierelor.

Pînă la sfîrșitul anului a rămas 
de realizat un important volum 
de investiții, în semestrul II ur- 
mind să fie date în exploatare un 
mare număr de obiective, inclusiv 
restanțele din primele șase luni. 
Trebuie acționat cil hotărîre pen
tru aplicarea celor mai eficiente 
măsuri în vederea grăbirii ritmu
lui de execuție .și dării în ex
ploatare a tuturor obiectivelor 
planificate. Este necesar ca titula
rii de investiții, proiectanții și 
constructorii să-și unească efbr- 
turile, într-un front comun, în 
scopul creării condițiilor necesare 
bunei desfășurări a lucrărilor pe 
șantiere. Comitetele regionale, ra
ionale și orășenești de partid au 
îndatorirea să analizeze de urgen
tă stadiul lucrărilor și. prin măsuri 
concrete, operative și eficiente, să 
determine înlăturarea deficiențe
lor, mobilizarea largă a colective
lor de constructori și proiectanți 
și creșterea răspunderii pentru 
îndepliniiea integrală a planului 
de investiții pe primul an al cinci
nalului.



Situație confuză 
in Nigeria

Potrivit știrilor încă 
pufine și partial con
tradictorii care sosesc 
din Nigeria, guvernul 
generalului Ironsi, co
mandantul suprem al 
armatei federale, in
staurat la putere la 15 
ianuarie, în această 
fără, în urma unei lovi
turi de stat, se loveș
te de o rebeliune mili
tară de mari proporfii.

Joi seara mai multe 
unifăfi ale armatei ni- 
geriene s-au răsculat, 
punînd stăpînire prin
tre altele pe aeropor
tul din Lagos, capitala 
tării. Tulburări au fost 
semnalate și în alte 
loca I ifăfi.

Primele informații di
fuzate din Lagos au 
anunfat că guvernul 
ac|ionează în direcția

nile unităților răsculate, 
împreună cu cî(iva 
dintre colaboratorii săi 
apropiafi, printre care 
locotenent - colonelul 
Fajuryi, guvernatorul 
provinciei de vest și 
comandantul aceleiași 
regiuni militare. Tot 
sîmbăfă la Lagos s-a 
anunțat că în timpul 
ciocnirilor, care au a- 
vuf loc după declanșa
rea răscoalei, au fost 
ucise peste 50 de per
soane.

In sfîrșif, în cursul 
zilei de duminică pos
tul de radio Londra a 
transmis că între rebe
lii care continuă să-l 
defină pe generalul 
Ironsi ca ostatec și re
prezentanții guvernului 
central ar fi început 
tratative cu privire la

înăbușirii rebeliunii, 
înaltul comisariat al Ni
geriei la Londra a de
clarat vineri noaptea 
că guvernul „este slă- 
pîn pe situație", și 
speră să instaureze 
„pacea și liniștea în 
cel mai scurt timp". 
Precizînd că orașele 
care sînt principalele 
focare ale rebeliunii 
au fost declarate zone 
militare, comunicatul 
anunță, de asemenea, 
introducerea stării de 
asediu și instituirea în 
întreaga tară a unor 
tribunale militare „pen
tru a examina motive
le tulburărilor".

Știrile sosite în cursul 
zilei de sîmbăfă au a- 
dus însă date noi des
pre amploarea rebeli
unii. Cercuri din apro
pierea rebelilor au a- 
nunfaf că șeful guver
nului, generalul Ironsi, 
care în momentul iz
bucnirii rebeliunii se 
afla la Ibadan (160 km 
nord de capitală) a că
zut prizonier în mîi-

formarea unei noi ad
ministrații.

