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Știinfa românească 
trăiește . adevărate 
zile de reînnoire. Pe 
rădăcinile vechilor 
tradiții răsar mereu 
noi mlădițe, care-i 
asigură vitalitatea, 
permanența și afir
marea pe plan na
tional și mondial. 
Pentru prima oară, 
avem în față oglinda 
clară a ceea ce vom 
întreprinde pe tărim 
științific și tehnic, 
căci elaborarea cin
cinalului de cerceta
re științifică, în strîn- 
să conexiune cu pla
nul economic de 
dezvoltare generală 
a tării ne oferă che
ta materializării unei 
etape fără precedent 
în istoria științei ro
mânești. Așa cum
este conceput, pro
gramul unitar al cer
cetării științifice
,;r9ează premise fa
vorabile pentru o 
mai bună utilizare a 
potențialului științi
fic, a îndrumării e- 
forturilor oamenilor 
de știință spre 
zolvarea celor 
Btringente 
cercetare, 
dezvoltării 
dente a 
noastre.

Măsurile 
concrete,
nunt, menite să asi
gure traducerea în 
viață, realizarea in
tegrală a programului 
rămîn desigur de 
competența fiecărei 
unităfi de cercetare. 
Multe din aceste mă
suri se pot concre
tiza pe parcurs în 
funcție de etapele

re- 
mai 

deteme
necesare 

ascen- 
societătii

practice, 
de amă-
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muncii de cercetare, 
se pot preciza mai 
bine în procesul de 
desfășurare a crea
ției, scotînd la iveală 
multiple rezerve in
terne. Acest flux viu 
de măsuri și initia
tive trebuie să aibă 
în vedere o mai 
bună organizare a 
activității unităților 
de cercetare, utiliza
rea rațională a echi
pamentului științific, 
valorificarea și ca
nalizarea tuturor e- 
nergiilor.

In mod inerent, în 
unități vor avea loc 
pasionante dezba
teri, utile consultații 
pe marginea progra
mului. Este de dorit 
ca aceste discuții să 
aibă un caracter 
larg de consultare, 
de verificare a po
tențialului existent. 
Ele vor trebui să 
precizeze și condiții
le concrete în vede
rea asigurării reali
zării planurilor de 
cercetare. Ne refe
rim, în primul rînd, 
la precizarea etape-

lor de muncă, la o 
mai bună organiza
re și utilizare 
zei materiale 
elementului 
Personal, cred 
această direcție 
xistă multiple rezer
ve interne de prim 
ordin care merită să 
fie evidențiate cu 
prilejul discutării 
programului. Mi se 
pare extrem de util 
ca fixarea etapelor 
de cercetare să se 
facă cu deosebită 
atenție : baza mate
rială de care dispu
ne fiecare institut, 
posibilitățile de con
struire sau achizi
ționare la timp a a- 
paraturii și utilajelor 
necesare să fie cîn- 
tărite și apreciate 
cit mai realist. N-ar 
fi de dorit ca aceas
tă inventariere a bu
nurilor științifice să 
se aplice mecanic și 
oamenilor. în eva
luarea potențialului 
uman se cere multă 
suplețe, discernămint 
șl probitate ; trebuie 
să prețuim la justa ei

a ba- 
și a 
uman, 
că în

e-

valoare calitatea 
pregătirii profesiona
le a tehnicienilor și 
cercetătorilor, che
mați să presteze o 
muncă științifică.

Anumite piedici 
care mai grevează 
încă asupra optimei 
desfășurări a activi
tății unor unități de 
cercetare se cer în
lăturate în mod ho- 
tărît : se știe, de pil
dă, că una dintre 
preocupările de sca

ca- 
lu-

mă ale unor institu
te este studiul și rea
lizarea de aparate 
sau utilaje, în vede
rea cercetării unui 
anumit fenomen fi
zic sau chimic în 
drul tematicii de
•cru. După ce a fost 
însă utilizat într-o 
unitate, echipamen
tul începe să vege
teze, să fie folosit 
înir-o măsură insufi
cientă. Ținînd seama 

' însă de performan-

tele și de prețul de 
cost al acestor apa
rate, ne întrebăm de 
ce n-ar putea servi 
și altor institute sau 
chiar procesului de 
producție ?

Pe de altă parte, 
o .serie de obstacole 
de natură adminis
trativă îngreunează 
de multe ori con
struirea în serie a 
unui aparat științific 
valoros, conceput de 
specialiștii români. 
Formele necesare 
pentru omologarea 
aparatelor sau insta
lațiilor, realizate de 
unele institute de 
cercetare și suscep
tibile de-a fi multi
plicate sau fabricate 
în serie, sînt încă 
numeroase și com
plicate. Simplifica
rea lor ar scurta

(Continuare 
în pag. a IH-a)

ATENA 4. — Trimișii speciali 
Agerpres, Gh. Secuiu și C. Ale- 
xandroaie transmit : Continuîn- 
du-și vizita în Grecia, delegația 
guvernamentală română, condusă 
de președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, în
soțită de adjunctul ministrului 
afacerilor externe, T. Rentis, și de 
ambasadorul Greciei la București, 
Argyropoulo, a părăsit sîmbătă 
seara portul Itheia, îndreptîndu-se 
cu un vapor special spre coasta de 
est a Peloponezului.

Nava străbate golful Corint, ur- 
mînd formele dantelate ale coas
tei pînă în apropierea canalului cu 
același nume. Proiectat în sec. I 
î.e.n. sub domnia lui- Nero, cana
lul a fost, însă construit abia între 
anii 1882—1893, exact pe același 
loc. Canalul, lung de peste 6 km, 
scurtează drumul dintre mările 
Egee și Ionică cu peste 300 km.

în vechea localitate Epidaur, de
legația guvernamentală română 
este întîmpinată în port și salutată 
de oficialitățile orașului. Numeroși 
localnici prezenți la sosire salută 
delegația cu aplauze.

Se vizitează vechiul și cunoscu
tul monument de cultură și arhi
tectură antică — Teatrul din Epi
daur. Săpat în coasta muntelui 
Chinortion, teatrul din Epidaur a 
înfruntat aproape 25 de secole, 
aducînd contemporaneității mărtu
ria perfecțiunii arhitecturii antice. 
Ghidul prezintă principalele ca
racteristici ale acestui mare edifi
ciu. Acustica excepțională a aces
tui teatru, al cărui secret a rezistat 
celor mai moderne mijloace de

Ieri în pădurea
Tresfiana

cercetare ale specialiștilor — i-a 
adus celebritatea și nemurirea. Ca 
o continuare a tradiției, teatrul ar
hitectului Polictet a devenit, în- 
cepînd din anul 1954, gazda festi
valului anual al ’ tragediei antice, 
important eveniment al vieții cul
turale internaționale.

Premierul român are cuvinte de 
admirație pentru această gran
dioasă capodoperă a culturii anti
ce, a cărei măreție nu a putut fi 
înfrîntă de secole.

La Micena, locul unde s-a făurit 
una dintre cele mai vechi și stră
lucite civilizații ale, lumii, civili
zația miceniană, al cărei apogeu a 
fost atins în cel de-al XIII-lea se
col î.e.n., se Vizitează mormîntul 
lui Agamemnon, considerat a fi cel 
mai reprezentativ monument al ar
hitecturii miceniene. La cîteva sute 
de metri se află Acropole din Mi
cena, unde odinioară domina înăl
țimile o fortăreață din care au mai 
rămas doar vestita intrare.,.Poarta 
Leilor" și ruine. Totuși, aceste ves
tigii aduc mărturia valorii despre 
ceea ce a creat omul.

...Nauplia, prima capitală a 
Greciei independente, întîmpină 
oaspeții români cu soare și cer se
nin. Situat în golful Argolidei, la 
poalele unei coline stîncoase, orașul 
Nauplia este una dintre cele mai 
pitorești localități ale Peloponezu
lui. Nauplia este principala poartă- 
de ieșire a citricelor din cîmpia 
Argolida și în același timp un 
punct de plecare spre anticele lo
calități Micena, Tirind, Epidaur, 
Argos, Sparta și Olimpia.

De pe înălțimea unei coline, pe 
care venețienii au durat în piatră 
fortăreața Palamedes, în fața oas
peților se deschide panorama bo
gatei cîmpii a Argolidei și a gol
fului cu același-nume. în mijlocul 
golfului se află mica insulă Bursi, 
vechi port venețian, care în pre
zent a fost transformată într-un 
atractiv punct turistic.

în continuare, coloana de mașini 
străbate principalele străzi ale ora
șului, străjuite de blocuri moder
ne, cu mai multe etaje, în um
bra cărora se află case durate cu 
multe decenii în urmă.

După ce a vizitat cele mai re
prezentative vestigii ale civilizației 
elene și totodată a făcut cunoș
tință cu aspecte ale activității 
creatoare desfășurate de harnicii 
locuitori ai Greciei contemporane, 
delegația guvernamentală română 
a părăsit Peloponezul îndreptîn- 
du-se cu vaporul spre una dintre 
cele mai reprezentative insule ale 
Eladei — insula Hidra. Casele albe, 
’tipic mediteraneene, înălțate pe 
povîrnișuri, formează un imens 
amfiteatru și, împreună cu vegeta
ția luxuriantă, dau insulei o ima
gine pitorească.

în cursul după-amiezei, delegația 
română și-a continuat drumul spre 
portul Pireu.

Ieri, peste 1OOOO de bîrlădeni 
au asistat la un reușit festival al 
cîntecului și dansului moldove
nesc.

Festivalul s-a desfășurat în 
pădurea Trestiana de lingă 
Bîrlad, într-o pitorească poiană 
plină de soare și verdeafă. Aici, 
în aer liber, pe o mare scenă 
au apărut, rînd pe rînd, îm- 
brăcafi în frumoase costume na
ționale, aproximativ o mie de 
artiști amatori. De dimineață 
și pînă seara fîrziu, ei au pre
zentat, în cîntec și joc, minuna
tul nostru folclor. Artiștii ama
tori din Puieșfi au interpretat cu 
multă vervă piesa de teatru 
popular „Jienii*. Cei din Ivești 
au pus în scenă o adevărată 
nuntă țărănească, în care tineri 
și vîrstnici au mers la „împe- 
jirea* tinerilor, la „croitul* că
mășilor pentru mire și socri, a, 
batistelor pentru vornicei. Vor
nicul cel mare a rostit tradițio
nala ora(ie de nuntă. în cele 
din urmă, alături de „nuntașii* 
de pe scenă s-au prins în horă 
și spectatorii.

........ •âkhX

Apar acum corurile reunite 
din comunele Murgeni, Cîrja 
și Schineni. Dirijează profe
sorul Ion Timuș, de la com
plexul școlar din Bîrlad. Apoi, 
un grup mare de flăcăi și fete 
desfășoară, în ritmul muzicii, un 
tablou coregrafic, care vorbește 
despre transformările de azi din 
viafa satului moldovenesc. Joacă 
în continuare, cu mult foc, dan
suri specifice locului și tinerii 
din Viișoara, Avrămeșfi, Cîrja. 
Orchestra de copii din comuna 
Viișoara, laureată a celui de-al 
Vll-lea festival al formațiilor ar
tistice de amatori, fanfara din 
Mănoiu, fluierarii din Bălteni, 
cimpoierii din Perieni șl solzarii 
din Vizureni, fac să răsune multă 
vreme întreaga pădure de sub 
poala „Dealului mare".

Un program bine alcătuit, pri
lej pentru artiștii amatori bîrlă
deni de a împărtăși unor mase 
largi de spectatori cunoștințele 
și talentul lor neîntrecut.

Manole CORCACI 
coresp „Scînteii"

VIZITELE DELEGAȚIEI

Sărbătoare
...vapoarele au dus de pe un mal pe 
celălalt pe participanții la festivitățile 

de la Turnu Severin și Kladova

Foto. Gh. Vințilă

P. C. DIN AUSTRIA

la „P
Nimic nu se clintise de 

sute de mii de ani în acest 
peisaj, la încheietura Balca
nilor cu Carpafii. Totul 
parcă era sortit a rămîne 
neclintit, veac de veac. Oa
menii însă au hotărît alt
fel.

Și, iată, au trecut doi ani 
de la momentele solemne, 
cînd, la Gura Văii și la Sip,

orțiie luminii•

Duminică dimineața, în 
tului Republicii : „Impresii de la festivalul de 
muzică ușoară de la Mamaia — 1966". Dis
cuții urmate, bineînțeles, de muzică. Organi
zatori ; Universitatea populară în colaborare 

cu Uniunea Compozitorilor

lună a 
au luat cu 

asalt chioșcurile de răcoritoare, berăriile, co
fetăriile... Proba adusă de fotoreporterul nos
tru provine de la „Buturuga" ain Cișmigiu

Foto : M. Andreescu

pe țărmurile celor două 
țări socialiste prietene s-a 
dat semnalul ofensivei pen
tru îmblînzirea Dunării. A- 
ceșfi doi ani sînt, în 
scurgerea vremii, ca o pică
tură a milenarului fluviu, 
dar ei au fost suficienți 
pentru a-și pune o pecete 
vizibilă asupra locurilor de 
pe ambele maluri ale Por
ților de Fier. Ieri, construc
torii români și iugoslavi au 
sărbătorit înfrățiți, potrivit 
unei înțelegeri statornicite 
între ei aniversarea a doi 
ani de la începerea lucrări
lor marelui Sistem hidro
energetic și de navigație 
Porțile de Fier. A fost o zi 
plină de voioșia cîntecului 
și jocului, de vigoarea în
trecerilor sportive, dar, tot
odată, și o zi de bilanț al 
unor rodnice eforturi crea
toare.

O fugară privire asupra 
șantierelor, de pe malul ro
mânesc, de la Turnu Seve
rin la Orșova, îți dezvăluie 
tabloul unor sensibile schim
bări în configurația locuri
lor. Trupul uriașului batar- 
dou de o mie trei sute me
tri lungime, format din 
douăzeci de celule, și-a în
fipt vîrtos picioarele de 
oțel în milenara albie a Du
nării. La excavația în stîncă 
pentru baraj s-a înscris pe 
graficele de producție o vi
teză de trei ori mai rapidă 
decîf cel mai rapid ritm 
obținut în țară.

