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DE AZI

■ NOTE DE LECTOR

0 CARTE DESPRE

ALE POPORULUI

■ Premiere 
cinematografice
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întreprinderea „Țesâtura"-lași. Jntr-una din secțiile noii filaturi de fire pieptănate

CLUJUL ANULUI 1970

nu tiranie
■ Din programul 

emisiunilor 
radiofonice

(pag. a Il-a)

Ursula ȘCHIOPU
■ Noi file la 

„dosarul 
Lambrakis“

Ca toate orașele țării, 
Clujul va cunoaște în cin
cinal o puternică dezvol
tare. Cum va arăta el în 
anul 1970 ? Pentru a răs
punde la această între
bare, într-una din după- 
amiezele acestei însorite 
toamne, am urcat treptele 
„Cetățuii” împreună cu 
tov. LAZAR marian, 
hitect șef al orașului.

— In turul nostru
orizont cu ce începeți, to
varășe arhitect șef?

— Voi încălca tradi
ția de a prezenta o- 
rașul mai întîi ca

ai

de

centru cultural și științi
fic, așa cum se obișnuieș
te, și voi începe cu latura 
industrială. Aici, în par
tea de nord, unde este 
fapt zona industrială a 
rașului, se construiește 
zor. Vechea fabrică 
pielărie și încălțăminte 
„Clujana" este înconjura
tă de schele și ziduri 
proaspete. Se ridică hale 
mari și moderne, care vor 
permite mărirea capacită
ții de producție a uzinei 
la peste 5 000 000 perechi 
încălțăminte anual. Se 
extinde și uzina „Carbo-

de 
o- 
de 
de

IN CONSTRUCȚIE LA SUCEAVA

O MARE FABRICĂ
DE... PĂSĂRI
• 1280 000 PUI PE AN, CRESCUȚI 
DE 19 MUNCITORI O EFICIENTĂ 
ECONOMICĂ RIDICATĂ

Dincolo de cartierul Iț- 
câni, în partea de răsărit a 
Sucevei, pe drumul ce duce 
spre Dragomirna, construc
torii înalță un nou obiectiv 
economic : Complexul „Avi
cola"-Suceava. Lucrările sînt 
acum în faza de finisare și 
montaj.

Creșterea consumului de 
carne a impus construirea 
unor complexe avicole, spe
cializate in creșterea indus
trială a păsărilor de carne. 
Dintre acestea face parte și 
Complexul avicol Suceava.

La proiectarea complexu
lui s-a ținut seama de cele • 
mai noi realizări tehnice în 
acest domeniu și de expe
riența ciștigată la celelalte 
complexe avicole din țară. 
Efectivul de pui va fi ca
zat în 8 blocuri cu cite două 
nivele fiecare. Puii de o zi, 
aduși cu avionul de la dife
rite incubatoare din regiune 
și diri regiunile învecinate, 
vor fi crescuți timp de 65 zile 
pînă ce vor atinge o greuta
te de circa 1 kg după 
care vor fi livrați la 
I.B.l.C. pentru prelucrare 
și conservare sau des
facere direct pe piață. 
Capacitatea anuală a com
plexului este de 1 280 000 de 
pui, iar procesul tehnologic 
este complet mecanizat și a- 
utomatizat. Datorită gradu
lui înalt de mecanizare și a- 
utomatizare, un muncitor va

îngriji cîte 16 000 pui pe se
rie. Hrana și apa se adminis
trează automat, la ore fixe, 
cu ajutorul benzilor rulante, 
la comanda ceasurilor elec
trice cu program. In tot com
plexul vor lucra numai 19 
muncitori direct în producție 
și 12 auxiliari. Pentru hrana 
puilor se vor folosi furajele 
combinate-; la un consum de 
2,8 kg furaje se va obține 
un spor de un kg greutate 
vie.

In prezent, personalul ce 
va deservi modernele agre
gate se află la școlarizare în 
diferite combinate similare 
din țară. După cum ne-a re
latat tov. ing. Dumitru Va- 
siliu, directorul Trustului re
gional Gostat, complexul avi
col Suceava trebuie să-și în
ceapă activitatea în primele 
zile ale anului viitor. Pentru 
a fi posibil acest lucru este 
necesar însă ca atît Întreprin
derea de construcții și mon
taje nr. 4 lași, cit și Trustul 
2 instalații București, să se 
încadreze cît mai grabnic în 
graficul lucrărilor, acestea 
prezentînd încă unele rămî- 
neri în urmă. Trustul Gostat 
Suceava, cu sprijinul Depar
tamentului Gostat București, 
va trebui să asigure la vre
me toate materialele și utila
jele prevăzute a fi montate.

Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînteii"

Responsabilitatea deo
sebită față de formarea 
personalității umane face 
ca problemele atitudinilor 
să devină centrale în psi
hologia noastră contem
porană. Faptul se explică 
prin funcția foarte impor
tantă pe care au căpătat-o 
în viața socială din zilele 
noastre atitudinile clare, 
consecvente, principiale, 
profund motivate. Psiho- 
geneza atitudinilor educa
tive ca și sociogeneza lor 
pun în evidență faptul că 
există o foarte mare com
plexitate a cauzalității 
educative.

Există numeroase ti
puri de regim educa
tiv în familie, ca și 
în școală. Se pot enume
ra, ca mai semnificative 
prin efectele lor formati- 

regimul autoritar. 
Și 

— cu iotul 
regimul e-- 

opusul său 
regimul de

prin care se 
unele

chim", urmînd să crească 
mult producția de abra
zive și electrocorindon. 
Noi capacități de produc
ție se adaugă uzinelor „U- 
nirea", „Tehnofrig". „Ar
mătura", „Metalul roșu", 
Fabricii de porțelan. Tot 
în zona industrială a ora
șului sînt prevăzute a se 
construi în cincinal o fa
brică pentru obiecte sani
tare din porțelan și alte u- 
nități. Depoul de locomoti
ve va fi reamenajat pen
tru exploatarea locomoti
velor Diesel-electrice. în 
vest, pe Valea Nadășului, 
se va extinde zona de 
industrie alimentară și de 
depozite.

Ne-am continuat turul 
de orizont și am privit 
spre miazăzi, unde ne a- 
pare în față orășelul stu
denților.

— Pentru tineretul stu
dios universitar sînt alo
cate în cincinal fonduri 
necesare construcției u- 
nui grup social, format 
din cămine, săli de lectu
ră cu • circa 3 200 de 
locuri, o cantină la care 
vor lua masa 3 000 de stu- 
denți. Proiectele s-au și 
întocmit, urmînd ca lucră
rile să înceapă anul vi
itor. Un ansamblu de clă
diri moderne va găzdui 
Facultatea de construcții 
a Institutului politehnic.

Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a III-a)
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ve, 
supraautoritar-tiranic 
nonautoritar 
„îngădui to r‘‘, 
chilibrat cu 
neechilibraf, 
supraprotecție a copilului 
bazat pe miopie senti
mentală și excesivă dădă
ceală și regimul opus, de 
neglijare a copilului. In 
fapt, în ultimii 70—80 ani, 
o dată cu schimbările so
ciale, a avut loc și o mo- . 
dificare de ansamblu a 
stilului de conviețuire și 
educație din familie și 
chiar din școală în pri
vința atitudinilor și cerin
țelor educative. Stilul su- 
praautoritar, adesea tira
nic, de educație a înce
put să fie înlocuit în unele 
clase și pături sociale cu 
un stil liberal, cu elemen
te de supraprotecție, simi
lare cu cele ridiculizate în 
unele din schițele lui I. L. 
Caragiale. Astfel de sti
luri educative au găsit 
teren propice în familiile 
micii și marii burghezii. 
După al doilea război 
mondial, în cadrul restruc
turărilor și replierilor ge
nerale ale conduitei, idea
lurilor și relațiilor sociale 
și de familie, s-a efectuat 
o evoluție spre stilul edu
cativ de tip autoritar echi
librat, care dă suficient 
loc dezvoltării indepen
denței personale a copi
lului și adolescentului, sti- 
mulînd astfel dezvoltarea 
simțului de responsabili
tate și a voinței, a perso
nalității multilaterale și 
active, 
autoritar echilibrat 
punde de altfel necesită
ților copilului care în anii 
de formație are nevoie 
îndrumare, protecție, 
tenție și afecțiune.

In zilele noastre 
efectuează numeroase 
studii de psihologie pe-

dagogică 
pun în evidență 
variante de stil educativ, 
analizîndu-se efectele co
respunzătoare în dezvol
tarea personalității co
pilului. Există încă destui 
copii care se dezvoltă 
între atenții excesive im
puse de autoritatea părin
tească supraafectivă. 
„Vezi să nu cazi 1 Nu bea 
încă apă, e prea rece 
pentru sensibilitatea ta. 
Nu-i așa că ție-ți place 
numai ce-i place măicuții 
tale ? Așa că tu vrei să te 
duci la plimbare numai cu 
tata Treptat, în astiel 
de condiții copilul se izo
lează de colectivul de 
copii de vîrsta sa. El nu 
mai ppate ține pas cu in- 
dependențele vîrstei sale 
sub presiunea unui astfel 
de stil educativ. La fel 
de neindicat este autorita
rismul excesiv, tiranic și 
rigid/ce se caracterizează 
prin faptul că părinții — 
în majoritatea cazurilor 
unul din ei — impun 
voința lor în orice îm
prejurare, fără a justifi
ca vreodată rostul sau 
sensul vreunui ordin, al 
vreunei măsuri sau deci
zii luate cu privire la eve
nimente ce privesc și pe 
ceilalți membri ai familiei. 
Tatăl unui elev din clasa 
a Vl-a de la o școală la 
care merg din cînd în 
cînd nu permitea copilu
lui său să aibă prieteni 
(prietenul tău sînt eu, ce 
mai vrei ? nu am chef să 
înveți cine știe ce prostii 
de la fel de fel de copii).

Corespondențâ din Atena

(pag. a IV-a)

CONSTANȚA. (De la trimișii 
speciali Agerpres M. Moarcăș, S. 
Lucian).

Duminică dimineața, primul mi
nistru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, și soția, împreună cu per
soanele oficiale iraniene care îi 
însoțesc, au plecat într-o călătorie 
prin țară.

La gara Băneasa, premierul ira
nian a fost condus de Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și de alte persoane oficia
le.

împreună cu înaltul oaspete au 
plecat Văsile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Dio- 
nisie Ionescu, ambasador, directo
rul protocolului M.A.E., Valentin 
Vlad, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al României la Teheran, 
precum și Ahmad Eghbal, amba
sadorul Iranului la București.

în drum spre Constanța, oaspe
ții au făcut un popas în gara Je- 
gălia, unde au fost vizitate silo
zurile construite aici în ultimii ani. 
Constantin Doncea, președintele 
Comitetului de Stat pentru Valo
rificarea Produselor Agricole, și 
Nicolae Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, precum și conducători ai or
ganelor locale de stat au salutat 
pe oaspeți.

Premierul iranian a primit am
ple explicații cu privire la modul 
de prelucrare, condiționare și de
pozitare a cerealelor în aceste si
lozuri, care sînt dintre cele mai 
mari din țară. Dl. Hoveida și-a ex
primat dorința unei cooperări în
tre specialiști români și iranieni 
în vederea construirii unor silo-

zuri asemănătoare, de mare capa
citate, în Iran.

La amiază, oaspeții iranieni au 
sosit la Constanța. în gara orașu
lui, unde erau arborate drapelele 
celor două țări, premierul iranian 
și persoanele care îl însoțesc au 
fost salutați de Petre Nicolae, pre
ședintele sfatului popular al ora
lului, și de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat.

Coloana mașinilor oficiale, stră- 
bătînd centrul orașului Constan
ța, s-a îndreptat spre Mamaia. In 
fața machetei stațiunii, amplasată 
în holul hotelului „Parc", oaspe
ților li s-a vorbit despre dezvol
tarea litoralului românesc. Pre
mierul iranian și soția sa au feli
citat călduros pe arhitecți pentru 
concepția modernă a construcții
lor. pentru planurile lor de viitor.

în continuare, a fost vizitat 
Muzeul arheologic din Constanța. 
Dl. Hoveida a semnat în cartea de 
onoare a muzeului, exprimîndu-șl 
admirația pentru bogăția si va
loarea exponatelor, pentru grija 
cu care sînt conservate aceste 
vestigii ale trecutului.

După un popas făcut în stațiu
nea Eforie Nord, seara premierul 
iranian și soția sa au luat parte 
la un dineu oferit în onoarea lor, 
la Cazinoul din Constanța, de pre
ședintele sfatului popular orășe
nesc, In timpul dineului, la care 
au participat persoanele oficiale 
iraniene și române ce însoțesc pe 
oaspeți, ca și reprezentanți ai vie
ții publice constănțene. Petre Ni
colae și Amir Abbas Hoveida au 
rostit toasturi.

In cursul nopții oaspeții ira
nieni au plecat cu trenul special 
spre Cluj.

(Continuare 
în pag. a II-a)

Stilul educativ 
răs-
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CREȘTE

Recolta de cîritec
și poezie, 
cintec — 
și noțiuni 
din cele

împlinire 
roade și 
iată cuvinte 
îngemănate 
mai vechi timpuri în
inimile oamenilor de 
pe meleagurile noas
tre. Nu întîmplător a- 
notimpul recoltelor, 
al hambarelor doldora 
de roade și al teascu
rilor mustind de lico
rile aurii ale viilor, 
este șt anotimpul nun
ților. La leagănul noi
lor familii stau îmbră
țișate două ursitoare 
— belșugul și cinte- 
cui.

