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• Aproape 8 000 km drumuri 
modernizate și reparate • 
Primul sector al viitoarei au
tostrăzi București—Brașov • 
Panglică de asfalt de-a lun

gul Dunării

Avîntul economiei noastre so
cialiste, repartizarea obiectivelor 
industriale pe tot teritoriul țării 
determină, ca o necesitate de pri
mă importanță, dezvoltarea cores
punzătoare a transporturilor. In 
cadrul acestora, în ultimii ani a 
crescut simțitor transportul de 
mărfuri și călători pe șosele, pon
derea acestora în volumul gene
ral al transporturilor fiind la 
■mărfuri de 39,9 la sută în 1965, 
față de 10,4 la sută în 1955, iar la 
călători de 39,5 la sută, în 1965 
față de 7,1 la sută în 1955. Tot
odată crește rapid traficul auto
turismelor, ca urmare a intensifi
cării turismului intern și interna
țional. La aceasta au contribuit 
într-o mare măsură acțiunile de 
modernizare și reparare a dru
murilor. Lungimea drumurilor 
naționale modernizate pînă la 
sfîrșitul anului 1965 depășește 
7 000 km. Potrivit datelor ce 
ne-au fost furnizate de către Di
recția generală de drumuri din 
Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene, în cinci
nal se prevede modernizarea 
a circa 3 000 km drumuri pu
blice cu trafic intens, din care 
2 000 km drumuri naționale, și a- 
plicarea de îmbrăcăminți asfaltice 
ușoare pe aproape 5 000 km dru
muri cu trafic mai scăzut. în total 
deci, circa 8 000 km drumuri. Rea
lizarea acestui plan rutier va în
semna un nou pas înainte.

Anul acesta se termină moder
nizarea șoselei dintre Tg. Jiu și 
Rm. Vîlcea și continuă lucrările 
pe artera Alexandria — Roșiori — 
Dăneasa — Caracal — Craiova, 
care vor fi încheiate în 1967. In 
anii următori ai cincinalului vor fi 
modernizate : șoseaua care șerpu
iește printre masivii Vîlca- 
nului — Parîngului și Rete
zat—Sebeș, pentru a face legătura 
între Tg. Jiu și Petroșeni, aceea 
care leagă orașul Cîmpulung 
Muscel de Brașov prin Bran, la 
poalele munților. Făgăraș, și o a 
treia care traversează Carpații 
pentru a uni Ardealul de Mol
dova pe ruta Reghin—Toplița— 
Bistricioara—Tg. Neamț. Vor mai 
fi modernizate și acoperite cu 
îmbrăcăminți asfaltice drumurile 
dintre Gheorghieni și Bicaz, Va
tra Dornei—Călugăreni—Bicaz și 
altele, iar de-a lungul Dunării va 
fi creat un cordon de asfalt pe 
ruta existentă Tr. Severin—Cala
fat—Bechet—Corabia—Tr. Măgu
rele—Zimnicea—Giurgiu—Olteni
ța — Călărași—Brăila — Măcin — 
Isaccea — Tulcea. O lucrare gran
dioasă este construcția podului 
de peste Dunăre, dintre Giur- 
geni — Vadul Oii, care va asi
gura o cale continuă de la Bucu
rești la Constanța. Vor fi acoperi
te cu îmbrăcăminți asfaltice ușoa
re drumurile de acces spre nume
roase locuri turistice.

Va începe și construcția unei 
autostrăzi care să lege Capi
tala cu Brașovul. Aceasta va a- 

■vea o lățime de 27,5 m și va fi 
astfel construită încît să cuprin
dă patru benzi de circulație — 
cîte două pentru fiecare sens. Un 
prim sector de drum de pe tra
seul viitoarei autostrăzi de pe 
Valea Prahovei se va construi în 
cadrul cincinalului între Cîmpina 
și Comarnic.

D. MINCULESCU

PUPA ACEEA,
ATI FOST

SPORT

H polo pe apă: Dinamo
București în turneul final al C.C.E.

»

gi Turneul internațional 
de handbal de la Cluj

81 „Cupa României" 
la fotbal

H Campionii pe 1966 
la ciclocros și scrimă

ARHITECTURA
C^PEISAJULUI

Dicționarul limbii româ
ne moderne definește 
peisajul ca o „porțiune 
din natură prinsă dintr-o 
singură privire și formînd 
un ansamblu estetic". De
finiție scurtă și, în linii 
mari, cuprinzătoare, evi
dențiind cele două aspec
te esențiale ce caracteri
zează noțiunea. In primul 
rînd, prin faptul că este 
vorba de o porțiune prin
să dintr-o singură privire, 
ne lămurim că delimita
rea, cadrul „tabloului", 
este un element subiectiv, 
în funcție de cimpul vi
zual și poziția privitoru
lui. In ăl doilea rînd, a- 
ceastă porțiune prinsă în 
cîmpul vizual formează 
un ansamblu estetic.

Dimensiunile cîmpului 
vizual fiind, în general, 
aceleași pentru toți oa
menii, aria cuprinsă în a- 
cest cîmp va fi mai vastă 
sau mai restrînsă în func

arh. Anton MOISESCU

ție de distanța la care se 
află privitorul de obiecti
vul pe care-1 contemplă. 
Orice priveliște poate fi 
surprinsă practic dintr-o 
infinitate de poziții, ofe
rind o infinitate de prive
liști diferite. Se poate 
spune că toate întrunesc, 
totodată, și calitățile pen
tru a fornja un ansamblu 
estetic ? Evident că nu 1 
Căutarea pozițiilor din 
care priveliștea poate de
veni peisaj, urmărită in
conștient de fiecare a- 
tunci cînd admiră natura, 
trebuie să constituie o 
preocupare conștientă 
pentru proiectantul care 
dirijează mișcarea privi
torului, în orașe ca și în 
afara lor, prin regizarea

subtilă a deplasărilor și, 
mai ales, a staționărilor 
sale. Evident, pentru a 
putea obține aceasta, 
proiectantul trebuie să de
pisteze pozițiile care ofe
ră efecte favorabile în 
contemplarea unui peisaj 
și să determine, prin in
tervenția omului în orga
nizarea spațiului, ademe
nirea privitorului tocmai 
în acele locuri, care îl 
provoacă satisfacțiile es
tetice cele mai mari.

Este de la sine înțeles 
că, de cele mai multe ori, 
spectacolul nu se restrîn- 
ge la înfățișarea statică 
a naturii, ci este vorba de 
scena vie, în continuă 
mișcare, rezultată din sin
teza tuturor aspectelor

geografice și umane ; este 
rezultatul împletirii între 
ceea ce a produs natura 
și prefacerile aduse de 
om în toate stadiile tran
ziției între spațiul natural 
neatins de om și spațiul 
artificial în întregime con
struit de om. în aceste 
condiții putem, fără în
doială, să vorbim și de 
peisaj urban.

Am insistat intenționat 
asupra unor trăsături care 
caracterizează noțiunea 
de peisaj în general pen
tru a putea înțelege că, 
pe măsura în care inter
venția umană este mai 
Importantă, apar posibili
tăți sporite de a crea con
știent compoziția unor 
„priveliști estetice". Dacă 
realitatea nu confirmă 
întotdeauna aceste posi
bilități, este doar un semn 
al insuficientei preocupări 
și stăpîniri a procesului 
creator. Lăsînd la o par
te extremele de care am

Pădurea de arbori exotici
din preajma Capitalei

La stațiunea experi
mentală a Institutului 
de cercetări forestiere 
(INCEF) de la Snagov, 
alături de stejarii, fra
sinii, teii, ulmii, brazii, 
pinii și molizii euro
peni, pot fi văzuți cas
tani comestibili, brazi, 
de Cefalonia și de Cau
caz, molizi din 
Mică, pini de Cor
sica, Rosacee din Co
reea. Din Asia

Asia

au 
fost aduși și aclimati
zați ienuperi chinezești, 
thuya orientală, plopul 
cu frunză de laur, sal
cia babilonică, Pteroca- 
rya din Caucaz, Ginkgo 
biloba, cea mai veche 
dintre speciile de ar
bori care se mai men
țin în flora lemnoasă 
actuală, cu frunzele ca 
un evantai despicat, o- 
riginară din China și 
Japonia. S-au adaptat 
ia condițiile țării noas
tre și nenumărați ar
buști floriferi cu însu
șiri decorative în fie
care pătrar al anului. 
Arborele de plută de 
pe Amur s-a adaptat 
în mod desăvîrșit con
dițiilor din țara noas
tră.

Exemplarele aduse 
din America de Nord

sînt mai numeroase. 
Arborele liră, numit 
astfel după forma frun
zei, duglasul, taxodium
— chiparosul de baltă
— din luncile fluviului 
Mississippi, sînt numai 
cîteva din speciile de 
dincolo de ocean, care 
au prins rădăcini în a- 
cest parc dendrologic. 
In total cresc aici peste 
20 000 • de arbori și ar
buști din circa 800 de 
specii și varietăți re
prezentative ale florei 
spontane. Mulți dintre 
acești arbori de pe în
depărtatele meleaguri 
ale planetei au adus cu 
ei, la cîțiva pași de 
București, nu numai as
pectul deosebit, uneori 
ciudat, al frunzelor și 
florilor, ci și denumiri 
exotice : Părul fecioarei, 
Arborele paradisului, 
Mesteacănul de hîrtie, 
Arborele vieții și altele.

Cercetătorii stațiunii 
urmăresc cu multă a- 
tenție comportarea ar
borilor exotici: în ce 
fel și cînd înfrunzesc, 
cum fructifică și cît, 
dacă suportă arșițele 
sau gerurile,
acomodează regimului 
de precipitații etc.

înființată în 1934 și

cunoscută sub numele 
de „Grădina dendrolo- 
gică Tîncăbești", Sta
țiunea INCEF-Snagov 
este cea mai veche uni
tate de cercetare din 
țară în sectorul econo
miei forestiere. în 1949, 
grădina s-a transformat 
în unitate de cercetări 
științifice, dispunînd as
tăzi de 42 ha teren în 
partea de sud a pădu
rilor de la Ciolpani, re
miniscențe ale străve
chilor codri ai Vlăsiei.

I. V. POPA

vorbit — peisajul natural 
100 la sută sau cel arti
ficial 100 la sută — și 
care constituie mai curînd 
excepții, marea majorita
te a priveliștilor cu care 
ne întîlnim constituie o 
îmbinare specifică a na
turii și creației umane. 
Proporțiile compușilor a- 
cestei combinații nu sînt 
însă indiferente, ci sînt 
strîns legate de destinația 
spațiului, ca și de trăsă
turile specifice ale locului 
pe care se situează.

In această îmbinare, a- 
tît elementul natural cît 
și cel artificial se pot a- 
propia unul de celălalt în 
funcție de caracterul ce 
trebuie imprimat spațiu
lui. Natura 
menținută 
artificial, 
poate fi prefăcută 
„artificializată 
trem,

poate fi 
sau mimată 
după cum 

Și 
la ex- 

ca în cazul bos-

(Continuare 
in pag. a III-a)

Telegramă

cum se

.Tovarășii Nicolae Ceauș eseu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., Chivu Stoica, președintele Consiliului 
de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, au primit din partea tovarășului 
Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
de la bordul avionului cu care s-a înapoiat de la 
Sofia, unde a participat la cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Bulgar, următoarea tele
gramă :

La înapoierea din R. P. Bulgaria, în drurh spre 
patrie, vă transmit încă o dată, dv. și tuturor oame
nilor muncii din România, urări prietenești de suc
cese în construirea socialismului.

Duminică dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Sofia, 
delegația Partidului Comunist Ro- » 
mân, condusă de tovarășul Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, care a participat 
la lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar.

Din delegație au făcut parte to
varășii Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Stănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Oltenia al

P.C.R., precum și loan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia.

La sosire, în gara Băneasa, mem
brii delegației au fost salutați de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod-. 
naraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Uie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, de membri supleanți ai Co
mitetului Executiv și secretari ai

C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și al 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești.

Au fost de față Ivan Mangov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, și șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflațl 
pe peronul gării au salutat cu căl
dură pe membrii delegației. Pio
nieri le-au oferit buchete de flori.

(Agerpres)

l'IM PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 
CHIVU STOICA, ÎN REPUBLICA ARABĂ UNITĂ

La sosire, pe aeroportul din Cairo Telefoto : U.P.I. — Agerpres

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și soția au părăsit du
minică dimineața Bucureștiul, ple- 
cînd cu avionul spre Cairo într-o 
vizită oficială de prietenie la invita
ția președintelui R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, și a soției sale.

împreună cu președintele Consi
liului de Stat au plecat Emil Dră- 
gănescu, ministrul energiei elec
trice, cu soția, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, cu soția, consilieri și ex- 
perți. Cu același avion a plecat am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.A.U. la București, Mo
hamed Fahmy Hamad, cu soția.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, generali, ziariști. Au fost 
de față șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București, pre
cum și membrii Ambasadei R.A.U.

în drum spre Cairo, în timpul zborului deasupra Bulgariei, Turciei și 
Ciprului, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat de la 
bordul avionului oficial telegrame de salut președintelui Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii Populare Bulgaria, Gheorghi Traikov, preșe
dintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și președintelui Republicii 
Cipru, arhiepiscopul Makarios.

Sosirea
CAIRO 2d — Trimișii speciali 

Mircea Moarcăș. și Constantin O- 
prică. transmit: Duminică la amia
ză președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și soția, împreună cu 
persoanele oficiale care îi însoțesc, 
au sosit la Cairo.