In inima priveliștilor mon
tane își conturează de pe 
acum siluetele, masive și 
totodată svelte, viaductele 
de la Slătinic și Jidoștița, 
Vir. în stînca dură a mun
ților din jur au fost stră
punse tunetele de la Moșu, 
Bacna, Alion, Tufar. S-au 
înălțat etajele primelor trei 
blocuri de locuințe ale noii 
Orșove, care își vor oglindi 
ferestrele luminate In luciul

cristalin al laculuj de acu
mulare. Aceleași priveliști 
noi, care concretizează tot 
atîtea victorii în muncă, o- 
feră privirilor și malul iu
goslav. Bilanțul acesta a 
fost prezentat în cursul zi
lei și de reprezentanții or
ganelor locale de partid 
ale orașelor Turnu Severin 
și Kladova, și ai celor două 
șantiere surori.

Festivitățile au început 
încă din zori, cînd soarele 
abia și-a răsfrînt chipul în 
Dunăre. Atunci sirenele va
poarelor au vestit momen
tul frățeștii întîlniri și mii 
de constructori, împreună 
cu familiile lor, îmbarcafi 
la Turnu Severin și Klado
va, au pornit în vizită re
ciprocă. Printre ei se aflau 
numeroși sportivi, artiști a- 
matori ; i-au însoțit, cu arta 
cîntecului și dansului, și 
artiștii ansamblurilor artis
tice „Nicolae Bălcescu” din 
Craiova și „Branko Krsma- 
novici* din Belgrad. După 
tradiționale urări a urmat 
vizitarea celor două orașe, 
a monumentelor lor de isto
rie și cultură.

La ora 10 pe malul ro
mânesc și 9 pe cel iugo
slav — pe estrade, sta
dioane, săli de sport, în
parcuri și grădini, au în
ceput serbările populare. Pe 
stadionul din Turnu Seve
rin, devenit neîncăpăfor, 
s-au îngemănat „Călușul* 
oltenesc, cu dansul dalma- 
tin, „Alunelul* și „Brîul* 
cu hora macedoneană, jocul 
cu fete românesc „Mîndre- 
le*, cu cel sîrbesc de nun
tă. Vocile lui Maria Cer- 
nescu și Constantin Matei, 
țambalul lui Marin Dincă și 
naiul lui Nicolae Pîrvu 
și-au întrecut limpezimea și 
prospețimea cu vocile lui 
Vințe Bukov și Milan 
Kovaci, cu „Vrnjanka* și 
„Ciocekul", cîntate de or
chestra populară sîrbească,

sosită la Turnu Severin. Din
colo, la Kladova, aplauzele 
erau.dăruite cu generozitate 
artiștilor amatori ai ansam
blului folcloric al grupului 
de șantiere Porțile de Fier 
și celor din formajia muzi- 
cal-coregrafică a Uzinei me
canice Turnu Severin.

Pînă seara fîrziu, con
structorii români și iugo
slavi au dovedit că sînt is
cusiți nu numai în exca- 
varea stîncilor și turnarea 
betonului, nu numai la cîn
tec și dans, ci și la între
cerile sportive, probe la 
care s-au întrecut priete
nește.

Duminică, delegația Partidului 
Comunist din Austria, condusă de 
tovarășul Franz Muhri, președin
tele partidului, a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România. Oaspeții au fost 
întîmpinați de tov. Nicolae Cioroiu, 
directorul muzeului.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
cartierele noi de locuințe și alte 
construcții din București. Explica
țiile au fost date de Al. Iosif, ar
hitect șef adjunct al Capitalei.

în timpul vizitelor, delegația 
P. C. din Austria a fost însoțită 
de tov. Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție laC.C. al 
P.C.R. (Agerpres)

Pregătiri 
pentru 
campania 
stufului
In Delta Dunării se desfă

șoară pregătirile pentru strân
gerea noii recolte de stuf. 
S-au terminat reparațiile la 
tractoare, au fost puse in 
stare de funcționare recol- 
toarele, stațiile de pompare, 
remorcherele, șalupele și cea- 
murile pentru transportarea 
stufului, precum și vasele- 
dormitor pentru muncitorii 
stuficoli. Căile de acces în 
zona maritimă a Deltei au 
fost extinse cu circa 50 km 
de canale noi, iar pentru zo
nele stuficole mai puțin ac
cesibile s-au organizat două 
coloane speciale dotate cu ma
șini și utilaje adecvate recol
tării și transportului. In noua 
campanie de recoltare a stu
fului va fi pusă în funcțiune 
ecluza recent construită la 
Iacubova, care va regulariza 
regimul de apă, precum și 
circulația vaselor pentru 
transportarea stufului în tot 
cursul anului.

Un nou lăcaș 

de cultură

GALAȚI (coresp. „Scîn
teii"). — In tînărul și frumo
sul cartier Țiglina I din Ga
lați, a luat ființă o nouă in
stituție : Casa orășenească de 
cultură. Aici își vor desfășura 
activitatea cercuri de litera
tură, muzică, teatru, coregra
fie, arte plastice, foto-cinema, 
cenaclul literar „13 iunie" și 
cercuri ale universității popu
lare.

Casa orășenească de cul
tură va organiza formații 
V( 'al-instrumentale, de estra
dă și de dansuri populare ro
mânești, un taraf și un cor 
reprezentativ al orașului.

ZAHĂR 
DIN NOUA 

RECOLTĂ
SUCEAVA (coresp. „Scîn

teii"). — La fabrica de zahăr 
„Șiretul" din Bucecea s-au 
produs pînă acum peste 2 300 
tone de zahăr din noua recol
tă. Ca urmare a însușirii te
meinice de către operatorii 
chimiști și mecanici a proce
sului de fabricajie și raționa
lizărilor efectuate în timpul 
reparațiilor, fabrica de la 
Bucecea prelucrează zilnic, 
peste capacitatea proiectată, 
200—300 tone sfeclă de zahăr.

Pentru aprovizionarea ritmi
că a fabricii cu materie primă, 
cooperativele de producție din 
raioanele de șes ale regiunii 
au început recoltatul sfeclei 
conform graficului întocmit. In 
raionul Săveni s-a și recoltat 
sfecla de zahăr de pe mai 
bine de un sfert din suprafața 
ocupată cu această cultură.

Victor BÎRLADEANU 
Victor DELEANU

FOTBAL
■MBaOMMMMaaMinMHBMR*

iî După trei etape, 
Steaua conduce în cla
sament

H Rezultate din cate
goria B

Corespondențe:

budapesta Campion ațele 
europene de atletism ediția 1966 
s-au încheiat

praga Astăzi, start în turneul 
final al „mondialelor" de volei 
masculin

RUGBI

Cine pierde, cine cîștigă?
Alte știri din țară 
și de peste hotare

In fotografie : Fazâ din meciul de 
rugbi „Grivifa roșie“-Progresul
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UN LUPTĂTOR DE SEAMĂ
AL CLASEI MUNCITOARE

Pentru excursionist, fie- ? 
care 
este 
facții 
meni 
ceste 
sind 
din cele mai plăcute mij
loace de folosire a vacan
ței sau concediului. Li se 
alătură, în număr tot mai 
mare, turiștii străini, bucu- 
rîndu-se deopotrivă de 
frumusețile și de bogății
le peisajului. Impresio
nează natura darnică a 
acestui pămînt, vastul ta
blou economic cu mereu 
alte și alte puncte de a- 
tracție, generozitatea pro
verbială a locuitorilor, 
cît și neuitatele „dialo
guri' cu istoria, prile
juite de popasurile la ce
tăți și monumente stră
vechi. Străbătînd Moldo
va în torentul iubitorilor 
ei, am încercat să aștern 
pe hîrtie cîteva din impre
siile de călătorie, trecute 
prin prisma excursionistu- 
lui pus față în față cu 
ospitalitatea și cu faima 
de buni gospodari a mol
dovenilor.

întîlnire cu Moldova 
un prilej de satis- 
perpetue. Mii de oa- 

îi străbat în a- 
zile plaiurile, ga

in drumeție unul

’ ria bucovineană*, prima 
reacție va fi cum nu se

■ poate mai plăcută. îl va 
încînta specificul lui re
gional, de la cerdacul 
nord-moldovenesc în care 
sînt așezate mesele și pî- 

. nă la scoarțele, ulcioare- 
le și ștergarele de pe pe- 

;& reți. Aici se servesc, din 
| tradiționalele oale de lut, 

sarmcrl» cu firnna «i mi rr-

f

sarmale cu crupe și cu a- 
fumături, iar din ulcele 
pîntecoase — vinul rubi
niu al casei. în fața cer
dacului, orchestra cîntă 
din... fluier și din cobza. 
Consultînd lista de buca
te, consumatorul va găsi 
un meniu variat, pregătit 
după obiceiurile locului, 
foarte apreciat de turiști, 
iar serviciul ireproșabil 
al ospătărițelor în costu
me bucovinești îl va 
cînta.

Aceleași impresii le 
avea în Suceava și 
„Crama-restaurant" 
condiția s-o descopere, 
căci, din păcate, a fost 
amplasată atît de prost, 
realmente ascunsă între 
patru blocuri uriașe, încît 
o frecventează doar lo-

în-

va 
la 

(cu

Prima impresie 
contează...
spune un proverb arhicu
noscut. într-adevăr, pri
mele impresii, care nu se 
uită niciodată și care, de 
regulă,. își pun pecetea și 
pe impresiile următoare, 
joacă unul din rolurile 
mari în drumeție. Dacă 
cel sosit, de pildă, în Su
ceava, va descinde la 
noul restaurant „Bucătă-

calnicii), unde specificul 
regiunii e dat de cu totul 
altceva : un mic muzeu 
de vînătoare, cu mistreți 
împăiați de-a lungul trep
telor, cu trofee de cerb pe 
pereți și, se înțelege, cu 
nelipsitul urs brun care, 
împăiat și el, te întîmpină 
cu laba ridicată încă de 
la intrare. Bucatele, pre
parate cu toată grija, fac 
faima cramei și nu puțini 
sînt sucevenii ce-și petrec 
cu plăcere aici serile li
bere.

Buna gospodărire se 
face simțită și la hotelu-

Cel mai vechi muzeu 
de istorie naturală din țară

IAȘI (coresp.,.„Scînteii“). — Cel mai vechi 
muzeu de istorie naturală din țară se găsește la 
Iași. A fost fondat la 4 februarie 1834 de către 
dr. Czibac, din colecțiile sale de păsări, mami
fere și minerale și din cîteva piese de paleon
tologie, reprezentînd resturi de mamut și rino
cer cu blană găsite în 1833 drept greutate in 
cumpăna unei fîntîni de la Rișca, lingă Baia. 
Nu mult după fondare, muzeului i s-a adăugat 
și un schelet al unui elefant.

Muzeul s-a îmbogățit an de an prin grija 
naturaliștilor care au activat la Iași și în spe
cial în ultimii 20 de ani, cînd statul democrat 
popular a alocat însemnate fonduri pentru dez
voltarea activității muzeistice. în prezent mu
zeul posedă peste 8 000 de piese și colecții care 
ilustrează, fauna, flora și geologia Moldovei, pre
cum și numeroase piese rare primite în urma 
schimburilor făcute cu muzee din peste 60 de 
țări. Muzeul mai posedă și peste 50 000 de alte 
piese formate din insecte, moluște, păsări și ma
mifere, un ierbar cu circa 10 000 plante.

rile din oraș și din împre
jurimi, cît și la cabanele 
care abundă prin aceste 
locuri. Călătorul pe care 
seara l-a surprins însă 
prin preajma vreunui mo
nument istoric se va plîn- 
ge, pe bună dreptate, de 
lipsa unei case de oas
peți încăpătoare. Cu ex
cepția Putnei, la impor
tante puncte de atracție 
ca Moldovița, Sucevița 
ori Voroneț, inexisten
ța unor asemenea case 
pune probleme serioa
se unui mare număr 
de turiști, probleme de 
care edilii ar trebui să 
țină seama. Cite o caba
nă turistică, așa cum sînt 
multe în regiunea Sucea
va, ar satisface pe deplin 
cerințele grupurilor de 
drumeți în fiecare din lo
calitățile unde se află 
monumente istorice ori 
case memoriale. Lipsesc, 
de asemenea, ghidurile 
turistice noi, care să con
semneze cu exactitate atît 
cabanele date de curînd 
în folosință, cît și căile de 
acces și starea lor. Șo
seaua Botoșani—Suceava, 
asfaltată de mai bine de 
un an, nu e consemnată 
în această stare, automo
bilistul neavizat fiind ne
voit să ocolească 15 km 
pe la Bucecea, pe unde 
știa că există un drum 
mai bun.

în luncă la umbra... 
cearșafului

Din Suceava, mergînd 
cu mașina pe valea rîului 
cu același nume, admi
răm noile unități indus
triale, printre care impu
nătorul combinat de celu
loză și hîrtie. După un 
stert de oră pătrundem 
pe valea rîului vecin, Și
retul. Ne așteptam să fa
cem cunoștință cu celebra 
sa luncă, atît de frumos 
cîntată de Alecsandri și 
Sadoveanu, dar mare ne 
este deziluzia cînd obser
văm doar pilcurile de 
răchită. E duminică. Șute 
de vilegiaturiști din Bo
toșani, Suceava și din 
satele învecinate și-au 
improvizat, pe ambe
le maluri, corturi din 
frunze de brustur și cear
șafuri. La umbra puținilor 
copaci — o înghesuială 
de nedescris. Din diverse 
discuții aflăm că lunca a 
fost defrișată în urmă cu 
cîțiva ani, în scopul reali
zării unor plantații de 
plop negru. Dar, după ce 
au folosit lemnul bătrîni- 
lor stejari și al sălciilor 
de pe Șiret, multe sfaturi 
populare comunale n-au 
mai plantat plopii. Așa că 
dacă ai cumva poftă de 
umbra luncii, trebuie nea
părat să-ți aduci de aca

să cearșaful. S-ar cere ca 
organele de resort să ia 
de urgență măsuri în a- 
ceastă direcție, mai cu 
seamă că se apropie 
timpul propice plantării 
puieților. E păcat ca o 
luncă cu vechi tradiții să 
dispară nejustificat, cînd 
ar putea să devină unul 
din cele mai plăcute 
locuri de agrement.

