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carbonifer Valea Jiului

Potrivit politicii partidului și sta
tului nostru de valorificare rațio
nală și eficientă a resurselor na
turale ale țării, de dezvoltare a 
bazei energetice, planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
prevede sporirea accentuată a ex
tracției de cărbune, pe perioada 
1966—1970, astfel ca aceasta să a- 
tingă un nivel de 20—22 milioane 
de tone, creindu-se, totodată, con
dițiile realizării unui ritm ridicat 
de creștere și după 1970. în înfăp
tuirea acestei sarcini un rol im- 

( portant revine bazinului carboni
fer din Valea Jiului, creșterea pro- 
< xcției de cărbune fiind nemijlo- 
L-î legată de realizarea la terme
nele prevăzute a investițiilor mi
niere.

Bazinului nostru carbonifer îi 
sînt alocate în actualul cincinal 
fonduri de 2,88 miliarde lei pentru 
investiții industriale. Acestea vor 
asigura o creștere a capacită
ților de producție a minelor

TRADIȚIA
ChTECULUI
LA ZAGON

Oaspeții veniți din foarte 
multe regiuni ale țării, for
mații corale de tradiție, or
chestre populare, echipe de 
dansuri, soliști au trecut sîm- 
bătă seara pe sub poarta co
munei Zagon, raionul Tg. Se
cuiesc, întîmpinați, după obi
ceiul locului, de călărași și de 
urarea de „Bun venitrostită 
de cîteva mii de locuitori în
tr-un impresionant cor vorbit. 
Admirabil ținut românesc, ho
tarul comunei, care ajunge 
pînă în apropierea munților 
Ciucaș, s-a înfățișat în acest 
amurg de toamnă rodnică în- 
tr-o policromie aparte, pe care 
portul popular al țăranilor ro
mâni și maghiari o reflectă 
strălucit. Locuitorilor acestui 
meleag, strîns legați de 
veacuri printr-o viață și prin 
aspirațiile lor comune, le-a 
mers vestea atît pentru hărni
cia lor, cit și pentru îngrijită 
păstrare ce au dat-o comorilor 
unei tradiții care se pierde în 
negura vremii. Despre corul 
lor, a cărui existență este a- 
testată de opt decenii, dar ale 
cărui începuturi se apropie 
binișor de un secol, se vorbea 
pînă în ținutul Lugojului, în 
toată Valea Buzăului și, desi
gur, în mai toate comunele și 
localitățile regiunii Brașov de 
astăzi. La înființarea sa, din 
inițiativa unui învățător ini
mos, Nagy Imre, al cărui nume 
este rostit cu deosebit respect 
de descendenți — a treia ge
nerație a foștilor săi elevi — el 
număra abia 24 de membri. 
Peste 10 ani, numai grupul vo
cal bărbătesc de început a- 
junge un cor în plină putere a 
cuvintului. Acum răsună din 
piepturile membrilor săi me-

Mihai NADIN

cu încă 2,8 milioane tone de căr
bune, ajungîndu-se astfel ca la 
sfîrșitul cincinalului în Valea Jiu
lui să se extragă din adîncuri 
8,5 milioane tone de cărbune pe 
an. Această creștere de capacitate 
se va realiza atît prin dezvoltarea 
și modernizarea minelor existente, 
cît și prin punerea în exploatare 
de noi mine. Dezvoltarea minelor 
existente se face pe baza studiilor 
tehnico-economice care, în princi
pal, țin seama de introducerea teh
nicii moderne în abataje, de con
centrarea și modernizarea extrac
ției cărbunelui, precum și a insta
lațiilor de suprafață. Din minele 
noi, dintre care unele au început 
să dea cărbune chiar în acest prim 
an al cincinalului, se va extrage 
o cantitate de 1,5 milioane de tone.

Se poate aprecia că. s-au obținut 
rezultate satisfăcătoare în realiza
rea volumului de investiții plani
ficat pe trei trimestre din acest 
an. La lucrările miniere de inves
tiții, planul pe această perioadă 
a fost realizat în proporție de 
109,2 la sută, iar la construcții in
dustriale de suprafață — în pro
porție de 97 Ia sută. O analiză 
mai aprofundată a modului în care 
s-au desfășurat lucrările de inves
tiții arată, însă, că au continuat 
să existe și în acest an anumite 
deficiențe. Principalele cauze care 
au frînat înaintarea mai rapidă 
spre adîncuri constau în folosirea 
incompletă a utilajelor din dotarea 
subterană a minelor — mașini de 
încărcat și greifere, utilizate la să
parea galeriilor și puțurilor — și 
utilizarea într-un procent de nu
mai 93 la sută a fondului de timp 
planificat pentru muncitori. La 
construcțiile de suprafață s-au 
manifestat neajunsuri provocate de 
studii geotehnice insuficient apro
fundate, care au dus la schimba
rea unor soluții în execuție, de 
preocuparea inegală a constructo
rului pentru realizarea anumitor 
obiective mai puțin importante. 
La toate acestea se mai adaugă și 

• ' faptul că unele întreprinderi — 
Uzinele mecanice de utilaj minier 
din Baia Mare, Uzina de mașini 
electrice și Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante din Bucu
rești — nu au livrat la timp di
ferite utilaje contractate pentru 
lucrările de investiții aflate în exe
cuție în această perioadă.

(Continuare în pag. a HI-a)

m Cetățenii din cartierul Berceni sînt 
“ cu... promisiuni

Hs Corespondență din Sofia — SuCCGSG 
ale poporului bulgar în întîmpinarea 
congresului partidului comunist

Duminică dimineață a avut 
loc la Doftana solemnitatea 
depunerii unor coroane de flori 
în memoria comuniștilor și al
tor deținuți antifasciști, care 
și-au găsit moartea acum 26 
de ani sub dărîmăturile celei 
mai cumplite închisori din 
tară. Au depus coroane de 
flori reprezentanți ai Comite
tului regional . Ploiești al 
P.C.R., Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din Repu
blica Socialistă România, Mu
zeului de istorie a partidului

comunist, a mișcării revolu
ționare democratice din Româ
nia, Comitetelor raional și o- 
rășenesc Cîmpina al P.C.R., 
Sfaturilor populare raional și 
orășenesc Cîmpina, numeroa
se întreprinderi și instituții 
din raionul și orașul Cîm
pina.

în aceeași zi, după peleri
najul făcut la cimitirul „Trei 
p?uni“, numeroși oameni ai 
muncii din regiunea Ploiești 
au vizitat secțiile muzeului.

(Agerpres)

Dumimca dimineața a plecat spre 
Sofia delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, care va par
ticipa la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar.

Din delegație fac parte tovarășii 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al P.C.R., 
precum și loan Beldean, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia.

La plecarea din gara Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Chivu Stoica, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Uie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, de membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv și 
seoretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și guvernului, conducători de

instituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost de față Ivan Mangov, în
sărcinatul cu afaceri a.i. 
Bulgaria la București, și 
siunilor diplomatice ale 
țări socialiste acreditați 
blica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați 
pe peronul gării au salutat cu căl
dură pe membrii delegației. Pio
nieri au oferit buchete de flori 
membrilor 
Comunist

al R. P. 
șefii mi- 
celorlalte 
în Repu-

delegației Partidului 
Român.

*

Zoe Dumitrescu-BUȘULENGA

In drum spre Sofia, delegația 
Partidului Comunist Român a făcut 
un scurt popas la Giurgiu. Mii de 
locuitori ai orașului, ieșiți în întîm- 
pinare la gară, au făcut o căldu
roasă primire. Un grup de pioniere 
au înmînat garoafe roșii membri
lor delegației. în timpul opririi tre
nului oficial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu tova
rășii Vasile Mateescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., președin
tele Sfatului popular al regiunii

Marin Drăgan, secretarBucurești,
al Comitetului regional București 
al P.C.R., cu reprezentanții organe
lor de partid și de stat ale orașului 
și raionului Giurgiu.

în aplauzele și uralele celor pre
zenți, trenul oficial și-a continuat 
apoi călătoria spre R. P. Bulgaria, 
delegația fiind salutată pe tot par
cursul, pînă la podul de peste Du
năre, de numeroși oameni ai 
muncii.

(Agerpres)

Educația estetică, după 
părerea noastră, nu este 
una care să intre 
te de vîrstă. Omul 
confruntat numai 
moșul în artă, 
construiește și viața în
tr-un fel care să poată 
purta numele de estetic. 
Și viața ne-o construim 
în fiecare zi a existenței 
noastre, de la naștere 
pînă la moarte. De aceea 
zicem că în privința edu
cației estetice nu încape 
limită de vîrstă. Dar, fireș
te, sufletul copilului, al a- 
dolescentului, al tînărului 
într-un cuvînt, este muii 
mai mlădios, primește mai 
ușor înrîuririle din afară.

Pe de altă parte, sufle
tul tînăr este solicitat de 
inerenta curiozitate uma
nă în mii de părți și dis- 
cernămîntul necesar, ne- 
fiind încă strîns dintr-o 
experiență, el se poate 
lăsa tentat mult mai ușor 
de o modă trecătoare, cu 
o latură de exhibiționism 
foarte accentuată prin 
stridențe supărătoare.

De aceea tînărului în 
primul rînd trebuie să i 
se facă educația estetică 
propriu-zisă. Și credem că 
trebuie să se pornească 
de la un punct de vede
re mai personal decît cel 
obișnuit. Adică tînărul va 
să fie învățat în primul 
rînd nu să privească un 
tablou, nu să asculte mu
zică, nu să citească o car
te. Ci să știe că trebuie 
să înceapă cu sine edu
cația estetică, aceasta 
nefiind altceva, în sensul 
ei cel mai larg, decît a-

în limi- 
nu este 
cu fru- 
dar își

cordul armonios al tuturor 
laturilor personalității.

Marii maeștri ai educa
ției în istoria culturii, gre
cii, așa înțelegeau paide
ia, arta dezvoltării armo
nioase a individului, care 
pornea de la treapta in
dispensabilă a cunoaște
rii de sine și tindea la ro
tunjirea unei personali
tăți frumoase, în care toa
te facultățile să se echi
libreze în chip estetic.

da Vinci, un Michelange
lo. într-adevăr, talentul, 
geniul sînt calități înnăs
cute ; dar nelucrate, fără 
muncă și știință, fără con
știința clară a țelurilor 
urmărite, ele se pierd.

Și totul trebuie să în
ceapă de la ființa inte
rioară și exterioară a ce
lui care se supune edu
cației estetice. Ținuta fi
zică și morală se armoni
zează în chip firesc. Nu

Umaniștii Renașterii tra
tau personalitatea umană 
ca pe o operă de artă, 
priveau cosmosul tot ca 
pe o operă de artă, cu 
care individul trebuie să 
se acorde și considerau 
din această pricină crea
ția artistică drept cea mai 
valoroasă activitate, cea 
care înnobilează mai mult 
ca oricare alta spiritul 
omenesc

Pentru noi, care vrem 
să fim și trebuie să fim 
umaniștii moderni ai lu
mii socialiste, și în spe
cial pentru tineri, aceste 
păreri se cer ascultate cu 
luare aminte pentru că 
ele au dat lumii un Fidias, 
un Sofocle, un Leonardo

să încep a enume-vreau 
ra principiile fundamen
tale de educație ale Re
nașterii, din Castiglione 
ori Erasm, nici din gre
ceasca Hristoitie. Dar nu 
pot să trec cu vederea 
neplăcutul efect asupra 
celor din jur produs de ti
neri cu capete buhoase, 
cu gesturi dezordonate, 
cu violențe verbale argo-

tice și care-și trag o fal
să, ieftină mîndrie din a 
spune cuvinte urîte, fără, 
să-și dea seama că tră
dează un mod rudimen
tar de gîndire și sensi
bilitate.