Primirea făcută oaspeților români 
la sosirea la Cairo a fost deosebit 
de cordială. Pe aeroport erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
țări.'Pe frontispiciul aerogării erau 
înscrise în limbile română și arabă 
urările : „Trăiască președintele 
Chivu Stoica", „Trăiască președin
tele Nasser". Avionul oficial, escor
tat deasupra teritoriului egiptean 
de avioane cu reacție ale forțelor 
militare ale R.A.U., a aterizat la ora 
12. în întîmpinare se aflau preșe-

la Cairo
dintele Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser, cu soția, mareșa
lul Abdel Hakim Amer, prim-vice- 
președinte al R.A.U., Zakariya Mo- 
hieddin, Hussein El-Shafei și Aii 
Sabri, vicepreședinți ai R. A. U., 
Anwar EI-Sadat, președintele Adu
nării Naționale a R.A.U., Sidky 
Mohamed Soliman, primul ministru 
al R.A.U., miniștri, generali și alți 
înalți demnitari ai Republicii Arabe 
Unite.

Erau de față Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al României la Cairo, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în capitala egipteană, membrii 
ambasadei române.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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lavnesco bUIlUIOlO

colaborarea 
internațională

MM*

,TG. MUREȘ. Noile blocuri de locuințe de pe malul Mureșului Foto i M. Andreesca

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a UNESCO, a fost apro
bată prin aclamații Declarația de principii a colaborării culturale 
internaționale. Declarația — document unic de acest gen — a 
fost elaborată de un organism special compus din reprezentanți 
ai 11 țări, printre care și România. Documentul constituie o expre
sie a rolului tot mai important al schimbului de valori culturale și 
spirituale între popoare, ca factor de consolidare a păcii, de 
apropiere între țări și popoare, de înflorire a civilizației. Am soli
citat opiniile mai multor personalități care au contribuit la elabora
rea Declarației.

— Ce semnificație atribuiți 
acestei Declarații și ce pers
pective credeți că deschide ea 
colaborării internaționale în 
domeniul culturii?

JULIEN CAEN (Franța)
„Principiile Declarației pornesc 

de la o idee politică, aceea de a

sluji educația, știința, cultura, cît și 
cauza păcii — obiective esențiale ale 
activității UNESCO. Declarația a 
definit caracterul schimburilor 
culturale, modul de stabilire a re
lațiilor intelectuale, oferind astfel 
o bază largă colaborării pe plan in
ternațional, în acest domeniu. Este 
semnificativ faptul că noi am adop-

<3

tat-o în unanimitate. Cum o vom 
aplica ? Dat fiind că are un carac
ter general, ea trebuie aplicată 
după convingerea fiecăruia. Dar 
conținutul ei, aprobat în unanimi
tate, exprimă implicit și obligati
vitatea aplicării ei. Declarația 
stipulează că respectarea suverani
tății naționale constituie un ele
ment de bază în cooperarea cultu
rală internațională".

Profesor VADIM SOBAKIN 
(U.R.S.S.).

„Pentru prima dată, Declarația 
face o legătură între principiile po
litice ce conduc relațiile intersta-

Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. a IV-a)
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PAGINA 2 SCÎNTEIA

Cititorii întrebări formulate înV ■raspurid unor

ancheta publicată recent de „Scînteia
OMM—CCT»———————____________________________________ _________

V

Șl, DUPĂ ACEEA
AȚI FOST MAI

Ancheta cu titlul de mai sus, apărută recent 
în ziar, a găsit un larg ecou în rîndul cititorilor. 
In scrisorile lor, numeroși cetățeni aduc în dis
cuție și alte fațete ale consecințelor nefaste ale 
divorțului, reieșite din propria lor experiență 
de viață. Publicăm cîteva din aceste scrisori.

trimis o fo-

DIN PROGRAMUL 
EMISIUNILOR RADIOFONICE
_____  21 — 27 noiembrie 1966 ____ _____

1. NU, mi-am părăsit căminul
cald

tejilor : „Bobîlna". Evocare istorică de Noe Smirnov (17,10). 
Muzica și literatura : ,,Faust în creația compozitorilor
Gounod și Berlioz. (17,34). Ritmurile cincinalului (18,40). 
Seară pentru tineret (19,00). PROGRAMUL II : Muzică popu
lară din Oltenia (8,30). Compozitorii cîntă patria. Tripticul 
simfonic „Impresii din Reșița* de Walter Mihai Klepper : 
„Cantata festivă" de Aurel Stroe (9,03). Actualitatea literară 
(10,05). Ziare, ziariști, opinii (12,10). Opera săptămînii : „Bo
ris Godunov" de Musorgski. Povestirea lui Pimen, aria 
testamentului și moartea lui Boris. Soliști Alexandr Pirogov 
și Maxim Mihailov (12,25). Cîntăreți ai plaiurilor noastre 
(12,45). Muzică populară din diferite regiuni ale țării (14,30). 
Recital de operă — basul Nicolae Florei (16,00). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice și al corului 
Radioteleviziunii. Dirijor, Iosif Conta. Dirijorul corului, Au
rel Grigoraș. Soliști Elisabeta Neculce-Carțiș și Dan Iordă- 
chescu. In program : Recviemul german pentru soliști, cor și 
orchestră de Brahms (primă audiție) — (19,50). Amintirile 
caselor — Maria Tănase — radioreportaj de Victor Frunză 
(21,25). Moment poetic. „Inventatorul garoafei" — versuri 
de Federico Garcia Lorca (22,30).

PROGRAMUL I : „Actualita
tea agrară". Din cuprins : În
ceput de săptămînă pe ogoare ; 
Calendarul lucrărilor agricole 
(6,15). „Cîntați cu noi" — mu- 

poetic — interpretat de Mitzura 
o necesitate a

zică ușoară (7,30). Moment 
Arghezi (8,25). Sfatul medicului : Jocul 
copilăriei (9,30). Program interpretat de pianista Monique 
de la Bruchollerie (9,45). Roza vînturilor. Legendele Carpa- 
ților : „Bistrița Aurie" ; Cinci continente pe 60 de hectare ; 
„Mina de la suprafață" (10,30). Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale săptămînii (11,20). Din tezaurul nostru folcloric 
(16,40). In jurul globului (18,03). Varietăți muzicale (18,15). 
Ritmurile cincinalului. Obiectiv — producția 1967 (18,40). 
Radlogazeta de seară (20,00). Teatru radiofonic : „S-a tre
cut în contul dumneavoastră". Scenariu radiofonic 
vik Askenazy (20,30). Cuvinte și melodii de 
(21,45). Visare și muzică (23,00). PROGRAMUL II: 
sele din operete (7,45). Intermedii și uverturi de
(7,55). Muzică populară din Muntenia (8,30). Program sus
ținut de orchestrele simfonice ale Filarmonicilor de stat din 
Bacău și Oradea (9,03). Soliști și orchestre de muzică ușoară 
(9,42). Vreau să știu. Înaintași de seamă ai științei 
românești : Alexandru Odobescu — arheolog (15,30). Reci
tal de operă — nrezzosoprana Mihaela Botez (16,00). Actua
litatea teatrală : Două premiere pe scena Teatrului din 
Tîrgu Mureș : „Răzvan și Vidra" de B. P. I-Iașdeu și „Mi
tică Popescu" de Camil Petrescu ; Oaspeți de peste hotare : 
actrița Aspasia Papatanasiou (Grecia) — (17,40). Com
pozitori români, interpreți de peste hotare : Rapsodia I 
de Marțian Negrea (orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" ; dirijor Jean Fournet) ; Rapsodia I 
în La major de George Enescu (orchestra simfonică din 
Philadelphia ; dirijor Eugene Ormandy) (21,05). Antologia 
discului : Cîntăreți ai Teatrului „Scala 
siunea I). Prezintă Iolanda 
poetic. Impresii lirice din 
gite (22,35).

Am intentat acțiune de 
reintegrare în spațiu. Abia 
atunci am aflat că înain
te de a fi izgonită, fără 
să-mi spună nimic, soțul 
meu a introdus acțiune de 
divorț. Motivele ? Cele pe 
care toată presa de azi 
le ironizează ca neserioa
se : lipsă de afecțiune, 
dezinteres față de soț etc. 
Motivele reale nu le cu
nosc. în casă am fost rein
tegrată pe baza unei ho- 
tărîri judecătorești (în 5 
oct.). în aceeași zi, s-au 
schimbat 
tele. Am fost din nou iz
gonită și de atunci dorm 
pe la rude. în momentul 
de față, la tribunalul „16 
Februarie" se judecă ho- 
tărîrea de evacuare inten
tată de socrul meu și pro
cesul de divorț intentat de 
soțul meu.

Am căutat ajutor la fac
tori de conducere de la 
întreprinderea „Fiola"—nu 
l-am găsit. Nu l-am găsit 
nici la tov. Nicoară, șeful 
serv, personal din Minis
terul Transporturilor, că
ruia i-am solicitat o ade
verință că soțul meu e sa
lariat pentru a putea 
neficia de internare 
spital.

...Și ce cămin frumos 
avut 1 Nu l-am prețuit, 
alergat după o iluzie, si 
am primit o lecție aspră. 
Dacă am fost mai ferici
tă după divorț ? Iată „fe
ricirea" la care am ajuns 1

Maria GHERGHESCU

ani i-am 
tografie a fetiței, dar foto
grafia... s-a întors înapoi. 
Pe Adrian, cel puțin, nu 
îl știe cum arată. Copiii 
au crescut și au început 
să înțeleagă. Foarte des 
mă întreabă : unde e tă
ticu, nu mai vine la noi 
niciodată ? Dacă mai 
vine înapoi să-1 mai iu
bim sau nu ?

Nu știu ce să le răs
pund, nu știu cum să pro
cedez. Dar adevărul, pînă 
la urmă, cînd vor fi capa
bili să înțeleagă, tot îl 
vor cunoaște. Judecata 
copilului vine mai tîrziu, 
dar vine. Ce va zice 
Adrian cînd va afla că 
tatăl său l-a părăsit 
pentru că a venit pe lu
me ? Cum îl va privi pe 
omul care, supărat că i-a 
dat viață, ar fi vrut să i-o 
curme ? Cum se va simți 
atunci tatăl care, pentru 
plăcerea lui, a călcat în 
picioare fericirea copii
lor ? Cum își va justifica 
lașitatea, lipsa de ome
nie, împietrirea sufle
tească în fața lor ? Acum, 
asemenea întrebări, poate, 
nu-i tulbură liniștea. Dar 
nu i-o vor tulbura-o oare 
niciodată ? Iată

sînt convinsă că după 
divorț, cînd la mijloc- sînt 
și copii, căutarea altei 
fericiri este egală cu cău
tarea unei himere. înțeleg 
ca soții să suporte conse
cințele divorțului. Dar este 
omenesc ca drama aces
tora să fie suportată de 
copii, complet nevinovați ? 
Sînt sigură că de acum 
încolo vor fi tot mai pu
ține cazuri de acest fel. 
Măsurile luate de partid 
pentru consolidarea fami
liei vor întări responsabi
litatea părinților, vor ocro
ti '

de Lud- 
dragoste 
Arii ve- 
estradăși bun și mi-am 

distrus viața
dica să fac tot timpul 
comparații cu căminul pă
răsit. La 3 august, după 
un an de căsnicie, înapo
iată într-o după-amiază 
acasă, mi s-a făcut surpri
za cea mare. Clanța, 
broasca de la ușă — de
montate, lucrurile împa
chetate — și familia so
țului invitîndu-mă să pă
răsesc casa.

— N-am unde să plec. 
Mi-am pierdut căminul. 
Am crezut că găsesc aici 
altul. La ce mă împingeți ?

— Poftim — a spus so
crul meu (Gherghescu 
Dumitru, salariat la între
prinderea „Fiola" — n.n.). 
Ai lame în baie.

Și mi-am deschis venele. 
După cîteva ore a fost 

chemată „Salvarea”, mi 
s-au dat primele ajutoa
re... Am refuzat să rămîn 
internată. M-am întors la 
12 noaptea. N-am fost pri
mită, am dormit la spita
lul de urgență.

pe care 
le-a publicat

Articolele
„Scînteia"
în yltima vreme pe te
mele vieții de familie 
mi-au răscolit sufletul și 
mi-au evocat o mulțime 
de episoade din trecut 
Urmam cursurile la Con
servator cînd mi-am cu
noscut viitorul soț la un 
ceai studențesc. A fost 
marea dragoste a tinere
ții noastre. Nu ne-am gîn- 
dit la „situație", la ter
minarea studiilor. Pentru 
noi nu existau greutăți. 
Ne-am întemeiat un că
min. în primul an de căs
nicie s-a născut Alexan
dra. Ne lipseau multe — 
dar eram atît de cople
șiți de fericire, că nu ne 
sinchiseam. Trăiam 
bursa de student a so
țului, ne mai ajutau fa
miliile noastre un pic, mai 
cîștigam și noi ceva. So
țul meu a terminat Poli
tehnica, a intrat în pro
ducție și am putut trans
forma locuința într-un ve
ritabil cuib al fericirii. A 
venit pe lume apoi și Mi- 

Aveam doi co- 
interior

dln

haela. 
pii frumoși, un 
cochet. Pe atunci nu exis
ta încă „virusul" mașinii, 
îmi iubeam și stimam so
țul. Era ireproșabil din 
punct de vedere al cins
tei, corectitudinii, fideli
tății conjugale, devota
mentului pentru familie. 
E drept, era o fire închi
să, mai puțin expansivă, 
nu atît de sociabil ca 
mine. Avea, însă, un 
adevărat cult al priete
niei și convingerea 
este că 
îl făcea 
primul.