Toamna, îndeobște, 
Ia Institutul de etno
grafie și folclor se a- 
duriă, ca într-un ham
bar de metafore și ar
monii, recolta de poe
zie, cintec, dans popu
lar a anului. Grupuri
le de folcloriști și et
nografi își pun lao
laltă avuțiile culese 
pe benzi de magneto
fon, pe 
carnetele de notițe, le 
compară, le studiază, 
le prelucrează, le va
lorifică.

peliculă, in

Deosebit de bogată 
este recolta de folclor 
a acestei toamne. Pi- 
nă la 15 octombrie ea 
se cifra la 90 de benzi 
de magnetofon cu 
peste 1 500 de piese 
inregistrate (doine, 
balade, ctntece, colin
de, basme, snoave, 
ghicitori), la mai mult 
de 500 de texte nota
te în carnete, la 15 
filme insumînd 3 000 
de metri de peliculă, 
la sute de desene și 
fotografii.

Mi s-a povestit că 
numai de la doi oa
meni din comuna Ble- 
jești, raionul Videle 
— pe numele lor Con
stantin Stan Staicu 
zis Pelcaru și llie R. 
Enache — s-au Înre
gistrat nu mai puțin 
de 11 benzi cu bala
de bătrinești.

Am ascultat un cin
tec de leagăn impri
mat anul acesta in 
Tirșollul Oașului. Vo
cea de o cristalină 
gingășie a femeii 
ce-și leagănă pruncul

avea inflexiuni șl mo
dulații ce păreau ve
nite din adîncul vre
murilor, iar cîntecul 
ei — in care se îm
pleteau firesc feluri
tele modalități ale fol
clorului nostru melo
dic, de la doină la 
baladă — emoționa 
prin ancestrala, ne
alterata puritate a 
simțămîntului ma
tern.

Un vast tezaur se 
află depozitat aici, în 
inima Capitalei. Un 
tezaur care poate ser
vi drept inepuizabilă 
sursă de inspirație 
pentru creatorii de pe 
toate tărîmurile artei. 
Un tezaur care 
cită urechile și 
sensibili, mințile 
ditoaie.

Izvorul veșnic 
al „Mioriței" își
tinuă înfioratul susur 
de argint. Si așteaptă, 
nerăbdător, să-i sor
bim inviorătoarea 
prospețime și răcoare.

Victor BTRLĂDEANU

■
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Dacă pornești din Haga spre 
I nord, te întîlnești întîi cu Leiden, 

patria lui Rembrandt, supranu
mită „seminarul umanismului". 
Universitatea orașului poartă cu 
mîndrie data întemeierii sale — 
1575 — iar imprimeriile abundă. 

I Acolo unde se află tiparul, se 
află și cultura. Leiden este însă 
un întreg capitol al culturii: 

I Waagenar. matelot din portul 
Enkhuizen, devenit cartograf, a 
tipărit aici cel dinții „Itinerar 
pentru toate mările" — și tot aici 
găsești, în zilele noastre, tipo
grafii pentru lucrări în limbi- 

I le chineză, asiriană și sanscrită.
Mai spre miază-noapte, Haar- 

1 lemul revendică cinstea de a-l fi 
| dat pe Laurens Coster, care, du

pă unii, ar fi inventat imprime- 
1 ria încă din 1423, adică înaintea 

lui Gutenberg. In piața centra
lă, monumentul lui domină fur- 

' nicarul bicicliștilor care zoresc

SCRISOARE 
DIN OLANDA

Craiova. In aceste zile pe calea Severinului Foto : Gh. Vintllă

e
CAPACITATEA FLOTEI

NOASTRE MARITIME
In portul Constanța a acostat duminică 

cel de-al treilea mineralier de mare ca
pacitate — „Bucegi“ de 25 400 tdw — con
struit pentru țara noastră de șantiere 
navale din Japonia. El a sosit în patrie cu 
o încărcătură de peste 24 000 tone de mi
nereu de fier, adus din portul indian Ma
dras.

Pînă la sfîrșitul anului, capacitatea flo
tei noastre maritime comerciale se va 
mări cu noi nave construite atît în țară 
cît și în străinătate. (Agerpres)

◄ In rada portului Constanta

(Foto Agerpres)

■ NOII CAMPIONI LA CROS

■ BASCHET: primele rezultate 
in întrecerea feminină

■ Victorii ale șahiștilor români 
la Havana

S Alte știri din țară și de 
peste hotare

spre ulițele înguste cu mulțime 
de căsuțe bătrîne, căsuțele cu 
țiglă roșie ale spălătoreselor din 
vremea înfloririi industriei lînei. 
Dimineața și seara, la orele de 
vîrf, circulația este dirijată de 
elevi în mantale galbene de vi
nilin (nu se știe niciodată cînd 
vine ploaia) — și nu-i o treabă 
simplă: fiecare locuitor are bi
cicletă sau motoretă, întocmai ca 
la Utrecht. Sînt aproape opt mi
lioane de biciclete și motorete, 
în această țară cu 11,5 milioane 
de locuitori.

La Harlingen, dincolo de ma
rele dig, începe lumea frizonilor 
robuști, cu ochii limpezi, dar cu 
temperament de vînători de ba
lene și crescători de cai. Oile sînt 
aici mari cît un vițel, iar vitele 
alb-negre au dimensiuni de pa
chiderme. De altfel, la Leeuwar- 
den, capitala Frieslandului, se 
află un monument unic, simbol 
al bogăției provinciei: o vacă de 
bronz, cu uger greu. Prin Har
lingen, fermierii frizoni exportă 
spre alte țări tone de unt și brîn- 
zeturi, mii și mii de vite, de pă
sări, de ouă.. Poporul Frieslandu
lui este ingenios în afaceri și are 
simt practic.

Dar zeul comerțului nu se adă
postește la Leeuwarden, ci la 
Groningen. Statuile lui Mercur 
se văd mai peste tot: în port, în 
piețe, în holurile băncilor si. de
sigur, la Goudkantoor, unde de 
600 ani se cîntărește aurul conti
nentelor. Regiunea cea mai in
dustrializată din nord are tot
odată agricultura cea mai meca
nizată. De aici se recrutează cei 
mai mulți emigranți, care iau 
drumul Amsterdamului, Rotter- 
damului, al străinătății. Mercur 
se plimbă prin orașul Groningen, 
dar ignoră satele.

‘ Horia LIMAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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L
a numai cîteva de
cenii după înălțătoa- 
rea epopee a dom
niei marelui Ștefan 
al Moldovei, cu
rajul, dîrzenia, ca- 
' pacitafea militară, spiritul 

de sacrificiu și, mai presus 
de toate, înflăcărată dra
goste de libertate a apără
torilor acestui păm’nt, în 
frunte cu vajnicul lor domn: 
Ion Vodă — rămas în ini
ma poporului „cel Vi
teaz' — au marcat o nouă 
și luminoasă afirmare a po
porului român în isforia eu
ropeană. Pînă departe de 
fruntariile țării s-a răspîndit

din isforia patriei') — epi
soadele dramatice ale dom
niei acestui reprezentativ 
voievod român, viteaz apă
rător de țară și de neam, ■ 
ale cărui fapte au rămas 
pentru totdeauna întipărite 
în cartea 
poporului 
nealîrnare.

Personalitatea domnitoru
lui ni se dezvăluie în 
mod treptat, prin progra
mul său politic îndreptat 
spre consolidarea puterii 
centrale a domniei, întări
rea armatei, dezvoltarea co
merțului și intensificarea le
găturilor cu celelalte provin
cii românești, prin tăria, 
promptitudinea și semnifica
ția patriotică a actelor sale, 
culminînd cu sacrificiul su
prem pe cîmpul de luptă, 
împotriva cotropitorilor 
străini. Un merit deosebit 
al cărții constă în faptul că 
ea reușește să ni-l prezin-

împotriva asupririi și împi
lării străine, pentru neatîr- 
narea patriei. Tocmai de a- 
ceea, aceste clase și pături 
sociale aii format baza so
cială a cîrmuirii lui Ion Vo
dă, forța hotărîtoare pe ca
re s-a sprijinit în lupta îm
potriva turcilor. Autorul a- 
duce în acest sens intere
sante mărturii ale cronica
rilor vremii ; în preajma bă
tăliei de la Cahul, arăta un 
cronicar polon, pedestrimea 
îl ținea pe domn în mijlo
cul ei, neîngăduindu-i să

! Premiere cinematograficei CONC ERTE

Gh. ZAMFIR

bogatele 
pe care 

de arme 
conduși

de aur a luptei 
nostru pentru

cui ei, neîngăduindu-i 
treacă la corpurile de ca
valerie, „femîndu-se 
cumva să-l

0 CARTE DESPRE

OCTOMBRIE

nu tiranie

ție R.S.F. Iugoslavia, Uniunea Sovietică. Regia : Iuri
Lîsenko și Zdravko Velimicovici. Filmul evocă un
episod al luptelor purtate de trupele iugoslave șl
sovietice în octombrie 1944. pentru eliberarea Bel

nu 
înșele boierii" 

să-l dea de viu în mîinile 
furcilor... pentru că pedes
trașii, toți țărani, aveau o 
deosebită credință și iubire 
pentru Ion Vodă*.

Insisfînd, pe bună drep
tate, asupra desfășurării dra
matice a luptelor purtate 
de moldoveni, sub condu
cerea lui Ion Vodă, împo
triva turcilor și a tătarilor, 

~J reușește să scoa- 
în evidență cura- 

i moldove-

IN SALA MICA 
A PALATULUI

Miercuri, 2 noiembrie
20 : Muzică de cameră 

de Tudor Ciortea și Anatol 
Vieru, în interpretarea cvar
tetului compus din Igor Tur- 
janski, Miroslava Pasici, Vio
leta Alexandrcscu, Gheorghe 
Moțatu. In partea a doua a 
concertului, lieduri de Mihail , 
Jora, Alfred Mendelsohn și 
Felicia Donceanu. 
tează : Ellsabeta 
Carțiș, Martha Kessler 
cvartetul compus din Lucian 
Rogulski, Helmuth Schneider, 
Otto Georges Roth și Tiberiu 
Ungureanu.

Interpre- 
Neculce-

Și

mai cuprinde lucrări de 
Brahms și Skriabin. Solist: 
Al. Dfimetriad.

Stmbătă, 5 noiembrie,
20 : orchestra simfonică

• 
ora 
a Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu*, condusă de Hen
ryk Csyz (R. P. Polonă) va 
prezenta un program cuprin- 
zînd „De natura sonoris" de 
Krystof Penderecki ; Con
certul pentru plan și orches
tră nr, 4 în Sol major 
Beethoven 
Gheorghiu) 
„Liturgica* 
Programul 
minică 6 noiembrie, ora 11.

de 
(Solist: Cornelia 
și Simfonia a III-a 

de Honegger, 
va fi repetat du

în acei ani vestea răsună
toarelor victorii obținute de 
mica oaste moldoveană a- 
supra otomanilor.

Scurtei, dar zbuciumatei 
domnii a lui Ion Vodă i-a 
consacrat eruditul istoric 
Bogdan 'Petriceicu Hașdeu o 
valoroasă monografie isto
rică. '

Numeroasele scrieri ce 
s-au adăugat acestei ample 
opere și,' îndeosebi, edita
rea, după 1944, de către A- 
cademie a colecției „Docu
mente privind isforia Ro
mâniei’, au permis lărgirea 
sferei de investigație asupra 
vieții economice, sociale și 
politice a Moldovei acelor 
ani.

Reluînd cercetarea 
fui bogat material

aces- 
docu- 

menfar pe temeiul solid al 
concepției științifice a ma
terialismului istoric, Dinu C. 
Giurcscu reconstituie, în
tr-un mod viu, în lucrarea 
sa Ion Vodă cel Viteaz — 
apărută recent în Editura 
științifică, (colecția „Pagini

te pe Ion Vodă integrat or
ganic în tabloul complex al 
dezvoltării țărilor române în 
a doua jumătate a veacului 
al XVI-lea.

Pornind de la caracteris
tica dominantă a acelei e- 
poci — creșterea presiunii 
otomane asupra țărilor ro
mâne, exprimată mai ales 
prin urcarea repetată a o- 
bligafiilor în bani și în na
tură — autorul analizează 
situația diferitelor clase so
ciale, antagonismele de cla
să între boieri și țărani, în
tre marea și mica boierime, 
raporturile acestor clase cu 
domnia. Concluzia ce se 
desprinde din această ana
liză este faptul că politica 
domnului de sfărîmare a o- 
poziției marii boierimi, de 
începere a războiului împo
triva jugulu: otoman, răs
pundea năzuințelor maselor 
celor mai largi ale poporu
lui — țărănimea, locuitorii 
tîrgurilor, boierimea mică, 
vital interesate în lupta îm
potriva marii boierimi, ca și

lucrarea 
fă 
jul pedesfrimii 
ne, devotamentul cu care 
ea l-a urmat pe domn pînă 
în ultimele clipe ale rezis
tenței eroice și, totodată, 
marile virtuți și capacitatea 
militară a acestuia, care 
l-au impus printre marii co
mandanți ai epocii. Ea de
monstrează, pe 
faptelor păstrate 
cile vremii, că în 
pentru a-și apăra 
ostașii moldoveni 
trecut dușmanii „ 
te, afară de număr...' 
plicînd cauzele 
războiului din 1574, cartea 
stăruie pe bună dreptate a- 
tît asupra rolului nefast ju
cat de marii boieri, care, 
pentru a-și întări puterea 
împotriva domniei și a-și 
spori privilegiile, l-au tră
dat pe domn, trecînd cu o 
mare parte a cavaleriei de 
partea dușmanului, cîf și 
asupra conjuncturii generale 
europene.

Prezintă interes 
referiri la ecoul 
l-au avut faptele 
ale moldovenilor, 
de Ion Vodă, în lucrările 
istorice din secolele al 
XVI-lea — XVIII-lea apăru
te în Polonia, Germania, I- 
falia, Anglia, Franța sau O- 
landa, în cronicile manu
scrise sau cîntecele popu
lare ucrainene și polone.