Vizitați băile 
Strunga...

Ne-am oprit și la Strun
ga, localitate răsfirată sub 
poala codrului, pe șo
seaua Iași—Roman. Aici 
se află o stațiune balnea
ră cu ape sulfuroase, ale 
căror calități terapeutice 
sînt superioare altor iz
voare. Oamenii muncii 
veniți la tratament au cu
vinte de laudă pentru gri
ja cu care sînt înconju
rați, pentru condițiile ex
celente puse la dispoziția 
lor. Dar e cunoscută 
Strunga în țară sau nu e? 
Din 25 de călători între
bați în trenul Iași—Paș
cani, doar doi știau că 
localitatea are o stațiune 
balneară. Nu e de mira
re, pentru că nu s-a prea 
îngrijit nimeni s-o facă 
cunoscută : nici Ministerul 
Sănătății și Prevederilor 
Sociale, nici sfatul popu
lar, nici altcineva. Și e 
păcat 1

De te întîmpli călător la 
Iași, cauți, firește, un ho
tel. Foarte aglomerate, 
cele trei hoteluri nu pot 
satisface însă toate cerin
țele unui mare centru tu
ristic. De aceea contem
pli cu plăcere fundația 
viitorului hotel cu 8 nive
le din Piața Unirii, a cărui 
ridicare o dorim cît mai 
grabnică.

La unele restaurante 
ieșene, de altfel elegan
te și bine aprovizionate, 
te indispun unele reguli, 
care contravin spiritului 
comercial. Așa, de nildă, 
dacă vrei să bei o 
bere la „lașul*, ești 
obligat să te așezi la o 
masă într-un sector anu
me, unde servește ospăta
rul „specializat*. Dar sec
torul respectiv este supra
aglomerat,. în timp ce 
alte mese unde nu se 
servește bere, sînt libere. 
Și, de obicei- mai ales 
dacă ești grăbit, te lași 
păgubaș.

Dincolo de aceste fap
te a căror îndreptare e 
așteptată cu justificat in
teres, vizita pe meleagu
rile moldovene îți lasă o 
impresie de neuitat, îm- 
biindu-te să revii, cu pri
mul prilej, pe pămîntul 
minunai al Tării de Sus...

Dragomir HOROMNEA

• „Acuzatul 
nu s-a prezen
tat" — pro
ducție a stu
diourilor din 
R. P. Bulgaria, 
în regia lui 
Vladislav Iko- 
nomov. Este 
un film a cărui 
acțiune evocă 
un caz drama
tic petrecut în 
vremea rezis
tentei antifas
ciste. Din dis
tribuție : Asen 
Milanov, Vasil 
Popiliev, Slav
ka Slavova, 
Petr Penkov 
etc.

• „Dragos
tea învinge" — 
film din R. D. 
Germană, rea
lizat de Ioa- 
chim Hasler. 
Are momente 
comice, melodii 
antrenante. A- 
utorul melodi
ilor filmului: 
Gero Natscliin- 
ski. Printre in
terpret! : Anna 
Prucnal, Claus 
Jurichs, Ewa- 
Maria Hagen.

• ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic : Patria
— 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
• THERESE DESQUEYROUX : Repu
blica - 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 18,30; 
21; la grădină — 19,15; 21,30,
Arenele.Libertății — 19,30, Modern — 
9; 11,15. 13,30; 15,45; 18; 20,15.
« MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE : Luceafărul — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, Festival — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 
19,30 (la ambele completarea 23 Au
gust 1966), grădina „Doina" — 19,30.
• MILIONUL : Cinemateca — 10; 12;
16; 18,30; 21.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : București (completare Picătura)
— 9; 11,15: 13,30; 16,15: 18,30; 20,45, 
Stadionul Dinamo — 19,30, Melodia
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la 
ambele completarea Collegium Maius 
al Unlversitățți Iagellone), . grădina 
„Progresul" — 19,30.
• CINEVA ACOLO SUS MĂ
IUBEȘTE : Lumina (completare Știați 
Că?) - 8,30; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB: 
Victoria — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• MÎINE, MEXICUL 1 : Union (com
pletare Orizont științific nr. 4) — 15,15; 
18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
» DRAGOSTEA ESTE INTERZISA : 
Doina (completare Tinerețe) — 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21, Unirea (comple
tare Picătura) — 15,30: 18: la grădi
nă — 20.
• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂ
INĂ : Giuleșli (completare Insula scla
vilor) - 15,30; 18,15; 20,45.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Da
cia (completare Orizont științific nr.

4) — 8,45 — 14,45 în continuare ; 16,45; 
19; 21,15, Lira (completare Un nastu
re) — 15,30; 18: la grădină — 20,30. 
O ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Buzești — 15;
17.30.
» CELE DOUĂ ORFELINE : Crîngași 
(completare Problema) — 15,15; 18;
20,45, Popular (completare Printre 
nori) — 15,30; 18: 20,45.
e CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) : Grivița (completare Sofia 
înflorește) — 9; 12,45; 16; 19,45.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA I - ci
nemascop : Bucegl — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,45; la grădină — 19,30, Arta
— 9; 12: 15; 18; 20,45; Ia grădină —
1.9.30.
& COLIBA UNCHIULUI TOM — ci
nemascop : Tomis — 9: 12; 15i 18; 21; 
la grădină - 19.’5.
e COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : Fla
căra — 15,30: 18: 20,30, Progresul — 
15; 17; 19; 21.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Vitan 
(completare Laptele) — 15,45; 18; Ia 
grădină — 20.
9 CASA RICORDI : Miorița — 8,45; 
11,30-, 14,15; 17,30: 20,45.
» SERBĂRILE GALANTE : Munca 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de sfat în regiunea- Argeș)
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
O CASA NELINIȘTITA - cinema
scop : Moșilor (completare Valentin 
Serov) - 15,30; 18; 20,30; Volga
(completare Știință șl tehnică nr. 15)
— 9, 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
9 CĂSĂTORIE DE FORMĂ - cine
mascop : Cosmos (completare Navi
gatori care dispar) — 15,30: 18: 20,45.
9 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cine
mascop ; Viitorul (completare Știință 
și tehnică nr. 16) — 15,30: 18: 20,30. 
Ferentari (completare Un nasture) —
15.30. 18: 20,45.
9 MONEDA ANTICA : Colentina
(completare Pădurea Bialowieska) — 
15,30; 18: la grădină — 19,45.
9 ALFABETUL FRICII : Flnreasca — 
9: 11,15: 13,30: 16: 18,15: 20,45
9 COPIII MĂRII — cinemascop : Ra
hova (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Oltenia) — 15,30; 13; 20,30.

Se împlinesc 75 de ani de la naș
terea luptătorului comunist Con
stantin Agiu.

Născut în anul 1891 în comuna 
Cetate-Dolj, în familia unor țărani 
săraci. Constantin Agiu a împăr
tășit, încă din anii copilăriei, viata 
grea și privațiunile hărăzite mase
lor largi de oameni ai muncii de 
orînduirea capitaliștilor și moșie
rilor.

A trăit intens tragedia marilor 
răscoale țărănești din anul 1907 — 
comuna Cetate fiind unul dintre 
centrele însemnate ale răscoalei. 
Martor ocular al masacrării țără
nimii răsculate, în sufletul lui se 
naște un profund sentiment de re
voltă împotriva nedreptăților so
ciale. Intrat de tînăr în rîndurile 
clasei muncitoare, se încadrează 
activ în mișcarea muncitorească, 
devenind, în 1915, membru al par
tidului social-democrat.

Activitatea sa politică se contu
rează tot mai puternic în anii pri
mului război mondial și apoi în pe
rioada avîntului revoluționar. La 
Iași, București, Craiova. Tr. Seve
rin a contribuit la editarea și di
fuzarea manifestelor și a presei 
muncitorești, revoluționare.

Evoluția firească a activității 
sale din această perioadă și-a gă
sit expresia în participarea sa la 
lupta pentru transformarea parti
dului socialist într-un partid de 
tip nou. marxist-leninist al clasei 
muncitoare, partidul comunist.

Implicat în procesul din Dealul 
Spirii. în anul 1922. este condam
nat la 8 ani închisoare. Anii lungi 
de detențiune la Jilava. Văcărești. 
Doftana și Bucovăț n-au reușit să 
înfrîngă voința de luptă și încrede
rea luptătorului comunist în iz- 
bînda clasei muncitoare. Expri- 
mîndu-și acest înalt crez. Constan
tin Agiu scria în coloanele ziarului 
„Apărătorul proletar" din iunie 
1929. la puțin timo după eliberarea 
din închisoare : „Ne simțim indiso
lubil legați de organizațiile revolu
ționare de clasă ale muncitorimii, 
pentru a cărei dezrobire de sub ju
gul caDitalisț am fost gata, și sîn- 
tem si azi. să facem toate sacri
ficiile".

In perioada în care partidul co
munist organiza marile acțiuni de 
luptă ale clasei muncitoare, care 
aveau să culmineze cu luptele ce

feriștilor și petroliștilor din ianua- 
rie-februarie 1933. Constantin Agiu 
îndeplinește diverse sarcini de răs
pundere pe linia editării și difuză
rii materialului propagandistic. 
Activează apoi pa secretar al „A- 
jutorului roșu", organizație de 
masă a partidului comunist. In 
1932 este arestat din nou. După e- 
liberarea din închisoare, C.C. al 
P.C.R. îi încredințează sarcina de 
a conduce Comitetul regional de 
partid Oltenia. In această calitate 
contribuie activ la lupta desfășu
rată de P.C.R. pentru crearea unui 
larg front al forțelor democratice, 
împotriva fascismului pentru salv
gardarea suveranității naționale și 
independenței de stat a României.

In anii întunecați ai dictaturii 
militare-fasciste și războiului hitle- 
rist a acționat în cadrul organiza
ției de masă a P.C.R. „Apărarea 
patriotică", a participat la lupta 
desfășurată, sub conducerea parti
dului, împotriva dictaturii fasciste, 
pentru scoaterea României din 
război și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hitleriste. Din 
însărcinarea conducerii P.C.R. a 
luat parte la tratativele cu parti
dul social-democrat, cate au dus 
la făurirea Frontului Unic Munci
toresc.

După 23 August 1944, Constantin 
Agiu s-a încadrat cu entuziasm în 
măreața luptă desfășurată de po
porul român, sub conducerea parti
dului comunist, pentru înfăptuirea' 
revoluției populare și construirea 
orînduirii noi, socialiste, pentru 
transformarea României într-o țară 
socialistă înfloritoare. A îndeplinit 
diferite sarcini de răspundere ne 
linia organizațiilor obștești și în 
aparatul de stat — vicepreședinte 
al Frontului Plugarilor, ministru 
subsecretar de stat în Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor ș.a.

încetează din viată la 19 februa
rie 1961.

Patriotismul fierbinte, eroismul 
și tenacitatea revoluționară de 
care au dat dovadă luptăto
rii comuniști constituie pentru 
toti oamenii muncii din tara noas
tră un înalt exemplu, o pjldă de 
încredere în forțele poporului; de- 
nemărginit devotament fată de in
teresele lui.

Olimpiu MATICHESCU

Manifestări consacrate 
centenarului Coșbuc
In cadrul manifes

tărilor prilejuite de 
împlinirea a 100 de 
ani de la nașterea lui 
George Coșbuc, la 
teatrul „C. I. Notta- 
ra“ din Capitală vor 
avea loc miercuri, 7 
septembrie, un sim
pozion și un recital 
literar-muzical dedi
cate vieții și operei 
marelui nostru poet, 
la care își vor da 
concursul istorici și

critici literari, precum 
și actori și soliști ai 
scenelor bucureștene. 
Manifestări similare 
vor avea loc săptă- 
mîna viitoare și la 
casele de cultură. 
Cenaclurile literare 
„George Bacovia", 
„Ion Creangă", „Mi
hail Sebastian", „Mi
hail Sadoveanu" și 
altele vor organiza 
ședințe festive la 
care vor vorbi scrii

tori și critici lite
rari.

O expoziție cuprin- 
zînd cărți, fotografii, 
documente privind 
multipla activi ta te, de 
scriitor, ziarist și tra
ducător, desfășurată 
de George Coșbuc în 
anii petrecuți la 
București, va putea 
fi vizitată la Muzeul 
de istorie a orașului 
București.

PROGRAMUL I: Salut , vo-

Cabana „Muntele Roșu"
Foto : R. Costin

S/MBÂ HJI'j ios de pionier (7,45). Sumarul
Ew'l presei (8,00). Muzică populară
JLwLmJa din Muntenia (8,08). Sfatul

PROGRAMUL I : La micro
fon, melodia preferată (8,30). 
Sfatul medicului : Cura de 
fructe toamna (9,30). Buletin 
de știri (10,00). Roza vîntu-

rllor: Legendele Carpaților: „Panaghia". La microfon, căpitanul 
Uragan (10,30). Uvertura națională „Moldovenească" de 
Alexandru Flechtenmacher ; Piesa simfonică „Impresii de iar
nă" de Ion Nona Ottescu (10,55). Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale - săptâmînii (11,20). Muzică populară interpretată 
de Marioara Precup și Ion Albeșteanu (11,45). Buletin de știri. 
Buletin meteorologic (12,00). Cîntece și jocuri populare cerute 
de ascultători (13,30). Buletin de știri. Buletin meteo-rutier 
(14,00). Muzică din opereta „N-a fost nuntă mai frumoasă" 
de Nicolae Kirculescu (14,40). Caleidoscop muzical (15,30). 
Oda vitejilor. „Comorile lui Dromichaites". Evocare istorică 
(17,15). în jurul globului (18,05). „Pe un picior de plai": balada 
„Horea pruncului de șapte ani' (18,25). Ritmurile cincinalului 
(18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radio- 
gazeta de seară (20,00). Pentru prietenii magnetofonului (21,35). 
PROGRAMUL II : Radiojurnal. Buletin meteo-rutier (7,30). Din 
prelucrările de folclor ale compozitorilor noștri (8,30). Trei 
dansuri de Theodor Rogalski ; suită din baletul „Priculiciul" 
de Zeno Vancea (9,03). Amintirile caselor : „Itinerar baco- 
vian". Colaborează Agatha Bacovia (10,15). „Dragă mi-e Olte
nia» — emisiune de muzică populară (10.40). Matineu de operă. 
Fragmente din „Traviata" de Verdi (11,18). Dansuri din opere 
românești (14,20). Vreau să știu : Un material cu multiple în
trebuințări — sticla (15,30). Cîntă Rodica Bujor (16,20). Actua
litatea teatrală (17,40). Doină și joc pentru vioară și pian de 
Norbert Petri ; Suita pentru pian de Radu Paladi (18,00). 
Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascul
tători). „Din istoria școlii românești" (19,30). Săptâmîna cul
turii bulgare : concert al orchestrei de cameră din Sofia (20,00). 
Arii din opere interpretate de Nicolae Herlea (20,40). Teatru 
radiofonic. Premiera „Arhipelagul Lenoir" de Armand Salacrou 
(21,30). Radiojurnal. Sport (23,00).