18 ani 
noastră.

mea 
firea lui închisă 
pe el să sufere

durat căsnicia 
căsnicie bună 
este imaginea

a 
O 

•— aceasta 
globală care mi-a rămas 
întreagă în suflet. Ne-am 
crescut copiii cu greu, 
i-am văzut ajunși mari, 
sănătoși, buni la învăță
tură, afectuoși cu noi. A- 
veam un cămin, un cămin 
cald și primitor. De ce 
l-am sfărîmat cu mîinile 
mele ? Mă întorc, de multe 
ori, cu gîndul înapoi, și re
iau în minte discuții vechi, 
îmi spun ce bine ar fi 
fost să nu fi făcut cutare 
lucru, să nu fi fost atît de 
necugetată în cutare si
tuație... Marea mea gre
șeală este că am dat pro
porții nejustificate neîn
țelegerilor pe care 
veam cu privire la banii 
pentru gospodărie. “ 
gera el cu economia — 
dar și eu exageram : din 
toate făceam o dramă. 
Aveam sentimentul că nu 
eram apreciată după cum 
meritam. Mă socoteam 
nedreptățită. Din nenoro
cire, am evitat să am o 
discuție deschisă, să ne 
confruntăm părerile, să 
ne spunem tot ce aveam 
de spus și să punem ca
păt, o dată pentru tot
deauna, conflictelor.

Tocmai într-o perioadă 
de tensiune, determinată 
de lipsa de larghețe a 
soțului meu, s-a ivit, în 
viața mea, Gherghescu 
Constantin. Cît de neier
tat de ușuratecă te poți 
purta sub imperiul mîniei 
și supărării 1 Căutam pe 
directorul unei" instituții 
pentru o comunicare, am 
făcut un număr de telefon 
greșit și la capătul firu
lui era acela care avea 
să-mi ruineze mai tîrziu 
viața. Ne-am cunoscut, 
mi-a făcut impresia că 
are o fire cu totul opusă 
celei a soțului meu. 
Mi se părea că el mă în
țelege, mă apreciază la 
justa mea valoare. îmi 
voi reface viața...

Am plătit scump toate. 
Am fost presată de el 

să mă despart cît mai de 
grabă, am renunțat la co
pii în favoarea primului 
soț, am acceptat să nu 
mă prezint în instanță ca 
să se termine procesul 
cît mai repede.

Sînt mai fericită acum? 
Apreciați.

Din viața nouă pe care 
mi-o pregătea n-a mai ră
mas nici praful. Pe atunci 
el nu lucra. Trăia din ex
pediente. Mi-am vîndut 
lucrurile. Și totuși, eram 
considerată o tolerată de 
părinții săi.

fiy mă puteam lmple-

le a-

Exa-

din nou broaș-
și mai mult copiii.

Florica ENE 
învăfătoare 
la Școala de cultură 
generală nr. 8, Huși

PROGRAMUL I : „Actualita
tea agrară". Din cuprins : Spe
cialiștii recomandă : pregătirea 
răsadnițelor (6,15). Buchet de 
melodii populare (8,10). Sfatul 

(9,30). Melodii populare (10,15).

be- 
în

am 
am

de ce

Nota redacției. Am tri
mis această scrisoare 
organizației de partid de 
la întreprinderea fores
tieră Bacău pentru a-și 
spune părerea. Răspunsul 
este lapidar: Georgescu 
Constantin este salariatul 
nostru în funcția de ingi
ner șef la Pepiniera cen
trală Roman... Sîntem de 
părere ca materialul tri
mis de fosta soție a sus- 
numitului să fie publicat.

3. NU, și de aceea după cinci 
ani ne-am împăcat

din Milano (emi-
Mărculescu (21,45). Moment 

călătorii (22,30). Melodii îndră-

2 NU, eu în nici un caz nu, 
dar el?; poate fi fericit 
un om care își părăsește 

copiii ?
Mi-am dorit o căsnicie 

de o viață. Mi-am visat un 
soț pe care să-l fac fe
ricit și care să mă facă 
fericită. Și totuși, de ceea 
ce m-am temut... Au 
trecut cîțiva ani de cînd 
am divorțat, dar, oricît

naște pe Adrian, tatăl 
a plecat de acasă 
preună cu o femeie care 
nu voia să facă sau nu . 
putea să facă copii. în 
1960 s-a prezentat la tri
bunal, dar, neavînd moti
ve serioase, acțiunea a

lui 
îm-

„Dorim foarte mult să fie publicată această fotografie 
în ziarul „Scînteia" pentru a constitui o întîlnire cu 

tăticu"

aș vrea, nu voi putea 
uita niciodată acest du
reros eveniment din viața 
mea.

Nu știu, nu pot să spun 
ce simte el acum. în ce 
mă privește, n-am nici 
un motiv să mă amăgesc. 
Inima mea nu s-a lecuit, 
sufletul nu s-a împăcat, 
iar rănile nu se mai pot 
cicatriza.

M-am căsătorit în 1953 
cu Constantin Georgescu. 
Cîțiva ani mi-am ajutat 
soțul să termine faculta
tea. în 1956 a venit 
acasă cu diploma de in
giner silvic. Eram fericiți, 
în 1959 am născut o fe
tiță, care are acum 7 ani 
și este elevă în clasa I. 
După un an și ceva s-a 
născut Adrian care acum 
cîteva zile, la 18
brie, a împlinit 6 
Dar îndată după ce 
rămas însărcinată 
doua oară 
avertizat că, 
copilul, mă 
N-am crezut
ținut de cuvînt.

Am trecut atunci prin 
momente grele, pe care 
mi-e imposibil să le pot 
descrie. Iubesc copiii, îmi 
place să fiu mîngîiatăi de 
zîmbetul lor 
dragoste 
mi-am ales 
învățătoare, 
avea tăria 
trerupe sarcina și a pune 
astfel capăt vieții unei fi
ințe creată în trupul meu, 
așa cum mă îndemna ta
tăl său. Instinctul de ma
mă a fost mai putemio. 
Cu trei luni Înainte de a

noiem- 
ani. 
am

soțul
dacă 

lasă și el. 
dar el s-a

cald. Din 
pentru copii 

profesia de 
N-am putut 
de a în-

fost respinsă. După 2 ani 
a cerut din nou divorțul 
și din nou instanța l-a 
respins. în 1963, cînd am 
văzut că nu se mai în
toarce acasă am cerut eu 
despărțirea. Poate n-am 
procedat bine, dar am 
crezut că astfel îl voi de
termina să contribuie și el 
la întreținerea copiilor.

De atunci au trecut 3 
ani. El s-a căsătorit a 
doua oară. Eu m-am o- 
bișnuit să iert. Deși nici 
acum nu pot spune că am 
scăpat cu totul de greu
tăți, încerc să nu-i aduc 
fostului soț o învinuire 
prea mare din faptul că 
își plătește cu greu pensia 
alimentară. (între timp s-a 
mutat cu serviciul dintr-un 
loc în altul — Pașcani, 
Vaslui, Focșani, Negrești, 
Roman — și cum, din pro
prie inițiativă, nu trimitea 
banii ce li se cuvin copii
lor, a trebuit să-l urmă
resc mereu dintr-o institu
ție în alta. Acum an) au
zit că lucrează la între
prinderea forestieră Ba
cău). Oricum însă, chiar 
dacă banii vin cu în- 
tîrziere, copiii deocam
dată nu duc lipsă de ni
mic. Doar de tatăl, care 
nu mai vine, duc ei lipsă.

La mine cred că nu se 
mai întoarce. Acum un an 
l-am întîlnit întîmplător în 
satul natal ; credeam că 
se va opri în dreptul meu, 
dar a trecut cu mașina lui 
mai departe. De cînd a 
plecat de acasă, nu s-a 
mai întors nici o 
gură dată pentru a-și 
vedea copiii. Acum 2—3

sin-

Cînd ne-am căsătorit, 
eu aveam 27 de ani, iar 
soția — 21 de ani. Amîn- 
doi eram profund convinși 
că nimic nu va reuși vreo
dată să ne destrame 
cirea, căminul.

Profesiunea mea 
tehnician constructor 
chema să fiu prezent 
pe diferite șantiere: Te
lega, Iași, orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Hu
nedoara... Am încercat 
o vreme să iau soția cu 
mine, deși în București a- 
vem apartamentul nos
tru. Dar de cele mai mul
te ori 
asigur 
toare 
ceea, 
mult singură în Capitală, 
unde, după un timp, a în
ceput să lucreze. Așa s-a 
scurs prima etapă a 
căsniciei noastre, care a 
durat treisprezece ani. 
Cîștigurile mele, frumoa
se, le aduceam acasă, 
odăile se umpleau cu fel 
de fel de lucruri. Dar so
ția îmi reproșa tot mai 
des că mă ocup puțin 
de ea. După un timp, rup
tura s-a produs...

Azi, sîntem iarăși îm
preună. însă pentru a- 
cest azi al meu și al 
soției, refăcut după o 
absurdă și dureroasă 
ruptură care a durat cinci 
ani, am plătit amîndoi un

feri-

de 
mă

nu reușeam să-i 
condiții satisfăcă- 
de cazare. De a- 
ea rămînea mai

preț scump. Și numai 
din vina noastră, din pri
cina ușurinței cu care 
ne-am prezentat atunci 
în fața instanței judecă
torești pentru divorț. Dacă 
ar fi fost în vigoare recen
tele dispoziții cu privire 
la condițiile și împrejură
rile în care poate avea loc 
desfacerea unei căsătorii, 
eu și soția mea n-am fi 
pierdut cinci ani de căs
nicie irecuperabili.

Sînt cîteva lucruri care, 
eventual, -ar putea reține 
atenția tinerilor căsăto
riți. Oamenii din satul meu 
moldovean fac așa : cînd 
doi tineri însurăței se sfă
desc, nașii și martorii lor 
de la cununie au datoria 
să-i împace. Se apelează 
la consilii lărgite din par
tea familiilor, a vecinilor, 
cunoștințelor. Și, poate că 
tocmai astfel de vechi o- 
biceiuri bune i-au ferit pe 
părinții noștri de zbaterea 
zadarnică a omului care 
și-a destrămat singur că
minul. Adăugind și expe
riența căsniciei mele pot 
spune, cu mîna pe inimă : 
„...nu, după aceea nu ești 
mai fericit...".

Fericirea ne-am recîști- 
gat-o, sîntem din nou a- 
mîndoi împreună.

Ion GEORGESCU 
tehnician constructor, 
str. Arh. Al. Săvulescu, 
București

4. NU, nouă
adresează această întrebare
Am citit împreună cu so

țul meu ancheta „Și, după 
aceea, ați fost mai feri
cit ?" și ne-am gîndit că 
în unele momente ale vie
ții noastre în comun am 
făcut și noi pași greșiți, 
întrebarea din titlu ni s-ar 
fi putut adresa și nouă.

Ne-am căsătorit din dra
goste. Eu aveam 17 ani, 
iar soțul meu — 22. Foarte 
curînd însă, am vrut să 
mă întorc la părinți, deoa
rece... nu mai știam ce să 
gătesc 1 După cum vedeți, 
un motiv de divorț peste 
care nu se putea trece. Au 
mai fost și altele, cam de 
același fel : nu știam să 
calc rufele, iar soțul meu 
avea pretenții — și era 
firesc — să poarte că
măși bine călcate. în ge
neral, treburile gospodă
riei nu excelau, fiindcă — 
ce-i drept — eram cu totul 
lipsită de experiență.

Ca și tînăra soție din 
ancheta publicată în ziar, 
căreia îi plăcea foarte 
mult dansul, m-am trezit 
lîngă un om care nu apre
cia 
nici 
Am 
dar 
noastre se arătau tot mai 
diferite. Am avut totuși 
destulă putere de judeca
tă să nu urmez impulsuri 
trecătoare și să-mi dau 
seama că nici altă căsni
cie nu mă va scuti de pro
bleme.

Și bine am făcut. Do
rința noastră de a ne apă
ra căsnicia ne-a determi
nat să facem concesii unul 
altuia. Erau, de pildă, 
prieteni ai lui care ne ve
neau în casă șl care, mie,

această distracție și 
nu știa să danseze, 
încercat să-1 învăț, 
n-am reușit. Firile

nu n/ se

din diferite motive, nu-mi 
plăceau. La insistențele 
mele, soțul a renunțat la 
unele din aceste prietenii 
și s-a convins că am avut 
dreptate. Și eu am făcut 
concesii, adaptîndu-mă la 
felul lui de a fi, renunțînd 
la unele distracții care-mi 
dădeau numai mie satis
facție și cultivînd pe ace
lea de care eram atrași 
amîndoi. M-am „perfecțio
nat" și în treburile mena
jului.

După un timp, soțul meu 
s-a îmbolnăvit de plămîni. 
Trei ani, fără întrerupere, 
l-am îngrijit cu o deose
bită atenție.

După cîțiva ani, cînd s-a 
întîmplat să mă îmbolnă
vesc eu, am găsit în el 
același sprijin.

Am relatat toate aces
tea cu gîndul la cei pe 
care ancheta ziarului i-a 
găsit singuri, după un di
vorț nesăbuit, și deloc mai 
fericiți în singurătatea lor 
dureroasă. Consider că, a- 
tunci cînd soții chibzuiesc 
mai mult asupra relațiilor 
dintre ei, cînd își dau sea
ma, cu toată răspunderea, 
că un cămin nu înseamnă 
doar cei patru pereți, ci o 
unitate spirituală, găsesc 
formula pentru a rezolva 
orice neînțelegere, înainte 
ca lucrurile să devină ire
parabile. Și căsnicia me
rită această osteneală, 
pentru bucuria de a avea 
permanent lîngă tine, la 
bine și la rău, un reazem 
sigur, un prieten devotat, 
pe omul tău.