Păsfrînd întreaga exigen
ță a cercetării științifice, 
scrisă atrăgător, cu putere 
evocatoare, cartea se în
scrie ca o contribuție im
portantă la cunoașterea tra
dițiilor eroice ale poporului 
român, a luptei grele pline 
de jertfe a înaintașilor pen
tru dobîndirea libertății 
naționale și sociale.

temeiul 
în croni- 
lupfa lor 
libertatea 
și-au în- 

,întru foa- 
Ex- 

pierderii

• FERIȚI-VA AUTOMOBILUL — o parodie a fil
melor de gen polițist, realizată de regizorul so
vietic Eldar Riazanov. în rolurile principale : popu
larii actori Smoktunovskl și Efremov.

• CALATORUL CU BAGAJ — producție sovietică, 
în regia lui lila Frez. în centrul acțiunii se află un 
copil, Savka, părăsit de tatăl său și lăsat numai 
în grija mamei.

o CASA DIN MONTEVIDEO — comedie a studiou
rilor din R.F. Germană, în care reapare cunoscutul 
comic Heipz Rtihmann, de astă dată în postura unui 
tată a 12 copii, primind pe neașteptate o moștenire
din Montevideo.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR 7- 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"- (sala Savoy) : 
DE LA STRĂMOȘII MEI PÎNĂ LA TINE (spectacol 
prezentat de Ansamblul „Perinița") — 19,30.

• VERIFICAT — NU EXISTA MINEI — coproduc

• Vineri, 4 noiembrie, ora 
20 : recitalul pianistului el
vețian Eli Perota. în program 
lucrări de Beethoven, Liszt, 
Schumann.

© Cvartetul „Muzica* pre
zintă luni, 31 octombrie, la 
Casa de cultură din Petro- 
șeni, un concert de muzică 
de cameră cu lucrări de Th. 
Rogalskl, Dvorak, Beethoven.

Autoritate,
(Urmare din pag. I)

nu avea

atitudinli 
de sanc- 
cu oare-

Nu admitea ca băiatul să aibă 
„dorințe bizare și nesănătoase' de 
a colecționa mărci sau insigne „și 
tot felul de prostii...* ca ceilalți 
colegi. Copilul trăia ca atare sin
guratic și, de fapt, 
copilărie.

Există și o tiranie a 
educative prin sistemul 
țiuni la care sînt supuși
care rafinament copilul și adoles
centul care trăiesc într-un regim 
educativ autoritar excesiv. Este a- 
proape de necrezut cît de mult și 
cu-ușurință se folosesc în unele fa
milii urecheala, bătaia, pedepse
le privative — interzicerea celui 
vinovat să se plimbe, să se joace, 
să meargă la circ sau la un alt 
spectacol cu colegii sau prietenii 
săi, să mearaă într-o excursie 
dorită și chiar să primească 
sertul la masă. Or, în 
o mare parte a acestor
depse privative constituie anulări 
ale unor auxiliare prețioase 
stilului educativ contemporan, 
știe doar că cinematograful,
trul sînt în zilele noastre impor
tante mijloace de cultivare a spi
ritului, ele completează educarea 
sensibilității și a înțeleqerii oame
nilor și faptelor lor.

Regimul neglijent privează 
copilul și tînărul de atenție și a-

mult 
de- 

fapt, 
pe-

ale
Se 

tea-

fecțiune. Nesatisfăcut în această 
privință, adesea copilul se com
portă în afara familiei prin evi
dente eforturi de a atraqe atenția 
asupra sa pe stradă, la școală sau 
oriunde s-ar afla. Conduita sa qe- 
nerală, conduita afectivă se dez
voltă capricios și dezordonat. Cînd 
reqimul educativ cuprinde exces 
de corecții, fiind tensional, pot să 
apară trăsături de personalitate și 
atitudini qenerale mutilate sau de
formate (după temperamentul co
pilului), Mai frecvent apar fie tră
sături de brutalitate datorită imi
tației fie atitudini de timorare, 
permanentă neliniște și atenție ex
cesivă pentru preîntîmpinarea u- 
nei pedepse posibile. Pe acest te
ren se dezvoltă timiditatea, nesi- 
quranta, firea șovăielnică și veș
nic timorată. în unele cazuri, copi
lul și apoi adolescentul se obișnu
iesc cu reqimul educativ brutal 
încît sancțiunile1 de acest fel înce
tează de a mai avea efecte. Trep
tat, copilul și adolescentul devin 
surzi la orice acțiune educativă, 
ceea ce duce la tulburări de con
duită qrave, temporare și apoi sta
bilizate.

Atunci cînd există copil cu ast
fel de trăsături este necesar să se 
traqă semnalul de alarmă. Școala 
trebuie să se preocupe de toate 
cazurile de copii neîncadrați, ner
voși, brutali, excesiv de timizi. In

aceste cazuri, analiza cu discreție 
șl atenție a stilului educativ din fa
milie devine o obligație cetățe
nească. .Discuțiile calme șl bine 
preqătite cu părinții pot avea e- 
fecte foarte bune. în fiecare caz 
în parte părinții trebuie lămuriți 
asupra consecințelor posibile ale 
modului în care organizează regi
mul educativ.

Orice fel de regim familial ti
ranic este mutilant. Chiar și acel 
reqim ce se exprimă prin supra- 
protecție, supra-dădăceală a co
pilului, în qenere, s ar putea spu
ne pe drept cuvînt că nu există 
numai copii-problemă, ci mal de
grabă părinți-problemă.

Autoritatea prost înțeleasă este 
tot atît 
lipsa de 
Eșecurile, 
tare 
vieții 
mai tîrziu 
daptare socială ale copilului ajuns 
tînăr, sentimentul de excesivă tea
mă, neliniște șl chiar de perma
nentă culpabilitate, atît de frec
vent în cazul copiilor-problemă, 
își ■ au punctul de plecare într-un 
regim educativ defectuos. Autori
tatea părinților, a profesorilor este 
hotărîtoare pentru educația copii
lor și tinerilor. Dar autoritatea nu 
se confundă cu tirania.

în ceea ce ne privește pledăm 
pentru dobîndirea și menținerea

a 
de

de dăunătoare cg și 
autoritate în educație, 
dificultățile de adap- 

copiilor la condițiile 
colectiv școlar sau 

dificultățile de a-

autorității printr-o conduită calmă, 
plină de atenție și căldură, dar 
exigentă față de obligațiile școlare, 
familiale și sociale ale copilului și 
adolescentului, prin realizarea uni
tății de stil educativ al celor doi 
părinți. Eșecurile și succesele co
piilor nu trebuie să descumpă
nească stilul educativ, Pe măsură 
ce copilul crește, autoritatea pă
rinților trebuie să se acorde la 
altă sferă de evenimente ale vieții 
de fiecare zi. Adolescenții suportă 
foarte qreu conduita părinților ti
ranici sau a celor ce-i dădăcesc. 
Reacțiile lor sînt centrate pe atitu
dinea de afirmare a părerilor și 
preferințelor proprii, a prezenței și 
a personalității. De aceea, adoles
cenții stîrnesc uneori adevărate 
surprize pentru părinții supraauto- 
ritari, „emancipîndu-se* 
și neașteptat de sub 
prea riqidă ce le-a fost
Totodată, autoritatea poate fi cîș- 
tiqată prin atenția manifestată 
față de dezvoltarea spirituală ce 
conduce voința, eliberată de ten
tații și capricii efemere, spre res
pectarea marilor valori sociale, 
realizate prin eforturi șl lupte 
foarte dificile. Cîndva, Fr. Engels 
a dat un nume acestei capacități 
spirituale omenești de înaltă ten
siune. El a numit-o „necesitate în
țeleasă* ca expresie a adevăra
tei libertăți.

brutal 
tutela 

impusă.

• VERIFICAT — NU EXISTA MINEI — coproduc
ție R.S.F. Iugoslavia, Uniunea Sovietică. Regia : Iuri 
Lîsenko și Zdravko Velimicovici. Filmul evocă un 
episod al luptelor purtate de trupele iugoslave și 
sovietice în octombrie 1944. pentru eliberarea Bel
gradului. Eroii filmului sînt ostași, detectori de mine.gradului. Eroii filmului sînt ostași, detectori de mine.

I 
I 
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In studioul de concerte 
AL RADIOTELEVIZIUNII

• Joi 3 noiembrie, ora 
19,50 : orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, dirijată de 
Carol Litvin, prezintă în pri
mă audiție Simfonietta a V-a 
de Mihail Andricu. Programul

• în perioada 31 octombrie 
— 6 noiembrie, orchestra 
„Barbu Lăutaru* a Filarmo
nicii de Stat „George Enes- 
cu' va susține concerte de 
muzică populară la Gura 
Humorului, Rădăuți, Dorohoi, 
Botoșani, Suceava și Fălti
ceni.

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR

PROGRAMUL I:
Itinerar folcloric mu
zical (8,10). Moment 
poetic — interpretat 
de Fory Etțerle

(8,25). La microfon, melodia preferată (8,30). Program inter
pretat de violoncelistul Pablo Casals (9,45). Roza vînturilor 
— Explorări geografice tile secolului XX (10,30). Mu
zică populară la cererea ascultătorilor (13,30). Tineri soliști 
de muzică ușoară (16,15). Lectură în foileton pentru tinerii 
ascultători : „Toate pînzele sus" de Radu Tudoran. Citește 

„Enciclopedie școlară' 
Ritmurile cincinalului

uauuitaiuu . ((iudie pUlZelc SUS Q 
autorul (16,30). Drumeții veseli : 
(17,10). ' ■ —
(18,40). 
(20,30). 
frenele 
simfonică a Filarmonicii de stat „Banatul’ 
(9,03). Miorița. La microfon, ; “’...I
Matineu de operă : „O noapte furtunoasă 
stantinescu (11,20). Melodii populare (13,08). Pagini orches
trale din muzica ușoară (13,30). Concert de prînz (14,30). 
Vreau să știu. Suplimentul lunar „Ochiul magic* : Fuziunea 
și plasma nucleară — prezintă Ion Mînzatu, doctor în fi
zică ; Aparataj nou în știința modernă i Genetica viitorului 
— de conf. univ. Petre Raicu (15,30). Sfatul medicului : 
Anginele la copii (16,15). Actualitatea teatrală (17,40). Con- 
cert-ghicitoare (muzică de cameră) — (18,00). Frumuseți 
nepieritoare — emisiune de folclor (18,35). Din viața de 
concert a Capitalei : fragmente din concertul de muzică 
de cameră dat în ziua de 28 o.ctombrie (20,00). Moment 
poetic : „Urare la nuntași’ (22,30). Opera săptămînil : 
„Aida* de Verdi. Aria lui Radames, aria Aidei, duetul Aida- 

Florescu, Cornel Stavru,

Varietăți muzicale (18,15).
Teatru radiofonic : „Școala nevestelor* de Moliere 
Pe aripile melodiilor (23,00). PROGRAMUL II : Re- 
dimineții (7,55). Program interpretat de orchestra 

................ __________1' din Timișoara 
povestitori populari (10,05). 

i" de Paul Con

Amonasro ; interpretează Arta 
David Ohanesian (22,35).

PROGRAMUL I s 
„Actualitatea agra
ră". Din cuprins : 
Arături ds toamnă 
pe toate suprafețe- 

15). Cîntece de viață nouăîe. Buletin agro-meteoroiogic (6,__„
și jocuri populare (8,10). Moment poetic — interpretat de 
Gina Petrini. (8,25). Sfatul medicului : Sarcina și funcțiile 
organelor interne (9,30). Mari interpret! : Albert Schweit
zer (orgă) — (9,45). Recitalul pianistei Maria Cardaș (10,55) 
Pe scenele cluburilor : „Am fost artist amator* — convor
bire cu artiști profesioniști care au jucat pe scenele clu
burilor (11,20). Piese de estradă (13,20). Muzică ușoară de 
Nicolae Kirculescu (16,15). Luminile rampei. înregistrări 
din spectacolele Teatrului de operă și balet din București 
(16,40). Oameni de seamă din istoria culturii ; Thomas 
Mann (17,10). Dialog cu ascultătorii (18,40). Concert de 
melodii românești (19,30). Eminescu — „Postume". Prezintă 
acad. Perpessicius (21,05). PROGRAMUL II : Uver
turi la operete de Suppe (7,45). Săptămîna muzicii sovie
tice. Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră 
de Ianis îvanov și Simfonia a IV-a de Ian Riaets (9,03). 
Antologie de literatură universală. „Serile în cătunul de 
lîngă Dikanca” de N. Gogol (10,05). Arii din opere (10,20). 
Pagini instrumentale (11,20). Piese de estradă (12,10). Din 
cîntecele și dansurile popoarelor (12,40). Muzică din ope- 
îeta „Andaluzia* de Lopez (13,08). Recital de operă — ba
ritonul Mihail Arnăutu (16,00). Studioul tînărulul inter
pret : soprana Marina Mirea (17,10). Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (17,40). Actualitatea muzicală 
(19,05). Cercul melomanilor : Genurile muzicii de pian a- 
părute în epoca romantică (19,50). Gaudeamus (emisiune 
pentru studenți) — (20,30). O istorie a muzicii în capodope
re : opera „Orfeu* de Gluck — emisiune de George Bă
lan (21,35), Ciclul concertelor pentru clavecin și orchestră 
de Bach : Concertul nr. 2 în Mi major în dublă interpre
tare (23,10).

rMIERCURI

RADIOFONICE
6 NOIEMBRIE 1966

țerul stării civile) , Colocviu despre tinerețe î „Premisele 
perfecțiunii* (încadrarea absolvenților școlilor profesionale 
în procesul de producție) 1 Parada soliștilor șl a orchestre
lor de muzică ușoară (19,00). Cuvinte și melodii de dra
goste (23,05). PROGRAMUL II : Flori și melodii (8,15). 
Compozitorii cîntă patria : Cîntecul apelor țării — poem 
pentru mezzosoprană, cor și orchestră de Gheorghe Cosii- 
nescu (9,03). Actualitatea literară (10,05). Ziare, ziariști, 
opinii (12,10). Opera săptămînii : „Aida’ de Verdi : duetul 
Aida-Amneris, scenă și marșul
Zinca Milanov, Fedora Barbieri, corul și orchestra Operei 
din Roma 1 dirijor, Ionel Perlea (12,25). Din cele mai cu
noscute melodii populare (14,00). Arii din opere interpre
tate de tenorul George Corbeni (16,00). Amfiteatru literar. 
Scriitorul și cititorul (17,40) Noapte bună, copil : povestea 
„Pățania puișorului’ (19,30). Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor, Caro) Litvin 
(19,50). în pauză ; Buletin de știri ; Prietenii mei, scriitori. 
Moment poetic. Album argentinean (22,30).