PROGRAMUL I: Sumarul 
presei (8,00). Cîntece din fol
clorul nou și jocuri populare 
(8,08). Rapsodia română de 
Sabin Drăgoi (9,46). Minunile

lumii au fost numai 7 ? „Mahâbhârata". Prezentare de conf. 
univ. Zoe Dumitrescu-Bușulenga (10,30). Pe scenele cluburilor 

! (11,20). Interpreți de muzică ușoară : Ilona Moțica și Lu
ciano Tajoli (11,30). Suita corală „Răsună cîntec nou" de 
Gheorghe Soima și Nicolae Suciu, interpretează corul Cămi
nului cultural din Săliște (12,30). Muzică populară cerută de 
ascultători (13,30). Cîntă Rita Streich — arii din operete 
(14,39). Caleidoscop cultural. „Barajul de pe Argeș" — montaj 
de versuri de Grigore Hagiu-, Arta românească peste hotare : 
Londra, Viena, Varșovia, Tokio. Cairo (17,15). „Ce fru- 
moasă-i țara mea" — program de cîntece pionierești (17,40). O 
melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radlogazeta de 
seară (20,00). Concert de melodii rdmânești (20,30). Lectură 
dramatizată. „Dedalus" de James Joyce (21,05). PROGRAMUL 
II : Valsuri din operete (7,45). „De prin sate adunate" — 
emisiune de folclor (8,30). Variațiuni simfonice de Mircea 
Basarab ; Simfonietta de Mircea Chiriac (9,03). Antologie de 
literatură universală. „Papa Filip" de Maria Dombrowska 
(10,15). Cu cîntecul și jocul pe plaiuri moldovenești (10,45). 
Fredonați cu noi — muzică ușoară (12,15). Arii din operete 
interpretate de Ion Stoian (13,08). Concert de prînz (14,30). 
Radioracheta pionierilor : Suplimentul lunar „Enigma" (15,30). 
Muzică din opera „Cavaleria rusticana" de Mascagni (16,00). 
Jocuri populare din regiunea Ploiești (16,20). Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Cîntă Gigi Marga și 
Dario Moreno (18,00). Melodii și interpreți. îndrăgiți (18,35). 
Colegi de liceu (19,30). Cercul melomanilor. Muzică de cameră 
din creația de tinerețe a lui George Enescu (19,50). Noapte 
bună, copii. „Doi bursuci", poveste de Ilie Cîrciu (20,30). 
Recitalul mezzosopranei Zenaida Pally (20,40). Moment poetic. 
Versuri din GAZETA LITERARĂ (22,30). Interpretul săptăminii: 
pianistul Alexandru Demetriad. în program lucrări de Chopin 
(22,35).
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MIERCURI
PROGRAMUL I : La micro

fon, melodia preferată (8,30). 
Cîntece populare coreene 
(9,35). Emisiune literară pen
tru școlari (10,30). Cîntece din

folclorul nou și jocuri populare (11,45). Concertul pentru pian 
și orchestră de Valentin Gheorghiu. Solist, compozitorul 
(12,45). Sport. Poșta sportivă radio (14,08). Arii din operete 
interpretate de Iancu Groza (14,42). Album folcloric (15,00). 
Caleidoscop muzical (15,30). Lectură în foileton pentru tinerii 
ascultători : „M-am făcut băiat mare" de Nicuță Tănase (16,30). 
Cvartetul nr. 1 în do minor de Paul Richter (16,40). Miorița. 
Interpreți de balade din regiunile București și Oltenia (17,15). 
în jurul globului (18,05). Din înregistrările cîntărețului Vasile 
Cănănău (18,25). Melodia zilei : „Cînta un matelot" de Vasile 
Veselovski, versuri de Ion Minulescu. Solistă Doina Badea
(19,30). Radlogazeta de seară (20,00). Concert de melodii ro
mânești (20,30). Ediție radiofonică George Coșbuc. „Coșbuc șl 
Dante". Prezintă prof. univ. dr. docent Al. Bălăci și Al. Duțu 
(21,05). Melodii magazin (21,25). Pagini din istoria teatrului 
liric românesc : fragmente din opera „Petra" de George
Stephănescu (22,20). Săptămîna culturii bulgare. Muzică de 
cameră (23,26). PROGRAMUL II : Pastel muzical (8,15). Dansuri 
românești din baletul „Iris" de Constantin Nottara ; poemul 
simfonic „Marsyas" de Alfons Castaldi (9,03). Melodii din 
filme (9,40). Lectură în premieră (10,15). Melodii populare 
interpretate la acordeon (10,45). Noi înregistrări de muzică de 
cameră : Cvintetul pentru flaut, oboi, clarinet, fagot și vioară 
de Paul Constantinescu (11,15). Cu scrisorile în față (12,10). 
Pagini alese din muzica ușoară românească (12,40). Muzică
din opereta „Colomba" de Elly Roman (13,08). Muzică de
estradă (15,10). Coruri din opere (16,00). Vechi formații de
muzică populară : taraful Costică Tandin (17,30). Scriitori ai
secolului XX. Elisaveta Bagreana (17,40). O vizită în discoteca 
noastră — muzică ușoară (18)35). Soliști de muzică popu
lară : Alexandru Grozuță și Sile Ungureanu (19,03). Gaudeamus 
(emisiune pentru studenți) — (19,30). Recitalul baritonului Dan 
Iordăchescu — arii din opere (20,40). Suita a IlI-a de Ion 
Dumitrescu — interpretează orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii, dirijor Iosif Conta (21,25). Moment poetic. Versuri 
din revista „LUCEAFĂRUL" . (22,30). Program susținut de 
orchestrele Paul Ghențer și Armand Migiani (22,35).

PROGRAMUL I : Sumarul 
presei (8,00). Popas folcloric 
în regiunea Suceava (8,08). 
Sonata nr. 3 pentru vioară 
și pian de Doru Popovici

(9,45). Cîntece coreene interpretate de copii (10,03). Fragmente 
din opera „Motanul încălțat' de Cornel Trăilescu (10,55). 
Cărți care vă așteaptă (11,20). De la fluier la marile ansambluri 
folclorice (11,45). Arii din operele interpretate de Constanța 
Cîmpeanu (12,10). Cîntece bătrînești și jocuri populare (13,30). 
Pagini din albumul - muzicii ușoare (14,08). Caleidoscop muzi
ca! (15,30). Tribuna radio. Etica muncii și noul peisaj industrial 
al țării noastre (17,15). în jurul globului (18,05). Dinamica in
dustrială. Din sumar : .Premisele noilor șantiere ; Noutățile 
săptăminii ; Zgomote și vibrații în tehnica modernă (18,40). 
Seară pentru tineret. Din cuprins : Rubrica : Privilegiul tine

reții"; Primii pași în căsnicie ; O melodie pe adresa dumnea
voastră (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). Mari cupluri ale 
iubirii : Philemon și Baucis. Autorul emisiunii : Romulus Vul- 
pescu (21,05). „Clipe de visare" — muzică ușoară (23,25). PRO
GRAMUL II: Muzică populară din diferite regiuni ale țării (8,30). 
„Am îndrăgit o melodie" — muzică ușoară românească (9,38). 
Actualitatea literară (10,15). Mică suită pentru pian de Mau- 
riciu Vescan ; Variațiuni și Fugă pe o temă de corai anonimă 
de Achim Stoia: „Carnaval-Rondo" — burlescă de Laurențiu 
Profeta (11,28). Emisiune de basme : „Vîrtelnița fermecată" de 
frații Grimm (15,30). Arii din opere interpretate de Ludovic 
Spiess (16,00). Șlagăre... șlagăre (16,30). Lucrări pentru pian de 
Sigismund Toduță și Zeno Vancea (17,30). Amfiteatru literar. 
Alte curente literare : suprarealism, expresionism, futurism,, 
constructivism, dadaism. Prezintă criticul literar N. Manolescu 
(17,40). Tineri interpret! ai folclorului nostru (18,35). Muzică 
ușoară interpretată; de Aida Moga (19,15). Concert Mozart: 
Concertul nr. 8 în Do major pentru pian și orchestră ; Simfonia 
nr. 40 în sol minor (19,30). Din creația de muzică ușoară a 
compozitorilor noștri (20,40). Fragmente din opera „Madam 
Butterfly" de Puccini. Interpretează : Maria Callas, Nicolai 
Gedda, Teodora Lucaciu și Cornel Stavru (21,33). Moment 
poetic. Versuri din revista „FAMILIA* (22,30). Concert din 
opere (23,10).

medicului • Profilaxia reuma
tismului infantil (9,30). Emisiune muzicală pentru școlari: „Șco
lărița", suită muzicală (10,30). Revista literară radio (11,20). Mu
zică din operetele „Mediterana" și „Violete" de Lopez (12,10). 
Cîntece dedicate orașelor patriei (12,30). Muzica ușoară și- 
dragostea — melodii de Vasile Veselovski, Aure) Giroveanu și 
Camelia Dăscălescu (13,12). Răsună cîntecul și jocul pe întinsul 
Patriei (13,40). Caleidoscop muzical (15,30). Pagini din operete 
(17,15). Cîntă Pompilia Stoian și Claude Francois (17,45). tn jurul 
globului (18,05). Știință, tehnică, fantezie (18,40). O melodie 
pe adresa dumneavoastră (19,00). Radiogazeta de seară (20,00). 
Sport. Au cuvîntul crainicii reporteri (21,05). PROGRAMUL II: 
Dansuri din operete românești (7,45). Muzică din opere de 
compozitori români (10,00). Să citim împreună. Tudor Arghezi: 
„Lina" (10,15). Jocu-i din bătrînl lăsat (10,45). Muzică ușoară 
interpretată de Lucky Marinescu (11,07). Revista revistelor 
economice — de Emil Burlacu (12,10). Poemul vocal-simfonic 
„Zburătorul de larg" pentru bariton, cor șt orchestră de 
Gheorghe Dumitrescu (12,25). Muzică de promenadă (13,08). 
Cintece de dragoste și jocuri populare (14,00). De ce ? De 
unde? De cînd? (emisiune pentru copii) — (15,30). Mari 
oichestre de muzică populară : „Barbu Lăutaru* a Filarmonicii 
de stat „George Enescu"; a ansamblului de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia" si a Radioteleviziunii (16,17). Crpnica literară 
(17,45). Retrospectivă folclorică din programele șăptămînii 
(18,35). Oameni de seamă — George Coșbuc. Colaborează 
conf. univ. Al. Husar și V. Crăciun (19,30). Noapte bună, 
copii: „Farfuria" poveste de Octav Pancu-Iași (20,30). Frag
mente din opereta „Văduva veselă" de Lehar (20.40). „Pentru 
ochii tăi cei dulci" — program de romanțe (21,35). Simfonia 
românească : Simfonia a IlI-a 
(23,10). Muzică de dans (23,48).

PROGRAMUL I: Sumarul 
presei (8,00). „Mult mi-e 
dragă Dobrogea" — muzică 
populară (8,08). Capricii pen
tru vioară de Paganini 
muzica — cîntece pe ver-

„Ovidiu" de Sigismund Toduță

PROGRAMUL I : Radiojur
nal. Sumarul presei. Buletin 
meteo-rutier (7,00). Transmi
tem pentru sate (8,00) Rap
sozi ai folclorului nostru 

Buletin de știri (11,00). „De Ia 
muzica! pentru oamenii muncii

(9,45). Poezia românească șl
suri de George Coșbuc (11,00). Săptămîna culturii bul
gare : pagini literare (11,20). Interpreți de muzică popu
lară : Gheorghe Eremia și Nicolae Grigore (11,45). Din opere
tele lui Johann Strauss (12,10). Întîlnire cu muzica ușoară 
românească (12,45). Almanah muzical (14,08). Caleidoscop 
muzical (15,30). Lectură în ' " ' 
,,M-am făcut băiat mare" 
(16,30). Concertul pentru 
(16,40). Tn slujba patrie) 
Radiosimpozion. Conștiința
ția tinerei generații (18,40). Radiogazeta de seară (20,00). 
Atențiune, părinți I Poșta emisiunii (21,05). Din succesele mu
zicii ușoare (21,20). PROGRAMUL II : Momente plăcute cu 
muzica ușoară (7,55). „De cine ini-e dor și drag" — emisiune de 
muzică populară (8,30). Din înregistrările sopranei ioana Nicola 
(10,00). Teatru radiofonic. „Arborele genealogic" de Lucia De
metrius (10,15). Cîntece patriotice (12,00). Dinamică industrială 
(12,10). Simfonia opus 17, în Do major de Mihai! Jora (12,30). 
îmi place să cînt I (13,30). Muzică populară interpretată de 
soliști și formații artistice de amatori (14,00). Jneluș-învîrte- 
cuș : 
țapul
Emil Monția (16,00). Muzică populară coreeană (16,20). Țara 
mea
Meridiane literare. Miguel Angel Asturias. Prezintă Eugen 
Jebeleanu (17,45). Muzică populară bulgară (19,03). Moment 
poetic. Versuri din revista „ATENEU" (22,30). Săptămîna cul
turii bulgare : Concert simfonic (23,10). Noapte bună, dragi 
melodii (0,10).

foileton pentru tinerii ascultători : 
de Nicuță Tănase. Citește autorul 
pian și orchestră de Haciaturian 
(17,15). în jurul globului (18,05). 
contemporană socialistă și educa-

,,Pentru cei mai mititei, întîtnplări cu Filimon și cu 
Irofei" (15,30). Pagini din opera „Fata de la Cozia" da

e tare dragă — emisiune de cîntece- și jocuri (17,15).