Virginia VAHA 
funcționară 
Str. Județului 15, 
Bloc 17-București

PROGRAMUL I : „Actualita
tea agrară". Din cuprins : Co
respondenții regionali ne infor
mează despre desfășurarea lu
crărilor agricole de sezon ; Cum

eșalonăm producția de legume ? Din experiența C.A.P. Viile 
Noi, regiunea Dobrogea (6,15). „Paletă multicoloră" — pro
gram de muzică ușoară (7,30). „Satul nostru a-nflorit" — 
cîntece populare (8,10). Sfatul medicului : Somnul în dez
voltarea copilului (9,30). Pagini de mare popularitate 
din muzica de estradă (14,08). Programul orchestrei 
de muzică populară a Teatrului „Barbu Delavrancea" din 
București (15,00). Luminile rampei. înregistrări din specta
colele Operelor română și maghiară de stat din Cluj (16,40). 
Memoria pămîntului românesc. Itinerar getic împreună cu 
prof. univ. dr. docent Radu Vulpe (17,10). Dialog cu ascul
tătorii. Emisiune de Corneliu Leu (18,40). Emisiune literară 
— Natura în opera lui M. Sadoveanu. Prezintă prof. univ. 
C. Ciopraga (21,05). „Nopțile orașelor" — muzică ușoară 
(23,35). PROGRAMUL II : Uverturi la operete (7,45). Minia
turi muzicale (8,15). Recital de operă — tenorul 
Valentin Teodorian (16,00). Studioul tînărului interpret : 
soprana Lucreția Popescu-Lobodan. La pian Viorica Cojo
carii (17,10). Limba noastră : Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(17,40). Nestemate folclorice (18,35). Actualitatea muzicală. 
Din cuprins : Concertele simfonice și de cameră ale săptă
mînii ; Oaspeți de peste hotare pe scena Teatrului de operă 
și balet : tenorul italian Eugenio Fernandi în operele „Aida" 
și „Tosca" (19,05). Melodii interpretate la saxofon (19,40). 
Opera săptămînii : „Boris Godunov" de Musorgski : 
Scena încoronării (soliști David Ohanesian și Mi
hail Știrbei) — (20,50). O istorie a muzicii în capodo
pere : ascultînd împreună cu Wagner simfonia a IX-a de 
Beethoven. Prezintă George Bălan (21,35). Pagini lirice din 
muzica ușoară (23,40).

MIERCURI
PROGRAMUL I : Marșuri de 

Dumitru Eremia (7,15). „Un 
cîntec drag" — muzică ușoară 
(7,30). „De prin sate adunate” 
— muzică populară (8,10). Sfa

tul medicului : Staturi pentru cei ce lucrează la tăierea și 
sudarea metalelor (9,30). Trei dansuri românești pentru 
două piane de Dinu Lipatti (9,45). Emisiune literară pentru 
școlari : „Insula căpitanului Hașașar" de Iaroslava Blazkova 
(lectură dramatizată) — (10,30). Corul Ansamblului „Ciocîr- 
lia" dirijat de Nicolae Vicleanu (12,10). Compozitori din Ti
mișoara. Mircea I-Ioinic (Suita pentru flaut și orchestră) ; 
Vasile Ijak (Rapsodia bănățeană) — (12,45). Întîlnire cu 
melodia populară și interpretul preferat (13,30). Înaintași ai 
muzicii corale românești : Timotei Popovici. Prezintă com
pozitorul Gheorghe Șoima (16,40). Muzică din operete 
(17,00). Ani de ucenicie (17,10). Tribuna radio. O metodă 
modernă de conducere a producției • Folosirea mașinilor de 
calcul. Vorbește Eugen Niculescu-Mizil, director general 
adjunct în Ministerul Industriei Chimice (18,03). Varietăți 
muzicale (18,15). Jurnal agrar (18,40). Poem pentru vioară 
și orchestră de Mircea Chiriac (21,45). PROGRAMUL II : Un 
acordeon, un xilofon și un clarinet (7,55). Muzică populară 
din Moldova (8,30). Muzică ușoară românească (9,35). 
Pe teme medicale (16,15). Cronica literară de Eugen Simion 
(17,40). Figuri și momente din istoria muzicii românești : Di- 
mitrie 
Opera 
„Lîngă 
III-lea 
novski 
ria dramaturgiei românești : ,,Borgia 
țescu (20,30). Lucrări de compozitori români prezentate la 
Tribuna internațională a 
(23,10).

Cuclin. Prezintă prof. univ. Zeno Vancea (19,05). 
săptămînii : „Boris Godunov* de Musorgski. Scena 
fîntînă" și duetul Marina-Impostorul din actul al 
al operei. Soliști Irina Arhipova și Vladimir Iva- 
(19,40). Teatru radiofonic. Ciclul „Momente din isto- 

de Alexandru Kiri-

compozitorilor, Paris 1966

PROGRAMUL I : „Actualita
tea agrară". Din cuprins : Obți
nerea furajelor verzi vitaminoa
se în timpul iernii (6/15). 
Pe portativ, muzica ușoară

(7,30). „Ce frumoasă-i țara mea" — cîntece popu
lare (8,10). Sfatul medicului : Inflamațiile acute ale gî- 
tului (9,30). Cărți care vă așteaptă (11,20). Aici Ti
mișoara I (12,30). Întîlnire cu melodia populară și
interpretul preferat (13,30). Casa de discuri Electrecord pre
zintă din „Discoteca pentru toți* (15,30). Odă vi

j CINEMA |

O WARLOCK — cinemascop : Patria (com
pletare Năică și barza) — 9 ; 12 ; 15 j 18 ; 21, 
București (completare Invizibilul vizibil) —
8.30 I 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Grivița — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Tomis —
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Modern — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
O MINUNATA ANGELICA - cinemascop : 
Republica (completare Putna 500) — 8,30 ;
11.30 î 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Festival — 8 ;
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Fero
viar — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Ex
celsior — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30 (la 
ultimele două cinematografe completarea 
George Coșbuc, cînlărețul pămîntului româ
nesc), Melodia —• 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,30, Aurora — 8; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30 (la ultimele două completarea Vox Ma
ris).
• CEL MAI MARE SPECTACOL : Luceafărul
- 9; 12; 15; 18; 21.
e POVESTEA PROSTIEI MELE : Capitol 
(completare O noapte de vis) — 8,30 ; 11
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• TUNELUL — cinemascop : Victoria (eoni 
pictare Orizont științific nr. 6) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Floreasca (com
pletare Putna 500) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21, Gloria (completare 6 000 de ani) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 : 20,30.
O CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Lumina
— 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : 
Central (completare 6 000 de ani) — 8,45 ; 
11 i 13,30 ; 16 i 18,30 , 21, înfrățirea — 13 ,
15.30 ( 18 | 20,30.

medicului : Bolile alergice
Coordonate culturale. De pe scena cu un milion de artiști 
amatori. Pregătiri pentru cel de-al VUI-lea Concurs repu
blican al formațiilor artistice de amatori (11,20). „Oraș iu
bit, București" — muzică ușoară (11,35). Cîntece patriotice 
(12,30). Melodii care străbat lumea (14,08). In slu|ba patriei 
(17,10). Radibsimpozion, Copiii — marea bucurie a vieții. Par
ticipă la discuții : prof. univ. S. Bîrsănescu, membru corespon
dent al Academiei, conf. dr. Ursula Șchiopu și prob 
dr. Petre Bărbulescu (18,40). Concert de melodii ro
mânești (19,30). De la un cîntec la altul — muzică ușoară 
(21,20). PROGRAMUL II : Muzică populară din Transil
vania (8,30). Teatru radiofonic : „Soțul ideal" de Oscar 
Wilde (10,05). Din muzica popoarelor (12,45). Concert de 
prînz (13,30). Pastel de toamnă — muzică ușoaiă (15,10). 
Ineluș-Invîrtecuș (emisiune pentru cei mici) — (15,30). Re 
citai de operă — David Ohanesian (16,00). Recunoașteți 
aceste melodii ? — muzică ușoară (16,30). Interpreți din tre
cut ai muzicii noastre populare : Grigoraș Dinicu, Luță Io- 
viță, Maria Zlătaru, Teodor Zavaidoc, loniță Bădiță (17,30). 
Carnet plastic (17,45). Compozitorii au cuvîntul. La micro 
fon, Gherase Dendrino (19,05). Se.ară de operă : „Dido și 
Eneas" de Purcell. Interpretează Marina Crîlovici, Cornel 
Stavru, Magda Ianculescu, Virginia Gudzichievici, Silvia 
Sîrbu, Ileana Irod, Florica Martin, Ladislau Konya, Marcel 
Trandafirescu. Corul și orchestra de studio a Radiotelevi
ziunii (20,06). Buletin de știri (21,00). Continuarea serii de 
operă : „Vulpea" de Igor Stravinski. Interpretează : Valen 
tin Teodorian, Ion Stoian, Octav Enigărescu, Viorel Ban, or
chestra de studio a Radioteleviziunii : dirijor, Constantin 
Bobescu (21,05). Soliști, orchestre, melodii — muzică ușoară 
(22,00). Moment poetic. Versuri de Mihu Dragomir '(22,30).

PROGRAMUL I : „Actualita
tea agrară (6,15). întîlnire cu 
cîntecele vesele (7,30). Momenl 
poetic - interpretat de Georgi 
Calboreanu (8,25). La microfon

melodia preferată (8,30). Sfatul medicului : Alimentația diete 
tică (9,30). Recitalul violonistului Igoi Oistrach (9,41). „Uri 
cîntec și o floare" melodii populare (10,15). Mituri 
și legende. „Cavalerii mesei rotunde". Prezintă Dan Grigo 
rescu (17,10). In jurul globului (18,03). Știință, tehnică, fan 
tezie (18,40). Concert de melodii românești (19,30). Unda 
veselă (21,05). Muzică de dans (22,20). PROGRAMUL II : 
Dansuri din operete (7,45). Muzică ușoară inlerpretată de 
formații vocale (8,15). Itinerar fo'cloric muzical prin regiu 
nile patriei (8,30). Biblioteca de literatură română : „Cu 
bastonul prin București", de Tudor Arghezi (10,05). Recita 
Iul violoncelistului Alfons Capitanovici (10,35). Din viața 
muzicală a orașului Brașov (11,20). „Frumoasă ne este tine 
rețea" — program de cîntece (12,00). Revista revistelor eco 
nomice (12,10) Suita simfonică „Petrecere populară" de Sa 
bin Drăgoi (12,25). Muzică ușoară pe discuri Electrecord 
(15,10). Mic concert Chopin (15,30). „Te iubesc" — muzică 
ușoară (16,30). Capodopere ale literaturii : „Ruy Blas" de 
Victor Hugo. Prezentare de Valentin Lipatti (17,40). Colegi 
de liceu (19,30). Călătorie în Istoria civilizației (emisiuni- 
pentru tinerii ascultători). „Cine a rostit cuvinte care au 
devenit celebre ?“ — Emisiune de Radu Nor (20,30).
Scriitori la microfon (21,35). Romanțe (21,55). Moment poe 
tic. Parodii de Caragiale și Topîrceanu (22,30). Compozitori 
de muzică ușoară : Radu Șerban, Elly Roman și Vasile Ve- 
selovski (22,35).

PROGRAMUL I : Radiojurnal 
Sumarul presei. Buletin meteo 
rullei (7,00). 
cert (7,18). 
(8,00). Muzică din 

Lehar în interpretarea soliștilor noștri (8,30). 
pentru sate (9,30). Tablouri muzicale (10,10). 
(11,03). Concert folcloric (11,15). De toate

DUMINICĂ Marșuri de con 
Clubul voioșie! 

operetele lu 
Transmitem 

Radio atlas 
pentru toți 

(12,00). Estrada duminicală (13,13). Transmisiune sportivă 
Meciul de rugby România—Franța (14,25). Melodii de ieri 
și de azi (16,00). Teatru scurt : „Bunicul nostru drag" de 
Haughton (18,20). Programul orchestrei de estradă a Radio
televiziunii. Soliști Gigi Marga și Gică Petrescu (19,30). In- 
tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat (20,15). 
Carnavalul ritmurilor (22,25). PROGRAMUL II : Dansuri din 
operete (7,15). „Un surîs pe portativ" — muzică ușoară 
(8,00). Teatru radiofonic pentru copil : „Grota urșilor" — 
dramatizare de N. David, după cartea cu același titlu de 
A. Massepain (8,30). Cîntece pionierești (9,50). Mici piese 
instrumentale (10,00). 
(10,45). Transmisiunea 
nice a Filarmonicii de
Ghenadi Rojdestvenski (U.R.S.S.). Solist, 
triad (11,00). In pauză — Actualitatea 
Unda veselă (14,30). Interpreți cunoscuți, 
(15,15). Din succesele muzicii ușoare
Seară de romanțe (21,15). Moment poetic — „Povestea vor
bei" de Anton Pann (22,30). tn lumea operei cu Nicolae 
Herlea și Jean Sutherland (22,40). Ritmuri de dans (23,52).

Mîndre-s 
concertului 

stat „George

noastre 
simfo- 
dirijor 
Deme-

cîntecele 
orchestrei 

Enescu* ; 
Alexandru

cinematografică. 
, melodii îndrăgite 
românești (19,05).

• CERUL ȘI MOCIRLA ; DIN ADlNCUL SE
COLELOR ; FABULA : Timpuri Noi — 9 — 21 
în continuare.
• COPLAN IȘI ASUMA RISCUL : Union 
(completare 3X3 = ...?) — 10,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
• ZORBA GRECUL : Doina — 11,30 ; 15,15 ; 
18 ; 20,45.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Buzești (comple
tare Invizibilul vizibil) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA 
CRUZ : Dacia - 8,30 — 21 în continuare.
• FANTOMAS — cinemascop ; FANTOMAS 
SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Bucegi — 
8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20,15.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea (comple
tare în orașul lui Pușkin) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : Lira (completare 6 000 de ani) — 10,30; 
15,30 18; 20,30, Pacea (completare Soarele 
rănit) - 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• MUNCILE LUI HERCULE — cinemascop : 
Drumul Sării (completare Timpul, legende, 
oameni de știință) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ROMULUS ȘI REMUS — cinemascop : Fe
rentari — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinema
scop : Giulești — 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ;
20,30, Flamura (completare Orizont științific 
nr. 6) — 9,15 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• UNORA LE PLACE JAZUL : Cotroceni — 
15,15 : 18 ; 20.45.
• VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE 1 : Crîn- 
gași (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Galați) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop ; 
Volga 9; 11,30- 14,45; 17,45; 20,30.
• NOTRE-DAME DE PARIS - cinemascop : 
Viitorul 15,30 t 18 | 20,30.

• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — 
cinemascop : Colentiha — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Mio
rița — 9 | 12 ; 15.
• FEMEIA NISIPURILOR : Miorița — 18 » 
20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop ; Mo
șilor - 15,30 î 18 ; 20,30.
• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I : Popular 
(completare Năică șl barza) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
9 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinema
scop : Munca (completare Copiii... iar copiii) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE S 
Cosmos — 16 ; 18 ; 20,15.
• LAGUNA DORINȚELOR : Flacăra — 15 f
17 -, 19 F 21.
• HATARI — cinemascop (ambele serii) t 
Arta (completare Năică și barza) — 9 ; 12,30 j 
16,15 ; 19,45.
• TOM JONES : Vitan — 11 ; 15,30 i
18 ; 20,30.
® CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : 
Rahova — 15,30 ; 19.
• NU SlNT COPACI PE STRADĂ : Progre
sul (completare Frunze).-— 15,30; 18,- 20,45.

• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR 
— 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale" i VASSA 
JELEZNOVA (premieră) — 20.



SClNTEIA PAGINA 3

C. C. E. h polo pe ap®HANDBALVIZITA PREȘIOINTELUIC0NSIEIUE1II DE STAT, 
CHIVU STOICA, IN REPOBEICA ARABĂ UNITA Turneul internațional

de la Cluj
{Urmare din pag. I)

La coborirea din avion, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, Chivu Stoica, și soția, au fost 
salutați cordial de președintele 
R.A.U-, Gamal Abdel Nasser, și so
ția sa-j In cinstea înaltului oaspete 
român sînt trase 21 de salve de 
artilerie. Fanfara gărzii militare de 
onoare aliniată pe aeroport into
nează imnurile de stat ale Româ
niei și R.A.U. Cei doi președinți 
trec în revistă garda de onoare. Un 
grup de copii le oferă buchete de 
flori.

VIZITA PROTOCOLARĂ
LA PREȘEDINTELE NASSER

CAIRO. — Trimișii speciali 
M. Moarcăș și C. Oprică trans
mit :

în cursul după-amiezei, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, împreună cu soția, 
au făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, și soției 
sale.

Conducătorul român a fost înso
ți de ministrul energiei electrice,

BANCHETUL DE LA
PALATUL

CAIRO 20 (Agerpres). — Seara, 
președintele Republicii Arabe Uni
te, Gamal Abdel Nasser, și soția 
au oferit un banchet în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Chivu Stoica, și a soției 
sale.

CUM VA FI VREMEA
ÎN DRUM SPRE PATRIE

0 DELEGAȚIE A PARTIDULUI 
CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM 

A SOSIT IN CAPITALĂ
în drum spre patrie, delegația 

Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, condusă de Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, care a participat la lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C. Bulgar, s-a oprit pentru un 
scurt popas în țara noastră.

Arhitectura peisajului
(Urmare din pag. I) 

chetelor tunse, plantelor aliniate 
etc. Iar construcțiile pot fi integra
te în peisaj pînă la camuflaj sau 
concepute în contrast total cu na
tura prin geometrismul afectat și 
rafinamentul formelor.

Toate aceste posibilități sînt deo
camdată departe de a fi epuizate 
în practica curentă. Element devenit 
esențial în peisajul urban contem
poran, suprafețele plantate din in
teriorul orașelor în special suferă 
în alcătuirea lor estetică de o lipsă 
de înțelegere a caracterului fiecă
rui spațiu în parte. Așa cum se în
mulțiseră îngrijorător, cu cîțiva ani 
în urmă, un fel de tumuli în minia
tură, supraîncărcați cu floîi așezate 
în desene geometrice sau ara
bescuri, au început să se înmul
țească acum în Capitală — indi
ferent de locul unde sînt așezate 
— unele spații plantate cu flori 
în desene geometrice „moderne", 
însă cu același abuz de material 
floral. Au apărut asemenea pa
chete în șah sau alte combinații 
în alternanțe pe triunghiurile din 
piața- Bălcescu, pe terenul liber 
din fața cinematografului „Patria" 
și în alte spații și scuaruri din Ca
pitală. Este îmbucurător că ima
ginația grădinarilor noștri a găsit 
și alte variante în geometria de
senelor lor. Ne pare rău însă că 
această imaginație ne face impre
sia unui exercițiu formal, nu tot
deauna potrivit cu spațiul în care 
se realizează. Artificialitatea geo
metriei impusă plantelor nu esle 
la locul ei oriunde, și în orice caz 
nu pe locuri care nu necesită o 
solemnitate sau o rigoare nepotri
vită atît destinației cît și caracte
rului sau conformației spațiului 
respectiv. De altfel, proliferarea 
unor reminiscențe de grădini stil 
franțuzesc, reduse la proporții mi
niaturale, nu poate dpcît să obo
sească și să anihileze efectul 
chiar în locurile unde, pyn desti
nație și caracter, ar fi „la locul 
lor". Și cît de armonioasă pare, 
totodată, tratarea liberă, peisage- 
ră a plantațiilor din parcul circu
lui din Capitală, unde s-a reușit 
o compoziție atît în caracterul lo
cului, cît și mimînd destul de fi

La aeroport cît și în clădirea 
aerogării un mare număr de tineri 
au ovaționat călduros pe cei doi 
conducători de stat.

Președintele Chivu Stoica și pre
ședintele Nasser iau loc apoi într-o 
mașină deschisă, escortată de mo- 
tocicliști. Gazdele au însoțit pe oas
peții români pînă la palatul Ku- 
beh, rezervat prin tradiție perso
nalităților de seamă, care sosesc în 
capitala egipteană.

De-a lungul traseului — de la ae
roport pînă la reședință — mii și 
mii de locuitori ai capitalei egipte

Emil Drăgănescu, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Mircea Ni- 
colaescu, ambasadorul român la 
Cairo, cu soțiile.

Au fost prezenți membrii sui
tei oficiale egiptene care însoțesc 
pe președintele român : Mohamed 
Talaat Khairy, ministrul de stat 
pentru problemele tineretului, 
Mohamed Fahmy Hama, ambasa
dorul R.A.U. la București, și alte 
persoane oficiale.

ABDINE
La sosirea la Palatul Abdine, 

unul dintre monumentalele edificii 
ale capitalei egiptene, președintele 
Chivu Stoica și soția au fost întîm- 
pinați de președintele Nasser și 
soția sa. în „salonul alb" al pala
tului — încăpere rezervată cere

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de activiști de partid.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

resc natura, realizată aci în între
gime de mîna omului 1 Pe o scară 
și a altor activități asemănătoare 
lanțului de lacuri din nordul Bucu- 
reștiului s-au adăugat naturii cali
tăți care-i lipseau în acele locuri 
— arbori și flori, suprafețe de apă 
lărgite și asanate etc. Deși ambi
anța acestor părți ale Capitalei a 
fost, prin amenajările amintite, ra
dical transformată, natura nu a 
fost „denaturată" ; s-a reușit inte
grarea firească a noilor calități în 
mediult geografic natural.

Importanța tratării estetice a 
suprafețelor plantate în peisaj 
este în continuă creștere prin spo
rirea de la an la an a spațiilor 
verzi din orașe, ca urmare a reno
vării urbane în plină desfășurare. 
Specializarea unui număr mai 
mare de arhitecți în această di
recție a devenit stringent necesa
ră, pentru a putea asigura ridica
rea calității estetice a acestei im
portante componente a peisajului 
urban.

Arhitectura peisajului nu se re
duce însă la tratarea unor supra
fețe în formă de covoare orientale 
moderne sau de alt stil decorativ,
ci este o activitate creatoare cu 
mult mai subtilă și mai vastă, cu- 
prinzînd organizarea spațiului na
tural și artificial de la cele mai 
mici suprafețe plantate pînă la 
spații vaste exterioare, care ne
cesită folosirea sau modificarea 
unor situri (părți ale teritoriului 
constituind o entitate geografică, 
biologică și umană) naturale foar
te extinse din cadrul sistema
tizărilor teritoriale. Realizarea 

este, de obi- 
raport exclu

unei șosele noi 
cei, privită sub
siv funcțional. Nenumăratele 
priveliști pe care le deschide pot 
deveni peisaje în punctele de 
efect optim, dacă proiectantul știe 
să menajeze efectele și să con
ducă privitorul prin locurile potri
vite și acestui scop. Șoseaua în
săși poate să completeze fericit 
sau să urîțească natura. Și ace
lași lucru se poate întîmpla cu 
orice intervenție umană — traseul 
de înaltă tensiune, calea ferată, 
canalul de fugă, digul ori altă „lu
crare de artă" inginerească. în 
cazul monumentelor naturii, există 

ne au făcut oaspeților români o 
caldă și entuziastă primire. De o 
parte și de alta a șoselelor, de la 
balcoanele caselor, cetățenii ca
pitalei R.A.U. fac semne prietenești 
de salut. Pe numeroase pancarte, 
în limbile română și arabă, sînt în
scrise urările : „Bun venit preșe
dintelui Chivu Stoica", „Uniunea 
Socialistă Arabă salută poporul 
român", „Trăiască prietenia româ- 
no-arabă“, „Intîlnirea dintre pre
ședintele Chivu Stoica și președin
tele Nasser contribuie la întărirea 
păcii în întreaga lume".

moniilor importante — președintele 
Nasser a înmînat președintelui 
Chivu Stoica, în prezența conducă
torilor de stat egipteni și a persoa
nelor oficiale române, Ordinul „Co
lanul Nilului". Președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, a în
mînat apoi președintelui Nasser 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I.

Cu acest prilej, cei doi președinți 
au scos în evidență că înaltele dis
tincții acordate reprezintă o expre
sie a contribuției reciproce pe care 
cei doi oameni de stat au adus-o la 
dezvoltarea relațiilor de rodnică 
colaborare dintre România și 
Republica Arabă Unită, la priete
nia dintre cele două popoare.

în continuare, în saloanele pala
tului a avut loc banchetul la care 
au luat parte conducătorii Repu
blicii Arabe Unite, personalități ale 
vieții economice, culturale și știin
țifice din capitala R.A.U., generali, 
ziariști, precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice.

Au fost prezente, de asemenea, 
persoanele oficiale care însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stat în 
vizita sa în R.A.U.

La începutul și la sfîrșitul ban
chetului au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

în timpul banchetului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, președintele Nasser și președin
tele Chivu Stoica au rostit toas
turi.
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Timpul probabil pentru zi
lele de 22, 23 șl 24 noiem
brie. în tară : vreme în general 
umedă, cu cer mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații tempo
rare. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere la început, apoi stațio
nară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între zero și 8 grade, 
în București : vreme în general 
umedă, cu ceață dimineața. Cerul 
va fi mai mult noros. Ploaie sla
bă. Vînt potrivit, cu unele inten
sificări spre sfîrșitul intervalului. 
Temperatura în scădere la început, 
apoi staționară.

deja o preocupare atentă în sen
sul ocrotirii lor, respectîndu-se ca
racterul specific al spațiilor și for
melor geografice naturale, orice 
intervenție umană căutînd să se 
subordoneze acestora. Sigur că nu 
este posibil și nici necesar să se 
adopte aceeași atitudine pretutin
deni unde omul adaugă naturii 
construcțiile sale. Așa cum am vă
zut, există locuri unde transformă
rile orașului corectează peisajul 
natural, ridicîndu-i valoarea este
tică. Este, de altfel, și cazul cîtor- 
va drumuri nou create — orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej—Bacău, 
Sucevița-Moldovița peste Ob
cina Mare etc. — unde proiec- 
tanții au reușit să se integreze ar
monios în cadrul geografic și să 
deschidă călătorilor priveliști în- 
cîntătoare. Nu se poate spune însă 
că există la toți proiectanții o ase
menea preocupare. Vedem deseori 
trasee de înaltă tensiune înscrise 
frumos în peisaj, conferind aces
tuia o notă nouă, contemporană. 
Dar apar și frecvente cazuri în 
care rețelele aeriene — electrice, 
de înaltă și joasă tensiune, de te
lefoane, telegraf etc — se trans
formă într-un păienjeniș de fire în
tinse pe stîlpi de diverse forme și 
materiale, situați la echidistanțe 
diferite și creînd o impresie de de
zordine care urîțește iremediabil 
cadrul natural respectiv. Ne mai 
întîlnim deseori cu plasarea ne
potrivită a unor cariere sau balas
tiere, care provoacă deformări du
reroase ale frumuseților naturale 
uneori chiar pe traseele turistice 
intens frecventate.

Dezvoltarea impetuoasă a ora
șelor, a țării întregi, a turismului 
și a altor activități asemănătoare 
cere ca proiectanții să acorde o 
atenție sporită efectului pe care-1 
vor avea asupra cadrului natural 
construcțiile alcătuite de ei. Crea
rea unor forme organizate de con
sultare sau colaborare cu arhi
tectul peisagist se dovedește pe zi 
ce trece mai necesară. A sosit mo
mentul să insistăm pentru o preo
cupare atentă și consecventă a 
proiectării — în toate ocaziile în 
care omul modifică situl natural 
prin construcțiile sale — pentru 
arhitectura peisajului.
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I CAMPIONI
1966

CICLOC.ROS
Pe un timp primăvăratec au avut 

loc ieri întrecerile finale ale cam
pionatului republican de ciclocros. 
Traseul, situat în apropierea stadio
nului „Metalurgistul" din Capitală, 
a solicitat din partea concurenților 
eforturi deosebite, multă abilitate și... 
stabilitate pe biciclete, pe numeroase 
porțiuni terenul fiind mlăștinos. îna
inte de a menționa numele fruntași
lor diferitelor probe, trebuie arătat că 
unul din marii favoriți, dublul cam
pion republican Ștefan Suciu (Dezro
birea Brașov), nu și-a putut apăra 
titlurile ; la startul probei juniorilor 
mari, el a abandonat după un tur din 
cauza defectării bicicletei, iar apoi, 
în proba seniorilor — la care a fost 
admis de juriul de arbitri — a 
parcurs doar jumătate din traseu...