(10,05). Ziare, ziariști.

triumfal ; interpretează

PROGRAMUL I :
Moment vesel cu 
muzica ușoară (7,30) 
Cîntece de dragoste 
și jocuri populare 

valoarea lui nutritivă(8,10). Sfatul medicului: Laptele șl _______  __ ___ ___ _
(9.30) . De la fiuiei la rparile ansambluri (10,15). Recitalul 
sopranei Ioianda Mărculescu și al basului Nicolae Florei 
(10,55). Coordonate culturale. Ascultătorii întreabă — oa
menii de cultură răspund (11,20). Selectiuni din opereta 
„Paganini* de Lehar. (12,10) Săptămîna muzicii sovietice. , 
Concertul nr. 2 în re minor pentru vioară și orchestră de 
Ghivi Țițișvili (12,45). Fantezii și intermedii — muzică de 
estradă (13,15). Muzică populară cerută de ascultători
(13.30) . Arii din opere Interpretate de tenorul Constantin 
Iliescu (14,40). Studioul tînărului interpret. Recitalul vio
loncelistului Nicolae Șarpe (16,50). în slujba patriei (17,10). 
Radiosimpozion. Competitivitate șl eficientă în industria 
construcțiilor de mașini (18,40). Din viața de concert a Ca
pitalei (22,20). PROGRAMUL II : Muzică de estradă (8,15). 
De la un vals la altul (9,40). Teatrul radiofonic : „Centrul 
înaintaș a murit în zori’ de Augustin Cuzzani (10,05). „A- 
genda anotimpurilor" — muzică ușoară (11,41). Melodii 
populare ascultate mereu cu plăcere (14,00). Ineluș-învîr- 
tccuș (emisiune pentru cei mici) — (15,30). Recitalul ba
sului Viorel Ban (16,00). „Din melodie în melodie' (16,30). 
Piese pentru pian de Debussy (17,30). Carnet plastic. Mari 
monumente arhitecturale — I uvrul. Prezintă acad. prof. 
George Oprescu (17.45), Compozitorii au cuvîntul : La mi
crofon, Achim Stoia (19,05). Seară de operă : „Paiațe" de 
Leoncavallo (19,40). Antologia discului. Compozitorii-pia- 
niști își interpretează lucrările (23,10).niști își interpretează lucrările

ȘlMBĂTĂ
Desfășurarea lucrărilor agricole 
în legumicultura (6,15). „Cîntați

PROGRAMUL I:
Program muzical de 
dimineață (5,40). 
„Actualitatea agra
ră*. Din cuprins : 

sezon Venituri mari 
noi" — muzică ușoară

)

A VERIFICAT, NU EXISTA MINE I : Patria (comple
tare Ziua recoltei) — 10 ; 12,15 i 14,30 ; 17 ; 19 ; 21.
• CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Republica (completare 
Pictorul Ghiață) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, Gri- 
vița (completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Bacău) — 8,45 i 11,15 ; 13,45 i 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Luceafărul (completare 
Campionatele mondiale de popice —• 1966) — 9,30 ;
11.45 ; 14 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Victoria (completare 
Centum anni Academiae) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18 30 • 21
• ROCCO ȘI FRAȚII SĂI: Cinemateca — 15,45.
9 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : 
București — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Fero
viar — 9; 11,15: 13,30; 16 i 18,30; 21, Melodia — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21 (la ambele com
pletarea Antagonisme), Arta (completare Margareta)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, Modern (com
pletare Brâncuși la Tîrgu Jiu) 
16,30; 18,45; 21.
9 MAMĂ CIUDATĂ : Capitol 
rea noului an universitar) —
18.30 ; 21.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
Festival — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21, Miorița
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30; 18; 20,30, Gloria (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, Tomis (completare Pictorul 
Ghiață) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, Floreas- 
ca (completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat tn regiunea Bacău) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Lumina (completare Tra
diții maramureșene) — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45, Giulești’ (completare Ghidrinul) — 15,30 ; 18 ;

— 9 i 11,15 ; 13,30 j

(completare Desclilde-
8,30 î 11 i 13,30 i 16 î

20,30, Bucegi (completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat tn regiunea Galați) — 9,30 ; 12 i 15 i 
17,45 ; 20,30.
• VII ȘI MORȚI — cinemascop (ambele serii) : Cen
tral (completare Frunze) — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• NOUĂ ZILE INTR-UN AN : Union (completare 
Brâncuși la Tîrgu Jiu) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Doina —
11,30 i 13,45, 18,30 i 21.

• PUTNA 500 - GEORGE COȘBUC, CÎNTĂREȚUL 
PĂMÎNTULUI ROMANESC — PRIN MUZEELE CAPI
TALEI (6 000 DE ANI) — CINEMASCOP — VOX MA
RIS — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR 6/1966 — DIMEN
SIUNI : Timpuri Noi — 9 — 21 în continuare.
• 5 000 000 DE MARTORI I : înfrățirea între popoare
(completare Cazul „D") 13,45 ; 16 ; 18,15 ■, 20,30.
• CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Excelsior
— 9 : 12,30 : 16 ; 19,30 ; Flamura — 9 ; 12 : 16,15 ; 20. 
© TÎNĂRUL CĂSĂTORIT — PREZINTĂ PISICA — 
O NOAPTE DE VIS — TINEREȚE — VEZI, RÎNDU- 
NELELE SE DUC I : Dacia — 9 — 21 în continuare.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Buzești 
(compietare Margareta) — 15 ; 17,45 i 20,30, Crîngași
— 15,15 i 18 ; 20,30.
• BOCCACCIO '70 : Unirea (completare Fermenții Ia 
lucru) — 15,30 i 18 ; 20,30 ; Lira (completare Tradiții 
maramureșene) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Flacăra (comple
tare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea Galați) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• REPULSIE : Vitan — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• DILIGENȚA : Munca (completare Inima șl con
știința) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 AVENTURILE LUI WERNER HOLT — ambele se
rii : Popular — 16 ; 19,30.
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI: Aurora (com
pletare Campionatele mondiale de popice — 1966) — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
• YOYO : Moșilor (completare Planeta enigmelor) 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• INSULELE FERMECATE : Cosmos (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Viitorul 
18; 21.
9 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
tina 15 ; 18,45.
• ZORBA GRECUL : Volga — 9 ; 11,15 ;
17,45 ; 20,45.
O CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Rahova 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SERBĂRILE GALANTE : Progresul (completare Un 
secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
9 CASA NOASTRĂ : Drumul Sării (completare Cor- 
duba) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 SATUL PLUTITOR : Ferentari (completare Copiii... 
iar copiii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Cotro- 
ceni - 15,15 ; 18 ; 20,45.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : Pacea (completare O la
crimă pe obraz) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

PROGRAMUL 11 
„De prin sate adu
nate* — Muzică 
populară (8,10). Mo
ment poetic — in

terpretat de Ion Ionescu-Gion (8,25). Sfatul medicului : Re
guli de igienă pe șantierele de construcții (9,30). „Senin e 
cerul tării mele" — program de cîntece (10,03). Emisiune 
literară pentru școlari : „Mugur, mugurel" (Cerc literar'ra
diofonic). Prezintă poetul Dan Deșliu (10,30). Săptămîna 
muzicii sovietice. Arii din opere interpretate de Elena O- 
brațova și Ivan Petrov (12,24). Muzică populară cerută de 
ascultători (13,30). Din albumul muzicii de estradă (14,15). 
Transmisiune sportivă. Meciul de fotbal dintre reprezen
tativele României și Elveției (15,00), Tribuna radio. Disci
plina financiară și rolul ei în progresul economiei. Vorbește 
conf. univ. Radu Mănescu, adjunct al ministrului finanțe
lor (18,03). Jurnal agrar. Prof. dr. David Davidescu, mem
bru corespondent al Academiei, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, va vorbi despre „Noul an 
de învățămînt agrozootehnic* (18,40). Program de muzică 
ușoară (23,00). PROGRAMUL II : Miniaturi instrumentale 
(7,55). Concertul pentru pian și orchestră de Sabin Drăgoi. 
Solistă, Maria Fotino (9,03). Lectură în premieră: „Monolog în 
Babilon* de Al. Philipptde (10,05). Sonata pentru flaut, 
violă și harpă de Debussy (10,30). Buchet de melodii popu
lare (10,50). Din țările socialiste (11,30). Canțonete în in
terpretări orchestrale (12,50). De ce ? De unde 7 De cînd 7 
(emisiune pentru copii) (15,30). Recitalul sopra
nei Maria Crișan (16,00). Cronica literară de Valeriu 
Râpeanu. Traian Filip : „Desen după natură" (17,40). Figuri 
șl momente din istoria muzicii românești : George Enescu 
— emisiune de prof. univ. Zeno Vancea (19,05). Concert- 
ghicitoare (muzică de operă) (19,40). Teatru radiofonic s 
„Anton Pann*. Adaptare radiofonică după piesa lui Lucian 
Blaga (20,30). Moment poetic. Din lirica sovietică (22,30). 
Frumoase melodii în noapte (23,36).

Colen-

14,45 i

- 15 ,

potrivite soiuri de legume pentru

PROGRAMUL I: 
„Actualitatea agra
ră", Din cuprins : 
„Răspundem ascul
tătorilor : cele mai 

r------ cultura forțată* (6,15).
Piese distractive interpretate de fanfară (7,15). Moment 
poetic — interpretat de Val. Săndulescu (8,25). Sfatul me
dicului ; Echilibrul psihic al femeii gravide (9,30). Soliști 
și formații artistice de amatori (9,35), Săptămîna muzicii 
sovietice: Coruri de copii (10,03). Un cîntec și o floare 
— emisiune de folclor (10,18). Radioracheta pionierilor
(10.30) . Cărți care vă așteaptă (11,20). Aici, Iași I (J2.30). Mu
zică ușoară interpretată la chitară (13,20), Muzică popu
lară cerută de ascultători (13,30). Casa de discuri „Elec- 
trecord* prezintă recitalul baritonului Octav Enigărescu
(15.30) . în Jurul globului (18,03). Ritmurile cinci
nalului. Noi obiective industriale (18,40). Seară pentru ti
neret. Din cuprins : Muzică ușoară la cererea tinerilor as
cultători 1 Momentul solemn al căsătoriei (reportaj la ofi-

de

(7.30) . Moment poetic — interpretat de Radu Bellgan (8,25). 
Sfatul medicului : Profilaxia arteriosclerozei (9,30). Coruri 
bărbătești (10,03). Fluieraș de fag, mult zici tu cu drag (e- 
misiune pentru școlari). ,,De la străbuni* (creații populare 
din ținutul Vranceij — (10,30), Săptămîna muzicii sovietico, 
Recitalul violoncelistului Mstislav Rostropovlci (10,55). Re
vista literară radio (11,20), Muzică populară cerută de as
cultători (13,30). Voci, orchestre, melodii (14,08). Cadran 
cultural. „Pe Nevski Prospect" — note de drum de D. Șin- 
can (17,10). tn jurul globului (18,03). Știință, tehnică, fan
tezie (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). 
Cine știe cîștigă (21,05). Muzică de dans pentru tineri și 
vîrstnici (21,35). PROGRAMUL II: Cuplete din operete 
(7,45). Melodii populare din diferite regiuni ale tării (8,30). 
Bibliotecă de literatură română (10,05). Cîntăreți al plaiu
rilor noastre (10,45). „Partidului drag" — program inter
pretat de coruri de copii (12,00). Revista revistelor econo
mice (12,10). Portrete în cîntece populare (12,45). Concert 
de prînz (14,30). Muzică ușoară pe discuri „Electrecord* 
(15,10). Trei piese concertante în știi popular românesc 
pentru vioară și pian de Stan Golestan (15,30). Recitalul 
tenorului Cornel Stavru (16,00), Din dansurile popoarelor 
(16,15). Cîntece de viată nouă șl țocuri populare (17,10). 
Scriitori ai secolului XX. Antoine de Saint-Exupdry. Pre
zintă Modest Morariu. Colaborează Jean Claude Ibert și 
Luc Estang (17.40). Programul orchestrei de studio a 
Radioteleviziunii ; dirijor, Constantin Bobescu: uvertura 
„Olteanca* de Caudella ; arie din opereta „Ana Lugojana" 
de Filaret Barbu ; „Dansuri unqare' de Brahms (19,05). Co- 
legi de liceu (19,30). Călătorie în Istoria civilizației (emi
siune pentru tinerii ascultători). „Comori ale tiparului*
(20.30) . Seară de operetă : „Farmecul unui vals* de Oscar 
Strauss (20,50). Săptămîna muzicii sovietice. Cîntă Edith 
Pieha, Eduard Hill și Veronika Kruglova (21,55). Moment 
poetic. Dedicații familiei (22,30). Melodii lirice (22,35). Mu
zică de dans (24,00).