(9,00). Clubul voioșiei (10,00). 
munte la mare" — program 
aliați la odihnă. Prezentarea de Constantin Cirjan (11,15). 
De toate pentru toți (12,00). Radiojurnal. Buletin meteorologic 
(lo,00). La microfon Nana Mouskouri și Nicolae Nițescu 
(14,00). Răspunsuri muzicale la scrisorile dumneavoastră 
(14,15). Recitalul sopranei Marina Crîlovlcl (15,15) Buletin de 
știri (16,00). Sport șl muzică (16,15). Teatru radiofonic : 
„Portretul" de AL Voltin (19,30). Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic (22,00). Muzică de dans (22.25). PROGRAMUL II: 
Itinerar folcloric muzical prin regiunile patriei (6.00). Buletin 
de știri (6,30). Excursie muzicală (6,45). Teatru radiofonic 
pentru copii : „Nastratin Hogea" — dramatizare de Ștefan 
Tita, după Anton Pann (8,40). Soliști de muzică ușoară : 
Puica Igiroșeanu. Dany Saval, Călin Marian, Pino Donaggio 
(10,00). Actualitatea cinematografică (10,45). Uvertura la opera 
„Maeștrii cîntăreți din NGrnberg" de Wagner i Fantezie pe o 
temă de Ralph Vaughan Williams ; Simfonia a Vil-a de 
Beethoven. (Înregistrări din concerte ale Filarmonicii de stat 
„George Enescu", dirijate de John Barbirolli) (11,00). Din 
repertoriul lui Gică Petrescu (13,00). Din cele mai cunoscute 
melodii populare (13,18). Radiojurnal. Sport Buletin meteoro
logic (14,00). Cine știe, cîștigă — concurs în instanță „Cazul 
doamnei Bovary" (14,30). „Melodii magazin" — emisiune niu- 
zical-distractivă (15,10). Opera săptăminii în avanpremieră : 
„Flautul fermecat" de Mozart (15 45). Maria Lătărețu inter
pretă a folclorului oltenesc (17,35). „De dragoste" — versuri 
din lirica universală : Pablo Neruda (17,53), Opereta „Prințesa 
circului" de Emeric Kalman — montaj muzical-literar (18,00). 
Piese pentru pian de Chopin în interpretarea lui Alfred Cortot 
și Dinu Lipatti (19,03). Revista literară radio (19,20). Radiojur
nal. Sport (21,00). Seară de romanțe (21.15). Ritm, melodie, 
voioșie (21,35). Moment poetic. Impresii lirice despre România 
(22,30). Buletin de știri (23,00).
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SOSIREA ÎN CAPITALĂ REZULTATELE TEHNICE

A MINISTRULUI ECONOMIEI
AL REPUBLICII FEDERALE

A GERMANIEI
Duminică seara a sosit în Ca

pitală ministrul economiei al Re
publicii Federale a Germaniei, 
Kurt Schmiicker, care, la invitația 
ministrului comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, face 
o vizită oficială în țara noastră. 
Oaspetele este însoțit de consilieri 
și experți.

Cu același avion au sosit Alfred 
Burgemeister, Clemens Riedel și 
Gustaw Stein, deputați în Bun
destag.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, în întîmpinarea oaspeților au 
venit Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Filip Geltz, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Ion 
Morega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de 
funcționari superiori din 
rul Afacerilor Externe și 
nistere economice.

Erau, de asemenea,

mașini, 
Ministe- 
din mi-

prezenți 
șeful reprezentanței comerciale a 
Republicii Federale a Germaniei 
la București, Erich Strătling, 
membri ai reprezentanței.

La solicitarea ziariștilor prezenți 
pe aeroport, oaspetele a făcut o 
scurtă declarație. D-sa a exprimat 
mulțumiri 
dială ce i 
București.

Și

pentru primirea cor- 
s-a făcut la sosirea în

Arătînd că prezența sa în Capi
tala României este un răspuns la 
vizitele făcute în Republica Fede
rală a Germaniei de ministrul eco
nomiei forestiere, Mihai Suder, și 
ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară — vizite oare au 
contribuit la dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări — 
domnul Kurt Schmiicker a mențio
nat că privește în același sens ac
tuala sa călătorie. Oaspetele a de
clarat că „în tratativele pe care le 
vom duce la București sîntem a- 
nimati de dorința unei înțelegeri 
reciproce, respectînd punctul de 
vedere al partenerului și, în același 
timp, apărînd propriile interese. 
Eu cred că ducînd tratative în a- 
cest spirit vom asigura un bun vii
tor relațiilor dintre țările noastre".

Cu acest prilej, ministrul eco
nomiei Republicii Federale a Ger
maniei a transmis urările de salut 
ale guvernului federal și ale con
cetățenilor săi.
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In seara aceleiași zile, ministrul 

comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, a oferit în onoarea oaspe
ților un dineu la restaurantul 
„Pescăruș".

în timpul dineului. Gheorghe 
Cioară și Kurt Schmiicker au rostit 
toasturi.

Progresul — Rapid : 1—1 (1—1). Au mar
cat : Mafteuță (min. 15) pentru Progresul și 
I. Ionescu (min. 34, din „11 m“) pentru
Rapid.

Jiul — Petrolul: 3—1 (3—0). Au marcat : 
Libardi (min. 1 și 22), Peronescu (min. 28) 
pentru învingători și Dincuță (min. 74) 
pentru învinși.

Farul Constanța — Universitatea Cluj : 
2—1 (0—0). Au marcat : Ologu (min. 59), 
Iancu (min. 88) pentru constănțeni și 
Mustețea (min. 78) pentru clujeni.

U.T. Arad — Știința Craiova : 1—1 (1—0). 
Au marcat : Domide (min. 20) pentru ară
deni și Cîrciumărescu (min. 47) pentru 
craioveni.

C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești: 1—2 
(0—0). Au marcat : Țurcan (min. 46), Naghi 
(min. 80) pentru piteșteni și Malțchi (min. 
72) pentru ieșeni,

Steaua — Dinamo București s 1—1 
(0—1). Au marcat ; Petescu (min. 17) — 
autogol și Constantin (min. 57).

CLASAMENTUL

I Steaua 3 2 10 11—4 5

2 Dinamo București 3 2 10 8—3 5
3 Farul 3 2 10 6—3 5
4 Progresul 3 2 10 3—1 5

5 Jiul 3 2 0 1 12-4 4
6—7 UTA 3 0 3 0 1—1 3

Rapid 3 0 3 0 2—2 3
8 Știința Craiova 3 111 5—7 3
9 Politehnica 2 10 1 3—3 2

10 Dinamo Pitești 3 10 2 3—5 2
11 Universitatea 3 0 12 1—3 1
12 Petrolul 3 0 12 1—4 1
13 C.S.M.S. 3 0 12 2—9 1

14 Steagul roșu 2 0 0 2 1-10 0

ASTAZI LA PRAGA

Plecarea în R. P. Mongolă a unei
delegații de activiști ai P. C. R

La invitația C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, du
minică a plecat la Ulan-Bator, în 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Iosif Uglar, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Maramureș al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de

Dumitru Ivanovici, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R.P. Mongole la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(UM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menți

nut frumoasă, cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate s-au pro
dus In Ardeal și Moldova, unde au 
căzut averse izolate de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit din nord-vest. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 16 grade la Sighet și 29 grade 
la Băilești. In București : Vremea 
s-a menținut frumoasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 28 
grade.

Mai ppaiww ybitba 
de surpirii*?

(Agerpres)

(Agerpres)

Duel între atacanții Rapidului și apârâtorii Progresului

® Campionii învinși la Petroșeni 
S Etapa meciurilor nule în Capitală 
@ Din nou întrîngere pe teren 

propriu la lași

a celui 
Rapid, 

în sco- 
cît și 

„pentru
care au dat-o

Pentru amatorii de fotbal 
care au luat loc în tribunele 
stadionului „Republicii" și 
sîmbătă seara, meciul Steaua- 
Dinamo a oferit ieri o imagi
ne asemănătoare cu 
dintre Progresul și 
Identitatea constă atît 
rul de egalitate (1—1) 
în caracterul luptei 
rezultat" pe
fruntașele clasamentului.

In prima repriză inițiativa 
a aparținut dinamoviștilor, 
care printr-o circulație mai 
bună a balonului și dese 
schimbări de locuri în atac 
și-au creat o serie de ocazii 
bune în zona porții adverse. 
De altfel, ca urmare a aces
tui lucru ei au și deschis sco
rul în minutul 17, dar nu așa 
cum era de așteptat... Pre- 
luînd o pasă trimisă de Pîr- 
călab, Frățilă a centrat pu
ternic, pe jos, în careul de 
6 m, unde Petescu a inter
ceptat greșit, deviind balonul 
în propria poartă. Partida a 
continuat într-un ritm vioi, 
tot în nota de dominare a di
namoviștilor, în timp ce ad
versarii lor au preferat un joc 
pozițional.

rolurile 
tre- 
mai 
sens 

lui

După pauză însă 
s-au inversat. Steliștii au 
cut la acțiuni ofensive 
bine organizate, în acest 
făcîndu-se simțit aportul
Raksi, introdus la începutul 
reprizei secunde pe extrema 
stingă (Sorin Avram a trecut 
pe cealaltă parte, în locul lui 
Pantea). în minutul 57 a sur
venit egalarea. Autorul golu
lui — Constantin — a trans
format o lovitură liberă de la 
16 m, trimițînd balonul peste 
zid, la „păianjen".

Despre desfășurarea celor
lalte meciuri corespondenții 
noștri ne-au relatat următoa
rele :

Duelul dintre campioana 
de anul trecut, Petrolul și 

proaspăta promovată în cate
goria A, Jiul, a dat cîștig de 
cauză echipei din Petroșeni. 
Practicînd un joc simplu, în 
viteză și eficace, gazdele au 
avut mereu inițiativa, înscri
ind încă din primul minut de 
joc. De remarcat evoluția 
constant bună a lui Libardi, 
care a coordonat și de data a- 
ceasta atacul echipei cu multă 
ingeniozitate, creînd situații 
dificile la poarta apărată

Mihai Ionescu. Despre Petro
lul nu sînt prea multe de 
spus. Badea și Dridea încă nu 
și-au găsit cadența, iar funda
șii au dovedit o serioasă doză 
de nesiguranță în intervenții. 
Ploieștenii nu au construit 
faze de joc pe măsura titlu
lui ce-1 dețin.

Așteptată cu viu interes 
de către amatorii de fot

bal ieșeni, partida C.S.M.S. 
Iași-Dinamo Pitești urma să 
confirme că rezultatul de ega
litate de la Ploiești, cu o săp- 
tămînă în urmă, nu a fost o 
întîmplare. Dar, cu toate că a 
dominat mai mult, echipa 
gazdă a părăsit învinsă tere
nul propriu. Piteștenii s-au a- 
părat bine și au contraatacat 
periculos, reușind să obțină 
victoria prin specularea unor 
grave greșeli ale apărării ad
verse. Un impediment pentru 
ambele echipe a fost terenul 
ud din cauza ploii puternice 
căzută cu puțin înainte de în
ceperea partidei.

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 septembrie a.c. In țară : 
Vremea în general frumoasă la în
ceput, apoi devine ușor instabilă, 
începînd din vestul țării. Cer 
schimbător. Vor cădea ploi Ideale, 
mai frecvente în Ardeal și Banat. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 19 și 29 grade. In București 
șl pe litoral : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
se menține ridicată.

Rezultate
categoria B

gg După o evoluție de slabă 
factură tehnică, victoria 

a revenit constănțenilor, care 
au șutat mai mult la poartă. 
Nu mult a lipsit ca întîlnirea 
Farul Constanța-Universitatea 
Cluj să se încheie cu un rezul
tat de egalitate.

In urma rezultatelor înre
gistrate în grupele prelimi
narii ale campionatului mon
dial masculin de volei, pentru 
turneul final (locurile 1—8) 
s-au calificat următoarele e- ■ 
chipe : Cehoslovacia, Iugosla
via (din grupa A) ; R. D. Ger
mană, U.R.S.S. (din grupa B) ; 
Polonia, România (din grupa 
C) ; Japonia, Bulgaria (din 
grupa D).

In prima zi a turneului final 
se vor desfășura următoarele 
jocuri: Cehoslovacia—U.R.S.S.; 
Iugoslavia—Japonia ; Româ
nia—R. D. Germană și Bulga
ria—Polonia. în continuare, . 
voleibaliștii români vor întil- 
ni pe rînd formațiile : Ceho
slovaciei (6 septembrie) ; Iu
goslaviei (7 septembrie) ; — 
ziua de 8 septembrie este zi 
de odihnă — U.R.S.S. (9 
tembrie) ; 
tembrie) și 
tembrie).

Deoarece
grupele preliminarii contează 
în turneul final, selecționata 
României nu se va mal întîlni 
cu cea a Poloniei.

Japoniei (10
Bulgariei (11

rezultatele

sep- 
sep- 
sep-

din

„Circuitul
regiunii Brașov"

BRAȘOV (coresp. „Scîn- 
teii"). — In fața hotelului 
„Sport" din Poiana Brașov s-a 
încheiat duminică a Xll-a e- 
diție a circuitului ciclist al 
regiunii Brașov. In ultima 
etapă cei 38 de alergători ră
mași în cursă au parcurs dis
tanța Agnita-Voila-Făgăraș- 
Brașov-Poiana Brașov (137 
km). Sprintul final din fața 
hotelului „Sport" a fost cîști- 
gat de juniorul Ștefan Suciu, 
cronometrat în 3h23 min. 50 
sec. In același timp cu învin
gătorul au trecut linia de so- 

. sire- Constantin Dumitrescu, 
Gabriel Moiceanu, Ion Arde- 
leanu, Emil Rusu.

In clasamentul general, pri
mul loc a revenit dinamovis- 
tului Emil Rusu, cu 14h54 min. 
55 sec., urmat la o secundă de 
Gabriel Moiceanu și Nicolae 
Ciumeti.