La Alger, observato
rii amintesc că actuala 
situafie este rezultatul 
stării de instabilitate 
politică ce se manifestă 
în Nigeria, ca și în alte 
țări ale continentului 
negru, încă de la pro
clamarea independen
tei. Unei serii de pro
bleme lăsate moștenire 
la cucerirea indepen
dentei i s-au adăugat 
mereu altele, compli- 
cînd situafia din a- 
ceastă fără. Se știe că 
teritoriile din nord sînt 
locuite îndeosebi de 
triburile Hausa și Ful- 
be, aflate în etapa fe
udală a orînduirii lor 
sociale. In vestul și 
estul fării trăiesc popu
lațiile Ibo și lomba, 
mai evoluate pe plan 
social și economic. în 
afară de aceasta, în 
nord predomină din 
punct de vedere reli
gios islamismul, iar în 
celelalte regiuni alte re
ligii inclusiv creștinis

mul. La eliberare, Ni
geria a primit o orga
nizare federală, cu 4 
provincii autonome 
(Nord, Vest, Vestul 
mijlociu și Estul). întru- 
cît majoritatea popu
lației și deci a alegă
torilor locuiau — po
trivit unui recensămînt 
— ce e drept contes
tat — în nord, repre
zentanți' acestei re
giuni au obfinut o si- 
fuafie dominantă, atîf 
în parlament, cîf și în 
guvern. în timpul gu
vernării Nigeriei de 
către civili, în viata 
politică a (ării s-au 
semnalat adesea cioc
niri violente între di
feritele regiuni.

Luînd puterea, cu 
scopul anunfaf de a 
pune capăt deselor tul
burări care au avut loc 
în fără, guvernul mili
tar al generalului Ironsi 
a anunfaf dizolvarea 
tuturor partidelor po
litice și a tuturor orga
nizațiilor fondate pe 
legături tribale. în a- 
celași timp, decretul de 
dizolvare a inclus însă 
și organizații progre
siste, ca Partidul socia
list muncitoresc și ță
rănesc, Congresul ni
gerian al tineretului și 
Consiliul nigerian al 
păcii. Militarii sperau 
că vor reuși prin di
zolvarea partidelor să 
tempereze disensiunile, 
ceea ce de fapt nu s-a 
întîmplaf. Da altfel, 
presa semnala o. serie 
de disensiuni în rîndul 
echipei de militari a- 
flafi la conducerea fă
rii, disensiuni privitoare 
la măsurile luate, prin
tre care și hofărîrea de 
a aboli sistemul fede
ral al Nigeriei.

Orientarea conducă
torilor răscoalei militare 
în curs nu este bine 
cunoscută, dar, după 
informațiile de pînă a- 
cum, ei par a se opu
ne acestei ultime hofă- 
rîri a guvernului Ironsi.

C. BENGA

în apropiere de lacul Yomonaka s-a desfășurat cel de-al 8-lea Festival al păcii 
și prieteniei tineretului din Japonia, la care au participat circa 4 000 de tineri și 
studenfi. Una din lozincile sub care s-a desfășurat festivalul a lost aceea a opo
ziției față de agresiunea americană în Vietnam și solidaritate cu tineretul viet

namez.
Foto : Japan Press

Proteste împotriva agresiunii

• NEW YORK. într-o cuvîntare 
rostită la Detroit, președintele „Co
mitetului studențesc de coordona
re a acțiunilor neviolente", S. To- 
keley Caramichael, a cerut negri
lor din S.U.A. să refuze să lupte 
în Vietnam. „Trebuie să spunem : 
nu intenționăm să participăm la 
războiul vostru murdar. Eu vă cer 
să rămîneți în S.U.A. și să luptați 
aici", a spus Caramichael.

Vietnam
părării al S.U.A. a recunoscut — 
transmite agenția U.P.I. — că pînă 
în prezent forțele americane au 
distrus în Vietnamul de sud cu a- 
jutorul substanțelor chimice cul
turi pe o suprafață de 100 000 acri.

Substratul unor comenzi
S. U.A. comandă motoare pentru avioane în Anglia, 
dar cere Angliei să cumpere... avioane din S.U.A.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Citînd surse informate, corespon
dentul din Washington al agenției 
Reuter transmite că în cadrul în
trevederilor de la Casa Albă de 
săptămîna trecută, președintele 
Johnson i-a dat asigurări premie
rului britanic Harold Wilson că 
S.U.A. va achiziționa motoare bri
tanice Rolls Royce în valoare de 
100 milioane dolari. Aceste motoa
re vor fi folosite pentru noul tip 
de avion „A-7“ al forțelor aeriene 
ale S.U.A. în cercurile politice se 
apreciază că aceasta va fi una 
dintre cele mai mari comenzi de 
echipament militar pe care S.U.A. 
o fac în Anglia.