Abia pe baza înțelegerii 
acestor principii esenția
le poate fi fertil contactul 
susținut cu operele de 
artă, cu filozofia, cu cul
tura în genere. Numai a- 
tunci. Fiindcă dacă în 
tine e haos, dacă tu nu te 
supui regulilor de aur ale 
eticii și esteticii interioa
re, la ce-ți va sluji vede
rea artei ? Rezultatul con
templării estetice este 
pozitiv, înnobilează, trep
tat intelectul, spiritul. 
Educația estetică 
țiază moravurile, 
cește asperitățile sufle
tului, 
rile omenești spre zona 
frumosului natural și ar
tistic. Un tînăr care înva
ță să aprecieze tăcerea 
unei nopți înstelate, se în- 
fioară în fața unui asfin
țit plin de măreție ori sim
te explozia de vitalitate 
a unui .răsărit de soare, 
începe să acorde ființa 
lui cu natura cea mare, s 
plină de forțe. Nu poți K

Duminică dupa-amiaza, delegația 
Partidului Comunist Român a sosit 
la Sofia.

în întîmpinarea delegației, în 
gara Sofia, împodobită sărbătoreș
te, au venit tovarășii Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, Jivko Jivkov și 
Mitko Grigorov, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., Pencio 
Kubadinski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
Ivan Bașev, ministrul 
externe, Dobri Djurov, ministrul 
apărării, Sava Ganovski, președin
tele Adunării Populare a R.P.B., 
membri ai C.C. al P.C.B., numeroși 
oameni ai muncii.

afacerilor

Erau prezenți membrii amba
sadei Republicii Socialiste România 
la Sofia.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației buchete de 
flori.

în aclamațiile celor prezenți, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au îmbrățișat cu căl
dură.

De la frontiera româno-bulgară 
delegația a fost însoțită de Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., Ghero Gro- 
zev, prim-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe, și Peter Danai- 
lov, prim-secretar al Comitetului 
regional Ruse al P.C.B.

sub- 
îndul-

înalță preocupă-

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Havana

Alte știri din țară și de peste hotare
Bumbdcdria Jilava. Aspect din secfia ring (Foto Agerpresl

(părerile a doi foști mari fotbaliști ro
mâni: SILVIU BINDEA și ȘTEFAN FILOTI)

Rezultate din campionatele republicane de 
fotbal (categ. B), baschet, volei

Olimpiada 
sa h de

K
din 

două 
trase 

; în

qreu ulițele în pantă, 
pavate cu bolovani, 
ulițele cu ziduri ume
de și murdare, cu 
prăvălii mărunte, cu 
acoperișuri înghesuite 
și neqre, cu miros de 
vechi, de stătut.

„Cityrama" — au
tocarele cu imperială 
Si qhid sincronizat în 
opt limbi — te poartă 
prin Praga de Touros, 
prin Praqa Comercio, 
prin. Rossio, dar oco
lesc cartierul. Ghidul 
îti spune cu voce

Pom- 
închi- 

Nu 
din 
din 
pe 

de Berna, 
informează

marchizului de 
bal se înalță 
soarea orașului, 
departe, palatele 
Cartierul Albastru, 
Piața Spaniei, de 
Avenida 
Aici, te
ghidul, a trăit cîndva 
un om solitar. Nume
le lui era Gulbenkian.

Sînt puțini ani de 
cînd a murit. Era, în- 
tr-adevăr, un ursuz. 
Avea un sinqur prie
ten : pe Sir Heiiri De- 
terdinq — „napoleo-

maqazi- 
de 

broderii, 
blănuri, 

parterele

piața care-i poar
tă numele, un uriaș 
monument de marmu
ră albă amintește de 
marchizul de Pombal, 
ministrul care a re
construit Lisabona 
distrusă în urma cu
tremurului din 1755. 
Imaginea este simbo
lică : de o parte și de 
alta a soclului, două 
grupuri de bărbați și 
femei trudesc 
greu, împinqînd 
pluquri arhaice 
de boi costelivi
vale, pînă la fremă
tătorul Rossio, Aveni
da da Liberdade se 
întinde somptuoasă, 
străjuită de leandri și 
palmieri, de
nele nequstorilor 
bijuterii și 
arqintărie și 
instalate la
palatelor încărcate de 
stucaturi și leqende 
sînqeroase. Două ima
gini : sărăcia lucie si 
luxul opulent.

Alfama — spun 
qhidurile poleite — 
este cartierul cel mai 
vechi și cel mai pito
resc al orașului. Dea
supra lui, în vîrful 
colinei celei mai înal
te, Castelo de S. 
Jorqe domină capita
la cu zidurile sale pu
ternice, odinioară for- 
tăretjă romană și a- 
poi viziqotă. în „in
cinta arabă", în „in
cinta fernandină", pă
uni albi calcă maies
tuos pe peluze de iar
bă de un verde exu
berant, iar felinii fla
mingo își spală pe
nele delicate în bazi
ne de apă cristalină. 
Pînă aci însă urci cu

languroasă : „Alfama 
este inima Lisabonei". 
Dar inima aceasta 
sînqerează. De 40 de 
ani, pe zidurile zvîrli- 
te în dezordine de-a 
lunqul ulițelor șerpui- 
te, întunecate, mîini 
nevăzute înseamnă, 
noapte de noapte, 
protestul unui popor 
tinut între zăbrele. De 
40 de ani, turistul ce 
se abate pînă 
înfruntînd 
ascutit 
este
priviri de 
doi pași, 
de aur și 
se închină 
nului. în Alfama însă 
locuiesc brodezele, si 
docherii, și pescarii, 
sclavii unei întregi ar
mate de intermediari, 
ai unei piramide ie
rarhice mai înalte de
cît colina castelului. 
Aici colcăie nu numai 
mizeria, ci și ura.

în spatele statuii

aici, 
caldarîmul 

al Alfamei, 
întimpinat cu 

qheață. La 
neguțătorii 

de broderii 
în lafg ba-

nul petrolului". Locu
ia într-un 
iurat de 
număra 
obținute 
tarea lui
leum Company Ltd.", 
a lui 
troleum 
a lui 
Franqaise 
troles". Omenirea 
cunoscut 
boaie mondiale, 
tinentele au 
valuri de petrol, dar 
Gulbenkian își numă
ra, solitar dividende
le. Pe Avenida da Li- 
berdade blocuri înal
te arborează firme 
multicolore de neon : 
„British Petroleum", 
„Shell", „Esso" sînt 
„estranqeiros". Ave
nida da Liberdade nu 
își merită numele.

palat încon- 
palmieri si 
dividendele 

din exploa- 
„Iran Pefro-

„Turkish Pe- 
Company", 

„Compaqnie 
des Pd- 

a 
două răz- 

con- 
ars în

Horia LIMAN

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Ștefan DINICA

(Urmare din pag. I)

noiembrie, 
Concert de 
came rd. In

Grivița (comDletare 
— 9 i 11,15 > 13,30 î

PROGRAMUL I : Program 
muzical de dimineață (5,40). 
Salut voios de pionier (6,45). 
Melodii populare interpretate 
la diferite instrumente (8,10). 

de Emil Liptac (8,25). La micro-

• Teatrul de Operă și Balet : XERXES (specta
col prezentat de Teatrul Muzical-Brașov) — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA —
— 10, (sala Studio) DINU PĂTURICĂ — 19,30.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR
— 19,30.

16 noiembrie, 
Concert de 

De- 
Vor

• Studioul de concerte 
al Radioteleviziuni.

Marți,. 15 
ora 20)30 - 
de stat

loncelistul Pablo Casals (9,45)
lari: „Biblioteca micului cititor' , ____ __________
de stat din Baia Mare, dirijat de Gheorghe Velea (12,10). In- 
tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat (13,30). Pa
gini din opereta „Crai nou” de Ciprian Porumbescu (14,4.3). 
Cîntă Anca Agemolu și Adamo (16,15). Clasici al muzicii co
rale românești : Gavriil Muzicescu (1.6,40). Arii din operete in-

Muzica și filmul : ■ frag-

Vedere din cartierul Bierceni-Sud : blocuri noi, alei spațioase. O notă discordantă în viața cartierului o aduce deservirea necorespunzătoare a populației

„Tîrgul din 
pentru toți 

fenomenul

Casa Goleștdor (17.10). In țurul globului (18,03).
Cum sînt folosite utilajele 

Noi produse realizate de unități ale in- 
locale (18,40). Seară pentru tineret (19,00). PROGRA- 
Pagini vesele din operete (7,45). Actualitatea literară 

„Repuhlicâ, izvor de frumuseți” program .de cîntece 
■„ ' . ,,v . . \ I : „Ri

de Verdi ■ scenă și aria lui Rigoletto. scenă și due- 
Rigoletto din actul al ii-lea (12,25).’ „De prin 

emisiune de folclor (14.30). Recitalul teno- 
Amfiteatru literar.

Prezintă Gheorghe Stroia (17,40)

ino 
rpre- 
. Cu 

: jocuri 
De ce ? 

(15,30). Recita- 
loana Nicola , (16,00). Cronica iite- 

Bălan (17,40). Figuri și momente din istoria 
univ. Zeno 

- (19,40). 
naș își are nașul". Comedie de

atlas (11,03). De toate pentru 
duminică (13,13). Programul orchestrei de 
Radioteleviziunii Soliști : Mana Lătărețu : 
jori, Ion Luca Bănățeanu. Victoi Predescu 
(16,45). Teatru scurt; „Un. pachet de tutun n„LO 
18,20 . Programul orchestrei de estradă a Radiofeleviziuii 

?_ca Cerbacev și. Luigi tonescu (19,30) Carnavalul 
: Mic album distractiv (6.45) 

tru radiofonic pentru copii

Sorocinsk" de Musorgski
(12,10). Vreau să știu.: 
de rezonanță 1“ (15,30).

Suita pentru pian de 
Actualitatea

ansamblului polo- 
.Cappella Bydgosz- 

Musica Anti-

telic. Teatrul se numără 
printre mijloacele cele 
mai eficiente ale educa
ției estetice, așa incit 
frecventarea lui este, am 
zice, aproape obligatorie. 
Goethe în Wilhelm Meis
ter, roman prin excelență 
al educației, dădea tea
trului nenumărate semni
ficații de formație a sufle
tului și a portului exterior, 
a comportamentului oa
menilor tineri. Așa se ex
plică, probabil, și însem
nătatea teatrului în viața 
grecilor antici, atît de a- 
tenți la formarea unor ce
tățeni cit mai compleți. 
Frecventarea teatrului, a 
concertelor simfonice, 
galeriilor de artă, 
numentelor 
dar mai 
prinderea lecturii serioa
se, de idei, exercită o ne- 
îndoioasă influență bună, 
de formație a intelectului

dual cu binele colectiv, 
atitudine caracteristică o- 
mului vremii socialiste. Iar 
in educația estetică pro- 
priu-zisă își exercită in
fluența binefăcătoare toa
te artele cu care un tînăr 
contemporan se cade să 
fie cit de cit familiarizat. 
Educația estetică prin 
plastică, prin artele figu
rative formează ochiul, îl 
face apt de a primi fru
musețea culorilor, de a în
țelege acordul lor intim 
intr-un tablou ori intr-un 
vitraliu, sau de a-și siste
matiza viziunea în linii și 
volume, în forme frumoa
se, înțelegînd ritmurile no
bile ale unui templu grec, 
ale, unei catedrale gotice 
ori ale unei construcții 
moderne.