îl realizează, principalul

W-

(Fran- 
Hogan 
ștafeta

Campionatele europene de 
Budapesta s-au încheiat

M. Jazy 
..i — J.

2h 20'04"6/10 ;
— Polonia 3’04”8/10.

ra Pe stadionul „30 Decem
brie" din Arad, echipele 

U.T.A. și Știința Craiova au 
oferit spectatorilor un joc fru
mos, disputat în limita sporti
vității. întîlnirea a plăcut mai 
ales prin faptul că s-a luptat 
pentru fiecare balon. A arbi
trat bine Alexandru Alexe 
(Rm. Vîlcea).

SERIA I : Dinamo Victoria Bucu
rești—Oțelul Galați 3—0 ; Știința 
București—Flacăra Moreni 2—0 ; 
Siderurgistul Gala|i—Metalurgis
tul București 2—0 ; Ceahlăul Pia
tra Neamț—Metrom Brașov 1—1 ; 
Dinamo Bacău—Oltul 
Vîlcea 3—0 ; C.F.R. Pașcani—Chi
mia Suceava 1—0 ; Poiana Cîm- 
pina—Progresul Brăila 0—1.

SERIA a Il-a : Clujeana—Vago
nul Arad 2—1 ; C.S.M. Sibiu—Mi
nerul Lupeni 5—0 ; A.S. Cugir— 
A.S.A. Tg. Mureș 2—0 ; C.F.R. 
Arad—C.F.R. Timișoara 0—3 ; 
C.S.M. Reșița—Minerul Baia Mare 
4—1 ; Crișul Oradea—Unirea Dej 
6—1 ; Gaz metan Mediaș—Indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii 2—0.

Rîmnicu

Concursul din 4 septembrie

Din noua arhitectură a orașului Pitești

x 
anulat
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Steaua-Dlnamo București 
Progresul-Rapid
Dlnamo Bacău-Oltul Rm. Vîlcea 
U.T. Arad-Știința Craiova 
C.S.M.S.-Dlnamo Pitești 
Jlul-Petrolul 
Farul-Universltatea 
Slderurgistul-Metalurgistul Buc. 
C.F.R. Pașcani-Chimia Suceava 
Clujeana-Vagonul Arad 
C.S.M. Sibiu-Minerul Lupenl 
A.S. Cugir-A.S.A. Tg. Mureș 
C.S.M. Reșița-Mlnerul Bala Mare

(Urmare din pag. I)

la 
la

în mod substanțial drumul de 
omologarea unui prototip pînă 
introducerea lui în fabricație se
rială. Un exemplu sînt Universita
tea și Institutul de fizică atomică 
— secția Cluj, unde asemenea si
tuații au avut ca rezultat întîrzieri 
nepermise în cercetare.

Pe de altă parte, sînt institute 
de cercetare sau laboratoare uzi
nale, dotate cu utilaje și instalații 
de mare pondere care nu recurg 
întotdeauna la utilizarea întregii 
lcr capacități. Printr-o coordonare 
mai judicioasă, mai rațională, cred 
că această aparatură ar putea fi 
folosită în comun de mai multe 
unități. In categoria acestor echi
pamente s-ar putea include insta
lațiile generatoare de temperatu
ră joasă, mașinile de calcul, mi- 
croscoapele electronice, spectro- 
grafele etc., aflate în dotarea anu
mitor colective sau institute de 
cercetare. Poate că în prealabil 
ar fi indicat mai întîi un studiu a- 
supra folosirii mai economice a 
unor astfel de utilaje, studiu ce 
s-ar putea efectua în colaborare 
de către unitățile în cauză.

Urmărind creșterea bazei mate
riale, laboratoarele 
Cluj au încheiat o 
venții și contracte 
cu anumite unități 
Ministerului Industriei 
cais au avut rezultate 
toaie, stimulatoare. Fondurile pro-

de fizică din 
serie de con- 
de colaborare 
productive ale 

Chimice 
încuraja-

venite au servit acestor laboratoa
re să-și îmbunătățească mult baza 
materială și condițiile de lucru. E 
drept că 
neori cu 
gate de 
periența 
pozitivă.

Pentru 
tăți de corvoada unor neajunsuri 
de natura celor de care ne-am iz
bit la Cluj, gîndesc că ar fi poate 
util să se discute condițiile actua
lelor forme de colaborare dintre 
cercetare și producție. în acest 
sens, ar fi indicat să se reglemen
teze și aspectul juridic al respec
tării obligațiilor contractuale de 
către cele .două părți, care să 
meargă pînă la penalizarea ace
luia care nu respectă clauzele sta
bilite.

Un inventar al bazei materiale 
ar trebui să fie urmat, în mod in
evitabil, după părerea mea, de o 
analiză profundă a situației cadre
lor de cercetători, a pregătirii 
de specialitate. în funcție de 
ceastă reevaluare a forțelor 
care dispunem poate că va fi 
voie de o reprofilare a activității 
științifice, de o mai atentă preci
zare a sarcinilor colectivelor 
grupelor 
vedere 
vin, în 
fiecărui 
numite 
sară și 
actualizării formelor, de organizare

succesele au alternat u- 
o serie de dificultăți, le- 
forme și scripte, dar ex- 
s-a dovedit în general

a scuti pe viitor alte uni-

lor 
a- 
de 

ne-

de cercetare avînd în 
obligațiile concrete ce re- 
cadrul programului unitar, 
centru de cercetare. In a- 
cazuri, poate va fi nece- 
stabilirea colectivă a re-

Cîștigătorli probelor din ultima zl a 
campionatelor : 800 ni plat femei :
Vera Nlcolicl (Iugoslavia) 2'02"8/10; 
800 m plat bărbați — M. Matuschew- 
ski (R.D.G.) l'45”9/10; 110 m garduri 
— E. Ottoz (Italia) 13'7/10; 80 m gar
duri — Karin Balzer (R.D.G.) 10'7/10; 
înălțime femei — Talsla Cencik 
(U.R.S.S.) 1,75 m; aruncarea ciocanu
lui — R. Kilm (U.R.S.S.) 70,02 m —

concurentul român Gh. Costache a o- 
cupat locul 10 cu 62,60 m ; ștafeta 
4X100 m femei — Polonia 44”4/10 ; 
ștafeta 4X100 in bărbați — Franța 
39"4/10 ; triplu salt — G. Stolkovski 
(Bulgaria) 16,67 in — atletul român 
Șerban Ciochină a ocupat locul 7 cu 
16,22 m ; 5 000 m — I' 
ța) 13’42"8/10 ; maraton 
(Anglia) 
4X400 m

a diferitelor secții sau grupe de 
cercetare. Cred că și năzuința 
oricărui cercetător este aceea de 
a fi la locul potrivit pe măsura 
aspirațiilor sale, talentului și pu
terii sale de creație. Ar trebui gă
site și căile care să faciliteze o 
mai mare mobilitate în mișcarea 
cadrelor într-o unitate : situația lor 
să poată fi schimbată în funcție de 
evoluția cercetării, de fenomenele 
și procesele noi care apar în 
cursul desfășurării și finalizării 
cercetărilor.

Un alt factor de importanță deo
sebită pentru traducerea în viață 
a programului unitar de cercetare 
științifică este legat de promova
rea tinerelor cadre. Numărul cer
cetătorilor va spori foarte mult în 
perioada cincinalului, iar pe vii
tor ritmul de creștere se va mări. 
Pentru împlinirea dezideratelor 
noastre viitoare este nevoie să se 
studieze de către forurile compe
tente căile de promovare a tine
retului în

Puternic 
științifice 
unitar al
un îndreptar în 
noștri de știință, mobilizează ener
giile, călăuzește eforturile noastre, 
îndeplinirea cu succes a progra
mului stă însă în puterea noastră, 
în munca asiduă pe care o vom 
depune pentru ca știința româ
nească să fie la înălțimea cerin
țelor măreței opere de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

știință.
stimulent al cercetării 
românești, programul 

cercetării științifice este 
munca oamenilor

la 
aseară 

într-o atmosferă festivă. Fruntașii 
atletismului european și-au luat 
rămas bun de la zecile de mii de 
spectatori, primind cu această o- 
cazie și ultimele serii de aplauze 
pentru pasionanta lor dispută din 
timpul competiției. Marile recor
duri (mondiale și europene) au re
zistat asalturilor competitorilor 
prezenți la Budapesta, dar la nu
meroase probe performanțele cam
pionilor de acum au fost destul de 
apropiate acestora. Totuși nu va
loarea ridicată a performanțelor a 
fost caracteristica întrecerilor de 
pe „Nepstadion", ci infirmarea 
marii majorități a pronosticurilor. 
Surprizele au început în prima și 
s-au încheiat în ultima zi, cînd 
maghiarul Zsivotski, recordmen 

. mondial la aruncarea ciocanului, 
a pierdut în fața lui Klim (U.R.S.S.). 
Și alți ași de necontestat ai mul
tor probe și-au văzut spulberate 
șansele de a deveni campioni eu
ropeni. Am asistat aici la un ade
vărat „amurg al zeilor". Danek, 
Roelants, Jazy, Skvorțov (succeso
rul lui Brumei), Golubnicii și Mary 
Rand — dar nu numai ei — au 
privit de pe treapta a doua sau a 
treia a podiumului de onoare, 
uneori chiar din tribună, la înmî- 
narea medaliilor.

După cum se știe, atletismul ro
mânesc a fost reprezentat la aces
te campionate de un lot de 12 
sportive și 8 sportivi. Din capul lo
cului trebuie să spunem că pre
zența lor nu s-a făcut mai deloc 
simțită, excepție făcînd doar Va- 
moș (cars a stabilit un record re
publican la 3 000 m obstacole), Mi- 
haela Peneș — cîștigătoarea me
daliei de argint la suliță (dar re
zultatul putea să fie mai bun...) și 
Ciochină, autorul unui nou record 
al țării noastre la triplu salt. Cei
lalți ?

Despre forma atleților noștri — 
ce se întrevedea a fi slabă încă 
dinaintea europenelor — specia
liștii F.R.A. au cerut amînarea con
cluziilor pînă după 
petiție. Acum sîntem 
ei, iar rezervele ce 
adeverit. Activitatea
cestui an nu este de

pe care
fiind pentru ei deținerea suprema
ției în țară, cîștigarea titlului de 
campion. Performanțele de valoa
re internațională ? Sînt probleme 
secundare. De aici și tendința de 
sustragere, chiar și cu asentimen
tul antrenorilor, de la o serie de 
concursuri de verificare și de pre
gătire. Ne amintim că, încă de la 
începutul acestui an, la concursu
rile de sală și apoi la primele în
treceri importante în aer liber, au 
lipsit tocmai „fruntașii". La timpul 
cuvenit am sesizat și noi toate a- 
cestea, dar replica verbală și scri
să a forului nostru atletic, a an
trenorilor, a fost aceeași : compo- 
nenții loturilor au un program spe
cial, rodajul lor se va face în com
petiții. internaționale. Nu știi ce 
să mai crezi. Ce pregătire serioa
să poate fi aceea care nu a avut 
în vedere obținerea formei maxi
me înaintea unei competiții de an
vergura europenelor de la Buda
pesta ?

Rămîne, desigur, de analizat mai 
amănunțit nu atît comportarea lo
tului nostru la Budapesta, cît situa
ția de ansamblu a atletismului 
nostru. Acum, la Budapesta, alte 
țări au putut verifica garnituri 
mult întinerite pe care le vor pre
zenta, desigur, pentru Olimpiada 
din Mexic. Cum se gîndește fede
rația noastră de specialitate la 
competiția olimpică din 1968 ?

Ion DUMITRIU
Budapesta, prin telefon.

această com- 
la terminarea 
existau s-au 
din cursul a- 

natură să
mulțumească. La antrenamente se 
muncește pe apucate, „cu o inten
sitate scăzută" — cum recunoștea 
ieri însuși antrenorul federal Gh. 
Zîmbreșteanu. Unii atleți și atlete 
se declară satisfăcuți cu puținul

Pe stadionul „Tineretului", la meciul de handbal Universitatea București— 
Politehnica Timișoara. Scor; 16—12 pentru gazde

CINE PIERDE, CINE CÎȘTIGĂ ?
Angrenînd principale

le pretendente la cuce
rirea titlului de cam
pioană a țării în acest 
an, cuplajul rugbistic 
bucureștean desfășurat 
duminică dimineața pe 
stadionul „Republicii" 
s-a situat în centrul e- 
tapei a doua a returu
lui. Tn deschiderea pro
gramului, echipele Gri- 
vița Roșie și Progresul 
s-au străduit și au reu
șit în bună măsură să 
furnizeze un joc des
chis, spectaculos, înso
țit deseori de aplauze. 
La acest . lucru au con
tribuit ambele părți, dar 
meritele revin în 
mul rînd 
învingători 
(3—3).

Meciu 
plajului,

pri- 
g rivifen i lor, 
cu 14—6

I vedetă al cu- 
Sieaua — Di-

namo, a revenit primei 
formajii cu scorul de 
9—3, după ce dinamo- 
vișfii au condus timp 
de 70 de minule cu 
3-—0. Atîf punctele în
vingătorilor cît și ale 
învinșilor au rezultat 
din lovituri de picior

RUGBI
de 
fel, 
cu

pedeapsă ; de alt- 
jucarea balonului 

piciorul a constituit 
din păcate — prin

cipala caracteristică a 
întîlnirii : timp de 80 
de minute, spectatorii 
au fost nevoifi să asis
te la aproape 90 de 
repuneri de- la margine 
și 20 de grămezi ordo
nate ! Faptul reflectă

1
® La Constanța s-a. disputat duminică 

finala campionatului motociclisf de vi
teză pe un traseu din centrul orașului, 
lung de 2 800 m. Titlurile de campioni 
au revenit lui Traian Macarie (Dinamo) 
la clasa 125 cmc, Mihai Pop (Dinamo) 
la 175 cmc, Gheorghe Ion (Steaua) la 
250 cmc, Alexandru Ionescu (Steaua) la 
350 cmc și 500 cmc, iar la proba de ataș 
echipajului Mihai Dănescu-Eugen Ke- 
resteș (Steaua).