Pe de altă parte însă, președin
tele a amintit premierului britanic 
că Anglia are de respectat angaja
mentul privind achiziționarea unui 
număr de avioane militare ameri
cane. După cum se știe, este vorba 
de avioanele „F-lll" ce urmează 
să fie furnizate de S.U.A. aviației 
britanice. în ultima vreme, însă, 
în Camera Comunelor, numeroși 
deputati, în special deputati labu
riști de stînga, au cerut guvernu
lui să reducă cheltuielile militare 
prin retragerea unei părți impor
tante din forțele britanice din stră
inătate și prin renunțarea la achi
ziționarea avioanelor „F-lll".

e MOGADISCIO. Popoarele iu
bitoare de pace din lumea întreagă 
trebuie să sprijine cu hotărîre ero
icul popor vietnamez și să oblige 
pe agresorii americani să se retra
gă din Vietnam, a declarat în ca
drul unui miting de solidaritate cu 
poporul vietnamez, care a avut loc 
la Mogadiscio. Ismail Hadji Mar- 
same, unul din liderii partidului 
Uniunea democrată din Somalia, 
încercările de a constrînge poporul 
vietnamez să depună armele prin 
extinderea războiului sînt sortite 
eșecului. Problema vietnameză, a 
subliniat el, poate fi rezolvată nu
mai după retragerea trupelor ame
ricane din Vietnam.

e OTTAWA. Membrii Comite
tului pentru încetarea războiului 
din Vietnam au inaugurat sîmbă
tă, printr-o mare manifestație, care 
a avut loc pe colinele din apropie
rea clădirii parlamentului cana
dian, o serie de demonstrații de 
protest împotriva politicii' S.U.A. 
în Vietnam.

★
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Un reprezentant al Ministerului A-

LUPTA CU PIRAȚII ETERULUI ÎNCEPE
Era o vreme cînd piratul prins 

nu avea scăpare. îl aștepta în mod 
sigur ștreangul atîrnat de catarg. 
Pirații moderni, care în loc să bîn- 
tuie mările infectează eterul, au o 
soartă mai blîndă. Riscul maxim 
este închisoarea pînă la doi ani și 
o gamă de amenzi mai mult sim
bolice. Acestea sînt pedepsele pre
văzute de noul proiect de lege pre
zentat de ministrul poștelor al 
Marii Britanii în Camera Comune
lor. După îndelungate campanii în 
presă și după repetatele intervenții 
ale postului oficial B.B.C., căruia 
i se răpea o mare parte a ascul
tătorilor, posturile de radio-pirat 
sînt puse în fine în afara legii. 
Sub interdicție intră proprietarii 
navelor și instalațiilor, echipaje, 
prezentatori, furnizori de orice fel. 
precum și reclamele firmelor in
dustriale și comerciale, sursa cîș- 
tigurilor ilicite ale piraților. Orice 
persoană implicată în asemenea 
operații de emisiune sau aprovi
zionare va putea fi dată pe mîna 
justiției britanice. Deși cu întîr- 
ziere, Marea Britanie se aliniază 
astfel altor țări vest-europene care 
au semnat o convenție de inter
zicere a pirateriei undelor.

Dar, departe de a fi încheiată, 
lupta abia începe de fapt. Printre 
pirați se numără destui gentleman! 
onorabili cu relații multiple în lu
mea marelui business ; de radio — 
piraterie sînt legate interese ale 
unor firme britanice, precum și cu 
capital internațional. Avînd în

spate asemenea redutabile prop
tele, pirații au declarat că se vor 
bate pentru ceea ce ei numesc „lij 
bertățile" pe care, cică, le încalcă 
legea. Au și fost create birouri spe
ciale care reprezintă posturile-pirat 
și care intervin pe lîngă deputați 
pentru a-i convinge să combată 
proiectul de lege, iar unele posturi 
ca „Radio-270“, emit apeluri în 
care cer ascultătorilor să exercite 
presiuni asupra deputaților din

CORESPONDENȚĂ

din londra

circumscripțiile lor. Apar astfel 
unele implicații electorale.