Educația estetică prin 
muzică sensibilizează ure
chea, sporește atenția 
lăuntrică și capacitatea

E.»-—-——J—, .PROGRAMUL I : Potpuriul
■ „Buchet de flori" de Dumitru 

Eremia (7,15). Cunoașteți aces
te cîntece ? (7,30). Moment poe
tic — interpretat de (linca To- 

moioveanu (8,25). Sfatul medicului : Nevralgia intercostală 
(9,30). Lucrări corale de Sigismund Todulă (10,03). Radiora- 
cheta pionierilor : „Soarele albastru". Scenariu științifico-fan- 
tastic de 1. M. Ștefan (10,30). Arii din opere interpretate de 
Leila Cincu (14,40). Melodii de Alexandru Mandi și George 
Grigoriu (16,15). Premiere de operă de-a lungul anilor : „Ma
dame Butterfly" de Puccini. Emisiune de Grigore 
Constantinescu (16,40). De la frescele Voronețului la Coloana 
infinită ~ ~ ............  *
Ritmurile cincinalului. Din sumar 
intrate în dotare ? 
dustriei 
MUL II 
(10,05).
(11,55). Ziare, ziariști, opinii (12,10). Opera Săptămînii 
goietțo" <’ " " "
tu) Gilda 
sate adunate' ___________
rului Cornel Fănățeanu (16.00), Amfiteatru literar. Realitate 
și ficțiune în artă. Prezintă Gheorghe Stroia (17,40), Melodii 
din filme (19,40). Transmisiunea concertului orchestrei de str>- 
dio și al corului Radioteleviziunii (19,50). Șirag de melod • 
(23,50).

PROGRAMUL I : Cîntece si 
țocuri populare (8,10). Moment 
poetic — interpretat de Maria 
Cupcea (8,25). Sfatul medicu
lui : Examenele de laborator 

(9.30). Orchestra de muzică popu- 
Șimjeul Silvaniei (9.35) Recitalul 

Ascultă- 
Cîntece 

cu melodia populară și interpretul 
-L.J „Miorița" din 
Aida Moga și Geor- 

Piese corale de Achim Stoia (16,40).
i, — violă La pian 

Radiosim-

PROGRAMUL I : Program 
9 Y IS EI *1i muzical de dimineață (6,25).
i i / ■ J *T 1 Moment poetic — interpretat

de Ion Marinescu (8,25). Sfatul 
medicului : Prevenirea îmbol

năvirilor în munca la furnale (9,30). Orchestra de muzică popu
lară a Casei de cultură din Reșița (9,35). Mari interpret! : vio- 
' — . — Emisiune literară pentru șco-

(10,30). Corul Ansamblului

rale românești 
terpretate de Vali Niculescu (17,00) 
mente din suita „Mitrea Cocor" de Sabin Drăgoi (17,30). Tri
buna radio. Sfera noțiunii de specialist modern. Vorbește Gh. 
Tănase, asistent universitar (18,03). Jurnal agrar. Din cuprins : 
Cum au fost folosite investițiile în cooperativele agricole de 
producție. Vorbește inginerul Eugen Alexe, prim-vicepreședints 
al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție 
(18,40). Melodii-magazin — emisiune muzical distractivă (21,00). 
PROGRAMUL II : Muzică de estradă de Flonca Dimitriu și 
Mauriciu Vescan (8,15). Muzică populară din Transilvania 
(8,30). Lectură fn premieră r „Voica" dr- Henriette Ivonne Stjhl 
— vol. II (fragment) — (10,05). Cîntece de Gherase D= 
11,07). Suita tinerească pentru pian de Hilda Jerea. I*,e 
tează compozitoarea (11,20). Din țările socialiste (11,30) 
scrisorile în față (12,10). Din comoara folclorului nostru 
din Oltenia. Prezentare de • Anca Giurchescu (12,25).
De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) 
lui sopranei Ioana Nicola . (16,00). 
rară de I. D. _ '
muzicii românești ; Alfonso Castaldi. Prezintă prof. 
Vancea (19,05). Concert-ghicltoare (muzică de operă) 
Teatru radiofonic : „Orice 
A. N. Ostrovski (20,30).

război mondial. 
Henri Ver- 
Inferpreți : 

Belmon- 
Catherine 

Marie Du-

— Week-end la 
Zuydcoote — co
producție franco- 
italiană, inspirată 
din romanul cu a- 
ce'ași titlu, de Ro
bert Merle. Filmul 
evocă evenimentele 
petrecute la Dun
kerque, la începu
tul celui de-al doi
lea 
Regia 
neuil. 
Jean-Paul 
do. 
Spaak, 
bois.

pe motiv că 
cartier va fi

în viitor de o 
troleibuz. Dar

a 
a mo- 

arhitectonice, 
cu seamă de-

tea Direcției de exploata
re P.T.T.R. promisiuni scri
se că la începutul aces
tui an li se vor instala 
posturile telefonice. Anul 
se sfîrșește și nu există 
speranțe că aceste pro
misiuni se vor transfor
ma în realitate.

După cum se vede, se 
pare că între I.T.B., Di
recția comercială a Sfa
tului popular al Capitalei 
și P.T.T.R. există o stra
nie întrecere în a întîrzia 
realizarea lucrărilor de 
care depinde îmbunătăți
rea deservirii cetățenilor 
din cartierul Berceni-Sud.

Iată de ce se impune 
ca Sfatul popular al Ca
pitalei să ia de urqentă 
măsuri pentru rezolvarea 
cerințelor îndreptățite ale 
locuitorilor din acest nou 
cartier al orașului.

I AFACEREA SAINT-FIACRE : Vi
18 , 20,30.
MONTEVIDEO — cinemascop 

11,45 14,45 , 17,45 r 20.30.
cinemascop (ambele serii) .: Mun

16 . 18,15, Lira - 16 ; 19,30
(ambele serii)

și sensibilității tinerelor 
generații. Mereu în con
tact cu operele de artă, 
tinerii vor suferi înrîurirea 
lor înnobilatoare și vor 
învăța individual sensul 
comunicării frumoase, es
tetice, pe care o vor apli
ca după aceea în relațiile 
lor cetățenești, colective.

In felul acesta, educa
ția estetică a personalită
ții devine o treaptă în pre
gătirea unei societăți su
perioare, în care valorile 
colective se vor realiza 
din suma valorilor indivi
duale duse la culmea po
tențialului lor etic și es
tetic.

Spre aceste culmi, cu 
pricepere și mai ales cu 
forța exemplarității în ac
țiunile noastre de profe
sori, trebuie să ne condu
cem ucenicii, tineretul nă
dejdilor noastre.

obligatorii în timpul sarcinii 
Iară a Casei de cultură din 
sopranei Arta Florescu (10,55). Coordonate culturale, 
torit întreabă — oamenii de cultură răspund (11,20) 
patriotice (12,30). întîlnire / L. ,___ _
preferat (13,30). Oichestra de muzică populară 
Brașov (15,00). Soliști de muzică ușoară 
ges Guetary (16,15) 
Studiaul tînărului interpret. Petrus Mederus 
Florina Cosighian (16,50). In slujba patriei (17,10). _______
pozion. înclinațiile individuale și cerințele sociale (18,40). Me
lodia zilei : „Secretul meu" de Elly Roman ; text de Mihai 
Dumbravă (19,30). Din viața de concert a Capitalei (22,20). 
PROGRAMUL II : Program de cîntece distractive (7,55). Pro
gramul orchestrei Filarmonicii de stat „Banatul" din Timișoa
ra, dirijată de Nicolae Boboc (9,03). Teatru radiofonic : „Ori- 
cît ar părea de ciudat". Scenariu de Dorel Dorian. Interpre
tează un colectiv artistic al Teatrului Mic din București (10,05). 
Ineluș-Invîrtecuș (emisiune pentru cei mici) - (15,30). Carnet 
plastic. Mari monumente arhitecturale : Versailles (17,40). 
Compozitorii au cuvîntul ; Dumitru Bughici. Intefviu luat 
de Gheorghe Firea (19.05) Seară de operă : „Bărbierul 
din Sevilla* de Rossini (19,45) Discuri inedite ; poemul simfo
nic „Din Italia" de Richard Strauss (orchestra filarmonică din 
Viena, dirijor, Clemens Krauss) (23,10).

de concentrare și, în ge
neral, dinamica vieții in
terioare. Urmărind furtu
nile muzicii beethoveniene 
sau calmele desfășurări 
geometrice ale muzicii lui 
Bach, tînărul va crește, va 
progresa în cunoașterea 
universului uman celui 
mai inlim. Iar cu poezia 
pătrundem, prin cuvîntul 
puternic și expresiv, crea
tor, în lumea ideilor și a 
marilor simțăminte, mani
festate nemijlocit. Intrăm 
mereu în alte viziuni, în 
alte perspective asupra 
lumii, ascultăm mereu ră
sunetul altor frămîntări și 
bucurii omenești și parcă 
le trăim, fiecare din noi, 
pe toate.

Arta dramatică ne emo
ționează încă și va emo
ționa cît va trăi sensibili
tatea omenească după 
regulile bătrînului și ade
văratului catharsis aristo-

ORAȘULU1 NEAPOLE t 
Dimensiuni) — 15 i 18 i

me $1 zarzavaturi. Din a- 
ceasțlă cauză cetățenii 
sînt obliqați să mearqă 
după cumpărături în cen
trul oțrașului sau la com
plexele comerciale din 
alte (Cartiere, aflate la 
cîțiva kilometri.

Nu trebuie să se creadă 
că profectanții n-au pre
văzut- șii pentru acest car
tier al Capitalei dotările 
comerciale necesare 1 
Dar aici și-au dat mîna 
tărăqănairea și lipsa de 
preocupase pentru deser
virea cetățenilor. Deschi
derea cellor două com
plexe conherciale (nr. 1 
format ditntr-un maqazin 
mixt de ptroduse alimen
tare și nealimentare, o 
cofetărie și ni. 2 care cu
prinde uniități de produse 
alimentare, mercerie-par- 
fumerie. tutungerie și un 
bufet) e ctmînată mereu. 
La începutul lui septem
brie, organele comerciale 
au trîmbițat prin afișe 
multicolore că „în cu- 
rînd'’ se vor deschide 
cele două complexe Re- 
ferindu-se la aceasta, lo
catarii cu. care am discu
tat spuneau că s-au 
săturat die promisiuni ; ei 
susțin că ar fi fost de pre
ferat să se fi adus cu 
luni în urmă mărfuri în 
unele compartimente fi
nisate, făiă să se aștepte 
momente solemne.

La direcția comercială a 
sfatului popular am aflat 
că constructorii au lucrat 
încet, iar mobilierul, fabri
cat de întreprinderea lo
cală din... Baia Mare (1) 
n-a sosit la timpul planifi
cat. Deci „cauze obiecti
ve". Dar cine decît direc
ția comercială trebuie să 
Ie evite ? Cînd vor putea 
intra, totuși, cumpărăto
rii în aceste magazine ? 
Probabil în jurul lui 15 
noiembrie, dar mai siaur 
pînă la sfîrșitul anului.