• în cadrul campionatelor mondiale 
de ciclism pe velodrom de la Frankfurt 
pe Main, proba de viteză (feminin) a 
revenit concurentei sovietice Irina Ki- 
ricenko (13”2/10 pe ultimii 200 m), 
cursa de semifond (amatori) cu antrena
ment mecanic a fost cîștigată de Pierro

de Wit (Olanda), care a parcurs în 60 
de minute 71,600 km, iar proba de tan
dem s-a încheiat cu victoria echipei 
Franței (Morelon-Trentin), care în finală 
a întrecut formația R.F. Germane (Ko- 
busch-Stenzel).

© In primul meci din cadrul turneu
lui international de fotbal de la Bolog
na, echipa Steagul Roșu Brașov a fost 
învinsă de cunoscuta formație italiană 
F. C. Bologna cu scorul de 7—1 (1—0).

« Rezultate din a patra zi a turneului 
internațional de baschet (juniori) de la 
Brindisi (Italia) : U.R.S.S.-Grecia 59—43 
(22—24), Ita'.ia-Izrael 65—60 (23—25);
Spania-R.F, Germană 59—58 (23—22).

I
I
6

de la sine „preocupa
rea" celor două forma
ții fruntașe pentru jo
cul constructiv, specta
culos. De mulți ani se 
tot discută și se fac în
cercări de abandonare 
a jocului închis, cu tri
miteri interminabile ie 
margine etc. In această 
direcție au fost obținu
te 
în 
da 
tă 
a 
leștiului la Toulouse, în 
ultimul meci cu repre
zentativa Pirineilor. Se 
părea că antrenorii și 
jucătorii s-au convins, 
în sfîrșif, că jocul spec
taculos, deschis este 
mai eficace și în me
ciurile cu miză mare. 
Ieri însă, rugbiștii de 
la Dinamo și Steaua 
(desigur, și antrenorii 
lor), au „uitat" din nou 
acest lucru și rezulta
tul a fost un joc anost 
care nu a semănat nici 
cu rugbiul, nici cu fot
balul.

Celelalte partide de 
ieri s-au încheiat ast
fel : Constructorul — 
Gloria 3—3 (0—0) ;
Universitatea Timișoara - 
— Precizia Săcele 11—5 
(3—0) ; Știința Petro
șeni — C.S.M.S. lași 
6—3 (0—0) ; Rulmentul 
Bîrlad — Farul Con
stanța 9—8 (6—0). Du
pă 13 etape, în clasa
ment conduce Grivița 
Roșie cu 38 puncte, ur
mată de Steaua — 37 
și Dinsmo — 33.

unele rezultate bune 
ultima vreme, dova- 
cea mai concluden- 

fiind victoria la scor 
selecționatei Bucu- ■



I

4. — Trimișii speciali 
Gh. Secuiu și C. Ale- 
transmit: Toate ziarele

Descoperirea unui complot 
antistatal în Congo

A 20-a ediție a festivalului
y E

CORESPONDENȚĂ

DIN GENEVA

ATENA
Agerpres, 
xandroaie, 
grecești publică pe larg informații 
și comentarii privind încheierea 
convorbirilor oficiale greco-româ- 
ne prilejuite de vizita în Grecia a 
delegației guvernamentale româ
ne conduse de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Sub titluri ca 
„După succesul convorbirilor de 
la Atena o nouă epocă în relațiile 
dintre Grecia și România" („TO 
VIMA"), „Larg progres în relațiile 
bilaterale și în colaborarea balca
nică" („AVGHI"), „Acordurile în
cheiate sînt considerate un mare 
pas în dezvoltarea relațiilor din
tre Grecia și România" („ELEF- 
TEROS COSMOS"), „Sistemul po
litic diferit nu este un obstacol 
în relații („DAILY POST") sînt 
redate principalele aspecte ale 
comunicatului comun.

Ziarul „ELEFTERIA" arată că 
„opinia publică greacă a simțit o 
adîncă satisfacție pentru rezulta
tele favorabile din toate punctele 
de vedere ale convorbirilor gre- 
co-române. Acestea vor contribui 
la reînnoirea prieteniei tradițio
nale dintre cele două popoare. Se 
impune să recunoaștem că oficia-. 
Iii români au răspuns cu sinceri
tate și prin fapte eforturilor gu
vernului grec pentru reglementa- 

; rea problemelor existente între

cele două țări, ceea ce a avut ca 
rezultat realizarea unui acord de
plin. în afară de aceasta, merită 
să fie subliniată în mod deosebit 
proclamarea hotărîrii celor două 
guverne de a acționa pentru crea
rea unui climat de destindere în 
Balcani, în favoarea păcii, de care 
sînt atașate ambele popoare".

La rîndul său, ziarul „ATHENS 
DAILY POST" scrie : „Primul 
ministru român consideră că ceea 
ce a fost realizat în timpul vizi
tei sale la Atena este numai în
ceputul pentru o colaborare strîn- 
să între cele două popoare și în 
general pentru pace în Balcani. 
Sîntem cu totul de acord, afirmă 
ziarul, cu primul ministru român 
că atunci cînd țările mici colabo
rează în mod sincer și apropiat, 
ele pot oferi multe servicii valo
roase popoarelor lor și păcii mon
diale. Am susținut de multe ori 
acest principiu și am considerat 
că atunci cînd relațiile a două 
țări mici au fost încordate, acea
stă situație era artificială și ini
țiată de interese străine. în spe-' 
cial astăzi există largi posibilități 
pentru coexistența pașnică între 
popoare ca într-o familie. în acest 
sens este just argumentul premie
rului român că în fața divergen
țelor dintre marile puteri, țările 
mici pot juca un rol important 
printr-o strînsă colaborare.

KINSHASA 4 (Agerpres). — 
Postul de radio Kinshasa a difu
zat o știre în care se arată că în 
provincia Katanga de sud servi
ciul de securitate națională a des
coperit un complot care urmărea 
transformarea orașului Lubum- 
bashi (Elisabetville) într-un al doi
lea Kisangani. Planul complotiș
tilor prevedea transportarea de 
arme și muniție 
sud și lichidarea 
torilor regimului

în Katanga de 
tuturor „sustină- 
lui Mobutu", din

această provincie. înfăptuirea pla
nului a fost lăsată pe seama mer
cenarilor albi, care au făcut un 
aranjament cu cîțiva dintre repre
zentanții autorităților provinciale.

Președintele Adunării Legisla
tive din Katanga de sud, Albert 
Kinyata, a declarat autorităților 
că situația din această provincie 
este destul de încordată, existînd 
un adevărat pericol pentru secu
ritatea statului.

Congresul T. U. C. in fața

Mo-
cea

După cum s-a mai relatat, la Afena au fost semnate mai multe acorduri 
între Republica Socialistă România și Grecia. în fotografie : miniștrii de 
externe ai celor două țări : Corneliu Mănescu și I. Toumbas în timpul sem

nării acordurilor

LONDRA 4 (Agerpres). '— Sîm- 
bătă seara, duipă întrunirea comi
siei însărcinate cu regruparea ce
lor 25 de rezoluții ce vor fi pre
zentate la 5 septembrie la con
gresul TUC de la Blackpool, s-a 
anunțat că puternicul sindicat al 
minerilor a hotărît să nu mai spri
jine politica de austeritate econo
mică preconizată de guvern. Con
siliul executiv al sindicatului mi
nerilor, întrunit la 2 septembrie, 
hotărîse să sprijine politica guver
namentală. Sub influența aripei 
de stînga, sindicatul a revenit asu
pra acestei hotărîri și a decis ca 
la congresul de la Blackpool să 
prezinte o rezoluție adoptată încă 
în mai care se opune unei politici 
de blocare a salariilor.

Schimbarea intervenită în pozi
ția sindicatului minerilor în aju-

nul congresului TUC este-consi
derată de agenția France Presse 
drept o lovitură de teatru-ce ar 
putea avea repercusiuni serioase 
asupra situației guvernului. „Ha
rold Wilson riscă în prezent să 
piardă marea bătălie ce va înce
pe miercuri la congres în cursul 
dezbaterilor asupra politicii de 
austeritate" — subliniază agenția 
citată.

I

COLUMBIA :

PLENARA C. C. AL P. C
DIN FINLANDA

HELSINKI 4 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Finlanda, în cadrul 
căreia a fost adoptată o rezoluție 
cu privire la lupta pentru înce
tarea războiului din Vietnam. Prin
cipala noastră sarcină, se spune în 
rezoluție, este să intensificăm ac
țiunile tuturor forțelor iubitoare 
de pace pentru a se pune capăt 
agresiunii Statelor Unite împotri
va poporului vietnamez. „Guver
nul S.U.A. — se arată în rezoluție 
— sporește necontenit numărul 
trupelor lor în această țară, ceea 
ce constituie un pericol pentru 
pacea întregii lumi".

PROBA DECISIVA
Noul președinte al Co

lumbiei, Carlos Lleras 
Restrepo, a înaintat zilele 
trecute Congresului (par
lamentului) primele pro
iecte de lege privind o 
reformă constituțională 
menită să sporească a- 
tribuțiile puterii executi
ve. Intre principalele 
puncte ale reformei — pe 
care unele ziare colum
biene o numesc „probă 
de foc" — figurează afir
marea conceptului de 
planificare în sectorul 
public al economiei, gu
vernului rezervîndu-i-se 
dreptul de a decide asu
pra cheltuielilor și de a 
emite dispoziții rapide — 
fără consultarea puterii 
legislative — în domeniul 
comerțului extern, al tari
felor ■ vamale, al credite
lor etc. De asemenea, se 
creează o comisie per
manentă însărcinată să 
supravegheze îndeplini
rea planurilor de dezvol
tare economică și socia
lă, planuri deocamdată 
doar schițate și a căror 
realizare depinde de un 
complex de factori ca
pabili să inspire serioase 
îndoieli.

Primul obstacol, fără să 
fie nici pe departe cel 
mai mare, constă în ace
ea că parlamentului i se 
cere să-și autolimiteze a- 
tribuțiile.

In genere, observatorii 
de aici atribuie președin
telui columbian intenția 
de a opera modificări în 
angrenajul administrativ 
al țării ca o condiție e- 
sențială a reușitei proiec
telor de dezvoltare eco- 
nomico-sociale. Există 
însă și observatori mai 
rezervați, care amintesc 
că președintele nu e o 
persoană suspendată la 
întîmplare la înălțimea 
fotoliului său, ci, ca toți 
predecesorii săi, e un 
exponent al unor anumite 
forțe politice, care îl spri
jină numai atîta vreme cît 
îl socotesc interpret șl 
apărător al intereselor 
lor. Dincolo de această 
limită încep complicațiile 
care deseori duc la „pro- 
nunciamento".

cazul Columbiei,în 
viața politică este mono
polizată de două partide 
(conservator și liberal), 
care au încheiat o tran
zacție pe 16 ani, privind 
împărțirea pe din două 
a funcțiilor publice, atît 
în cadrul guvernului cît 
și al forurilor legislative. 
Președintele . țării este 
ales și el prin alternanță, 
cînd' din partea liberali
lor, cînd din cea a con
servatorilor. Mecanismul 
„paritar" funcționează de 
opt ani, asigurînd conti
nuitatea menținerii pute
rii în mîinile cercurilor 
dominante, cu consecințe 
nefaste pentru progresul 
țării;

Concentrarea puterii în 
economie în mîini puține 
este evidentă : 56 la
sută din totalul capita
lului național disponi
bil se află în mîinile a 
numai 320 persoane, în
tr-o țară cu o populație 
de 15 780 000 locuitori. 
Peste 70 la sută din su
mele obținute din exportul 
produselor agricole (în 
special cafeaua) sînt pro
prietatea a 90 de persoa
ne. Suprafața agricolă 
este stăpînită de 3,5 la sută 
din populație. Cele enu
merate mai sus sînt doar 
cîteva din capitolele 
unde contrastele sociale 
apar mai izbitoare. Lista 
poate fi continuată.

Deși Columbia este
cotită una din cele mai 
bogate țări ale Americii 
Latine, situația ei econo
mică nu s-a ameliorat, 
ci s-a agravat. Numai 
în acest an s-a în
registrat un număr re
cord de falimente ale în
treprinderilor industriale 
și comerciale, lipsite de 
credite și lăsate pradă 
concurenței puternicelor 
firme străine. Investițiile 
directe ale S.U.A. în Co
lumbia sînt de circa 45 
milioane de dolari, iar 
proprietățile private nord- 
americane sînt evaluate 
cu mult peste două mi
liarde de dolari, inclu- 
zînd ramurile extracției și 
distribuției de petrol, e- 
lectricitate, extracția de

SO-

CANCELARUL ERHARD

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 
Cancelarul R. F. Germane, Ludwig 
Erhard, și-a încheiat vizita oficială 
de trei zile în Suedia. Erhard, îm
preună cu ministrul de externe 
vest-german, Schroeder, care l-a 
însoțit în cursul vizitei, a părăsit 
duminică capitala suedeză.

VARNA

Duminică, la 
dena, a început 
de-a 20-a ediție a 
Festivalului național 
organizat de ziarul 
„l'Unită". 
vintele

■ rostite de reprezen
tanții unor ziare fră
țești au vorbit Clau
dio Petruccioli, secre
tar al F.G.C.I., și Ma
rio Allcata, 
al 
membru al Direcțiunii 
C.C. al P. C. Italian, 
înainte de aceasta, 
în 
pe 
nei 
impresionantă mani
festație de solidarita-

După cu- 
de salutJ

99

______ director 
ziarului. l'Unltă,

cursul dimineții, 
străzile Mode- 
a avut loc o

te cu lupta poporu
lui vietnamez, la care 
au participat aproa
pe 20 000 de tineri 
din toate provinciile 
Italiei, și s-a încheiat 
cu un miting.