Noul campion la seniori este 
PETRE SIMION (Olimpia Bucu
rești). Elev al antrenorului Marin Ni- 
culescu, proaspătul campion a făcut o 
cursă excelentă, avînd mai întîi de 
refăcut un serios handicap — după 
două ture în frunte, la distanță, se 
aflau dinamovistul Gh. Suciu și Fer- 
felea (Voința). La jumătatea cursei, 
Simion a trecut însă la conducerea plu
tonului fruntaș și a cîștigat cu ușu
rință tururile 6, 7, 8. Din acest moment 
succesul lui se conturase definitiv, 
întrucît, între timp, Suciu a avut 
unele defecțiuni mecanic.e, ca și Fer- 
felea, de altfel, pe care l-a întrecut 
Radu Calagiu.

Titlul de campion la juniori mari
l-a  cîștigat CONSTANTIN GRIGORE 
(Voința București). Victoria acestuia 
n-a fost pusă nici un moment în pe
ricol, adversarii săi — N. David și Ar. 
Gyorgi (ambii de la Mureșul Tg. 
Mureș) — fiind mult în urmă.

în cadrul aceluiași concurs s-a 
disputat și o probă rezervată juniorilor 
mici. Pînă în ultimul tur, locul întîi 
părea a reveni lui Ciumeti Gh. 
(C.P.B.) sau Ivănescu P.. (S.S.E. 1), 
care conduceau cu autoritate, „roată 
în roată", cum se spune. Succesul 
final i-a surîs însă... celui de-al treilea, 
Ungureanu I. (S.S.E. 2), care i-a 
ajuns și i-a depășit pe protagoniști în 
momentul căderii acestora la coborirea 
unei pante.

SCRIMĂ
A luat sfîrșit ediția 1966 a cam

pionatului republican de scrimă pe 
echipe. Ca și anul trecut, repre
zentanții clubului bucureștean 
STEAUA au terminat victorioși în 
toate probele.

La floretă masculin, echipa cam
pioană s-a dovedit în toate etapele 
imbatabilă datorită omogenității 
sale, puterii de luptă și cunoștințe
lor tehnice superioare. Dintre cele
lalte echipe, doar Universitatea 
București (locul 2) s-a apro
piat într-o oarecare măsură de va
loarea cîștigătoarei.

Succesul echipei feminine de flo
retă a Stelei a stat la un moment 
dat în cumpănă : în ultima etapă, 
în meciul derbi cu Progresul, cînd 
a fost condusă cu 2—0, 4—1, 5—2, 
7—3, puțini mai sperau într-o 
întoarcere a rezultatului. în turul 
III însă, campioanele s-au regăsit. 
Cu excepția acestui meci, floretis- 
tele de la Steaua (îndeosebi Drîmbă 
și Iencic) au fost totdeauna în 
avantaj în toate etapele competi
ției.

Cum era de așteptat, la spadă 
Steaua a avut principalul adversar 
în formația I.M.F. Tg. Mureș, de 
care s-a distanțat abia în ultimul 
meci al campionatului. Pentru echi
pa C.S.M. Cluj locul 3 în această 
probă este un succes frumos, dată 
fiind tinerețea componenților săi.

Cea mai categorică victorie a re
prezentanților clubului Steaua a 
fost obținută în proba de sabie, pe 
care și-au adjudecat-o la distanță 
de... 7 puncte de următoarea cla
sată. în schimb, trăgătorii de la 
C.S.M. Cluj, altă dată fruntași ai 
probei, anul acesta s-au situat în 
coada plutonului.

® Duminică, în ultima rundă a 
Olimpiadei de șah de la Havana, nici 
una din cele 7 întîlniri nu a fost în
cheiată în timpul regulamentar de 
joc. Echipa Ungariei conduce cu 2,5— 
0,5 puncte în. întîlnirea cu echipa Ro
mâniei, o partidă fiind întreruptă. 
Clasamentul final va fi cunoscut luni 
dimineața. Echipa U.R.S.S. este vir
tuală cîștigătoare a competiției.

® La Budapesta s-a disputat a doua 
întîlnire de hochei pe gheață dintre 
selecționata R.P. Ungare și echipa de 
tineret a R.D. Germane. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate :
3—3 (2—1, 1—1, 0—1).

® Meciul masculin de handbal R.F. 
Germană — Spania, disputat la Bre
men, a revenit sportivilor vest-ger- 
mani cu scorul de 28—15 (14—9).

Turneul internațional de handbal 
masculin de la Cluj a continuat ieri 
după-amiază cu partidele Româ
nia—România (tineret) și U.R.S.S.— 
Franța. în „deschidere", prima re
prezentativă a țării noastre a re
purtat victoria cu scorul de 27—9 
(12—2). Deși nu au arătat tot ce pot, 
seniorii au creat unele faze dese
ori aplaudate de public. Cele 
mai multe puncte au fost înscrise

Poți să urci dealul clisos altfel decît cu bicicleta pe umăr ?
Foto : S. Cristian

CORESPONDENȚĂ TELEFONICĂ

Inter—Milan, un derbi 
care m-a interesat...

în lumea fotbalis
tică italiană s-a înce
tățenit o zicală, nu 
lipsită de adevăr: 
„Cînd Inter se mișcă, 
se mișcă și „na
ționala" și invers". 
Nu a surprins 
deci pe nimeni fap
tul că federația de 
fotbal a Italiei a con
vocat în lotul prim de 
jucători pentru întâl
nirea cu România, ce 
va fi găzduită sîmbă- 
tă. pe stadionul „San 
Paolo" din Napoli, nu 
mai puțin de 9 dintre 
componența forma
ției campioane. De 
altfel, se preconizează 
ca ,;Squadra azzura" 
să se confunde în linii 
generale cu însăși e- 
chipa antrenată de 
Herrera. Era firesc 
deci, ca atenția spe
cialiștilor să se con
centreze ieri — în 
ultima etapă de cam
pionat dinaintea celei 
dintâi confruntări ofi
ciale a naționalei ita
liene, ce are loc după 
„mondialele" de la 
Londra — asupra 
derbiului milanez: 
Internazionale — Mi
lan.

Am urmărit din tri
buna stadionului „San 
Siro", alături de cei 
85 000 de spectatori,

jocul celor două echi
pe locale, cîștigat de 
Inter cu 1—0, dato
rită unui șut puternic 
al lui Mazzola deviat 
în propria poartă de 
Madde. A fost o par
tidă de un ridicat ni
vel tehnic. înainte de 
toate vreau să notez 
că Mazzola a fost cel 
mai bun de pe teren, 
fapt subliniat și în e- 
misiunea de seară a 
televiziunii: El are un 
simț al porții rar în
tâlnit. în plus colegii 
săi de echipă atrag 
apărarea adversă 
pentru a-i crea lui 
Mazzola cîmp liber de 
acțiune. Alături de 
el a excelat în atac 
Corso și Domenghini. 
în ce privește apăra
rea, o formă de zile 
mari a manifestat-o 
Burgnich; el se lipește 
ca o umbră de ata
cantul advers, nedîn- 
du-i o clipă de răgaz. 
De asemenea, porta
rul Sar ti a arătat o 
formă deosebită, Fac- 
chetti și Guarneri au 
acționat cu prompti
tudine, infiltrîndu-se 
deseori și în atac.

într-o discuție, Vit
torio Pozzo, fost se
lecționer unic al echi
pei Italiei din anii ei 
de glorie, ne-a spus:

FOTBAL „CUPA ROMÂNIEI44
Ieri, în cadrul tradiționalei com

petiții fotbalistice dotate cu „Cupa 
României", s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Gloria Bîrlad-Siderur- 
gistul Galați 2—1 (0—0 ; 1—1) ; 
Textila Buhuși-Chimia Suceava 0—0 ; 
Muscelul Cîmpulung-C.S.M. Sibiu
2—2 (1—1 ; 2—2) ; Electroputere 
Craiova-C.S.M. Reșița 3—2 (0—0 ;
2—2) ; Mureșul Deva-C.F.R. Timișoa
ra 4—4 (3—2 ; 3—3) ; Steaua roșie 
Salonta-Crișul Oradea 2—3 (0—2) ; 
Recolta Carei-Minerul Baia Mare 
0—1 (0—0) ; Medicina Cluj-lndustria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 5—1 (3—0) ; 
I.M.U. Medgidia-Oțelul Galați 1—1 
(0—0 ; 1—1) ; Gloria C.F.R. Galați. 
Progresul Brăila 0—5 (0—3) ; Viscoza 
București-Metalurgistul București 1—3 
(0—0 ; 1—1) ; Timpuri noi București- 
Știința București 1—2 (1—1) ; Metalul 
Plopeni-Dinamo Victoria București 
1—0 (1—0) ; Ă.S.A. Sibiu-Minerul 
Lupeni 1—2 (1—1) ; Textila Mediaș- 
Oltul St. Gheorghe 1—0 (1—0) ;

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul „Cupei campionilor eu

ropeni" la baschet masculin, echipa 
Simmenthal Milano a dispus cu 90—63 
(44—26) de Kr Reykjavik (returul va 
avea loc la 27 noiembrie la Milano), 
iar Honved Budapesta a învins cu 
94—55 (46—25) pe Galata Saray Istan
bul (returul — la 26 noiembrie la 
Istanbul).

® Pugilistul italian Piero del Papa 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean la categoria semigrea învingîn- 
du-1, prin descalificare în repriza a 
11-a, pe șalangerul său Wilhelm Hom
burg (R.F.G.).

® Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Sydney, tînăra înotătoare aus
traliană Kathy Wainwright, în vîrstă 
de 17 ani, a corectat recordul mondial 
în proba de 880 yarzi liber realizînd 
timpul de 9’50’’3/10 ; vechiul record — 

de Gruia (7), Guneș și Costache 
II (cîte 4).

Meciul dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și Franței s-a încheiat, 
după cum era de așteptat, în fa
voarea jucătorilor sovietici. Scor 
21—16 (12—5).

Astăzi se vor juca partidele s Ro
mânia (tineret)—U.R.S.S. și Româ
nia — Iugoslavia.

„în ultimele partide 
Internazionale a ata
cat din minutul 1 
pînă în minutul 90, 
încercînd să obțină o 
victorie comodă care 
să o scutească de sur
prize în retur. Un 
astfel de joc va prac
tica Inter (adică re
prezentativa Italiei) și 
în meciul cu Româ
nia". Constatarea a- 
ceasta mi se pare 
semnificativă, de
oarece presa sportivă 
italiană, comentând 
comportarea echipei 
României în jocurile 
cu Elveția și Polonia, 
a subliniat, în totali
tatea ei că „românii 
opresc „motoarele" în 
repriza secundă și că 
există o mare dife
rență între atacul in
cisiv și apărarea ne
sigură".

Potrivit aprecierilor 
întregii prese italiene, 
comisarul tehnic Val- 
careggi va folosi a- 
ceeași echipă care a 
învins recent la Mi
lano selecționata Uni
unii Sovietice, adică : 
Sarti, Burgnich, Fac- 
chetti, Bianchi, Guar
neri, Picchi, Domen
ghini, Mazzola, De 
Paoli, Juliano, Corso.

Ion MARGINEANU

Panică la poarta echipei „Timpuri noi" (fază din partida Știința București— 
Timpuri noi)

9’52’’3/10 — aparținea lui Patty Ca- 
retto (S.U.A.).

® La Istanbul, cu prilejul lucrărilor 
comitetului european de atletism, s-a 
stabilit ca întrecerile campionatelor 
europene de atletism din 1971 să se 
desfășoare la Helsinki. Criteriul euro
pean pe teren acoperit din 1968 va 
avea loc la Madrid.

a La Koln s-a disputat meciul ami
cal de fotbal dintre selecționatele R.F. 
Germane și Norvegiei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—0 (2—0).

® în semifinalele campionatelor in-. 
ternaționale de tenis de la Sydney, 
australianul John Newcombe 1-a în
vins cu 6—1, 6—4, 7—5 pe compatrio
tul său Tony Roche în finală el se 
va întîlni cu Fred Stolle (Australia).

Dinamo București 
în turneul final

La Zagreb, în cadrul turneului 
semifinal de polo pe apă contînd 
pentru „Cupa campionilor euro
peni", Dinamo București a învins 
cu scorul de 8—3 (3—0, 1—1, 4—1, 
0—1) echipa Rote Erde Hamm, iar 
Partizan Belgrad a întrecut cu 
15—3 (4-—0, 3—2, 4-—’0, 4—1) pe 
Ethnikos Atena.

în ultimul meci al semifinalelor 
aseară Partizan Belgrad a învins 
cu 5—4 (2—2, 1—1, 2—1, 0—1-0) pe 
Dinamo București. Partizan și Di
namo București, oare au ocupat în 
ordine primele două locuri, s-au 
calificat pentru turneul final, 

luptătorii noștri învingători 
si învinși la Brasov f f 9

La Brașov s-au desfășurat două 
noi întîlniri internaționale de lup
te. Echipa secundă a țării noastre 
a învins la lupte greco-romane cu 
scorul de 5,5—2,5 puncte echipa
R. S.S. Bieloruse. La lupte libere, 
echipa Ungariei a întrecut cu 
4,5—3,5 echipa secundă a Româ
niei.