Se cere, pur și simplu, „legali
zarea" pirateriei, în condiții care 
să permită posturilor respective să 
debarce pe pămînt și să acționeze 
ca „pirați cinstiți", cu impozitele 
achitate. Se știe, de pildă, că de
putatul conservator Paul Bryan va 
critica în Camera Comunelor pro
iectul de lege, pe motiv că celor 
20 milioane de ascultători ai postu- 
rilor-pirat nu li se oferă în schimb 
la posturile oficiale muzică ușoară 
fără întrerupere. Se crede că pen
tru a face față acestei situații, 
B.B.C. va introduce pînă la urmă 
un asemenea „program", în vede
rea căruia s-au și făcut unele pro
puneri.

Si

Pentru a evita neplăcerile și ri
gorile legii, pirații își pregătesc 
propriile lor măsuri de precauție, 
cu intenția fățiș declarată de a-și 
continua activitatea. în primul rînd 
vor avea grijă să rămînă în afara 
apelor teritoriale, unde legea nu-i 
poate ajunge, iar în al doilea rînd 
nu vor mai folosi personal brita
nic, își vor muta birourile în alte 
țări vest-europene, iar reclamele le 
vor contracta prin intermediul unor 
firme străine cu sediul în New 
York sau Paris. Purtătorii lor de 
cuvînt afirmă că legea — pe care 
ei o pot ocoli atît de ușor — va 
dăuna de fapt firmelor britanice. 
Pentru că produsele străine, in
clusiv cele . vîndute pe piața en
gleză, vor avea în continuare pu
blicitate, în timp ce produsele bri
tanice, lovite de interdicție, vor fi 
dezavantajate în lupta de concu
rență.

Deocamdată pirații privesc lucru
rile cu mult calm. Proiectul ur
mează a căpăta puterea de lege și 
a intra în vigoare abia la anul vi
itor, prin luna martie. Joi seara, 
două noi posturi pirat și-au săr
bătorit proaspăta lor intrare în e- 
ter, la unul din cele mai elegante 
hoteluri londoneze — .,Hilton". Se 
spune că a fost o recepție fastu
oasă, cu valuri de șampanie, cu 
multă bună dispoziție și optimism. 
Se spune că a costat 10 000 de lire. 
Piraților le merge bine.

L. RODESCU

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii’. Tel. 17 60 10, 17 60 20.

Vizita delegației
de ziariști români în Grecia

ATENA 31. Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Delegația ziariștilor români, 
care se află în Grecia într-o vizi
tă oficială, a avut întrevederi cu

Proiecte de dezvoltare 
a Zambiei

LUSAKA 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, luînd cuvîntul la un miting ți
nut duminică la Lusaka, a adresat 
liderilor din țările africane apelul 
de a participa la o cooperare în ve
derea dezvoltării economice a con
tinentului african. El a avertizat 
împotriva pericolului exploatării 
din punct de vedere economic a 
Africii de către puterile străine. Pe 
de altă parte, Kaunda a vorbit 
despre proiectele de dezvoltare' 
economică a Zambiei. Printre al
tele, el s-a referit la proiectul de 
construire a liniei de cale ferată 
dintre Tanzania și Zambia, a hi
drocentralei de pe rîul Kafue, pre
cum și a conductei petroliere.

ministrul adjunct al președinției 
Consiliului de Miniștri al Greciei, 
Dimitrios Gheorghiou, cu minis
trul marinei comerciale, Mavri- 
doglu și cu prof. Ghiorgakis, pre
ședintele Oficiului national de tu
rism, precum și cu reprezentanții 
celor trei uniuni ale scriitorilor 
greci.

Cu prilejul prezentei în capitala 
Greciei a ziariștilor români, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Atena, Mircea Bălănescu, 
a oferit o masă la care au parti
cipat Dimitrios Gheorghiou, Kavu- 
nidis, directorul presei din Minis
terul Afacerilor Externe, și alte 
persoane oficiale.