PROGRAMUL I : 
Cîntă fanfara repre
zentativă a Armatei 
(7,18). „în excursie* 
— muzică ușoară 

duminica] pentru copii' 
(9,30). De Ia un cîntec la 

’V; ------ „De toate pentru toll”
(12,00) Programul orchestrei de muzică populară a Radio
televiziunii (14,15). Sport șl muzică (14,45). Arii din operete 
interpretate de Ion Dacian (17,15). Din înregistrările Măriei 
Tănase (18,05). Teatru scurt. Trei piese scurte de George 
Calinescu (18,20). Programul orchestrei de estradă a Radio- 
!nA.VJ?,“n,i (19’30)- Muzică populară cerută de ascultători 
(20,15). Muzică de dans (22,25). PROGRAMUL n : Muzică 
populară din diferite regiuni ale patriei (6,00). Bună di- 
mineața, dragi melodii (6,45). ,,Viață nouă, cîntec nouw _
muzică populară (7,00). Dansuri din operete (7,15). Refrene 
vesele (8,00). Cîntă corul de copii al Radioteleviziunii. 
(8,20). Teatru radiofonic pentru copii, „Școala din Humu- 
ești*. Dramatizare de Ion Luca după „Amintiri din copi- 

lărje de Ion Creangă (8,30). Cîntece de nuntă și jocuri 
populare (10,10). Transmisiunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu* ; dirijor, 
Henryk Csyz (Polonia) (11,00). în pauză : Actualitatea cine
matografică, Cîntă Doina Badea (14,101. „Melodii magazin* 
— emisiune muzical-distractivă (16 30). Recitalul violon
celistului Radu Aldulescu (17,05), „De dragoste". Versuri 
din lirica universală. A. S. Pușkin (17,28). Opereta „Lilia
cul" de Johann Strauss (montaj muzical-literar) (17,38). Pa
rada cîntecelor (19,05). Invitație la dans (20,00). Seară de 
romanțe (21,15). Festivalul muzical International „Bach — 
Leipzig 1966" : Sonate pentru flaut și clavecin de Johann 
Sebastian Bach (23,10). Dans în miez .de noapte (23,52).

DUMINICĂ
(7,30). Clubul voioșiei, „Magazin 
(8,00). „Transmitem pentru sate* 
altul (10,45). Radio atlas (11,03).
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CAMPIONII ANULUI LA CROS
PITEȘTI (prin tele

fon). — Duminică di
mineața, în parcul 
Trivale din localitate, 
de-a lungul unui tra
seu adecvat alergări^ 
lor pe teren variat, 
numeroși iubitori ai 
atletismului au urmă
rit cu interes întrece
rile pentru titlurile de 
campioni naționali 
la cros. La startul

diferitelor probe s-au 
aliniat peste 350 de 
sportivi și sportive 
din întreaga țară. 
Cursa seniorilor, dis
putată pe distanța de 
8 000 m, a revenit lui 
Nicolae Mustață (Di
namo București) în 
23’51"8/10, secondat 
de colegul său de 
club Andrei Barabaș. 
întrecerea senioare
lor s-a încheiat cu

victoria brașovencei 
Viorica Gabor, care a 
parcurs 1 800 m în 
5'45"8/10, urmată de 
clujanca Ileana Silai 
cu timpul de 5’54"8/10. 
Proba rezervată ju
niorilor (3 000 m) a 
fost cîștigată de Radu 
Rusu (C.S.M. Cluj), 
iar cea pentru junioa
re (1 000 m) de Elisa- 
beta Baciu din Ro
man.

baschet început „timid" 
în întrecerea feminină

Startul în noua ediție a campio
natului feminin a fost marcat 
printr-o surprinzător de slabă evo
luție a majorității echipelor bucu- 
reștene, al căror număr predomi
nă în cadrul categoriei A. în mod 
firesc, această prezență masivă în 
prima categorie presupune o va
loare mai ridicată a jocului prac
ticat de ele, cu atît mai mult cu 
cît printre echipele în cauză se nu
mără Politehnica și Rapid — pro
tagoniste autoritare ale ultimelor 
7 ediții (în această perioadă, rapi- 
distele au cîștigat titlul de 4 ori, 
iar studentele de 3 ori).

în afara victoriilor scontate ale 
Politehnicii și Rapidului, despre 
cuplajul din sala Floreasca nu se

fază din întilnirea Dinamo București—» 
Universitatea Timișoara

Foto : M. Cioc

poate spune nici un lucru intere
sant, factura jocului situîndu-se, 
fără exagerare, la nivelul celui din 
categoriile inferioare. Lășînd la o 
parte (bineînțeles, fără a trece cu 
vederea) carențele mai vechi de 
ordin tehnic și tactic, a impresio
nat neplăcut lipsa de interes, pe 
alocuri cu nuanțe de indolență, a 
unor jucătoare fruntașe.. Semnifi
cativ este, între altele, următorul 
fapt: după ritmul destul de bun 
(ca scor) din repriza I, în prima 
jumătate a celei de-a II-a rapi- 
distele au înscris doar 6 puncte 
(4 din acțiune și 2 din aruncări 
libere) ! La rîndul lor, „căderi" mai 
mult sau mai puțin asemănătoare 
au avut și studentele, în formația 
cărora activează foarte multe com
ponente ale lotului reprezentativ. 
Să fie oare de vină amărăciu
nea recentei încercări nereușite de 
a depăși „tradiționalul" loc IV în 
ierarhia europeană ? Credem că, 
dimpotrivă, aceasta ar trebui să 
determine o mobilizare a forțelor 
și nicidecum o resemnare, iar în
crederea în forțele lor ar trebui să 
fie vizibilă mai ales la jucătoarele 
cu perspectiva de a ne reprezenta 
în viitoarele competiții internațio
nale.

Rezultate tehnice: feminin (eta
pa I) : Politehnica București — 
Olimpia T.V. 55—37 (28—16) ; Ra
pid — Constructorul 72—41 (49— 
21); Universitatea Cluj — Voința 
Brașov 67—59 (32—26) ; Mureșul 
Tg. Mureș — Universitatea Iași 
75—43 (43—18) ; masculin (etapa 
a Vl-a) : Dinamo București — Uni
versitatea Timișoara 93—54 (45— 
30) ; Steagul Roșu Brașov — Rapid 
53—62 (24—32) ; Universitatea Cluj 
— Politehnica Galati 93—56 (38— 
26) ; Dinamo Oradea — Steaua 
52—84 (26—38) ; Medicina Tg. Mu
reș — Academia militară 68—63 
(43—41).

A 4-a ediție a Jocurilor balca
nice de baschet pentru juniori, des
fășurată în orașul Izmir din Turcia, 
s-a încheiat cu victoria echipei Iu
goslaviei, • care în meciul decisiv a 
întrecut cu scorul de 69—63 (31— 
29) selecționata Turciei. Reprezen
tativa României a învins, în ulti
mul meci, cu 85—59 (47—34) echipa 
Bulgariei și s-a clasat pe locul al 
treilea. Iată clasamentul final: 1. 
Iugoslavia ; 2. Turcia ; 3. România ; 
4. Grecia; 5. Bulgaria.

CU GÎNDUL IA VIITOARELE 
ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

au pre- 
adevărată

15—2 ;

Duminică, amatorii de 
volei din Capitală au a- 
vut o „zi plină". Cele 
patru meciuri de cate
goria A (3 feminine și 
unul masculin) disputa
te în sala „Dinamo" s-au 
situat însă la poli dife
riți sub aspect specta
cular. In timp ce fetele, 
cu excepția oarecum a 
campioanelor, n-au evo
luat la un nivel cores
punzător, voleibaliștii de 
la Steaua — echipa care 
progresează în voleiul 
masculin 
zentat o
lecție de joc. Ei au 
început meciul ofe
rind echipei adverse 
— Minerul din Baia 
Mare — buchete cu flori 
și l-au continuat oferind 
publicului buchete... de 
faze apreciate mult și 
aplaudate. Victoria le-a 
revenit cu scorul maxim: 
3—0 (15—1 ;
16—14). Evidențiați: în
treaga echipă Steaua și 
jucătorul Rău de la Baia 
Mare.

Nici în etapa de ieri 
coechipierele D o i n ei 
Ivănescu (care s-a des
curcat destul de bine pe 
post de ridicătoare) nu 
au întîlnit adversare în 
compania cărora să-și 
poată verifica potenția
lul pentru viitoarele 
confruntări internaționa
le : jocurile din cadrul 
turneului de la Leipzig 
și „C.C.E." Victoria co
modă în fața foarte tine
rei echipe C.S.M. Sibiu a 
scos în evidență, ca și 
întîlnirile anterioare, 
buna dispoziție de joc 
a campioanelor, dar și 
nesiguranță la preluări 
și pase, insuficientă mo
bilitate pe teren. Atenție 
deci, mai ales că prin
tre viitoarele adversare 
ale echipei bucureștene 
se numără Ț.S.K.A. Mos
cova, deținătoarea „Cu
pei campionilor euro
peni*. Finalul pasionant 
al partidei C.P. București 
■— Știința Craiova (cîș-

Șahiștii noștri
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tigată de craiovence cu 
scorul de 3—2) nu a 
șters însă impresia lă
sată de restul partidei, 
în care greșelile ele
mentare au abundat.

Alte rezultate din eta
pa a 111-a. Feminin : Ra
pid București — I. C. F. 
București 3—Oj “ 
Constanța
Piatra Neamț 3—0 ; Pe
nicilina Iași — Univer
sitatea Cluj 3—0. Mas
culin : Rapid București 
— Progresul Brăila 3—0 ; 
Politehnica Brașov — 
Dinamo București 1—3 ; 
Petrolul Ploiești — Alu
mina Oradea _ 3—1; 
Politehnica Galați — 
Tractorul Brașov 3—0.

Faxul
Țesătura

continuă victoriile |
prelimina- |
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După patru runde, în grupa a 7-a a i 
riilor Olimpiadei de șah de la Havana, conduce 
echipa Bulgariei (cu 13,5 puncte și o partidă între
ruptă), urmată de România (12,5 puncte și trei 
partide întrerupte), Finlanda (10 puncte), Columbia 
etc.

Echipa României a cîștigat cu 4—0 întilnirea cu 
selecționata Marocului, disputată în runda a treia, iar 
în runda a 4-a conduce cu 1—0 în meciul cu Porto 
Rico, trei partide fiind întrerupte. Alte rezultate 
din grupa a 7-a : Finlanda—Nicaragua 4—0 ; Bulga
ria—Maroc 3—0 <1) ; Grecia—Columbia 1—0 (3).

în celelalte grupe, rezultate normale. Cu unele 
excepții, favoriții ocupă primele două locuri. în 
grupa a treia, echipa S.U.A. se află pe locul trei, 
fiind precedată de Izrael și Norvegia, cu un avans 
de 2,5 puncte și respectiv 1 punct.

Duel aerian în partida Rapid — I.C.F.

Breviar „C. C. E.“ 
1966-1967

Echipele noastre de volei frun
tașe au început sezonul compe- 
tițional intern 1966/1967 în para
lel cu pregătirea pentru apropia
tele confruntări din cadrul noii 
ediții a „Cupei campionilor eu
ropeni".

Anul acesta vom fi reprezen- 
i. tați „pe toate fronturile" : la bă

ieți, ca și în ediția trecută, vor 
participa Dinamo J3ucurești (ac- 

■ tuala deținătoare a titlului euro- 
; pean) și Rapid (campioana țării), 

.iar la fete Dinamo București, de 
asemenea campioană națională. 

|. In primul tur, feroviarii vor în- 
tîlni pe campioana Belgiei, Bra- 
bo-Anvers (între 7—29 ianuarie), 
urmînd ca, în caz de victorie, să 
joace apoi cu cîștigătoarea meciu- 

■4 lui dintre campioana Olandei și 
campioana ..............
trofeului — dinamoviștii — ..... ..
în concurs direct în „sferturi", 
cînd vor juca, probabil, cu cam
pioana Turciei. Considerînd că 
echipa va trece cu bine această 
primă confruntare, antrenorul Ș. 
Mihăilescu își concentrează de pe 
acum atenția asupra jocului din 
semifinale, unde va întîlni pe 
cîștigătoarea meciului dintre 
campioanele Poloniei și R. D. Ger
mane, ambele adversare di
ficile. Fetele vor susține o du
blă întîlnire cu campioana Italiei,

I
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:ampioana Olandei și 8 
Albaniei. Deținătorii | 
dinamoviștii — intră ■
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PE TERENURILE DE 
categoria B, după zece etape

Rezultate tehnice
Metalurgistul București — Poiana Cimpina

2—1; Progresul Brăila — Știința București — amt- 
nat ; Oțelul Galați — Metrom Brașov 0—0 ; Chi

mia Suceava — Siderurglstul Galați 0—0 ; Dinamo Victoria București — Fla
căra Moreni 4—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț — Dinamo Bacău 1—1 ; C.F.R. 
Pașcani — Oltul Rimnicu Viicea 5—1. In clasament conduce DINAMO BA- 
CÂU cu 14 puncte.

SERIA I

SERIA a II-a Clujeana — Industria Sîrmei Cîmpia Turzli 
2—2 ; C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoara 2—2 ; 
Unirea Dej — Minerul Bala Mare 0—2 ; Gaz me- 

Arad 3—1 ; Minerul Lupenl — C.S.M. Reșița 2—t ;tan Mediaș — C.F.R. 1.................... _ __ ___
Crișul Oradea — A. S. Cugir 5—1 ; Vagonul Aiad — A.S.A. Tg. Mureș 2—0.
In clasament conduce A.S.A. TG. MUREȘ, cu 14 puncte.

Derbiul de la Piatra Neamț...
Lidera seriei I, Dinamo Bacău, n-a 

reușit ieri la Piatra Neam) decît un 
rezultat de egalitate : 1—1 cu Ceah
lăul, De altfel, de fiecare dată „pie- 
trenii" le-au opus băcăoanilor o dîr- 
ză re?isfen|ă. Acum după cum re
marca aseară corespondentul nostru 
voluntar Nicolae Pefreanu — partida 
s-a caracterizat prinfr-un joc de uzu
ră, anost în general. Nici una dintre 
echipe n-a fost preocupată de cali
tatea jocului.