Aceasta lămurește cît 
de puțin sensibile la ce
rerile cumpărătorilor sînt 
unele organizații comer
ciale 1

Si în alte domenii ale 
deservirii, Bercenii au o 
situație aparte. Dacă ci
neva din cartier e nevoit 
— de exemplu — să che
me salvarea, nu are altă 
posibilitate decît să mear
gă la unul din cele două 
telefoane publice aflate 
la dispoziția a... 10 000 de 
cetățeni. Se înțeleqe că 
astfel solicitate, acestea 
își pierd repede „graiul*, 
în asemenea situații, ce
tățeanul este nevoit, în
deosebi noaptea tîrziu. să 
se ducă pe ios în alt 
cartier ca să dea un te
lefon. Multi locatari care 
au fost abonați la telefon 
înainte de a se muta în 
cartier au primit din par-

_____ PROGRAMUL I : Estrada ma-

M, i tinală (7,30). Moment poetic — 
i interpretat de Constantin Co- 

drescu (8,25). Sfatul medicului : 
Vitamina D (9,30). „Să, cîntăm 

împreună" — program muzical pentru cei mici (10,03). Piese 
folclorice de virtuozitate (10,15). Pe scenele cluburilor. Folclor 
și stilizare. Interviu cu maeștrii de balei I. Popescu-Județ și 
Petre Bodeuț (11,20). Cîntă Ioana Radu (11,45). Cîntece de Ni- 
colae Buicliu (12,30). Întîlnire cu melodia populară și interpre
tul preferat (13,30|. Arii din operete interpretate de Nicolae 
Târanu (14,40). Programul orchestrei de muzică populară „Du
nărea" din Oltenița (15,00). Luminile rampei. înregistrări din 
spectacolele Teatrului de operă și balet din București (16,40). 
Oameni de seamă din istoria culturii. Figuri de profesori uma
niști la Universitatea din București (17,10). In ju
rul globului (18,03). Dialog cu ascultătorii — emisiune de
Corneliu Leu (18,40). Emisiune literară. Vasile Alecsandri — 
folclorist (21,05). Muzică ușoară (22,38). PROGRAMUL II: 
Album muzical cu dedicație (7,55). „Cît e Banatul de mare" — 
muzică populară (8,30). Antologie de literatură universală : 
Pagini din volumul de nuvele „Șalul negru" de Luigi Piran
dello. Prezentare de prof. univ. dr. docent Al. Bălăci, membru 
corespondent al Academiei (10,05). Canțonete (11,07). Cîntece

Moment poetic — interpretat_ _______
fon, melodia preferată (8,30). Cîntece de loan Chirescu (10,03). 
Roza vînturilor : „Cu căpitanul Uragan în Oceania" (10,30). 
Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale săptămînii (11,20). O- 
pera săptămînii : „Rigoletto" de Verdi : monologul lui Rigo
letto, scenă, duetul Gilda — Rigoletto, scenă și duetul Gilda 
— ducele. Sofiști:: Nicolae Herlea, Ion Buzea, Magda lancules- 
cu, acompaniază orchestra simfonică a Cinematografiei ; diri
jor, Jean Bobescu (12,10). Cîntece pe versuri de George Coș- 
buc (12,36). Concertul pentru orchestră de coarde de Ion Du
mitrescu (12,45). Din albumul muzicii de estradă (14,08). Pagini 
din opereta „Tîrgul de fete" de Filaret Barbu (14,40). Din co
moara folclorului nostru. Popas la Siriu — Valea Buzăului 
(16,40). Drumeții veseli. Tema „Mărci poștale românești"
(17,10). In Jurul globului (18,03). Ritmurile cincinalului. Noi 
capacități de producție în industria chimică (18,40). Concert 
de melodii românești (19,35). Teatru radiofonic. Premieră ; „Ju
piter se amuză" de A. J. Cronin (20,30). Piese corale de con
cert (22,45). PROGRAMUL II : Valsuri din operete (7,45). Mu
zică populară din Moldova (8,30). Programul orchestrei Filar
monicii de stat „Oltenia" din Craiova, dirijată de Theodor 
Cnstin (9,03). Miorița. Eroi ai cîntecului populat : Pintea Vi- 
teazu. Prezentare de Mihai Negulescu (10,05). Matineu de ope
ră : fragmente din 
(11,20). De toate 
„Atențiune, apare 
Doine și jocuri populare (17,10), 
Adalbert Winkler La pian compozitorul (17,30) 
teatrală (17,40). Concert ghicitoare — muzică de cameră (18,00). 
Concert de melodii românești (20,30). Concertul pentru or
chestră de Ovidiu Varga (21,05). Antologia discului : George 
Enescu — poet și gînditor al viorii. Prezintă prof, univ, George 
Manoliu (21,45). Moment poetic. „Poeme" de Ion Caraion 
(22,30). Simfonia „Primăverii" de Marțian Negrea (23,10).

i 20,45.
NĂICĂ ȘI BARZA -

Noi — 9 — 21 în conți-

— cinemascop : Republica — 9 ;
16.15 1 18,45 ; 21,15, Tomis - 9 i 
16 i 18,30 i 20,45 (la ambele com- 
de ani), Victoria (completare Ori- 
nr. 6/1966) — 9; 11,15; 13,30 i 
20,45, Flamura (completare Vox
11.15 , 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

Lucea- 
18 1 20,45, Arta — 9 i

studențești (12,00). Buchet de melodii populare (14,30). Muzică 
ușoară la orgă electronică și vibrafon (15,10). Studioul tînărului 
interpret. Soprana Silvia Voinea. La pian, Irina Botez (17,10). 
Limba noastră — vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). So
nata nr. 2 pentru vioară și pian de Ludovic Feldman (18,00). 
Muzică populară interpretată de Ileana Constantinescu și Pa
vel Tornea (18,35). Actualitatea muzicală (19,05). Gaudeamus 
(emisiune pentru studenți) — (20,30). Opera săptămînii : „Ri
goletto" de Verdi : scenă și aria Gildei. Solistă : Iolanda Măr- 
culescu. Acompaniază orchestra de studio a Radioteleviziunii ; 
dirijor, Alfred Alessandrescu (20,50). Muzică ușoară de H. Mă- 
lineanu și Radu Șerban (21,05). O istorie a muzicii în capodo
pere. Ascultînd împreună cu Wagner, Simfonia a IX-a de 
Beethoven. Prezintă George Bălan (21,35). Cîntă Dorina Dră- 
ghici (22,20). Moment poetic. „Icoane din Carpați* (22,30).

noiembrie. 
Filarmonica 

„George Enescu" 
prezintă un concert pen
tru studenții bucureșteni 
in program : lucrări de 
Beethoven, Cesar Franck, 
Walter Mihai Klepper.

Joi, 17 noiembrie, ora 
19,45 — Concertul or
chestrei de studio și al 
corului Radioteleviziunii. 
Dirijor • Constantin Bo
bescu. Dirijorul corului: 
Aurel Grigoraș. Progra
mul cuprinde : Concertul 
nr. 2 op. 46 pentru orgă 
și orchestră de Paul Hin
demith. Solist: Horst 
Gehann ; „Regina ostro- 
gotilor" — baladă pentru 
cor și orchestră de Cons
tantin Bobescu frag
mente din opera „Obe
ron" de Karl Maria von 
Weber. Soliști: Petre 
Stefănescu-Goangă, Cor
nel Stavru, Elena Dima- 
Toroiman, Dorothea Pa- 
lade, lulia Buciuceanu și 
Ludovic Spiess.

Sîmbătă, 19 noiembrie, 
ora 20 și duminică, 20 
noiembrie, ora 11 — Or
chestra simlonică a Fi
larmonicii de stat „Geor
ge Enescu", dirijată de 
Mircea Crist eseu, pre-

• WARLOCK — cinemascop Sala Palatului (seria 
de bilete 1 811 — orele 19,30), Patria (completare 
Năică și barza) — 9; 12; 15; 18; 21,.Feroviar —
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Excelsior — 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30,- Melodia (comple
tare Orizont științiilc nr. 6/1966) — 9 t 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
• TUNELUL
11,15; 13,45;
11,15; 13,30; 
pletarea 6 000 
zonl științific 
15,45; 18,15; 
Marisj.— 9 ;
• MAGAZINUL DE PE STRADA MARE
făriil - 10 ; 12,30 ; 15.15 
12 ; 15 : 18 , 20,45.
® RIO ESCONDIDO : Cinemateca — 16,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop: 
București - 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,45; 21, 
Gloria (completaie Orizont științific nr. 6/1966) 
- 9; 11,30; 14,30, 17,30; 20,30.
• MĂRTURISIRILE UNUI DOMN CU CAMERĂ 
MOBILATĂ : Capitol (completare Pulna 500) — 
8,30; 11 ; 13,30; 16 i 18,30; 21, Aurora (com
pletare Invizibilul vizibil) — 9,30 ; 11,30 ; 15,45 ; 
18 : 20,30.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop: Festi
val (completare George Coșbuc, cfritărețul pă- 
mîntului românesc) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 
18,45 i 21,15, Modem (completare Invizibilul vi
zibil) — 9; 11,30; 14; 16,30, 18,45 f 21,15.
• IANOȘIK — cinemascop (ambele serii) : Lu
mina - 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• ANGELICA MARCHIZA „ÎNGERILOR* — ci
nemascop : Central (completare Timpuri, legen
de, oameni de știință) — 8,45 i 11,30; 14,15 j 
17,15 ; 20,15.
9 FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I : Union (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Galați) — 15,30 ; 17,45 ; 20,30, Flacăra 
(completare Invizibilul vizibil) — 15,30 -, 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 9.
• FOTO HABER : Doina (completare Liniște) —‘ 
11,30; 15,45; 18,15
• ANACONDA —
3 X 3 ”... î : Timpuri

descoperi tainele naturii, 
nu-i poți stăpîni și dirija 
puterea pînă ce n-o iu
bești. Metodele științei nu 
se învață numai în labo
rator, ci și în uriașul tem
plu dl naturii, al mamei 
universale. De la natură 
au învățat oamenii Re
nașterii observația și a- 
naliza și orice savant, 
după părerea noastră, 
trebuie să fie un excelent 
naturalist. Șl aci se vede 
legătura, de multe ori in
vizibilă, între educația 
estetică, aceea care dez
voltă facultățile percep
ției frumosului, și educa
ția științifică și filozofică, 
menită să conducă la 
descoperirea adevărului. 
Amîndouă se completea
ză cu educația etică, a- 
ceea care duce la înge
mănarea binelui lndivi-

— Warlock — 
film realizat în 
S.U.A. de Edward 
Dmyfryk, după un 
roman al lui Oakley 
Hall. Este o pro- 
duejie gen „wes
tern" în care spec
tatorul poafe vedea 
cum populajia unui 
orășel de frontieră 
este la discreția 
unor răufăcători. In- 
ferprefi : Richard
Widmarck, Anthony 
Quinn, Henry Fon
da, Dolores Mi
chaels, Dorothy Ma
lone.

— Minunata An
gelica — copro
ducție franco-ger- 
mano-italiană, după 
romanul „Drumul 
spre Versailles” de 
Anne și Serge Go- 
Ion. în rolul titular: 
Michele Mercier, 
eroina numită în fil
mul precedenl
„marchiza îngeri
lor' care trăiește 
no1 aventuri spec
taculoase. Regia : 
Bernard Borderie.

Făcînd un tur aerian 
deasupra cartierului bucu- 
reștean Berceni-Sud ți sa 
înfățișează o priveliște! 
cunoscută : blocuri paste
late, gradate în înălțime 
tntr-o armonie plăcută,, 
alei asfaltate, spatii: 
verzi. O întîlnești și în 
Drumul Taberei, Balta 
Albă, Șoseaua Giurqiului 
și în celelalte noi cartie
re. Dar cei peste 10 000 
d9 locuitori care trăiesc 
în Berceni-Sud cunosc si 
diferențe față de cele
lalte cartiere. Dacă ce
lelalte sînt leqate di
rect cu centrul Capita
lei prin mijloace de trans
port în comun, au la în
demână maqazine, oficii 
telefonice, chioșcuri de 
ziare, unități de deservi
re, cartierul Berceni-Sud 
este lipsit de toate aces
tea.

în numeroase scrisori 
adresate redacției, cetă
țenii arată că, deși au 
trecut mai mult de trei 
ani de lă darea în folo
sință a primelor blocuri, 
ei întîmpină și azi serioa
se dificultăți în aprovi
zionarea cu mărfuri cu
rente — pîine, lequme, 
carne, lapte, ziare, tiaări 
etc. ; deservirea postă-te- 
lefon este nulă iar de
plasarea către locurile de 
muncă și reîntoarcerea se 
fac în condiții foarte grele.

Problema numărul 1 
pentru noi — ne spunea 
Boris Bucovan, locatar al 
blocului 04 — este trans
portul în comun. Este sin- 
qurul cartier nou care nu 
are o leaătură directă cu 
centrul orașului.

De multă vreme cetățe
nii cartierului au adus la 
cunoștința conducerii 
I.T B această doleanță, 
au făcut felurite propu
neri de rezolvare. Situîn- 
du-se pe o poziție riqidă, 
conducerea I.T.B nu și-a 
însușit nici una din propu
nerile a căror aplicare ar 
fi ameliorat cît de cît 
condițiile de deplasare a 
locuitorilor din BeTcenL 
cerîndu-le mereu să aibă 
răbdare 
acest 
deservit 
linie de 
cît de apropiat sau în
depărtat este „viitorul" la 
I.T.B 7 Se împlinesc doi 
ani de cîud s-au întins 
firele aeriene. Cît va mai 
trece pînă cînd vot înce
pe să circule troleibuze
le ? Nimeni nu dă un răs
puns precis.