SUDAN

Formarea noului
guvern amînaîă

KHARTUM 31 (Agerpres). — în 
Capitala sudaneză continuă con
sultările între noul prim-ministru 
Sayed Sadik el Mahdi și reprezen
tanții celor două partide, Al Umma 
și Partidul național unionist, în' 
vederea formării unei noi coaliții 
guvernamentale. Contrar așteptă
rilor, menționează însă agențiile de 
presă, noul prim-ministru întîmpi- 
nă dificultăți în încercările sale de 
desemnare a noilor componenți ai 
guvernului.

Congresul Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia

TOKIO 31 (Agerpres). — La 31 
iulie, la Tokio s-au deschis lucră
rile celui de-al 31-lea Congres al 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia, cea mai puternică or
ganizație sindicală din Japonia, 
care numără aproximativ, 4,5 mi
lioane de membri.

în cuvîntul de salut adresat Con
gresului, președintele Partidului 
socialist din Japonia, Kozo Sasaki, 
a cerut Consiliului General al Sin
dicatelor să fie 
clanșarea unei

pregătit pentru de- 
greve generale în

SALISBURY

Expulzarea 
unor cadre 
universitare

SALISBURY 31 (Agerpres). — 
Autoritățile rhodesiene au hotărît 
sîmbătă expulzarea a opt dintre 
cei nouă profesori universitari, a- 
restafi miercuri sub acuzația de a 
se fi pronunțat împotriva discri
minării rasiale și a regimului de 
la Salisbury. Expulzarea celor opt 
cadre didactice universitare (cinci 
englezi, un canadian, un norvegian 
și un italian) este considerată ca 
reprezentînd răspunsul guvernului 
Smith la cererea autorităților bri
tanice de a pune în libertate pe cei 
reținuți în urma recentelor inci
dente rasiale care au avut loc la 
Universitatea din Salisbury.

unul din fronturile angoleze, un transport de trupe colonialiste portu
gheze a nimerit într-o ambuscadâ a forțelor patriotice

Pe

semn de protest împotriva bombar
damentelor efectuate de către a- 
viația americană asupra suburbi
ilor orașului Hanoi și a portului 
Haifong. El s-a pronunțat pentru 
desfășurarea unor largi acțiuni de 
masă în vederea anulării tratatu
lui „de securitate" japono-ameri- 
can.

Raportul Consiliului General al 
Sindicatelor a fost prezentat Con
gresului de către Akira Ivai, se
cretar general al Consiliului.

Greva mecanicilor 
de avioane de la cinci 
mari companii aerie
ne din S.U.A. a in
trat în cea de-a 4-a 
săptămână. Președin
tele Johnson a inter
venit sîmbătă, pentru 
a 3-a oară, cu scopul 
de a pune capăt con
flictului de muncă. 
Tot sîmbătă, la Casa 
Albă au fost stabili
te prevederile unui 
nou contract de mun
că pe o perioadă de

trei ani. 13 000 de 
mecanici din cei 
35 000 au anunțat du
minică seară că res
ping contractul pro
pus.

După cum se știe, 
greva a afectat trans
porturile de pasageri 
ale S.U.A., atît inter
ne, cît și externe. Pe 
de altă parte, un alt 
conflict a izbucnit la 
una din cele cinci 
companii aeriene din 
S.U.A. — „Trans-

world Air lines". De 
data aceasta, piloții 
cer achitarea salari
ilor pe perioada gre
vei. Ei au propus 
companiei ca această 
problemă să fie su
pusă arbitrajului. în 
fotografie : Avioanele 
rămîn pe pistă. U- 
nul din aeroporturile 
din apropiere de New 
'York afectate de 
grevă.

(Telefoto :
U.P.I.—Agerpres)

H PEKIN. La 30 iulie, premierul Consiliului de Stat al R. P.
Chineze, Ciu En-lai, a avut o convorbire cu Ghulam Fa- 

ruque, ministrul comerțului al Pakistanului. în aceeași zi, mi
nistrul pakistanez și-a încheiat vizita de prietenie în R. P- 
Chineză, plecînd spre patrie.

H KUWEIT. Ministerul Poștelor și Telegrafului din Kuweit 
a ordonat întreruperea tuturor serviciilor poștale între 

Portugalia și Kuweit, începînd cu data de 31 iulie a. c.