La pauză, scorul era alb. Dinamo- 
viștii înscriu primii, însă cu largul 
concurs al unuia din fundașii adverși, 
Gheorghe, care a introdus mingea în 
propria-i poartă. Ceahlăul a egalat 
prin golul marcat de Meder. Dina-

PRONOSPORT
Concursul din 30 octombrie

movișfii nu și-au onorat poziția frun
tașă prinfr-o comportare bună, iar e- 
chipa locală resimte serios lipsa tine- 
refii ’, înaintarea, mai ales, se mișcă 
greoi, fără vitalitate.

...și cel de la Arad
ARAD (prin telefon). — Meciul 

dintre Vagonul Arad și A.S.A. Tg. 
Mureș, desfășurat pe stadionul din 
localitate, a fost așteptat cu interes, 
el constituind de fapt derbiul etapei 
de ieri a seriei a doua, în care echi
pa din Tg. Mureș conduce de mai 
mult timp. Deși terenul a fost desfun
dat din cauza ploii, valoarea tehnică 
a partidei a satisfăcut publicul. Vic
toria a revenit pe merit echipei ară- 
dane, cu scorul de 2—0. Autorii go
lurilor : Sweilinger (min. 7) și Maca- 
vei (min. 77). Oaspefii — cunoscufi 
pentru eficacitatea manifestată pînă 
acum — n-au șutat ieri decît o sin
gură dată pe poartă, în min. 55,

Progresul Brăila — Știința Buc. anulat 
Oțelul Galați — Metrom 
Chimia Suceava — Siderurgistul 
Ceahlăul — Dinamo Bacău 
Clujeana — Industria Sîrmei 
Unirea Dej — Minerul B. M.
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița 
Vagonul — A.S.A. Tg. Mureș 
Gaz metan — C.F.R. Arad
Messina — Alessandria
Palermo — Pisa 
Savona — Padova 
Livorno — Catanzaro

(2—0) 
(0-0) 
(1-1) 
(4—1)

■ x
X
X
X
2
1
1
1
1
X
X
1

DE PESTE HOTARE
• Disputată la Nep Stadion, pe 

ploaie, întilnirea amicală de fotbal Un
garia — Austria (aflată la cea de a 
111-a ediție), s-a terminat cu scorul de 
8—1 (1—0) în favoarea gazdelor. Toate 
golurile echipei maghiare au fost în
scrise de interul stingă Farkaș. Pentru 
austrieci a marcat, în ultimul minut de 
joc, interul dreapta Wolny.

• în a 14-a etapă a campionatului 
englez de fotbal, echipa londoneză Chel
sea a învins cu 3—1 pe Fulham și se 
menține în fruntea clasamentului cu 21 
de puncte. Pe locul doi, cu 20 de punc
te, se află Stoke City, care a dispus cu 
2—0 de F.C. Liverpool. Alte rezultate : 
Tottenham — Aston Villa 0—1 ; Man
chester United — Arsenal 1—0 ; Ever
ton — Leicester 2—0 ; Newcastle — 
Sunderland 0—3 , Leeds — Southamp
ton 0—1.

• Tradiționala cursă ciclistă (cu an
trenament mecanic) „Roata de aur", or
ganizată în fiecare an pe velodromul

„ViDCgnnes", a revenit francezului Jac
ques Anquetil, cronometrat pe diștanța 
de 75 kilometri cu timpul de lh 22'53" 
(medie’Orară 54,293 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Simpson (Anglia), 
Grpsskost (Franța), Janssens (O)anda), 
Motta (Italia) etc.

• Meciul de hochei pe gheață'dintre 
selecționata de tineret ș R. D, Germane 
și reprezentativa Bulgariei, desfășurat 
la Dresda, s-a încheiat cu rezultatul de 
9—2 (1-0, 3-1, 5-1) în favoarea gazde
lor.

• Cursa automobilistică pe etape 
„Marele premiu al Argentinei" a fost 
cîștigată de Oscar Cabalen pe o mași
nă Ford Mustang. învingătorul a stră
bătut 4 212 kilometri în 33h 42'22", cu 
o medie orară de 124,918 kilometri.

O Continuîndu-și turneul în Anglia, 
selecționata de rugbi a Australiei a în
vins cu scorul de 9—3 (3—0) o combi
nată a orașelor Neath și Aberavon,

• Președintele Asociației internațio
nale a presei sportive (A.I.P.S.), Felix 
Levitan, a făcut o vizită în Mexic pen
tru a lua contact cu reprezentanții Co
mitetului olimpic mexican. înainte de 
plecare, F. Levitan a declarat: „Orga
nizarea Jocurilor olimpice din anul 
1968, încredințată unei personalități 
eminente a capitalei mexicane, arhitec
tul Pedro Ramirez Vasquez, va fi în 
mod sigur dusă la bun sfîrșit".

• Atletul etiopian Bikila Abebe a 
cîștigat maratonul internațional dispu
tat la Seul, acoperind clasica distanță 
de 42,195 km în 2h 17'4". La interval de 
2'31" a sosit japonezul Thoru Terasawa. 
După cursă, Bikila Abebe a declarat că, 
la Jocurile olimpice de la Ciudad de 
Mexico, va încerca să cîștige pentru a 
treia oară medalia de aur la maraton. 
După cum se știe, Abebe a cucerit me
daliile de aur la olimpiadele de la Ro
ma (1960) șl Tokio (1964).

Plecarea tovarășului 
Gheorghe Radulescu la ședința 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

Duminică după-amiază a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., pentru a 
participa la ședința extraordinară 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Janoș Fazekaș, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior, George Macovescu și 
Mihai Marin, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, Mauri- 
ciu Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

Au fost prezenți A. V. Bașov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

0 delegație guvernamentală 
română a plecat la Alger
Duminică dimineața a părăsit 

Bucureștiul, îndreptîndu-se spre 
Alger, o delegație guvernamentală 
română, condusă de Bujor Almă- 
șan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul minelor, care, la invita
ția guvernului Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, va par
ticipa la festivitățile ocazionate 
de sărbătorirea celei de-a XlI-a 
aniversări a începerii revoluției 
algeriene, Ziua națională — 1 no

iembrie. Din delegație mai faee 
parte Ștefan Cleja, ambasador, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe.

La plecare, pe aeroportul Bfi- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de Emil Drăgănescu, mi
nistrul energiei electrice. Mihai 
Marin, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai con
ducerii Ministerului Minelor.

(Agerpres)

FOTBAL |
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ÎN MEMORIA 
LUI ȘOTA RUSTAVELI

Numeroși oameni ai muncii, elevi 
și studenți din Constanța au luat 
parte duminică dimineața la adu
narea consacrată aniversării a 800 
de ani de la nașterea scriitorului 
gruzin Șota Rustaveli. Cu acest 
prilej, asistentul universitar Tra
ian Simula a vorbit despre viața și 
opera scriitorului gruzin.

TURNEUL TEATRULUI 
„JOZSEF ATTILA“

Teatrul „Jozsef Attila" a prezen
tat duminică seara, în sala Come
dia, un nou spectacol în cadrul

turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră. Este vorba de come
dia muzicală intitulată „Floare de 
cactus", operă a scriitorilor fran
cezi Pierre Barillet și Jean-Pierre 
Gredy. Muzica este compusă de 
Nadas Gabor și Szenes Ivan, iar 
regia aparține lui Kazan Istvan.

★

Violonistul austriac Richardo Od- 
noposoff a susținut, duminică sea
ra, un recital în Studioul de con
certe al Radioteleviziunii. Acom
paniat de pianistul .Radu Ne- 
greanu, artistul oaspete a in
terpretat sonate de Beethoven, 
Schumann, Hindemith și Prokofiev.

(Agerpres)

Nume noi in lotul 
selecționabililor

Miercuri, după cum se știe, 
selecționata de fotbal a României 
debutează in campionatul euro
pean inter-țări. Fotbaliștii noștri 
întîlnesc la București, pe stadio
nul „23 August", echipa națională 
a Elveției, participantă la turneul 
final al „mondialelor" de la 
Londra.

Lotul rpmânesc, reunit pentru 
o pregătire comună, a susținut 
ieri la Snagov un ultim meci de 
verificare, avînd ca sparing- 
partener echipa Știința București. 
Datorită cîtorva indisponibilități, 
ca și formei bune a unor jucă
tori din rîndul „olimpicilor", an
trenorii Oană și Covaci au fo
losit cu acest prilej și o serie 
de jucători ce nu figurau inițial 
în lotul de seniori. Selecționata 
a început antrenamentul de ieri 
în următoarea alcătuire: M. lo- 
nescu — Popa, Hălmăgeanu, 
Dan, Mocanu — Năftănăilă, 
Surdan — Pîrcălab, Dumitriu II, 
Dridea I, Sorin Avram. Acest 
„ll“nu a dat suficientă satisfac
ție, în special mijlocașii. La pau
ză au survenit unele modificări: 
Surdan a fost schimbat cu Nun- 
weiller VI, Sorin Avram cu Lu- 
cescu, Dumitriu II cu Frățilă; 
apoi Dridea cu Dumitriu. în 
asemenea condiții, antrenorii — 
care ar fi dorit să se stabilească 
ieri asupra formației — au amî- 
nat definitivarea echipei cu încă 
o zi-două.

CUM E VREMEA
Ieri în țarii: vremea s-a rScit în 

cea mai mare parte a țării. Cerul 
a fost mai mult acoperit, excep- 
tînd Oltenia și Muntenia, unde a 
devenit variabil. S-au semnalat 
ploi cu totul locale. La ora 14, 
majoritatea stațiilor meteorologice 
țlin Moldova, au anunțat o scădere 
simțitoare de temperatură, variind 
între 8 și 12 grade, în raport cu 
ziua de ien la aceeași oră. O dată 
cu scăderea temperaturii, în nor
dul Moldovei și-a făcut apariția și 
ninsoarea. Vîntul a suflat potrivit 
din sectorul nord-vest. Temperatu
ra aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 1 grad )a Rădăjjți și 22 de 
grade Ia Mangalia. în București : 
vremea a fost schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vîntul a su
flat potrivit din sectorul vestic, cu 
intensificări trecătoare. S-a sem

nalat ploaie temporară. Tempera
tura maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2 și 3 noiembrie. In țar? : vre
mea continuă să se răcească, mai 
ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare, în jumătatea 
de nord a țării. In rest, precipi
tații izolate. Vint potrivit din sec
torul nordic, cu intensificări tem
porare. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 3 și plus 7' 
grade, iar maximele între 5 și 15 
grade. în București : vremea con
tinuă să se răcească, mai ales la 
începutul intervalului. Ceru) va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații 
temporare. Vint potrivit din nord. 
Temperatura în scădere.

Clujul anului 1970
(Urmare 
din pag. I)

Pe terenul Gloria, la meciul Metalurgistul București — Poiana Cimpina

Politehnica Timișoara —
Terek Groznîi 0—1

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
Echipa Politehnica a întîlnit ieri, 
într-un meci amical, .formația so
vietică Terek din Groznîi, care 
activează în seria a Il-a a cam
pionatului unional de categoria A. 
.Timișorenii au atacat cu insisten

tă în cea mai mare parte a tjmpu- | 
lui, însă nu au reușit să marcheze “ 
nici un gol, datorită fie impreci- | 
ziei în șut a înaintașilor, fie I 
calmului și bunei organizări ale " 
apărării adverse. Singurul gol al 8 
partidei a fost înscris în minutul | 
43 de către Kosov.

La Institutul agrono
mic „Dr. Petru Gro
za" au fost da
te recent în folo
sință clădirile pentru 
catedra de mecanică 
agricolă ; sînt pe ter
minate și alte obiec
tive — amfiteatre, 
săli de cursuri, labo
ratoare, un spital ve
terinar. ateliere — 
destinate facultății 
de medicină veteri
nară. Importante In
vestiții se vor face 
pentru lărgirea ba
zei învățămîntului 
profesional și tehnic, 
în anul viitor, în car
tierul Gheorghieni 
va începe construcția 
unui mare centru 
școlar profesional și 
tehnic. Printre școlile 
prevăzute a se con
strui amintim grupul 
școlar al Ministeru
lui Industriei Ali
mentare. liceul ener
getic si cel economic, 
liceul de muzică, o 
școală pedagogică si 
una specială.

— în cincinal se 
vor construi și noi 
ansambluri de blocuri 
pentru locuit. Unde 
vor fi ele amplasate 
și ce preocupări exis
tă pentru folosirea cît 
mai rațională a tere
nului 7

— Celor peste 6 200 
apartamente date în 
folosință în șesenal

li se vor mai adăuga 
alte peste 9 000 de 
apartamente în cinci
nal. Cea mai mare 
parte a noilor blocuri 
de locuit vor fi am
plasate în cartierul 
Gheorghieni ■ care, 
potrivit detaliului de 
sistematizare inițial, 
va avea 5 200 de a- 
partamente, școli, 
dispensare, garaje, 
complexe comercia
le. Organele locale 
de proiectare au în
tocmit un studiu din 
care reiese că există 
posibilității reale de 
folosire mai bună a 
terenurilor pentru 
construcții, atît în 
cartierul Grigorescu, 
cît și în cartierul 
Gheorghieni, cu păs
trarea concepției ini
țiale de proiectare și 
a siluetei cartierelor.

După cît se știe; 
Clujul are și un cen
tru istoric cu strădu
țe înguste și con
strucții în stiluri di
ferite, care-i dau o 
notă personală. Une
le completări se vor 
face aici cu foarte 
mare grijă pentru a se 
păstra acest specific. 
La acest capitol aș 
mai vrea să spun că 
în oraș se vor execu
ta și importante lu
crări gospodăreștj-e- 
dilitare. De pil
dă. în afara rețelelor 
și arterelor de ali
mentare eu apă și 
eanalizare, va începe 
construcția unei sta

ții de epurare și a u- 
nui baraj la Jilău, 
unde se va face o 
captare de apă de su
prafață pentru ali
mentarea orașului.