Hochei pe gheață

București 3
S. K.A. Kuibîșev 1

Duminică seara pe patinoarul 
artificial din parcul „23 August" 
echipa de hochei pe gheață a ora
șului București a învins cu 3—1 
(0—1, 1—0, 2—0) echipa S.K.A.
Kuibîșev.

REZULTATE TEHNICE
Baschet

Feminin: Voința București — 
Voința Brașov 39—47 (20—24) ; Ra
pid — Universitatea Cluj 68—38 
(33—15) ; Universitatea Iași — O- 
limpia T. V. București 59—53 (26— 
32) ; Mureșul Tg. Mureș — Politeh
nica București 50—63 (28—37).

Masculin : Academia Militară — 
Dinamo Oradea 69—66 (28—36) ; U- 
niversitatea Timișoara — I.C.F. 87— 
85 (41—42 ; 84—84) ; Politehnica Ga
lați — I.M.F. Tg. Mureș 64—57 
(27—33).

Volei
Feminin: Farul Constanța-Di- 

namo București 3—1 ; I.C.F.-Peni- 
cilina Iași 3—2 ; Rapid-Universi- 
tatea Cluj 3—1 ; Țesătura Piatra 
Neamț-C.P.B. 3—2 ; C.S.M. Sibiu- 
Universitatea Craiova 3—1.

Masculin: Dinamo București- 
Minerul Baia Mare 3—0 ; Tracto
rul Brașov-Politehnica Timișoara 
3—1 ; Progresul Brăila-Viitorul 
Bacău 3—1 ; Alumina Oradea- 
Steaua București 1—3.

PRONOSPORT
Concursul din 20 noiembrie

Milan—Internazionale 
Atalanta—Brescia 
Florentina—Bologna 
Mantova—Cagliari 
Napoli—Juventus 
Roma—Lecco
Spăl—Foggla
Torino—I.anerossi 
Venezia—Lazio
Messina—Catania 
Palermo —Padova
Potenza—Varese 
Sampdoria—Livon..

(0-1) 2 
(2—1) 1 
(1—1) x 
(0—0) x 
(0-1) 2 
(2-1) 1 
(1—0) 1 
(1—1) x 
(1—1) x 
(0—0) x 
(2-0) 1 
(2—1) 1 
(3—0) 1



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATA INTERNAȚIONALĂ

Mitinguri, demonstrații, marșuri, moțiuni dau glas protestului maselor largi din Japonia împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam. în fotografie : o recentă demonstrație pe străzile capitalei. Intervenția poliției nu 

face decît să sporească indignarea participanfilor

REUTER: /
OLANDA

accentuează izolarea laburiștilor
7

ggl DELHI. La palatul prezl- 
dențial au avut loc dumi

nică convorbiri între primul 
ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Antonin Novotny, care se află ' 
într-o vizită oficială de cîteva 
zile în India.

VIETNAMUL DE SUD

HAGA 20 (Agerpres). Luînd 
cuvîntul la Congresul partidu
lui pacifist-socialist din Olan
da, care își desfășoară lucră
rile la Arnhen, H. Vibeng, pre
ședintele partidului, a declarat 
că partidul pacifist-socialist 
din Olanda protestează împo
triva războiului murdar dus de 
S.U.A. în Vietnam. El cere re
tragerea Olandei din N.A.T.O. 
și va lupta împotriva instală
rii statului major al N.A.T.O. 
în provincia olandeză Lim
burg, împotriva prezenței de
pozitelor de arme cu focoase 
nucleare pe teritoriul Olandei. 
Numeroși alțl vorbitori au ce
rut reducerea bugetului mili
tar, retragerea Olandei din 
N.A.T.O., au condamnat răz
boiul dus de S.U.A. în Vietnam 
șl au subliniat primejdia cursei 
înarmărilor.

Forțele patriotice provoacă 
pierderi agresorilor

Scrutinul

LONDRA 20 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Reuter, gu
vernul englez urmează să anunțe 
săptămîna viitoare cea de-a doua 
etapă de șase luni a politicii sale de 
înghețare a prețurilor și salariilor, 
lansată în luna iulie în vederea re
dresării economiei și finanțelor. în 
cazul în care în cea de-a doua 'eta
pă a politicii laburiste nu vor inter
veni modificări în ceea ce privește 
înghețarea prețurilor și salariilor, 
modificări care să diminueze aspri
mea acestor măsuri, guvernul va fi 
pus în fața unei situații dificile, 
menționează agenția citată. Aceas
tă situație se va concretiza în izo
larea guvernului, ca urmare a ne
mulțumirii crescînde, atît a sindi
catelor, cît și a industriașilor. Li
derii sindicali sînt din ce în ce 
mai presați de către muncitori, 
care nu vor să-și sacrifice la infi
nit veniturile „pe altarul stabili
tății lirei sterline". Rămîne de vă
zut dacă guvernul englez va ține 
seama de acești factori și va aduce

modificări politicii sale de austeri
tate pe următoarele șase luni, con
chide agenția Reuter.

Cerere de revizuire

MOSCOVA. Michel Dcbre, 
“ ministrul economiei și fi
nanțelor al Franței, a părăsit 
duminică Moscova plecînd spre 
patrie. în timpul vizitei în 
Uniunea Sovietică, oaspetele a 
avut întrevederi cu conducă
tori sovietici, examinînd pro
bleme privind lărgirea colabo
rării sovieto-franceze în do
meniul științei, tehnicii și eco
nomiei.

din Bavaria
SAIGON 20 (Agerpres).

ale Vietnamului de sud au avut loc ciocniri între 
saigoneze și unități ale forțelor

In ultimele 24 de ore în diferite regiuni 
trupe americane și

patriotice.

MADRID. Armandino-Rodriguez- 
Armando, avocatul lui Julian Gri- 
mau, a cerut în mod oficial revizui
rea procesului fruntașului comunist 
spaniol, condamnat la moarte și 
executat la Madrid în aprilie 1963.

Cererea se întemeiază pe faptul 
că procurorul în acest proces, Ma
nuel Fernandez Martin, a fost 
impostor, fapt pentru care a 
condamnat la închisoare.

Astfel, la 360 km nord de Saigon, 
la vest de Piei Djereng, în imedia
ta apropiere a frontierei cu Cam- 
bodgia, în noaptea de sîmbătă spre 
duminică, în cursul unei lupte care 
a durat aproximativ 8 ore, trupele 
americane au înregistrat pierderi.

Făcînd un sumar bilanț al unor 
operațiuni militare americane din 
Vietnamul de sud, în ultimele 24 
de ore, agenția France Presse men
ționează că „acestea nu au dus la 
rezultatul scontat de comandamen
tul american". Corespondentul a-

notează că aceasta 
special la ope- 

„Prairie"

cestei agenții 
se referă 
rațiuni ca 
și operația 
vincia Tay 
desfășoară 
70—90 km

în cursul nopții, în regiunea Cu 
Chi — la numai 50 km de Saigon

în
„Thayer II",
de „curățire" din pro- 
Ninh (toate acestea se 
pe o rază de pînă la 
de Saigon).

alegerilor
In Brazilia

„Ne desolidarizăm de mili
tarii americani din Vietnam". 
Sub această lozincă s-a desfă
șurat la New York o impre
sionantă manifestație organi
zată de „Asociația foștilor 
combatanți in războiul din 
Vietnam". In cursul ei, 16 
membri ai Asociației au dat 
foc în public ordinelor de de
mobilizare și decorațiilor lor 
militare. Căpitanul Wollin, ini
țiatorul acestei manifestații, a 
ars de asemenea ordinul de 
promovare a sa de la gradul 
de locotenent la acela de că
pitan. Sute de cetățeni au a- 
plaudat gestul foștilor comba
tanți și au manifestat pentru 
încetarea agresiunii.

— patriot!! au atacat cu foc de 
mortiere un important cantona
ment al punctului de comandă al 
diviziei a 25-a americane. în a- 
celași timp, patriotii au atacat și 
o tabără a trupelor saigoneze si
tuată în apropiere, care a suferit, 
de asemenea, pierderi.

La două săptămîni de la alege
rile din landul Hessen, în Bavaria 
s-a desfășurat ieri scrutinul pentru 
desemnarea noilor deputați în 
parlamentul local. Patru partide : 
Uniunea creștin-democrată, Social
democrat, Liber-democrat și Parti
dul național democrat au solicitat 
voturile celor 6 810 000 alegători (o 
cincime din corpul electoral al 
R.F.G.). în vechiul landtag majori
tatea a fost deținută de aripa ba
vareză a Uniunii creștin-democra- 
te, prezidată de fostul 
apărării, Franz Josef 
108 mandate din cele

Deschiderea urnelor 
tată cu cel mai mare interes ; re
zultatul acestora este considerat 
de observatori drept un barometru 
al vieții 
ar putea 
instanță 
ționarea 
mentale 
deschisă 
pe care I 
țional democrat (extremă dreaptă) 
— sporirea neașteptată a numă
rului de voturi obținută de acesta 
în landul Hessen a fost doar un 
accident ?

Oficiile de votare s-au închis la 
orele 18. După primele comunicări 
se apreciază că participarea la vot 
a fost de 76,8 la sută din numărul 
total al alegătorilor.

La închiderea ediției, nu sînt 
cunoscute rezultatele. După pri
mele calcule întreprinse de două 
posturi de televiziune, alegerile ar 
fi dat un ușor avans partidului lui 
Strauss și Partidului social-demo
crat. Se presupune, de asemenea, 
că Partidul național-democrat ar 
fi obținut procentul necesar pen
tru a intra în dietă.

E. SZ.

a tratativelor
tripartite

a fost 
măsuri 

Castello

Deși urnele conținînd jumă
tate din voturile alegătorilor 
n-au fost încă despuiate, re
zultatele alegerilor care au avut 
loc la 15 noiembrie în Brazilia 
nti mai prezintă surprize. Partidul 
de guvernămînt (ARENA) a obți
nut 16 din cele 23 locuri senato
riale ți două treimi din man
datele de depufați, ceea ce îi 
va asigura o majoritate de două 
treimi în viitorul Congres. Gu
vernul mareșalului Castello Bran
co ți-a asigurat majoritatea în 
cele 22 de state federale ale 
Braziliei.

Rezultatele confirmă în cea mai 
mare măsură previziunile.

Campania electorală 
punctată de un țir de 
luate de președintele
Branco pentru a preîntîmpina — 
după cum apreciau agenjiile de 
presă — orice fel de neplăceri 
din partea opozifieî. Au fost sus
pendate mandatele unor depu- 
tați opozifionișfi, unor lideri ai' 
opoziției li s-au retras drepturile 
politice, s-a închis temporar 
Congresul.. Tnfr-un asemenea 
context, partidul Mișcarea de
mocratică braziliană (singurul 
partid de opoziție recunoscut de 
guvern) nu putea să obțină vic
toria candidatilor săi în confrun
tarea cu partidul guvernamental.

Pe de altă parte, observatorii 
consideră că înfrîngerea opozi
ției se daforește ți faptului că 
masele de alegători au manifes
tat suspiciuni atît fată de progra
mul acesteia, cît ți, mai ales, 
fată de unii reprezentanți ai ei 
— politicieni demagogi, animați 
de ambiții personale ți nu de 
dorință de a satisface cerinfele 
populației. Printre aceste cerințe, 
cele mai importante sînt adopta
rea unor reforme social-polifice și 
economice menite să ducă la de
mocratizarea viefii interne a 
Braziliei și la scoaterea eco
nomiei țării de sub domi- 
nafia monopolurilor S.U.A. în 
acest sens. în preajma ale
gerilor s-au desfășurat nu
meroase manifestații de protest 
ale populației împotriva măsuri
lor ce împiedicau exprimarea li
beră a voturilor. La una din a- 
cesfe manifestații studenții au ars 
un drapel al S.U.A. pentru a 
protesta împotriva presiunilor 
monopolurilor nord-americane a- 
supra economiei Braziliei. în a- 
celași timp, după cum relata a- 
genfla Associated Press, totalul 
abținerilor de la vot s-a ridicat 
la circa 20 la sută.

Eugen IONESCU

ministru al 
Strauss, cu 
204.
este aștep-

politice vest-germane. El 
să constituie în ultimă 

un indiciu pentru solu- 
actualși crize guverna- 

de la Bonn. O întrebare 
este și numărul voturilor 
le va primi Partidul na-

LONDRA 20 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat că la 25 noiem
brie vor fi reluate la Bonn discu
țiile dintre Anglia, S.U.A. și R. F. 
Germană în problema compensării 
cheltuielilor de întreținere a trupe
lor britanice și americane staționa
te în R.F.G. Concomitent, guvernul 
britanic a făcut cunoscut aliaților 
săi din N.A.T.O. că, în cazul cînd 
această problemă nu-și va găsi o 
rezolvare pînă la sfîrșitul acestui 
an. Anglia își va retrage de pe te
ritoriul Germaniei occidentale 
13 000 de soldați și ofițeri.

(Urmare din pag. I)

îngrădirea manifestațiilor

in favoarea drepturilor negrilor
„O măsură destinată 

să suprime drepturile 
civile'’ — astfel a ca
racterizat judecătorul 
William Douglas hofă
rîrea Curții Suprema a 
S.U.A., care dă dreptul 
fiecărui stat din cadrul 
federației de a interzi
ce accesul pa terenu
rile sau în clădirile 
sală a manifesfanților 
în favoarea drepturilor 
civile și de a aresta 
pe manifesfanții care 
nu vor să părăsească 
locurile respective. A- 
cest verdict al Curții 
Supreme răstoarnă o 
serie de hotărîri jude-

căforeștl anterioare, 
care garantau dreptul 
cetățenilor de a ma
nifesta pașnic în favoa
rea integrării rasiale în 
conformitate cu consti
tuția S.U.A.