H TOKIO. în Japonia a avut loc o remaniere a guvernului.
Vechiul cabinet și-a prezentat duminică demisia pentru a 

da posibilitatea primului ministru Sato să formeze un nou 
cabinet. Potrivit observatorilor politici din capitala japoneză, 
această remaniere a avut loc în vederea alegerilor gemiale, 
care se vor tine la începutul anului viitor.

BROMA. Cabinetul de miniștri Italian a aprobat sîmbătă 
bugetul pe anul 1967 cu un deficit de aproximativ 1 164 

miliarde lire, ceea ce reprezintă, cu 30 la sută mai mult decît 
în anul precedent. Bugetul urmează să fie supus spre apro
bare Parlamentului.

EjS BOGALUSA. Un om de culoare, Clarence Triggs, a fost 
™ găsit împușcat într-o mașină în apropiere de Bogalusa 
(statul Luisiana — S.U.A.). După cum se știe, în Luisiana au 
avut loc nenumărate incidente rasiale. Politia face cercetări 
pentru descoperirea criminalilor, care pînă în prezent nu sînt 
cunoscuti.
K3 TOKIO. 10 000 de persoane au participat duminică la o 

manifestație antiatomică la Tokio. Participantii au păstrat 
uri moment de reculegere în memoria victimelor bombarda
mentelor atomice americane asupra orașelor Hiroșima și Na- 

• gasaki. Ei au adresat poporului vietnamez un mesaj de solida
ritate cu lupta împotriva imperialismului american.

BUj FLORENȚA. Primarii din localitățile regiunii Florența, care 
au manifestat vineri pe străzile orașului în semn de pro

test împotriva politicii duse de S.U.A. in Asia de sud-est, au 
fost suspendați din funcție pe termen de cinci zile de către 
prefectul Florenței. Pe de altă parte, ei vor fi judecați, de
oarece au fost denunțați de politie că au format o coloană 
care a străbătut centrul orașului, fără să fi primit în prealabil 
o autorizație.

Eg] NEW YORK. Apollo Kironde, șeful delegației Ugandei la 
™ O.N.U., a fost numit sîmbătă președinte în funcție al Con
siliului de Securitate pe luna august.

E3 KINSHASA. Consulul general belgian de la Lubumbashl 
““ (fost Elisabeth viile) a fost declarat persona non grata și 
invitat să părăsească tara în 21 de ore, menționează un co
municat al Ministerului de Externe din Congo (Kinshasa), dat 
publicității sîmbătă după-amiază în capitala tării.

O HAVANA. La 30 iulie au început la Havana lucrările ce- 
™ lui de-al IV-lea Congres al studenților latino americani. 
La acest congres participă reprezentanți a peste 20 de or
ganizații studențești din America Latină, precum și reprezen
tanți ai Federației Mondiale a Tineretului Democrat și ai Uniu
nii Internationale a Studenților.

SANAA. într-o declarație făcută presei, Abdel Rahman 
Iriani, membru al Consiliului republican yemenit a anun- 
că alegerile pentru Adunarea Consultativă a Yemenului 
avea loc în interval de o lună.

W3 CIUDAD DE MEXICO. Un val de căldură s-a abătut în 
ultimele zile asupra orașelor din nord-estul Mexicului. 

După cum menționează ziarul „El Heraldo", 65 de persoane 
au pierit ca urmare a deshidratării, Iar peste 400 se află în 
stare gravă. Potrivit aceluiași ziar, temperatura maximă înre
gistrată în ultimele zile a fost de 52 grade la umbră.

ES! TAȘKENT. Agenția TASS anunță că în dimineața zilei de
31 iulie stațiile seismice din orașul Tașkent au înre

gistrat un nou cutremur de gradul 5—6. Corespondentul din 
Tașkent al agenției TASS anunță că viata in oraș se desfă
șoară normal. în urma cutremurului nu au fost înregistrate 
pagube materiale. Potrivit seismologilor, epicentrul cutremu
relor se află la o adincime de 3 km. Potrivit agenției citate, 
de la 26 aprilie a. c. pînă în prezent la Tașkent au fost în
registrate 618 cutremure.
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