în cartierul Grigo
rescu — după cum 
am mai aflat — se 
află în construcție 
studioul de radio ca
re, prin stilul său 
arhitectonic, va adu
ce o notă mai perso
nală în aspectul nou
lui cartier. în 1967 
va începe construcția 
unui hotel cu 300 de 
locuri și a unui res
taurant ce va fi am
plasat pe malul So
meșului. lingă parcul 
public. Două policli
nici și un spital vor 
întregi rețeaua sani
tară a orașului. O 
stație modernă de 
reparații și întreține
re va satisface ce
rințele proprietarilor 
de autoturisme.

Orașul, cu vechile 
lui monumente isto
rice și de artă, se va 
îmbogăți cu altele 
noi. Printre acestea, 
monumentul de mari 
proporții al lui Flo
ria. Cloșca și Crișan.

Completînd frumu
seți înnobilate de pa
tina vremii, orașul 
de la poalele Felea- 
culul. peste care au 
trecut două milenii 
de existență, trăiește 
astăzi. în dezvoltarea 
lui dinamică, o nouă 
și viguroasă tinerețe.
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Puternice atacuri ale forțelor
Protestul Organizației Unității Africane 
împăratul Etiopiei gata 

pentru reglementarea 
diplomatic

să intervină 
incidentului

patriotice in provincia Kontum

ACCRA 30 (Agerpres). — Mem
brii delegației din Guineea, alcă
tuită din 19 persoane, între care 
ministrul de externe, Lansana 
Beavoqui, au fost arestați sîmbătă, 
din ordinul guvernului ghanez, în 
timp ce se aflau pe aeroportul din 
Accra în drum spre Addis Abeba 
pentru a lua parte la conferința 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). Postul de radio 
din Accra a transmis un comuni
cat al guvernului ghanez, în care 
acesta declară că membrii delega
ției din Guineea „nu vor fi puși 
în libertate decît după ce vor fi 
eliberați toți deținuții ghanezi din 
Guineea".

la Accra a membri-

al O.U.A., 
a calificat 

ghanez ca 
subliniind

HANOI 30 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. relatează că forțele 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au întreprins în 
seara zilei de 28 octombrie și în 
ziua următoare mai multe atacuri 
puternice asupra trupelor ameri
cane din divizia a IV-a de infan- " 
terie staționate în provincia Kon- 
tum. Citind rapoarte occidentale 
transmise de agențiile de presă 
americane, V.N.A. arată că aproa
pe trei companii de soldați ame
ricani (circa 600 de militari) au

fost scoase din luptă. Trei elicop
tere au fost doborîte. Aceasta a 
fost prima dintre acțiunile de luptă 
mai importante la care divizia a- 
mericană menționată a fost obli
gată să se angajeze sub focul for
țelor patriotice.

wCei șase"
DIN NOU

IN IMPAS

Dificultăți la reuniunea 
miniștrilor transporturilor 
ai CE. E.

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
O nouă reuniune a miniștrilor 
transporturilor din cele șase țări 
membre ale Comunității Econo
mice Europene, ținută la Bru
xelles, s-a soldat cu un eșec, de 
altfel așteptat. Se știe că „cei șase" 
urmăresc extinderea integrării e- 
conomice și în domeniul trans
porturilor.

Referindu-se la cauzele noului 
eșec, publicația „Agefi" scrie că în 
cercurile autorizate franceze nu se 
ascunde faptul că „cei șase" se 
află în fața unor imense dificul
tăți. Acestea sînt datorate, pe de 
o parte, condițiilor de exploatare 
a transporturilor foarte diferite în 
fiecare țară, iar pe 
deri: pe care o au 
în economia țărilor 
raport cu Franța, 
gefi". Olanda, spre 
pune de o rețea de 
mai moderne.

Următoarea întîlnire a miniștri
lor transporturilor ai țărilor mem
bre ale C.E.E. va avea loc la 
6 decembrie.

de alta, pon- 
transporturile 
respective. în 
consideră „A- 
exemplu, dis- 
drumuri mult

(Urmare din pag. I)

Groningen este un nume cu
noscut și din alt motiv. La înce
putul anului 1960, o adevărată 
furtună s-a abătut asupra mari
lor companii petroliere interna
ționale ; nu departe de oraș, în 
satul Slochteren, s-a descoperit 
unul din cele mai bogate zăcă
minte de gaze naturale din lume. 
După unii, 1100 miliarde m.c., 
după alții, 1 600 miliarde. Oricum, 
zăcămîntul își semnalează pre
zența încă de departe. Dincolo de 
Groningen. în direcția Slochtere- 
nului, văzduhul este punctat de 
flăcări gălbui, jucăușe: gazul.

Au trecut aproape șapte ani și 
numeroase evenimente s-au suc
cedat în istoria gazului olandez.

Exploatarea de la Slochteren 
aparține Societății neerlandeze de 
petrol (N.A.M.), proprietate co
mună a lui ESSO (american) 
și SHELL (anglo-olandez). Dis
tribuirea gazului din provincia 
Groningen revine societății „Ga
sunie". Capitalul ei se împarte 
între ESSO (25 la sută), 
SHELL (25 la. sută),' Minele de 
stat (40 la sută) și statul olandez 
(10 la sută). Astfel, monopolul 
producției și monopolul distribu
ției se confundă. „Gasunie" are 
sarcina aprovizionării interne. 
„N.A.M." și-a rezervat exportul. 
In 1975 producția se va ridica la 
peste 30 miliarde m.c. Dar încă 
de pe acum contractele se încheie 
cu febrilitate. Belgia, R.F.G., 
Marea Britanie, Franța, Elveția 
vor gaz olandez. Dar guvernul a 
făcut cunoscut Comitetului in-

Arestarea 
lor delegației din Guineea a stîr- 
nit protestul oficialităților Organi
zației Unității Africane. Secreta
rul general adjunct 
Mohammed Sahnoun, 
acțiunea guvernului 
fiind „fără precedent",
că aceasta ar putea afecta desfă
șurarea lucrărilor conferinței. A- 
genția France Presse relatează că 
împăratul Etiopiei, Haile Selas
sie I, a hotărît să trimită urgent 
un emisar special la Accra pentru 
a contribui la reglementarea inci
dentului diplomatic provocat prin 
arestarea delegației guineeze.

BONN 30 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul sîmbătă în cîteva locali
tăți din landul Hessa, unde se află 
într-un turneu electoral, cancela
rul vest-german, Ludwig Erhard, 
și-a reafirmat intenția de a con
duce în continuare guvernul de la 
Bonn. „Știu că puterea este confe
rită cancelarului prin constituție 
și mă voi folosi de ea pînă la ca
păt", a declarat Erhard. în toate 
cuvîntările sale, cancelarul Erhard 
nu s-a referit la acțiunea Partidu
lui liber-democrat care a provocat 
actuala criză politică vest-germană.

KUALA LUMPUR

VIOLENTA
MANIFESTAȚIE 
ANTIAMERICANĂ

Continuîndu-și turneul prin 
Asia de 
Johnson 
capitala 
Lumpur, 
kok. Ca urmare a demonstra
țiilor antiamericane care au 
avut loc la Kuala Lumpur în 
ajunul sosirii președintelui 
Statelor Unite, autoritățile ma- 
layeziene au luat măsuri ex
cepționale de securitate. în 
timp ce Johnson se îndrepta 
de la aeroport spre reședința 
sa, 6 000 de polițiști au fost 
mobilizați pentru a-i asigura 
securitatea, iar șase elicoptere 
zburau deasupra rutei urmate 
de cortegiul prezidențial.

„Sosirea președintelui John
son în 
misul 
France 
la cele 
fost marcată de violente ma
nifestații care s-au soldat cu 
un mort, răniți și numeroși 
arestați".

sud-est, președintele 
a sosit duminică în 

Malayeziei, Kuala 
venind de la Bang-

HANOI 30 (Agerpres). — La 28 
octombrie, anunță agenția V.N.A., 
numeroase avioane americane, de- 
colînd de pe navele flotei a 7-a și 
de pe bazele din Vietnamul de sud 
și Tailanda, au pătruns în spațiul 
aerian al R.D. Vietnam, au bom
bardat și mitraliat regiuni popu
late și obiective economice din mai 
multe provincii. De asemenea, au 
fost bombardate localități aflate în 
partea de nord a zonei demilitari
zate, iar nave de război au pătruns 
în apele teritoriale ale R. D. Viet
nam și au deschis focul asupra 
unor localități din zona Vinh Linh.

® BUDAPESTA. Ilku Pal, mem- 
bru supleant al Biroului poli

tic al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
culturii, a oferit duminică seara . 
un dineu în onoarea Iui Pomplliu 
Macovel, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă al 
Republicii Socialiste România, 
care face o vizită în R. P. Ungară. 
La dineu au luat parte personali
tăți ale vieții culturale și artistice 
din Budapesta, precum și Dumitru . 
Turcuș, ambasadorul României în 
Ungaria.
JSÎl WASHINGTON. Agenția U.P.I. 

relatează despre hotărîrea a 
30 de membri al Congresului ame
rican, în frunte cu senatorul de
mocrat Joseph Clark, de a se con
stitui într-un grup care își pro
pune să desfășoare în organul le
gislativ american o activitate în 
favoarea dezarmării șl păcii. Prin
tre obiectivele pe care le urmă
rește acest grup, agenția mențio
nează extinderea tratatului de in
terzicere a experiențelor nucleare 
și asupra experiențelor subterane, 
îmbunătățirea cooperării interna
ționale și dezvoltarea comerțului 
între Est și Vest.

GIBRALTAR. Ministrul brl- 
tanic pentru colonii, Frede

rick Lee, a sosit sîmbătă la Gi
braltar, unde va rămîne patru 
zile pentru a discuta cu autori
tățile din această colonie conflic
tul teritorial care a dus la în
răutățirea relațiilor dintre Lon
dra și Madrid. După cum se știe, 
Spania a închis granița cu Gi- 
braltarul și în prezent aprovizio
narea acestuia are loc pe calea 
aerului. Elicopterele din fotogra
fia de mai jos alcătuiesc unul din 
convoaiele care se îndreaptă spre 
stînca Gibraltarului.

CORESPONDENTĂ DIN MOSCOVA

antarctică sovietică
La Mfrnîi, în An- 

tarctida, cea de-a 
11-a expediție sovie
tică își încheie lucră
rile, în timp ce la Le
ningrad și Moscova 
se apropie de sfîrșit 
pregătirile pentru cea 
de-a 12-a expediție.

Intr-un interviu a- 
cordat ziariștilor, I. A. 
Habarov, șeful Direc
ției de hidrometeoro- 
logie de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., a declarat 
că cea de-a 12-a ex
pediție antarctică so
vietică va avea de în
deplinit un program 
științific mai larg de
cît cele precedente. 
Printre altele, savan- 
ții sovietici vor între
prinde cercetări în 
domeniile aerometeo- 
rologiei, geofizicii, hi-

drologiei, biologiei și 
aclimatizării omului 
în asprele condiții 
ale continentului de 
gheață. Actuala sta
ție „Molodejnaia' se 
va transforma într-o 
„capitală" a expedi
ției sovietice. Un 
grup de cercetători 
va străbate continen
tul pe sănii-tractor, 
spre „pata albă' 
aflată la sudul Țării 
Reginei Maud, măsu- 
rînd pe parcurs grosi
mea calotei de ghea
ță a continentului.

Cercetătorii vor 
transmite prin radio, 
din adîncul continen
tului, hărți sinoptice 
și hidrometeorologice 
pentru uzul vaselor 
care vînează balene 
în mările din preajma

ITALIA

Alegerea conducerii
noului partid
P.S.I.-P.S.D•

Malayezia — scrie fri- 
special al agenției 
Presse, referindu-se 

petrecute în ajun — a

Chombe se

Pe străzile orașului Kuala Lumpur. Demonstranți împotriva sosirii președin
telui Johnson împrăștiați de poliție

(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

pregătește

ROMA 30. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio 1 Pastore, trans
mite : După congresele Partidului 
Socialist Italian și Partidului so
cial-democrat, ale căror lucrări 
s-au încheiat sîmbătă, la Palatul 
sporturilor din Roma s-a întrunit 
duminică „Constituanta socialis
tă". Secretarii celor două partide, 
de Martino și Tanassi, au vorbit 
participanților la adunare, despre 
hotărîrea celor două congrese de 
a proceda la unificarea partidelor. 
După discursul luf Pietro Nenni, 
președinte al Partidului Socialist 
și vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, au fost aprobate docu
mentele unificării și s-a stabilit 
conducerea noului partid. Pre
ședintele P.S.I.-P.S.D. unificate 
va fi Pietro Nenni, iar secretari de 
Martino și Tanassi.

Sub această conducere, formată 
din reprezentanți ai P.S.I. și 
P.S.D., noul partid își va duce 
activitatea pînă în primăvara a- 
nului 1968, cînd va avea loc primul 
congres al său.

dustrial al petrolului (P.I.C.) că 
înțelege să acorde concesiuni nu
mai în condițiile asocierii statului 
la beneficii și ale dreptului de 
veto asupra unor decizii care ar 
încălca suveranitatea Olandei. 
Precizarea a stîrnit revolta celor 
de la P.I.C. Iar P.I.C. reprezintă 
30 societăți petroliere americane, 
britanice și de alte naționalități. 
Conflictul continuă să mocnească 
sub cenușa crizei politice care a 
izbucnit recent. Marile concerne 
nu cunosc sentimentalismele.