în ce privește deservi
rea comercială. în tot 
Cartierul funcționează o 
băcănie un maaazin de 
produse lactate st meze
luri, un centru de pîine si 
două chioșcuri cu leau-

tare Soarele rănit) — 8,30 — 13,30 în continu
are ; 16; 18,30; 21.
• ZOREA- GRECUL : Buzești — 15 17,45 ; 20,30.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Crîngasi - 
15,30 ; t8 ; 20,30.
• LAGUNA DORINȚELOR : 
Orizont științific nr. 6/1966)
16 ; 18,30 ; 21.
• VERIFICAT, NU EXISTA MINE I : Bucegi 
(completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Bacău) — 9,30 ; 12,15 t 15 -.
17.45 : 20,30
• CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS ; Unirea (comple
tare Deschiderea noului an universitari — 15,30; 
18; 20,30.
• MAIGRET ȘI
tan — 15,30 ;
• CASA DIN
Miorița — 9 ; 1
e CENUȘĂ —
ca - 16 . 18,15, Lira - 16 ;
• CLEOPATRA — cinemascop
PODUfat - 10; 16; 19,30.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Moșilor (completare
în orașul lui Pușkin) — 15,30 18 ; 20,30.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Cosmos (completare 
Centum anni Academlae) — 16 ; 18 ; 20,15.
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Viitorul 
(completare în orașul lui Pușkinl — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Colentina 
(completare Prezintă pisica) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• CĂLĂTORUL CU BAGAJ : Volga (completare 
Invizibilul vizibil) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 -, 20,30.
• FEMEIA NISIPURILOR : Floreasca — 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 20,45.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
Progresul (completare Soarele rănit) — 15,30 ; 18 ; 
20,45.
■ STEAUA FĂRĂ NUME : Drumul Sării (com
pletare Soarele rănit) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• YOYO : Ferentari (completare Ziua recoltei) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ALFABETUL FRICII : Cotroceni — 15,15 ; 18 ;
20.45
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT — ambela
serii : Pacea — 15,45: 19

nuare.
• CELE 4 ZILE ALE
Giulești (completare
20,45
• DILIGENTA : înfrățirea între popoare (com
pletare Vizita conducătorilor de partid șl de stat 
tn regiunea Galați) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Rahova (completare Soarele rănii) — 15,30 : 18 i 
20,30.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA I : Dacia (comple-

isiune pentru tinerii 
emisiune de Aria 

Rapsodia regelui" de Igor 
- (20,50), Toccata pentru 

(23.10). Muzică de dans (23,37).

PROGRAMUl I : Concert de 
dimineață (6,10) Clubul voio
șiei (8,00) „Transmitem pentru 
sate" (9,30) Din albumul melo
diilor preferate (10,10) Radio 

toți (12.00) Estrada muzicală de 
i muzică populară a 
si losif Mibuț Diri- 
a Si George Vancu 
n" de Sfito Andras

. .„L- 6 Cerbacev 5' Luigi tonescu (19.30) Carnavalul note
lor (22,25) PROGRAMUl II : Mic album distractiv (6 45) Cîn
tece de viată nouă (7,00) Teatru radiofonic pentru copii • pe- 
Ire Ispirescu" - scenariu de Grigore Băjenaru (8,30). Transmi
siunea concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
..George Enescu", dirijor, Mircea Cr.ste.seu (11.00) tn pauză - 
Actualitatea cinematografică Cine știe, cîșfigă - Concurs în 
instanță Cazul Otihei, eroina romanului Iul G Călinescu 
(partea a Il-a) - (14.30), Arii din opere interpretate de teno
rul Ludovic Spiess (15,45) Melodii magazin - emisiune mu
zical distractivă Expoziția de. muzică ușoară (16.30) Recita
lul violonistului Ștefan Gheorghiu (17.15) Opereta ..Frumoasa 
mea doamnă" de Loewe (montaj muzical-li'terar) - (17,59), Vă 
invităm la dans (20,00). în lumea operei cu Mario Lanza il 
Teodora Lucaclu (22,40). Cine cunoaște ritmul... dansează 
(23,46), . .

zintă: „Divertismento"
pentru orchestra de coar
de de Bela Bartok; 
Simfonia de cameră de 
Anat ol Vieru -, Concertul 
pentru pian și orchestră 
in Sol major de Ravel, 
„Pinii din Roma" de Res
pighi. Soliste. Nicole 
Henriot (Franța) și 
Martha Kessler.

• Sala mică a Palatu
lui.

Marți, 15 noiembrie, 
ora 20 — Concert de mu
zică veche, tn interpre
tarea 
nez „I 
tiensis Pro 
qua".

Miercuri, 
ora 20 —*
cvartete de Brahms, 
bussy, Ionel Perlea. 
interpreta : George Nico- 
lescu, Dorel Tincu, A- 
lexandru Todicescu și 
Stefan Metz.

Vineri, 18 
ora 20 —
muzică de 
program : lucrări de Beet
hoven, Haydn, Mihail 
Andricu Interpretează : 
Maria Cardaș, N. Maxim, 
C. Onofrei, O. Popa, W. 
Bargiel, I. Caloianu, 
Mircea Opreanu, N. Ră- 
dulescu, A. Capitanovici, 
Boris Boicu.

PROGRAMUL I : „Să fredo- 
nărn împreună aceste melodii" 

fCj Bi i ■ Jy «■ (7,30). Moment poetic — inter-
pretat de Ștefan Braborescu 

, „ (8,25). La microfon, melodia
preferată (8,30). Statul medicului: Duodenitele (9,30). Coruri 
bărbătești (10,03). Emisiune muzicală pentru șco- 
n-, Iez3yr m,uzica! universal: „Lacul lebedelor" de Piotr 
Ilicr Ceaikovski (10,30). Revista literară radio (11,20) Piese 
vocale și orchestrale de estradă (14,08). Arii din operete in
terpretate de Anton Negoițescu (14,40). Programul orchestrei 
de muzică populară „Plaiurile Bistriței" din Bacău (15.00) Ca
dran cultural (17,10). Cine știe, ctștlgă. Concurs în in
stanță. Cazul Otiliei, eroina romanului tur G Căli- 

f) “ (21'05) Succese ale muzicii de dans 
’/ PROGRAMUL II : Muzică populară din Muntenia (8.30). 

Brhliolecă de literatură română. „Jocul cu moartea" de Zaha- 
na Stancu (10,05). Soliști ai Operei de stat din Timisoara E- 
mi) Rotundu și Adriana Ciuciu (10,20). Melodii populare (11.40). 
„Sub steagul partidului" — proqram de cîntece (12,00). Revista 
revistelor economice (12,10). La clarinet. Nicolae Băltită (13,18), 
Muzică ușoară pe discuri Electrecord (15,10) Recitalul basului 
Traian Popescu (16,00} Om folclorul muzical aj popoarelor 
(16,15). Scriitori ai secolului XX : Matei Caragiale Colabo- 

acad. D. Panaitebcu-Perpessicius și criticul literar Liviu 
, 'n- ^elecțiuni din programele de muzică populară

ale săptămînii (18,35). Concert de muzică ușoară susținut de 
soliști; Luminița Cosmm, Gică Petrescu, Margareta Nicolova, 
Johny Dorelli și de orchestrele Paul Ghentzer și Perez Prado 
(19,50) Călătorie în istoria civilizației (em 
ascultători) „Creația lui George Enescu* 
Brumaru (20,30) Seară de operetă : 
Novello (primă audiție radiofonică) 
pian și orchestră de Respighi

MIERCURI
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(Agerpres)

Campionate
românesc:

Știri culturale
mai

mare nevoie de în
curajarea publicului

I

(Urmare din pag. I)

poate ieși. de luptă ?

CUM VA FI VREWtÂ

O 
de 
e- 
ar

fără 
fizi- 
Este 
știe

Au fost de față membri ai am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

In memoria lui

în dis- 
activitatea

după care vor mai susține alte două 
concerte la Ploiești și Sibiu.

(Agerpres)oas-
Pe primul loc la indi- 
compus : Elena Ceam- 

(România) cu 38,40 
și Brehme Mathias

competiții

OLIMPIADA DE ȘAH
în turneul final al Olimpia

dei de șah de la Havana s-au 
disputat întîlnirile rundei a 
8-a. Echipa României conduce 
cu 2--1 în meciul cu selecțio
nata Bulgariei și, înaintea în
cheierii partidei întrerupte, se 
află pe locul 6 în clasament. 
Alte: rezultate: Argentina— 
Cehoslovacia 2-1 (1);‘u.R.S.S,- 
R. D. Germană 2—1 (1); Spa
nia—Islanda 1—1 (2); Ungaria- 
Danemarca 2—0 (2); Norvegia- 
Cuba 1,5—0,5 (?); S.U.A.—Iu
goslavia 1,5—1,5 (1).

GIMNASTICA. — Tn sala 
sporturilor din Cluj s-a dispu- 
jpVjntilnirea de gimnastică din- 
Ț' reprezentativele României 
șt , 2 D. Germane. La feminin, 
victoria a revenit gimnastelor 
române, iar la masculin, 
peților. 
vidual 
pelea 
puncte 
(R.D.G.) 56,20 puncte.

HANDBAL. — în sala Flo- 
reasca au început ieri între
cerile feminine de handbal 
pentru „Cupa orașului Bucu- 
rești**.' Iată rezultatele: Bucu
rești — București (tineret) 9—6 
(4—4); Belgrad — Moscova 
10—8 (7—2). Competiția conti
nuă azi după-amiază.

BASCHET. — Turneul echipe
lor bucureștene de baschet 
Steaua, Dinamo, Politehnica și 
Rapid — contînd pentru pri
ma parte a campionatului mas
culin al categoriei A — s-a în
cheiat aseară. în sala Floreas- 
ca, o dată cu tradiționalul 
derbi Steaua — Dinamo. Di- 
namoviștii au învins cu 81—73.

Alte rezultate: masculin (e- 
tapa a IX-a): Academia Mili
tară București — Universitatea 
Cluj 65—85 ; feminin (etapa a 
III-a) : Politehnica București — 
Voința Brașov 75—27.

VOLEI. — Nici ieri, pe teren 
propriu, jucătoarele de la 
C.P.B., altădată printre frun
tașe, n-au reușit o victorie 1 
Adversarele lor, echipa C.S.M.- 
Sibiu, au folosit din plin prile
jul oferit de forma neașteptat 
de slabă a „poligrafelor", în- 
torcîndu-se acasă cu o primă 
și valoroasă victorie (scor 
3—2).

Alte rezultate : feminin Dina
mo — I.C.F. 3—0, Rapid — Fa
rul 3—1, Penicilina — Țesătura 
3—0, Știința Craiova — Uni
versitatea 3—2 ; masculin 
Steaua — Tractorul 3—1, Ra
pid — Alumina 3—0, Petrolul
— Dinamo 0—3, Politehnica 
Galați — Politehnica Brașov 
3—0, Politehnica Timișoara — 
Progresul Brăila 3—1, Viitorul
— Minerul 3—1.

FOTBAL: categoria B
Seria I. C.F.R. Pașcani—O- 

țelul Galați 2—0 ; Poiana 
Cîmpina—Dinamo Bacău 2—0; 
Metalurgistul București—Ști
ința București 3—0 ; Oltul 
Rîmnicu Vîlcea—Dinamo Vic
toria București 2—1 ; Siderur- 
gistul Galați—Ceahlăul Pia
tra Neamț 1—0 ; Flacăra Mo- 
reni—Progresul Brăila 1—0 ; 
Metrom Brașov—Chimia Su
ceava 0—1. în clasament, con
duc DINAMO BACĂU și SI- 
DERURGISTUL GALAȚI.