Argumentul Invocat 
de unul din judecători, 
Hugo Black, este că 
militanții antirasișfi nu 
ar ma' trebui să re
curgă la manifestații, 
din moment ce au fost 
adoptate unele legi 
civile. Dar experiența 
arată că aceste legi nu 
au fost traduse în viață 
și că unele progrese

s-au obținui doar aco
lo unde s-au desfășu
ra) mari manifestații 
publice pentru respec
tarea prevederilor le
gale. Hofărîrea luată 
de Curtea Supremă va 
restrînge în mod serios 
posibilitățile de acțiune 
ale milifanților penfru 
integrarea rasială. „Noi 
am creat acum pentru 
Istorie o mare țl per
fectă doctrină a sfatu
lui polițist" — a spus 
judecătorul Douglas, 
unul din cel patru care 
au votat contra deci
ziei.

La 25 noiembrie în R. F. G.

O nouă rundă

politiciiMarș de protest al muncitorilor din construcții împotriva 
„de austeritate"

rai PARIS. Duminică, la baza 
de la Kiruna a Organiza

ției europene de cercetări spa
țiale (situată la 140 km nord 
de cercul polar), a fost lansată 
o rachetă franceză „Centaur". 
Agenția France Presse trans
mite că racheta are o încărcă
tură de 58 kilograme și a atins 
înălțimea de 125 km. La bordul 
ei se află aparate științifice 
pentru studierea efectelor au
rorei boreale asupra densității 
și temperaturii electronilor și 
ionilor la mari înălțimi.

n HELSINKI. La Helsinki 
s-a înapoiat delegația gu

vernamentală finlandeză con? 
dusă de primul ministru, Ra
fael Paasio, care, la invitația^ 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut o vizită ofi
cială de cîteva zile în Uniunea 
Sovietică.
ga BAGDAD. O delegație 
■“ kurdă, reprezentînd pe li
derul Mustafa Barzani, va sosi 
în cursul săptămînii viitoare 
la Bagdad, anunță săptămâna
lul irakian „Al-Nasr“. Delega
ții kurzi vor avea în cursul 
șederii lor la Bagdad întreve
deri cu președintele Irakului, 
Abdel Rahman Aref, și cu pri
mul ministru Nagi Taleb. Șe
ful statului irakian a făcut în 
cursul lunii trecute o vizită în 
provinciile nordice locuite de 
kurzi și s-a intilnit cu Mustafa 
Barzani.

LONDRA.

(Argen-

tale și relațiile culturale. Astfel, 
dezvoltarea cooperării culturale in
ternaționale devine un principiu de 
relații interstatale, un element care 

' poate ajuta aplicarea cooperării.
Pozitiv este și faptul că De
clarația nu are un caracter pur 
cultural, ci se bazează pe princi
piile progresiste ale dreptului in
ternațional contemporan. S-au sta
bilit principiile care trebuie să con
diționeze această colaborare. Din
tre punctele mai importante ale 
Declarației apreciez acel articol 
care definește scopurile acestei co
laborări. Colaborarea culturală in
ternațională nu este un scop în sine. 
Important este că se arată în mod 
expres, că dezvoltarea acestei cola
borări trebuie să servească relații
lor de pace și prietenie între po
poare. Foarte importantă, de ase
menea, atît pentru UNESCO, cît 
și pentru toate organizațiile inter
naționale este stipularea principiu
lui universalității, care precizează 
că „cooperarea culturală este un 
drept și o datorie pentru toate po
poarele". Desigur, pentru ca coope
rarea culturală, internațională să 
fie posibilă, trebuie respectate prin
cipiile suveranității naționale și 
neamestecului în afacerile interne. 
Căci sub masca cooperării cultu
rale se produc adesea imixtiuni în 
afacerile interne ale unor state.

Consider Declarația ca un docu
ment ce poate deschide mari per
spective cooperării culturale inter
naționale".

unei ex- 
norme cu

DELL’ORO MÂINI 
tina).

Declarația este „rodul 
periențe colective, avînd
caracter universal, ce vor deveni 
eficiente prin aplicarea lor". Inter
locutorul a amintit că „de multe ori 
cooperarea s-a exercitat cu preten
ția de hegemonie spirituală și chiar 
politică. Aceasta a demonstrat că 
există ceva esențial ce trebuie res
pectat : diversitatea și originalita
tea culturilor. Fiecare dintre țări 
are dreptul de a o dezvolta și per
fecționa, de a-i păstra originalita
tea. Cooperarea intelectuală este 
deci un schimb reciproc de valori 
spirituale ce trebuie să cuprindă 
toate sferele, să se. realizeze în- 
tr-un spirit de ajutor mutual, de 
respect reciproc. Dar respectul față 
de cultură implică respectul față 
de suveranitatea statelor. Fără a- 
ceasta nu-i posibilă o colaborare 
reală, sinceră. Cînd vorbesc de su
veranitate, nu mă refer exclusiv 
la politică, ci la integritatea spiri
tuală proprie unui popor. Totul are 
o valoare cînd reprezintă o creație 
originală. Orice popor, mic sau 
mare, are ceva original de dat și de 
luat în schimb. De aceea, se im- 

a cul-

ÎN DELTA PADULUI
„Condițiile atmosferice 

s-au agravat în Delta 
Padului (Po), unde situa
ția continuă să fie îngri
jorătoare. Intr-adevăr, 
după 24 de ore de timp 
frumos, ploaia cade din 
nou în toată regiunea, 
perturbînd considerabil 
operațiunile de evacuare 
a cătunelor amenințate 
de mare șt lucrările de 
întărire a digurilor lovi
te de valurile Adriaticei.

Intr-un peisaj unde 
domnește dezolarea cea 
mai deplină, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Aldo Moro, a fă
cut duminică o vizită de 
cîteva ore, care i-a per
mis să ia contact nu nu
mai cu autoritățile lo-

cale, dar șl cu locuitorii 
din unele cătune inundate.

— „Va trebui să aban
donăm Delta Padului ?, 
Ne veți ajuta ?“ — aces
tea au fost întrebările pe

rați ca pionieri ai deltei 
șt care sînt amenințați 
atît de nivelul crescut 
apelor Padului cit și 
fluxul Adriaticei.

Sinistrații nu vor

al 
de

să

• PLOUĂ, PLOUA IN TOATĂ REGIUNEA • ÎN 
LUPTĂ DRAMATICĂ CU APELE PADULUI ȘI 
ALE ADRIATICEI • „VA TREBUI SĂ EVACUAM 

DELTA, DOMNULE PRIM-MINISTRU î”

care sinistrații le-au pus 
primului ministru. Aces
tea Sînt problemele pe 
care le ridică și presa 
italiană, adine mișcată 
de situația dramatică a 
acelora care sînt conside-

abandoneze pămîntul 
smuls mării. „Ar însem
na — spun ei — să ne re
negăm părinții, să con
damnăm opera care este 
sensul existenței noastre".

Cu toate acestea tim-

ra
pe

pul rău a îndepărtat 
pid slaba speranță 
care soarele a aprins-o 
cu 24 ore în urmă. Oa- 
menii-broască care de 
trei zile recuperează din 
staule și din grajduri a- 
nimalele înecate, au tre
buit să-și întrerupă mun
ca. Există însă probleme 
mai importante de rezol
vat — evacuarea copiilor, 
femeilor și bătrînilor și 
protejarea cătunelor pe 
care Adriatica ar putea 
să le inunde dacă condi
țiile atmosferice se vor 
agrava.

(Din reportajul trimi
sului special A. F. P., 
Francisc Camouin).

luat în schimb. De aceea, 
pune respectarea reciprocă 
turii".

B. BARBEY (Elveția).
„Declarația deschide un 

nop, original, în relațiile culturale 
dintre statele lumii, posibilități de 
colaborare într-o formă mai organi
zată, depășindu-se modul empiric 
practicat de-a lungul vremii".

SALAH EL DIN TAUFIN 
(R.A.U.).

„După părerea mea, factorii cul
turali sînt mijloacele prin care po
poarele se pot înțelege mai bine 
unele pe altele și cu ajutorul lor 
se poate contribui la o înțelegere 
mai largă ca temelie a păcii. Cred 
că aceasta e cea mai importantă 
semnificație a colaborării culturale : 
înțelegerea și cunoașterea reci
procă".

CONSTANTIN OANCEA (Ro
mânia).

„Acest document 
bilă cartă oferită 
după 20 de ani de 
tr-un domeniu atît 
al colaborării internaționale cultu
rale și științifice. Ea înglobează 
principiile cele mai generale ale 
colaborării cultural-științifice pe 
plan internațional, exprimînd sin
tetic experiența individuală a ce
lor 120 de state membre.

Un alt aspect important este că 
ea cuprinde principii etice funda
mentale ale lumii contemporane, 
subliniind demnitatea și originali
tatea fiecărei culturi. Important 
este de asemenea faptul că Decla
rația subliniază interdependența 
ce există între colaborarea cultu-

teren

este o verita- 
de UNESCO 

existență, în
de larg ca cel

ral-științifică internațională și pro
gresul economic, social și moral al 
națiunilor. Din acest punct de ve
dere, ea polarizează largi interese, 
și în primul rînd interesele țărilor 
în curs de dezvoltare, care pot be
neficia din plin de roadele ei. în ce 
privește promovarea culturii, este 
de menționat că se ține seama de 
dreptul fiecărui popor de a i se res
pecta propria-i cultură, suverani
tatea și independenta națională, 
acesta fiind un deziderat politic 
fundamental în viața politică a 
lumii contemporane pentru înfăp
tuirea căruia România militează 
cu consecventă, inclusiv în cadrul 
UNESCO".

J. COOKEY (Nigeria).
„Cred că un lucru foarte util îl 

constituie folosirea în Declarație a 
termenului CULTURĂ, într-un 
sens foarte larg, care nu se limi
tează numai la chestiuni culturale, 
ci îmbrățișează și știința și tehnica. 
Pentru țările în curs de dezvoltare, 
ca Nigeria, schimburile în aceste 
domenii vor avea un mare avantaj, 
sub două aspecte. în primul rînd, 
pentru cunoașterea largă a valori
lor lor culturale de către țările a- 
vansate, căci fiecare țară, ca și 
fiecare cultură, are ■ specificul ei, 
poate contribui la patrimoniul cul
tural mondial. Deci este vorba de a 
da, dar și de a primi. Unii oameni 
din țările în' curs de dezvoltare 
tind însă să privească cultura oc
cidentală ca o cultură de copiat, 
cu un sentiment că cultura lor ar 
fi inferioară. Declarația relevă că 
fiecare cultură are ceva unic, sem
nificativ, care e demn de păstrat, 
de dezvoltat.

Al doilea lucru important pentru 
țările noastre îl constituie schim
burile tehnice la care se referă De
clarația. Timp de mulțî ani, țările 
în curs de dezvoltare s-au concen
trat asupra educației literare, tre- 
cînd abia acum la domeniul știin
țific. Ducem lipsă de profesori pen
tru discipline științifice, de tehni
cieni. de medici și ingineri. Or, prin 
schimburile cultural-științifice vom 
beneficia de la țările mai avan
sate. Repet, este vorba de schim
buri și nu de acțiuni unilate
rale. Dacă, de exemplu. Româ
nia, care are specialiști foarte buni, 
ne-ar trimite tehnicieni, v-am pu
tea trimite în schimb, profesori de 
limba și literatura noastră, de 
pildă. Deci în relațiile internațio
nale de colaborare vrem totul pe 
bază de schimb, nu numai să pri
mim.
prea 
schimb, 
Nu mai ai 
demnitate. Acest schimb trebuie să 
se facă pe o bază de reciprocitate, 
respect.îndu-se suveranitatea, inde
pendenta. lucru esențial pentru 
progres și pentru înțelegerea in
ternațională".

LONDRA. Comitetul exe- 
““ cutiv al Federației inter
naționale a muncitorilor din 
transporturi a hotărît să boico
teze vapoarele și avioanele Ar
gentinei, ’ ca și navele și a- 
vioanele altor țări care cola
borează cu aceasta. Federația 
cuprinde principalele sindica
te de transporturi din Statele 
Unite,. Europa, Asia Și Ame-, 
rica Latină. Rezoluția acuză 
guvernul Ongania de a fi or
donat o „intervenție militară" 
împotriva sindicatului doche
rilor argentinieni, în urma re
fuzului acestora de a renunța 
la dreptul de a negocia asupra 
condițiilor de muncă ale mun
citorilor portuari.
|S ALGER. Potrivit recensă- 
™ mîntului ce a avut loc în 
luna aprilie, populația țării 
este de 12 093 203 de locuitori.
K| PARIS. La Marsilia a luat 

sfîrșit cel de-al 63-lea 
Congres al partidului radical 
francez. Congresul a adoptat o 
moțiune care aprobă progra
mul și orientarea tactică a Fe
derației stîngii democratice și 
socialiste stabilite la 6 octom
brie de Comitetul executiv al 
federației. Moțiunea respinge 
însă propunerea S.F.I.O. pri
vind reluarea contactelor cu 
Partidul Comunist Francez.

zona 
din

CIPRU. Canal de irigație în 
culturilor de portocali

Morfu
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Căci, atunci cînd primești 
mult

nu
nu dai nimic înși

te mai simți liber, 
nici sentimentul de

Egl LONDRA. Aproximativ 
““ 200 kg de uraniu sub for
mă de bare au fost furate vi
neri de la centrala nucleară 
din Bradwell (Essex), la 80 km 
nord-est de Londra. Ele an 
fost recuperate de poliție și 
readuse Ia centrală. Barele, 
care cîntăreau între 9 și 11 kg 
și costau fiecare cîte 2 800 de 
franci, nu erau nocive intrucîf 
puteau fi utilizate numai în 
reactor. Direcția centralelor 
electrice a anunțat că acest 
uraniu nu putea servi la fa
bricarea upei bombe atomice. 
Amănunte în legătură cu fur
tul nu au fost dezvăluite. în- 
trucît Scotland Yard-ul conti
nuă cercetările.
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