Alegerea Modenei 
pentru cea de-a 20-a 
ediție a festivalului 
nu e deloc întîmplă- 
toare. Aflat în nor
dul Italiei, orașul a 
cunoscut în ultimii 
zece ani o pronunțată 
dezvoltare indus
trială. Ponderea cres- 
cîndă a clasei mun
citoare, adăugată u- 
nor tradiții ale mișcă
rii socialiste și unor 
la fel de puternice

tradiții ale mișcării 
de partizani, fac din 
Modena un centru în 
care forțele progre
siste joacă un rol 
foarte important. Fes
tivalul este trăit de 
marea majoritate a 
populației orașului ; 
hipodromul — spe
cial amenajat pentru 
a găzdui în tot cursul 
săptămînii manifestă
rile diverse, politice, 
cultural-artistice, dis
tractive — a și în
ceput să-șl primeas
că oaspeții, fiind lo
cul unei adevărate 
sărbători populare.

I. BUCHERU
Modena, prin telefon

CORESPONDENȚĂDIN VARȘOVIA

Dozynl-sărbâtoarea recoltei"

minereuri, produse 
mice, textile și altele.

în plus, Columbia chel- 
tuie anual opt sute mili
oane de pesos pentru a- 
chiziționarea de arme și 
echipament pentru arma
tă. O sumă aproximativ 
egală e3te scoasă anual 
din țară sub formă de be
neficii ale companiilor 

. nord-americane. O altă 
sută de milioane de do
lari ia drumul străinătății 
ca depuneri bancare ale 
elitei sociale.

Noua echipă guver
namentală de la Bo
gota se declară con
știentă de gravitatea si
tuației — ilustrată, de alt
fel, elocvent de extinde
rea mișcării de rezistență 
armată în numeroase 
provincii ale țării și dis
tribuie asigurări că este 
decisă să remedieze lu
crurile prin promovarea 
unei serii de reforme. Ar 
fi nepotrivit să se antici
peze de pe acum asupra 
rezultatelor, care ar fi 
„proba de foc" veritabi
lă, cînd încă nu se 
noaște planul definit 
guvernului.

Vasile OROS
Rio de Janeiro

La Palatul Expozițiilor din Ge
neva s-a sărbătorit ieri împli
nirea unui veac de la cel dinții 
Congres al Internaționalei I 
(Asociația Internațională a Mun
citorilor). Convocat la Bruxelles 
în 1865, congresul constitutiv al 
primei organizații revoluționare 
internaționale a proletariatului a 
trebuit să fie amînat, datorită 
ostilității manifestate de guvernul 
belgian. El s-a bucurat de ospi
talitate un an mai tîrziu, în o- 
rașul de pe malul lacului Leman.

întemeierea Internaționalei I 
a fost realizată în ziua de 28 sep
tembrie 1864, la Londra. In răs
timpul celor doi ani pînă la Con
gresul de la Geneva, Consiliul 
general al asociației, ai cărui 
principali animatori erau Marx și 
Engels, a desfășurat o temeinică 
muncă de pregătire a primului 
congres muncitoresc internațio
nal. Au fost redactate Manifestul 
constitutiv și Statutul Interna
ționalei I.

Congresul a avut loc în sediul 
localului „Treiber" — astăzi dis
părut — într-o sală împodobită 
simbolic cu drapelele naționale 
ale participanților și drapele ro
șii. El s-a încheiat la 9 septem
brie.

Programul manifestărilor des
fășurate duminică la Geneva a 
inclus un concert de fanfară, o 
expunere a vicepreședintelui 
Uniunii sindicatelor geneveze, 
Lucien Tronchet — care a recon
stituit istoria primului congres 
al Internaționalei — și o cuvîn- 
tare a secretarului Uniunii sin
dicatelor elvețiene, Jean Moeri, 
despre „100 de ani de realizări 
sindicale". A mai luat cuvîntul 
consilierul federal Hans-Peter 
Tschudi, tema expunerii sale 
fiind „problemele sociale actua
le și ale viitorului apropiat".

Un moment important al ma
nifestărilor l-a constituit prezen
tarea unicului drapel rămas din 
perioada Internaționalei I și care 
a fost conservat datorită grijii 
muncitorului tîmplar Louis Dre- 
voux. înainte de a muri, Drevoux 
l-a încredințat Partidului Muncii. 
In ziua de 9 septembrie, drapelul 
va fi remis Muzeului de artă și 
istorie din Geneva, care îl va pă
stra în colecția sa.

H. LIMAN

Potrivit unei tradiții a cărei ori
gine se pierde în negura veacu
rilor, în fiecare an la începutul 
lunii septembrie, în întreaga Polo
nie se desfășoară „Dozynki" — im
punătoarea sărbătoare a recoltei 
•— prinos adus naturii și trudei o- 
mului pentru ca pămîntul să dea 
rod tot mai bogat.

Anul acesta sărbătoarea recoltei, 
împletită cu aniversarea mileniu
lui statului polonez, este prezentă 
pe străzile principale ale Varșo
viei — decorate cu mulțime de 
steaguri, în vitrinele marilor ma
gazine împodobite bogat cu obiec
te ale artei populare, snopi de 
grîu și secară, dar mai ales pe 
marele stadion varșovian ,.A 10-a 
aniversare", unde are loc festivi
tatea centrală.

La sărbătorirea recoltei au fost 
invitați în capitală circa 50 000 de 
reprezentanți ai satelor, membri ai 
cercurilor agricole, ai cooperati
velor de producție agricole, ai 
centrelor de stațiuni și mașini a- 
gricole, țărani individuali, tineret.

Duminică, la orele 10, în loja 
oficială au luat loc conducători ai 
P.M.U.P., ai statului și guvernului 
în frunte cu Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Ochab, președintele Con
siliului de Stat, Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, membri ai organizațiilor de 
masă, militari, oameni ai muncii.

Timp de peste trei ore, veșmin
tele populare, bogat și variat co
lorate, ale solilor celor 17 voievo
date ale țării, costumele minerilor 
silezieni, ale tinerilor sportivi de la 
sate, ale celor peste 2 000 de ar
tiști amatori au prefăcut terenul 
gazonat al stadionului într-o imen
să paletă pe care s-au aglomerat 
cele mai încîntătoare culori.

Punctul culminant al sărbătorii 
l-a constituit alegorica „Coroană 
centrală" — un imens stog de grî- 
ne și flori stilizat, purtat de un 
numeros grup de țărani, care și-au 
făcut apariția dansînd și cîntînd.

Marele gospodar al țării este 
invitat — după străvechiul obicei 
— să coboare și să primească tra
diționala pîine dulce, făcută cu 
lapte și miere din prima făină ob
ținută din recolta de grîu a aces
tui an.

Tovarășul Wladyslaw Gomulka, 
însoțit de alți conducători de par
tid și de stat, coboară și primește 
darul apoi ia loc la masa gospo
darului pe care sînt așezate — ca 
semn al abundenței — daruri sim- 
bolizînd produsele agricole ale 
fiecărei regiuni.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, tovarășul W. Gomulka a 
vorbit, printre altele, despre reali
zările obținute pînă în prezent și a 
subliniat necesitatea continuării e- 
forturilor în vederea sporirii pro
ducției agricole în cincinal.

Sărbătoarea recoltei s-a înche
iat cu demonstrația celor 1 500 de 
sportivi de la sate.

Gh. GHEORGHIȚASOFIA 4. — Corespondentul 
gerpres, C. Linte, transmite : între 
29 august și 3 septembrie, la Vama 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
28-a sesiuni a Consiliului executiv 
al Federației mondiale a oamenilor 
de știință la care a luat parte și o 
delegație din țara noastră.

Acad. N. Teodorescu a fost ales 
membru de onoare al Asociației 
oamenilor de știință din R. P. Bul
garia, iar prof. C. Penescu a fost 
ales în Comitetul internațional de 
pregătire al viitorului simpozion 
al Federației mondiale a oameni
lor de știință.

Sanaa, capitala 
Yemenului : ală
turi de clădiri 
străvechi se înal
ță noi construcții
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CANBERRA

la bugetul pe 1966
Ministrul finanfelor, 

Mc Mahon, a prezen
tat zilele trecute în 
parlamentul australian 
proiectul de buget 
pentru anul financiar 
care a început la 1 
iulie 1966. Capitolul 
ce refine în mod deo
sebit atenjia este cel 
al cheltuielilor mili
tare. Dacă în urmă cu 
doi ani la acest capitol 
figurau 520 milioane 
dolari australieni, pen
tru noul an sînt pre- 
văzufi nu mai pufin de 
un miliard de dolari. 
Agenția U.P.I. arată 
că din anul 1965 pînă 
în 1966 cheltuielile 
militare ale Australiei 
au crescut cu 34 la 
sută. Această creștere 
se datorește participă
rii înfr-o măsură tot 
mai mare a Australiei 
la intervenția armată 
în Vietnamul de sud, 
sporirii achizițiilor de 
armament din străină
tate.

„Escaladarea" chel
tuielilor militare are 
repercusiuni negative 
asupra economiei fă-

rii și a nivelului de 
trai al populației. Zia
rul vesf-german „Die 
Well" arată că „locui
torii Australiei au fost 
nevoiți să accepte în 
ultimul timp majorări 
simțitoare ale impozi
telor pentru acoperi
rea acestor cheltuieli”. 
Comentatorii relevă că 
noul buget va afecta 
programele de con
strucții de locuit, va 
încetini ritmul de con
struire a unor între
prinderi industriale etc. 
La Melbourne s-a a- 
nunțaf oficial o majo
rare a taxelor de 25-30 
la sută 
ciile de 
năfății. 
reducerii
cate prin buget sta
tului Victoria (unul din 
cele șase state com
ponente ale Australiei), 
premierul acestui stat 
a avertizat că nu există 
altă ieșire din situația 
precară a finanțelor 
decîf... majorarea im
pozitelor la toate ca
tegoriile de venituri.

pentru servi- 
ocrotire a să- 
Ca urmare a 
sumelor alo-

Publicarea proiectu
lui de buget a stîrnit 
proteste în orașele
celui de-al cincilea
continent. Un grup de 
profesori 
cărora li 
numeroși 
organizat 
protest 
țării împotriva crește
rii cheltuielilor mili
tare, cerînd sporirea 
alocațiilor bugetare 
destinate învăfămîntu- 
lui. S-au înregistrat, 
de asemenea, luări de 
poziții vehemente în 
parlament. Liderul o- 
pozifiei laburiste, Ar
thur Calwell, a decla
rat că „trimiterea de 
contingente australie
ne în Vietnamul de 
sud constituie cea mai 
gravă eroare pe care 
guvernul a comis-o în 
domeniul politicii ex
terne. Prezența noas
tră în Vietnamul de 
sud — a spus el — nu 
este justificată de ter
menii nici unui tratat 
ori obligații".

din Sidney, 
s-au alăturat 
studenfi, au 
un marș de 

spre capitala

R. BOGDAN

PEKIN. Agenția China Nouă informea- 
ză că la 3 septembrie o navă militară 

americană a pătruns în apele teritoriale ale . 
R. P. Chineze, la sud de insulele Tamkon 
din provincia Guandun. în aceeași zi, un 
avion american a violat spațiul aerian dea
supra apelor teritoriale chineze, la nord- 
est de regiunea Vencian de pe insula Hai
nan, din provincia amintită. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat să protesteze 
în legătură cu aceste noi provocări între
prinse de S.U.A. împotriva R. P. Chineze.

rai PHENIAN. La încheierea tratativelor 
dintre delegațiile guvernamentale eco

nomice ale R.P.D. Coreene și R. D. Viet
nam, la Phenian a fost semnat un acord în 
baza căruia guvernul R.P.D. Coreene va 
furniza ajutor guvernului R. D. Vietnam. 
Totodată, au fost semnate acordul privind 
livrările de mărfuri și un acord de plăți pe 
1967 între guvernele R.P.D. Coreene și R.D. 
Vietnam.

pțl SALISBURY. în regiunile din nordul
Rhodesiei se desfășoară în prezent 

lupte între detașamente înarmate ale celor 
ce se împotrivesc regimului lui Ian Smith 
și forțe ale trupelor guvernamentale de 
securitate.

ra NEW YORK. în clădirea în care se află 
sediul conducerii Partidului Comunist 

din S.U.A. s-a produs duminică dimineața 
o explozie. Nu sînt victime, iar daunele ma
teriale sînt reduse. După părerea poliției, 
bomba a fost pusă în acea parte a clădirii 
unde se află redacția și tipografia ziarului 
„Worker".

gS PARIS. Reprezentanți ai Federației na- 
™ ționale a combatanților și prizonierilor 
de război; și, ai Federației naționale a foști
lor . deportați și internați din Franța s-au 
întrunit sîmbătă în Piața Arcului de Triumf 
pentru a cinsti memoria foștilor luptători

antifasciști francezi care au pierit în timpul 
celui de-al doilea război mondial.

BUDAPESTA. Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate ale Repu

blicii Socialiste România a sosit în Repu
blica Populară Ungară pentru un turneu de 
două săptămîni. Sîmbătă, conducerea an
samblului a fost primită la Sfatul orășenesc 
din Debrecen, primul oraș de pe Itinerarul 
turneului. în seara aceleiași zile, artiștii 
militari români au prezentat primul spec
tacol pe scena Casei de cultură „Bela Bar- 
tok" din localitate. Spectacolul s-a bucurat 
de un frumos succes.

g MOSCOVA. Potrivit tradiției, în prima 
duminică a lunii septembrie, în Uniu

nea Sovietică se sărbătorește Ziua petrolis
tului. Cu acest prilej, în marile centre in
dustriale ale țării au avut loc adunări în ca
drul cărora au fost analizate rezultatele ac-

tivității și discutate perspectivele dezvoltă
rii industriei petrolului și gazelor.

LUSAKA. Potrivit rezultatelor prelimi- 
narii ale alegerilor pentru administra

țiile locale din Zambia, Partidul Unit al In
dependenței din Zambia (P.U.I.N.), al cărui 
președinte este Kenneth Kaunda, a obținut 
majoritatea într-o serie de orașe și regiuni 
ale țării.

ES3 TOKIO. O delegație economică japo- 
““ neză din care fac parte reprezentanți 
ai mai multor societăți din această tară, a 
plecat la Moscova. Delegația va duce trata
tive în problemele dezvoltării relațiilor co
merciale dintre cele două țări.

Eg! BELGRAD. Aici a sosit dr. Mohamed 
Abdel Kader Hatem, vicepreședinte al 

Consiliului Executiv al R.A.U., care urmea
ză să facă o vizită de 15 zile în R.S.F. Iugo
slavia.
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