Seria a Il-a. Minerul Baia 
Mare—Vagonul Arad 3—2 ; 
A.S.A. Tg. Mureș—Crișul O- 
radea 1—0 ; Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii—Minerul Lu- 
peni 2—0 ; Unirea Dej—C.F.R. 
Timișoara 2—3 ; A.S. Cugir— 
Gaz metan Mediaș 7—0; 
C.F.R. Arad—C.S.M. Sibiu 
3—1 C.S.M. Reșița—Clujeana 
1—0. în clasament conduce 
A.S.A. TG. MUREȘ.

PRONOSPORT
Poiana-Dinamo Bacău 
Metrom-Chimia Suceava 
OltupDinamo Victoria 
Minerul B.M.-Vagonul 
A.S.A. Tg. Mureș-Crișul 
Unirea Dej-C.F.R. Tim. 
C.S.M. Reșița-Clujeana 
Bologna-Napoli 
Brescia-Milan 
Foggia-Fiorentlna 
Juventus-Cagliari 
Lecco-Torino 
Venezia-Mantova

(1—0)
(0-0)
(1—2)
(1-0)
(0-0)
(0-0)

1
2
1
1
1
2
1
1
x
2
1
x
X

Pe scurt de
• în cadrul turneului interna

țional de scrimă de la Berlin, 
sportivul român Ionel Drîmbă a 
cîștigat proba dă floretă, totali
zed în turneul final 6 victorii.

• Ieri, în campionatul european 
de fotbal: La Sofia, Bulgaria _ a 
învins cu 4—2 (3—0) Norvegia.

Hll

suporterilor proprii. Căci la urma 
urmei, a juca pe terenul tău nu 
presupune alt avantaj — gazonul 
este aproximativ la fel pe toate 
stadioanele, terenul de joc are re
lativ aceleași dimensiuni oriunde ; 
dar beneficiezi de faptul că joci 
în fața publicului „tău", pe care-1 
simți alături, dăruindu-ți, ca prin- 
tr-o transfuzie, putere de J 
încredere în victorie.

O mare parte a publicului, în 
rîndui căruia mă număr, este pe 
bună dreptate nemulțumită de ca-

I ÎNTOARCEREA delegației
I CONSILIULUI GENERAL A R LU S-
I

prin- h 
luptă, |

•I

Zilele acestea au sosit la redacție un mare număr de scrisori, 
ecouri, luări de poziție în legătură cu problemele ridicate în ar
ticolul „Pe marginea victoriei în meciul cu Elveția" publicat în 
„Scînteia" nr. 7152 din 4 noiembrie a.c. Spicuim cîteva păreri: 
„Mă asociez celor scrise în articol" (Aurel Popescu, Călimănești); 
„Aveți dreptate, cronica pe care o criticați are un ton negativist 
ce contrastează cu etica sportivă" (Dobre Ștefan, București); 
„Sportivii au nevoie de încurajările publicului și ale presei" (V. 
Constantinescu, Ploiești); „Sînt cu totul de acord; de ce atîta lipsă 
de dragoste pentru fotbaliști din partea unor spectatori, din partea 
unor cronicari sportivi ?** (Tiberiu Dîrlea, corn. Galșa, regiunea 
Banat); „De mult simțeam necesitatea unui articol ca cel publicat 
în „Scînteia" (Florian Petrescu, București).

In legătură cu problemele ridicate în articolul citat, un redac
tor al ziarului nostru a solicitat părerile a doi binecunoscuți vete
rani ai fotbalului

Momentul cînd spor 
tivul are cea

SILVIU RINDEA 
Extrema dreaptă a Ripensiei 
Timișoara și a reprezentati
vei României între 1932-1941.

De 28 ori internațional.

Observ cu satisfacție că 
cuțiile referitoare la 
fotbalistică se subliniază rolul im
portant pe care-1 au spectatorii 
pentru buna desfășurare a meciu
rilor, cît și pentru obținerea de că
tre echipa favorită a unui rezultat 
favorabil. Este un lucru binecu
noscut că încurajarea entuziastă 
din partea publicului constituie 
pentru fotbaliști un puternic for- 
tifiant, un tonic ce le insuflă noi 
forțe, noi energii. Echipa susținută 
de spectatori prinde parcă aripi și, 
cu resursele fizice și morale mereu 
împrospătate, își mărește conside
rabil capacitatea de luptă sportivă.

Am jucat fotbal circa 20 de ani, 
o bună parte într-una din cele mai 
bine apreciate echipe ale Româ
niei — Ripensia — alături de cu- 
noscuții Dobay, Pavlovici, 
mani, precum și un mare număr 
de meciuri în echipa națională. Și 
pot afirma, din întreaga această 
experiență, că încurajările publi
cului sînt adeseori un element ho- 
tărîtor al victoriei. Exemple ? A- 
leg cîteva din noianul de amintiri.

...Ripensia susținea la Timișoa
ra un meci cu Universitatea 
Cluj. Miză mare: finală de 
campionat. Eram conduși cu
3—2 și ne cam slăbiseră forțe
le — insistasem, se pare, prea 
mult la începutul jocului. întreve
deam înfrîngerea și în rîndui echi
pei începuse să-și facă loc adver
sarul cel mai cumplit al sportivu
lui — resemnarea. Se cuibărea în 
suflet gîndul: ei, nu-i nimic, 
nici locul al doilea nu-i de rușine. 
Dar... publicul nostru n-a fost de 
acord. Și cînd s-a pornit odată 
„galeria** timișoreană, parcă am 
fost luați pe sus ; am 
de oboseală, am uitat și că 
tem conduși, parcă ni s-a 
cins sîngele" și... am marcat 
goluri fără să mai primim 
unul ! Victorie ! Victorie — a noas
tră. dar și a publicului ! Sau, un 
meci internațional — partida Ro- 
mânia-Iugoslavia din 1934, jucată 
pe fostul stadion O.N.E.F. (azi sta
dionul „Republicii**). Selecționata 
noastră a pornit tare și a deschis 
scorul. Iugoslavii, formație redu
tabilă, au egalat în repriza se
cundă. dominau și ne presau insis
tent. Noi ne pierdusem suflul ; nu 
ne mai mergea jocul. Publicul însă 
ne-a încurajat puternic — parcă și 
acum aud „peluzele** scandînd fre
netic : „Ro-mâ-ni-a“, „Ro-mâ- 
ni-a !“ în trei minute am luat din 
nou conducerea și am cîștigat. Vic
torie — a noastră, dar fără îndoială 
și a spectatorilor !

Am ales aceste două exemple 
pentru că ele ilustrează importan
ța susținerii de către public mai 
ales în momentele dificile ale unui 
joc. Desigur este de înțeles că 
spectatorul se simte înclinat să 
aplaude în special atunci cînd 
chipa sa domină, cînd ea se află 
în atac. Ca fost fotbalist pot să 
spun că pentru sportivul de De te
ren au însă o imnortanță mult mai 
mare încurajarea și susținerea în
deosebi în momentele critice, cînd 
adversarul domină, cînd tu numai 
reușești să înjghebezi un atac, 
cînd începi să simți că te lasă for
țele. In special în asemenea mo
mente se înmulțesc greșelile : or — 
ceea ce spectatorul din tribună poa
te că nu știe îndeajuns — jucătorul 
care a făcut o greșeală, a dat o 
pasă la adversar, a trimis o minge 
fără adresă, resimte instantaneu 
povara greșelii, încearcă o puterni
că nemulțumire și amărăciune. Și

atunci intervine rolul spectatorilor, 
care se pot manifesta în două fe
luri : fie prin încurajare, ajutînd 
jucătorul să-și biruie acest senti
ment și să-și recapete încrederea, 
sau, dimpotrivă, prin desolidari
zare, prin manifestări violente, a- 
gresive (fluierături, vociferări) care 
adîncesc și mai mult demoralizarea, 
în asemenea cazuri nu este de mi
rare că jucătorul sau chiar întrea
ga echipă va merge din greșeală în 
greșeală, intrînd într-un cerc vi
cios din care nu mai

Puțini se gîndese că printr-o ast
fel de manifestare se înglobează 
între factorii morali ai înfrîngerii.

Vreau să fiu bine înțeles. Nu 
pledez pentru orice fel de încura
jare. Nici nu intenționez să-i scuz 
cumva pe acei sportivi care, ne
pregătiți și nepăsători, nu apără cu 
tot devotamentul culorile clubului 
sau, și noi la aceste cazuri ne 
referim în special, ale echipei 
naționale. Sînt, din păcate, în fot
balul nostru jucători care se pre
gătesc superficial, se „plictisesc** 
repede la antrenamente și, firesc, 
se comportă slab la meciuri. Este 
un drept al publicului de a-și ma
nifesta dezaprobarea față de cali
tatea scăzută a unui meci, față de 
jocul acelor fotbaliști pentru care 
„terenul** preferat sînt .. ringul de 
dans, șprițul, cărțile de joc etc. Dar 
nu-i pot înțelege pe spectatorii 
care, în orice moment, la orice gre
șeală, încep să huiduie, să fluiere, 
demoralizînd echipa.

Și, repet, toate acestea sînt atît 
mai valabile cînd este vorba de 
echipa națională. Aș merge pînă 
la a susține că, atunci cînd joacă 
echipa reprezentativă a țării — 
oricum ar fi ea alcătuită, pe placul 
sau nu al spectatorilor, oricum ar 
juca, ea — datoria, obligația publi
cului este să o încurajeze și să o 
susțină din primul pînă în ultimul 
minut de joc.

Fiindcă am amintit mai sus de 
partida România-Elveția, nu cre
deți că în repriza secundă a fost 
învinsă însăși acea parte a publi
cului spectator care n-a ajutat e- 
chipa noastră să depășească mo
mentele critice, ci, dimpotrivă, prin 
atitudinea sa, i-a micșorat poten
țialul

Cotor-

uitat 
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„în- 
trei 
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peste hotare
La Lisabona, Suedia—Portugalia 
2—1 (1—1).

• Cu prilejul unui concurs 
atletic disputat la Londra, Jim 
Hogan a stabilit un nou record 
mondial în proba de 30 km. El 
a parcurs această distanță în lh 
32’54” 4/10.

ȘTEFAN FILOTI 
Titular în echipa Rapid 
București între anii 1938- 
1956. A jucat de 13 
ori în selecționata României.

Acolo,
este o uriașa sursă
de
alături...Publicul ! Mă găseam 

de atîtea zeci de mii de spectatori 
în tribunele stadiohului „Republi
cii" ; mă întrebam, ca și ei, înainte 
de începerea meciului, dacă vom 
obține victoria — oficine știe că o 
partidă de fotbal nu este niciodată 
dinainte jucată, ci este deschisă 
oricărei surprize. Echipa elveția
nă venise Ia București cu o bună 
„carte de vizită" : o apărare de
numită pe continent „lacătul elve
țian", calificarea și participarea la 
turneul final al campionatului 
mondial din Anglia, un antrenor 
de prestigiu, cunoscutul interna
țional italian, dr. Foni. Prima re
priză — o dăruire totală a forțelor, 
o luptă epuizantă și echipa noastră 
conduce cu un scor pe care nu l-ar 
fi visat nici un singur spectator : 
4—0. începe repriza a doua : pri
mele zece minute echipa continuă 
în același ritm, dar apoi ea își slă
bește forțele. Și deodată publicul, 
același public care, pînă atunci, o 
aclamase entuziast, se dezice de e- 
chipa sa, își schimbă cu 180° o- 
rientarea, turnînd parcă plumb în 
picioarele fotbaliștilor.

Mi-a venit în minte o imagine : 
ce-ați zice despre spectatorii unei 
probe de alergare în care unul din
tre atleți, printr-un efort epuizant, 
reușește să ia un avans considera
bil, dar face ultimii metri sub 
fluierăturile publicului de pe tra
seu numai pentru că adversarii au 
reușit să mai micșoreze din deca
laj ? Ba mai mult, un cronicar 
sportiv să „aprecieze" că aceasta 
nu mai este de fapt victorie.