Cînd vorbim de actuala po
litică olandeză, trebuie s-o pri
vim în același context — al crizei 
provocate de descoperirea din 
provincia Groningen. La Amster
dam mi s-a spus : „Conducta de 
gaz a pornit, în 1964, de la Sloch
teren și a ajuns la Maastricht, a- 
proape de granița belgiană. Așa
dar, prima grijă a celor de la 
N.A.M. a fost exportul. Am spe
rat că, prin introducerea gazului, 
vom obține o scădere sensibilă a 
prețului. Ne-am înșelat. Pe de o 
parte, am plătit transformarea 
vechilor aparate, pe de altă par
te, prețul consumului nu s-a re
dus. „Gasunie" acordă reduceri 
numai în cazul cînd consumul 
depășește volumul normal. Mai 
exact, se bucură de acest avantaj 
industria., adică tot cei bogați".

La Groningen însuși, construcția 
conductei de gaze a început a- 
bia în 1965. Populația a încercat 
o bucurie de scurtă durată. Ceea 
ce se credea a fi o „binefacere", 
a devenit curînd „o taxă supli
mentară". In ajunul căderii ca
binetului Cais, un deputat olan-

Ziarul sud-african „Sunday Express' 
arată că ,,Moise Chombe, fostul pre
mier congolez, aflat actualmente în 
exil la Madrid, cheltuiește în ultima 
vreme milioane de lire sterline pentru 
a pune pe picioare o nouă armată cu 
scopul de a invada Congo".

După părerea ziarului amintit mai 
sus, invazia ar fi prevăzută pentru ia
nuarie viitor. Armata chombistă, com
pusă din mercenari, va fi dotată cu 18 
avioane, dintre care multe de tipul 
„Constellation", și cu armament de pro
veniență americană și belgiană. Opera
țiunile ar urma să pornească 
gola.

Agenția France Presse, care 
rea, arată că ziarul „Sunday
susține că deține aceste informații de 
la un ofițer de mercenari, colonelul Pe
ters, care ar fi prezentat reporterilor 
anumite documente.

ROMA. Atei a avut loc festf- 
vitatea înmînării, din partea 

editurilor din Republica Socialistă 
România, a unui număr de peste 
100 de volume Asociației națio
nale a bibliotecilor populare și 
școlare din Italia. Ia iestivitate au 
participat Cornel Burtică, ambasa
dorul României la Roma și funcțio
nari ai ambasadei.

Sț® DAMASC. Un decret promul- 
gat la Damasc prevede că 

toate băncile din această țară se 
' vor grupa în cinci organizații ban

care.
• • •

din An-

*.' • • ■
••
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 VARȘOVIA. Președintele Con

siliului de Miniștri al Poloniei, 
Jozef Cyrankiewicz a primit 
grupul de oameni de afaceri ame
ricani, care vizitează Polonia, și a 
avut cu ei o convorbire. La întîl
nire a participat ministrul aface
rilor externe, Adam Rapacki, și 

ambasadorul S.U.A. în Polonia, 
John Gronouski.

RSȘ MOSCOVA. Echipajul avio- 
nului „AN-22" (Anteu), în 

frunte cu pilotul de încercare Ivan 
Davîdov, a ridicat la o înălțime 
de 6 500 metri, o încărcătură de 
peste 88 de tone, doborînd astfel 12 
recorduri mondiale în ce privește 
ridicarea unei mari greutăți la di
ferite înălțimi. Zborul a durat o 
oră și opt minute. Succesul obți
nut de piloții sovietici depășește 
mult recordul mondial oficial, sta
bilit în decembrie 1958 de colone
lul John M. Thompson din forțele 
aeriene militare ale S.U.A. El 
ridicat la o înălțime de 2 000 m 
încărcătură de 53 478,5 kg.

între 
indi-

dez mi-a vorbit despre „ruperea 
echilibrului", așteptată de pe o zi 
pe alta. De la începutul anului, 
prețurile au fost majorate la 
pîine, țigări, aparate de radio și 
televiziune, motociclete, autotu
risme, benzină. Chiriile au cres
cut cu 7—15 la sută. Și un nou 
impozit, mai impopular decît 
toate, a lovit „salariile speciale", 
adică orele suplimentare.

— Este un joc continuu 
impozitele directe și cele
recte, mi-a spus interlocutorul 
meu. Guvernul crede că va evita 
criza recurgînd cînd la o formu
lă, cînd la cealaltă. Intr-un caz 
sau altul însă, tot micul contri
buabil este păgubit. Guvernanții 
noștri au promis că vor naționa
liza resursele subsolului, dar 
forajele continuă în provincia 
Groningen, în Marea Nordului,
în timp ce beneficiarii rămîn a- 
ceiași: „SHELL", „ESSO", „MO
BIL". Numai din exploatarea ga
zului, am putea soluționa toate 
problemele economice ale țării. 
Dar, pentru a ajunge acolo, tre
buie tăiat nodul gordian al de
pendenței de capitalul străin. 
Guvernul propune un buget de 
austeritate. Propunerea implică 
însă sacrificii din partea popu
lației și menajează tocmai pe 
profitori, pe cei care nu duc de
loc o viață austeră.

Puține zile după aceea, guver
nul Cais a căzut. Bugetul a fost, 
poate, un pretext. La Haga, la 
Amsterdam, se simțea miros de 
gaz metan...

reia ști- 
Express"

JȘ33 ATENA. Cutremurul care 
avut Ioc în Actolia șl Acar- 

nania a provocat mari pagube ma
teriale populației. Aproximativ 
cinci sate au fost complet distru
se : 10 000 persoane au rămas fără 
adăpost, iar 1 500 de case au fost 
avariate.

„SUDDEUTSCHE ZEITUNG":

LUCRĂRILE „COMITETULUI 
TRIPARTIT* AMPLIFICĂ 
NEÎNȚELEGERILE DIN N.A.T.O

BONN 30 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la 
existentă în sinul N.A.T.O., ziarul 
vest-german 
tung" menționează rezerva 
care o serie de țări membre ale 
alianței o manifestă față de even
tuala transferare a sediului Con
siliului N.A.T.O. pe teritoriul Bel
giei. Pe de altă parte, ziarul re
levă neînțelegerile tot mai accen
tuate dintre partenerii atlantici 
cu privire la problema cheltuieli
lor militare ale organizației. „Siid- 
deutsche Zeitung" remarcă neli
niștea pe care lucrările „Comite
tului tripartit" americano—anglo—

atmosfera de

„Siiddeutsche

criză

Zei-
pe

vest-german a provocat-o în rîn- 
durile unor membri ai alianței. Se 
știe că o serie de parteneri atlan
tici,_ printre care Belgia, Canada, 
Italia, Danemarca, și-au manifestat 
nemulțumirea față de discutarea 
într-un cerc restrîns a unor pro
bleme privind întreaga organiza
ție. Potrivit ziarului, în cazul în 
care, conform dorințelor Bonn
ului, „Comitetul tripartit" va în
cerca să iasă din cadrul discuții
lor de ordin financiar, aducînd în 
fața Consiliului N.A.T.O. propu
neri referitoare la probleme stra
tegice, neînțelegerile dintre parte
nerii atlantici se vor agrava.

Antarctidel. Spre me
leagurile necunoscute 
ale continentului se 
vor îndrepta și geolo
gii, care vor cuprinde 
în 
un teritoriu de zeci 
de mii de kilometri. 
Noua expediție, ca 
de altfel șl expediții
le precedente, își pro
pune un larg pro
gram de colaborare 
cu cercetătorii din 
Anglia, Australia, 
Franța, S.U.A., Japo
nia și alte țări.

Cea de-a 12-a ex
pediție antarctică so
vietică va fi compu
să din 300 de savanțl, 
marinari, aviatori, șo
feri, tractoriști și 
constructori.

raza cercetărilor

A. MUNTEANU

CONFLICTUL
DINTRE SIRIA
Șl IZRAEL

In Consiliul de Securitate conti
nuă dezbaterile referitoare la plîn- 
gerea Izraelului împotriva Siriei, 
începute la 16 octombrie, ele au 
fost întrerupte vineri seara, ur- 
mînd să fie reluate luni la or? 
20 G.M.T.

între timp, în relațiile dintre" 
cele două țări, tensiunea persistă. 
După cum anunță agenția France 
Presse, guvernul izraelian a adre
sat noi instrucțiuni delegației sale 
la O.N.U. cerîndu-i să se pronun
țe împotriva prelungirii dezbate
rilor.

Pe de altă parte, arată agenția 
Associated Press, ministrul de ex
terne al Siriei, Makhos, a declarat 
zilele trecute că puterile imperia
liste pregătesc o invazie în Siria 
prin Izrael și Iordania cu scopul 
de a răsturna actualul regim.

CO RESPONDENT Ă DIN ATENA

Noi /i/e la

Prin fața tribunalului 
din Salonic se perindă 
zilnic numeroși martori 
ai acuzării și apărării, 
ale căror nume sînt în
scrise în voluminosul 
dosar intitulat : „Cazul 
Lambrakis". La cele 
peste 500 pagini ale 
dosarului, acuzarea a- 
daugă noi elemente 
necunoscute pînă a- 
cum, care îngreunează 
situația asasinilor. Din 
depozițiile martorilor 
acuzării rezultă că a- 
sasinaful, departe de a 
fi rezultatul unui acci
dent înfîmplător, după 
cum susține apărarea, a 
fost, dimpotrivă, un act 
premeditat, 
de o bandă de 
gani din 
partidului 
E.R.E. aflat 
putere.

După cum se 
deputatul și 
pentru pace 
brakis a fost 
22 mai 1963 
vorbise în

impunător miting 
partizanilor păcii 
Salonic. Martorii 
relatat că 

însuși, 
activiști

înfăptui! 
huli- 

subordinea 
de dreapta 
pe atunci la

știe, 
luptătorul 
Gr. Lam- 

asasinat la 
după ce 
cadrul u-

atît 
cîf 
a!

nui 
al 
din 
au
Lambrakis
și. alfi 
mișcării pentru pace, 
au înștiințat din vreme 
procuratura și poliția a- 
supra planurilor ce se 
urzeau în umbră. Dar, 
în loc să ia mă
suri, poliția a u- 
șurat sarcina asasinilor. 
Ea a împiedicat, prin 
amenințări și șantaj,, pe 
proprietarii sălii de bal 
Piccadilly s-o închirie
ze organizatorilor a- 
dunării la care urma să 
ia cuvîntul Lambrakis, 
pentru a-i sili pe aceș
tia să recurgă la sediul 
sindicatelor, mai potri
vit săvîrșirii agresiunii. 
Mai mult decît atît, cu 
o zi înainte de miting a 
avut toc, la sediul jan
darmeriei din Salonic, 
o întrevedere secretă 
între generalul Mifsos,

i.

comandantul jandar
meriei din această regi
une, colonelul Kamutsis, 
șeful local al siguranfei, 
și un om dubios, pe 
nume Godzamanis, ca
re avea să devină unul 
din asasini. Cu această 
ocazie s-au pus la 
punct ultimele amănun
te. In ziua mitingului, 
siguranța și jandarme
ria din Salonic au or
ganizat un contrami- 
ting pentru a crea at
mosfera de încordare 
necesară facilitării asa
sinatului. Ajuns în stra
dă, după încheierea 
mitingului partizanilor 
păcii, deputatul Lam
brakis, care vorbise în 
fața miilor de partici- 
panți, a fost puternic 
lovit în cap de un om 
al bandei criminale, ca
re a reușit să scape a- 
mesfeeîndu-se în mul
țime. Căzut la pămînt, 
Lambrakis a fost rănit 
mortal de izbitura unei 
motociclete cu ataș, 
condusă de Godzama
nis. In imediata apro
piere a locului crimei 
se aflau generalul Mit- 
sos, colonelul Kamutsis 
și căpitanul Capelonis. 
Jandarmii, prezenfi în 
număr mare pe stradă, 
i-au lăsat pe criminali 
să fugă. Tn cazul cînd 
Lambrakis nu ar fi fost 
rănit mortal — au de
clarat martorii — alte 
cîteva motociclete erau 
pregătite pentru a tre
ce peste corpul său. A- 
cesfea așteptau, cu mo
toarele ambalate, sem
nalul unui om al ban
dei.

Ghinionul asasinilor 
a fost că un grup de 
setăfeni, riseîndu-și via- 
fa, au sărit asupra lui 
Godzamanis silindu-l 
să oprească motocicle
ta. Tn ataș se afla Ema- 
noilidis, un

rie, unde au fost întem
nițați. Aici a avut loc o 
nouă întîlnire, la care 
a fost prezent căpita
nul Capelonis, însărci
nat cu supravegherea 
aplicării întocmai a pla
nului criminal. La a- 
ceastă întrunire, asasi
nilor direcți li s-a pro
mis eliberarea, imediat 
după ce „spiritele se 
vor fi calmat". Tot a- 
funci căpitanul Capelo
nis a consimțit să ac
cepte temnița, avînd 
promisiunea generalu
lui Mifsos și a colone
lului Kamutsis că nu 
vor permite să fie con
damnat. Or, ulterior su
periorii săi, pentru a-și 
salva pielea, au arun
cat întreaqa vină asu
pra lui Capelonis și 
Godzamanis. După în
ceperea primului pro
ces, Capelonis, dîn- 
du-și seama de reali
tate, a făcut declarații 
în care a negat aproa
pe complet primele 
sale deoozijii și a dez
văluit alte nume.

Astfel s-a ajuns la 
rejudecarea procesului 
în care cele două per
sonalități militare ale 
Salonicului apar pe 
banca acuzaților, ală
tur' de asasinii direefi 
și de „Inspectorul" a- 
sasin, Capelonis.

Cum era și de aștep
tat, procesul scoate la 
iveală participarea di
rectă sau indirectă
asasinat și a unor poli
ticieni de extremă 
dreaotă, fapt care con
duce spre fot mai mul- ‘ 
te ramificări și impH- 
cafii.

Opinia publică din 
Grecia cere cu insis
tentă dezvăluirea tutu
ror faptelor, elucidarea 
cazului și condamnarea 
exemplară a criminali
lor.

la

cunoscut 
extremist de dreapta. 
Aceștia au fost aduși 
cu forța la jandarme- C. ALEXANDROAIE
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