...Publicul ! București, 1963 ; me
ciul de fotbal România — R. D. 
Germană. La pauză, echipa noastră 
este condusă cu 2—0. Dar îmi a- 
mintesc de atmosfera caldă din 
tribune, de pasiunea și perseveren
ța cu care spectatorii i-au încu
rajat apoi pe jucătorii noștri. Re
zultatul final : 3—2 pentru Româ
nia. Oricare dintre fotbaliștii români. 
care au îmbrăcat atunci tricoul na
țional va putea spune cît a contat 
în obținerea victoriei faptul că a 
simțit aproape publicul, a fost în
curajat de acesta, susținut din tri
bune, cu toate puterile.

îmi amintesc de partida Româ
nia — Spania; spaniolii obținuseră 
în primul meci o victorie categori
că (6—0). In întîlnirea de la Bucu-

rești, publicul a știutrești, publicul a știut însă să fie 
solidar cu echipa sa și, trecîndu-i 
cu vederea insuccesul de la Ma
drid, să o susțină cu căldură, con
tribuind la obținerea unei frumoa
se victorii românești.

Fără îndoială, un astfel de su
port moral îl au în primul rînd 
echipele care joacă „acasă**, în fața

și să discut cauzele acesteia. Dar, 
un lucru este cert, indiscutabil: la 
ridicarea calității fotbalului nos
tru, spectatorii își pot — aș zice 
trebuie — să-și aducă contribuția 
lor. Or, nu prin vociferări, nu prin 
fluierături sau huiduieli pot fi a- 
jutate echipele să-și îmbună
tățească jocul. Asemenea ma
nifestări nesportive nu fac decît 
să sporească tensiunea jucătorilor, 
să creeze enervare și iritare, ali- 
mentînd astfel și mai copios gre
șelile tehnice. Fotbalul a devenit 
azi un siport incomparabil mai 
greu decît acum 20—30 de ani; îmi 
amintesc, era ușor să asaltezi poar
ta adversarului, cînd aveai în față 
unul sau doi fundași. Astăzi, cu 
sistemele tactice ale i 
supraaglomerate, finalizarea cere 
fracțiuni de secundă, în plin efort 
și luptă atletică (de multe ori 
nici un fel de menajamente 
ce din partea adversarului), 
poate un lucru pe care nu-1 
spectatorul din tribună.

Mă întreb, de ce oare marea 
masă a publicului bucureștean ma
nifestă încă pasivitate față de acea 
minoritate care nu înțelege că pe 
un stadion sportivitatea nu trebuie 
înțeleasă ca limitată de dungile de 
var ale terenului de ioc, ci că a- 
cest spirit include obligatoriu și 
tribunele? Mărturisesc că încerc un 
sentiment de jenă — chiar dacă 
uneori e vorba de un succes al e- 
chipei la care am jucat și pe care 
o simpatizez și azi — cînd aud 
publicul scandînd (aș spune, rău
tăcios) la adresa adversarului acel 
penibil „Ați mîncat bătaie !“ 
nouă și tristă „inovație**, 
fost fotbalist. Dot să spun că 
finaluri, „încununare" a unei 
tide desfășurate în sniHt de 
tă sportivă, sînt penibile chiar și 
pentru învingători.

De altfel, trebuie arătat că 
parte a publicului se comportă 
asemenea manieră încît pentru 
chipele bucureștene parcă nu 
exista „joc acasă**, suportul moral 
al spectatorilor fiind, de regulă, 
oferit formațiilor oaspete. Este 
cunoscut că la Craiova, Brașov. 
Pitești etc., publicul sportiv știe 
să-și încurajeze și încă cu frene
zie echipa locală respectivă. Se 
înțelege, nimeni nu poate fi de 
acord cu acele excese de „patrio
tism local**, care au determinat 
măsuri justificate, inclusiv sus
pendarea temporară a unor tere
nuri — dar poate și mai nefirească 
este situația opusă, de vitregire 
constantă a propriei echipe.

Mă bucură că în cronica sportivă 
a „Scînteii" s-a ridicat această pro
blemă ; ea poate să ti ' 
contribuție la crearea ----- ---------
pentru creșterea continuă a fotba
lului nostru. Se știe, un număr im
portant de astfel de cronici sînt 
semnate de scriitori. Fără îndoială 
că aceștia — în completarea con- 
siderațiunilor de ordin tehnic ale 
specialiștilor — ar putea aduce o 
mare contribuție în sens educativ. 
Cu talent literar, cu forța plastică 
a scrisului, cu pana lor înaripată, 
ei pot reliefa mai bine valoarea 
susținerii entuziaste a echipelor, 
dezvoltînd spiritul constructiv în 
rîndurile amatorilor de sport.

Duminică la amiază s-a reîntors 
în Capitală delegația Consiliului 
general A.R.L.U.S., condusă: de 
Dumitru Balalia, membru al-C.Cl 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional Ploiești al P.C.R., 
care la invitația Uniunii Asocia
țiilor sovietice de prietenie și re
lații culturale cu țările străine șî 
Asociației de prietenie sovidtb-ro- 
mâne a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică cu prilejul celei de-a 
49-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

pe aeroportul Bănea- 
ț a fost întîmpinată de 

___ ____ Ivanovici, membru , al 
C.C. al P.C.R., .șef de secție la C.C, 

1 P.C.R., Marin Floreă Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului gene- 

i ral A.R.L.U.S., activiști ai Consi
liului general A.R.L.U.S.
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Cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la moartea lui Gh. Șincăi, 
duminică, la Căminul cultural din 
Rîciu de Cîmpie, raionul Luduș, 
unde s-a născut marele istoric și 
cărturar ardelean, a fost dezvelită 
o placă comemorativă. Pe placa 
albă de marmură stă scris: „în a- 
ceastă comună, la 28/13. II. 1754 s-a 
născut marele istoric și patriot ro
mân, Gh. Șincai, reprezentant de 
seamă al școlii ardelene**.

Teatrul de stat din Brașov a găz
duit duminică primul spectacol al 
Teatrului Academic de stat de o- 
peră și balet „Taras Sevcenko** din 
R.S.S. Ucraineană.

Programul a cuprins baletul în 
trei acte „Cîntecul pădurii'* de M. 
Skorulski, în coregrafia artistului 
poporului V. Vronski, și scenografia 
maestrului emerit al artei al 
R.S.S.U., A Volnenko.

Spectatorii au răsplătit cu vii a- 
plauze măiestria balerinilor ucrai
neni.

★

Duminică după-amiază au sosit 
în Capitală membrii Capelei de mu
zică veche din Bydgoszcz (Cappella 
bydgostiensis pro musica antiqua) — 
R. P. Polonă.

în turneul în țara noastră, care 
durează o săptămînă, artiștii po
lonezi vor prezenta un concert la 
București, în sala mică a Palatului,

mai
(Urmare din pag. I)
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• La Tolbuhin a avut loc me
ciul internațional de fotbal din
tre echipele de tineret ale Bul
gariei și Norvegiei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 5—0 (2—0).

• într-un meci retur contînd 
pentru „Cupa campionilor euro
peni** la handbal masculin, U.S. 
Ivry a învins cu 25—8 (ÎI—3) pe 
Sporting Lisabona.

Examinînd critic aspectele esen
țiale ale mersului lucrărilor de in
vestiții din acest an, conducerea 
combinatului nostru s-a orientat 
operativ spre rezolvarea unui în
treg complex de probleme de or
din tehnic și organizatoric, menite 
să asigure pe șantierele subterane 
un puls mai viu, mai eficient. în
tre altele, ne-am propus ca — în 
scopul asigurării în continuare a 
minelor cu rezerve de cărbune des
chise și pregătite în vederea ex
ploatării — să realizăm pînă la 
sfîrșitul anului, în plus față de 
prevederi, lucrări miniere subte
rane în valoare de circa 35 mi
lioane lei. în anul viitor, ritmul 
de execuție a lucrărilor de inves
tiții va înregistra o creștere față 
de realizările din acest an, mai 
ales pe seama construcțiilor noilor 
obiective de la suprafața minelor.

Stadiul pregătirii investițiilor 
pentru anii următori și, mai ales, 
pentru 1967 este destul de avansat. 
Este de relevat, în acest sens, că 
specialiștii noștri au depus serioase 
strădanii pentru definitivarea pro
iectelor de ansamblu ale lucrărilor 
miniere, în conformitate cu cifrele 
de plan defalcate pe fiecare mină ; 
sînt în curs de întocmire devizele 
pentru toate lucrările miniere din 
anul viitor. Lucrările de construc
ții industriale de suprafață prevă
zute pentru anul 1967 sînt asigu
rate cu documentații de execuție 
în proporție de 98 la sută. Ampla
samentele pentru lucrările care vor 
începe în anul viitor la minele noi 
sînt de pe acum eliberate în incin
tele minelor în funcțiune și se vor 
preda eșalonat, la termenele pla
nificate. Important este de arătat 
și faptul că 44,6 la sută din volumul 
lucrărilor de investiții la supra
față sînt în continuare, acestea 
avînd asigurate toate condițiile de 
execuție în termen. Avînd la dis
poziție proiectele de ansamblu și

de execuție pentru toate lucrările, 
s-a creat și posibilitatea contrac
tării în întregime a utilajelor ne
cesare încă din cursul trimestre
lor III și IV din acest an.

Cu prilejul vizitei făcute recent 
în Valea Jiului de conducătorii de 
partid și de stat, am primit indi
cații deosebit de prețioase în le
gătură cu cele mai corespunză
toare măsuri ce trebuie luate pen
tru intensificarea ritmului de con
strucții, care să asigure realizarea 
dinamicii de creștere a producției 
în cincinal, în condiții de deplină 
securitate a muncii. Cunoașterea 
volumului de investiții pe întreaga 
perioadă a cincinalului și reparti
zarea lui pe ani ne permit să 
afirmăm că, prin măsurile luate și 
pe care le vom lua în continuare, 
vom asigura intrarea în funcțiune 
la termenele prevăzute a 
capacităților de producție.

Importante sarcini stau 
proiectantilor. precum și a 
liștilor comisiei tehnice de 
din cadrul combinatului nostru. Ei 
trebuie să manifeste maximă exi
gență și competență tehnică la în
tocmirea și avizarea proiectelor, 
încît să se asigure o eficiență eco
nomică cît mai ridicată. Sînt ce
rințe care se pun cu atît mai mult 
cu cît lucrările miniere, dat fiind 
specificul lor, sînt costisitoare — și 
fiecare metru de galerie sau de 
puț economisit înseamnă crearea 
de disponibilități pentru deschide
rea altor cîmpuri miniere. Tot pe 
linia proiectării și executării lu
crărilor este necesar să acordăm 
o atenție deosebită mecanizării 
proceselor ou volum mare de 
muncă — transportul în subteran, 
manipularea materialelor și utila
jelor. Așteptăm, de asemenea, ca 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Trustului de construcții și montaje 
miniere să depună, în continuare, 
eforturi sporite pentru executarea 
lucrărilor în curs de construcție la

tuturor

în fața 
specia- 
avizare

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 noiembrie. în tară : 
Vreme rece, cu cerul mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații lo
cale, sub formă de ploaie și nin
soare, mai ales în prima parte a 
intervalului. Vîntul va sufla po
trivit cu unele intensificări tempo
rare, predominînd din sectorul 
nord-est. Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 și 5 grade, iar maximele în
tre zero și 10 grade. Dimineața 
ceată locală. în București : Vreme 
rece, cu cerul schimbător. Vor că
dea precipitații sub formă de ploaie 
și lapovită mai ales în prima, parte 
a intervalului. Vînt potrivit din 
nord-est. Temperatura în scădere. 
Dimineața ceată.

termenele prevăzute. în sarcina 
noastră cade și întărirea colabo
rării cu constructorul și proiectan- 
ții, colaborare atît de necesară 
pentru rezolvarea operativă a anu
mitor neajunsuri ce se ivesc în 
timpul desfășurării lucrărilor. în 
calitate de beneficiari, va trebui 
să urmărim în permanență grafi
cele de execuție, în scopul core
lării lucrărilor din adîncuri cu cele 
de la suprafața minelor, să asigu
răm la timp mașinile, utilajele și 
echipamentele necesare noilor mine.

Paralel cu eforturile noastre, a- 
pare oportun ca Ministerul Mine
lor să întărească coordonarea mun
cii proiectanților și Institutului de 
cercetări miniere și să ne acorde 
un mai mare ajutor în asigurarea 
utilajelor si instalațiilor din im
port. De asemenea, avem nevoie 
de mai mult sprijin și din partea 
Ministerului Energiei Electrice și 
a Trustului regional de construcții 
Hunedoara pentru realizarea con
form graficelor a lucrărilor de ali
mentare cu energie electrică a mi
nelor și predarea tuturor obiecti
velor social-culturale în termenul 
planificat. Minerii din Valea Jiului 
adresează colectivelor întreprinde
rilor din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
chemarea de a acorda o 
sporită calității utilajelor 
și a pieselor de schimb, 
încredințați că noile tipuri
laje miniere vor fi asimilate la 
timp și la un nivel tehnic și ca
litativ corespunzător.

Realizarea cu succes a 
de investiții miniere în 
cincinal stă pe deplin în 
noastre. Minerii și constructorii din 
Valea Jiului vor depune în con
tinuare eforturi., susținute pentru 
a da noile obiective în funcțiune 
la termenele prevăzute și cu ca
pacitățile proiectate, contribuind la 
creșterea producției de cărbune 
atît de necesar dezvoltării continue 
a economiei naționale.

Mașini 
atentie 

miniere 
Sîntem 
de uti-

planului 
actualul 
puterile

★
La plecarea din Moscova, dele

gația a fost condusă la aeroport de 
V. I. Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comite
tului regional Moscova al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române, I. N. 
Cerkasov, membru al conducerii 
Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu ță
rile străine, de membri ai condu
cerii Asociației de prietenie sovie
to-române. Au fost prezenți Teo
dor Marinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, și membri ai am
basadei.

Gh. Sincai
5

La solemnitate au participat re
prezentanți. ai organelor regionale 
și locale de partid și de stat, oa
meni de artă și cultură, țărani din 
comună și din împrejurimi, elevi.

O placă comemorativă a fost dez
velită și la căminul cultural din co
muna care îi poartă, azi numele și 
unde marele cărturar ardelean și-a 
petrecut anii copilăriei.

(Agerpres)

destoinicului 
învățătorul 

Familii în-

lodii populare românești și 
maghiare, cîntece din'reperto
riul coral clasic și preclasic. 
Premii și coroane de lauri stau 

. mărturie activității însuflețite 
pe care a desfășurat-o forma
ția. „Prin cîntec să ajungem la 
inimile oamenilor, să trezim în 
ei dragostea pentru frumos, 
aspirația nobilă pentru o viață 
mai fericită..." își propune co
rul în anul 1927. Ilustrînd o 
activitate de tradiție, corul ță
ranilor români și maghiari din 
Zagon este, alături de forma
țiile similare din alte ținuturi 
ale patriei, expresia vie a 
contribuției tuturor naționali
tăților conlocuitoare la pro
gresul culturii noastre națio
nale. In lunga biografie a co
rului, ultimii 20 de ani repre
zintă perioada celor mai mari 
succese. Cîntecele revoluțio
nare, noi lucrări din reperto
riul coral clasic românesc și 
străin, cîntece din folclorul 
nou românesc și al minorități
lor naționale se alătură reper
toriului ajuns și el octogenar. 
Veșnic tinere, cîntecele au tre
cut din generație în generație. 
Acum, „Ciobănașul". cîntat 
încă la inaugurare, este pre
luat de a patra generație — 
corul pionierilor, pregătit și el 
sub conducerea 
dirijor care este 
Domokos Dezsu.
tregi, cum ar fi cele ale lui 
Asztalos Emeric, Mogoș Gheor- 
ghe, Fazakos Iosif sau Cornel 
Cornelia participă la activita
tea formației. Alături de ma
drigalele lui Hassler, de sere
nadele lui Beethoven, corul are 
în repertoriul său lucrări de 
Gheorghe Dima și Dimitrie 
Cuclin, ca și noile creații ale 
compozitorilor noștri. Expri
mând dragostea de patrie și 
recunoștința față de partid, a- 
ceste cîntece au devenit ale 
comunei întregi și au răsu
nat emoționant la aniversa
rea corului. Participînd la săr
bătoarea din Zagon ca la 
propria lor sărbătoare, corul 
centenar din Nocrich. corul u- 
zinelor de tractoare, formația 
de dansuri a Palatului culturii 
și taraful casei de cultură a 
studenților din Brașov au dat 
o deosebită semnificație ani
versării. Cu prilejul festivită
ții, corului octogenar i s-a de
cernat printr-un decret al Con
siliului de Stat ordinul „Meri
tul cultural" clasa a ll-a. Cu 
ordine și medalii au fost dis
tinși, de asemenea, dirijorul 
Domokos Dezsu și un număr de 
coriști. Duminică, manifestă
rile artistice au continuat a- 
proape toată ziua. în gravurile 
lor, români, maghiari și ger
mani au făcut să răsune cîn
tece care de zeci și zeci de ani 
își păstrează minunata lor fru
musețe. A fost o adevărată 
serbare populară la care au 
participat, în afară de forma-, 
țiile amintite, și corurile din 
Leț și Zăbala, fluierașii din 
Barcani. grupul vocal al cămi
nului, cultural din Vama Bu
zăului^ echipele de dansuri din 
Tg. Secuiesc, întorsura Buzău
lui și Covasna.

A plouat, dar tot timpul, 
deasupra comunei s-au aflat 
în zbor, ca în cele mai însorite 
zile ale* unui anotimp de neui- ■ 
tat, păsările fără vîrstă ale 
cîntecului.



Azi ședința de
[li

J!

la sediul N.A.T.O
din Paris

Salonul 
internațional 
al alimentației

PARTICIPA 48 DE ȚĂRI 
PRINTRE CARE Șl ROMÂNIA

Succese ale poporului bulgar 
in intimpinarea cor 
partidului comunist

Conferinfa anuală a parlamen
tarilor N.A.T.O. care începe azi, 
luni, la Paris, va fi totodată și una 
de „rămas bun” : înfrucît, după 
retragerea Franfei dintr-o serie 
de organisme ale N.A.T.O., s-a 
hotărît mutarea sediului organi
zației din Paris la Bruxelles, a- 
ceastă conferinfă este ultima ce 
se fine la sediul actual.

Agenfia France Presse trans
mite că cei aproximativ 200 de 
deputafi din fările membre ale 
N.A.T.O., cu excepția celor da
nezi, care vor fi absenfi din mo
tive politice, vor face, timp de 
cinci zile, „bilanful dificultăților 
actuale și vor încerca să su
gereze solufii pentru «reîntineri
rea» alianfei, foarte încercată, pe 
de o parte prin retragerea Fran
ței din organizația militară, și pe 
de altă parte de evolufia climatu
lui politic după semnarea tratatu- 

< lui din 1949". Parlamentarii vor a- 
borda printre altele — relatează 
agenfia — problemele legate de 
raportul comisiei militare în le
gătură cu „necesitatea" regle
mentării prin acorduri a proble- 

. melor în suspensie între Franfa 
și cei 14.

Dacă problema vietnameză nu 
figurează pe ordinea de zi a con
ferinței, constată comentatorul a- 
genfiei France Presse, este neîn
doielnic că ea va ocupa o parte 
a discufiilor.

Comunicatul F.N.E. anunța lapidar : distinși cu—..------------------ - ---------------------- ------ - „ ordine militare pentru merite în luptă. Ceremonia are loc într-o
regiune eliberată ; printre participant! sînt și soldați care, dezertînd din armata saigoneză, s-au alăturat forțelor 

patriotice

VIETNAMUL DE SUD

Sîmbătă si duminică:

NOI ATACURI

ALE FORȚELOR PATRIOTICE

BONN

Mersul operațiilor militare 
fronturile sud-vietnameze 
iește o anumită „discreție" 
lor purtători de cuvînt ai 
damentului american de la

pe 
prileju- 
diverși- 
coman- 
Saigon.

Incidente
la frontiera
izraeliano- 
iordaniană

AMMAN 13 [Agerpres). — Potri
vit unor știri transmise de agenfia 
France Presse, în dimineafa zilei de 
13 noiembrie, la frontiera izraeliano- 
iordaniană au avut loc noi incidente.

Un ram
declan- 
de co- 
partici-

politic al P.S.D.
BONN 13 (Agerpres). — Du

minică, P.S.D. a dat publicității un 
„program politic"; alcătuit din 8 
puncte, în care se pronunță pen
tru contacte între cele două state 
germane și împotriva revendicări
lor Germaniei occidentale în do
meniul înarmării atomice. Progra
mul prevede, de asemenea, iniție
rea unor contacte cu țările Euro
pei răsăritene.

c Operația „Attleboro", 
șată în provincia Tay Ninh 
mandamentul american, cu 
parea a circa 25 000 de militari —
se desfășoară cu totul altfel decît 
își imaginau strategii de la Saigon, 
încă din primele zile, potrivit agen
țiilor Reuter și France Presse, un 
purtător de cuvînt militar american 
a declarat că unele unități ameri
cane angajate in această operație 
au pierdut aproape totalitatea elec
tivelor lor. După acțiunile de sîm- 
bălă, în cadrul cărora patrioții au 
dat o ripostă hotărîtă, atacînd cu 
mortiere cartierul general al tru
pelor americane care participă la 
această „cea mai vastă operație de 
război", ei au continuat, în cursul 
nopții următoare și duminică dimi
neață, să desfășoare noi acțiuni.

o Potrivit agenției France Presse, 
unități ale Frontului Național de 
Eliberare au pătruns, prin surprin
dere, duminică dimineața în inte
riorul pozițiilor ocupate de pușcași 
marini americani, la An Trac (apro
ximativ 12 km sud-vest de Da 
Nang), deschizînd un puternic foc 
de mortiere. Pagubele în oameni și 
materiale provocate de atac sînt 
apreciate ca „foarte grele". Un alt 
atac prin surprindere a fost efec
tuat' asupra garnizoanei din Phu 
Tho Hoa (4 km de Saigon),

Comentînd recenta declarație 
„electorală" a ministrului apărării al 
S.U.A., McNamara, care a spus că 
situația din Vietnam „s-a stabilizat" 
și chiar „considerabil ameliorat" 
dar că „va fi necesar să se trimită 
40 000 de oameni suplimentar înainte 
de sfîrșitul anului", ziarul „New 
York Times" scrie : „Războiul con
tinuă ca și în trecut. Nimic nu s-a 
schimbat. Șl, totuși, ceea ce a spus 
dl. McNamara șl felul în care a 
spus-o lasă clar să se înțeleagă că 
s-ar fi produs o schimbare favora
bilă... în realitate, războiul din Viet
nam este la fel de amar și costisi
tor".

După cum a transmis postul de 
radio Amman, o unitate a armatei 
izraeliene, apreciată la un regi
ment, susținută de artilerie, care 
blindate și avioane, a depășit linia 
de armistițiu, lansînd un atac în 
direcția satului Semoa. Artileria 
grea izraeliană a bombardat tot
odată satele Kherbet el Markez și 
Erbet Tawali, iar o a doua unita
te militară izraeliană a lansat un 
atac asupra Kherbetului. în comu
nicatul transmis de partea iorda
niană se arată că forțele armate 
iordaniene au opus o rezistentă 
puternică și au cauzat pierderi 
grele în oameni, .doborînd și trei a- 
vioane ale Izraelului. în. această 
luptă a fost doborît, de asemenea, 
un avion iordanian.

Dividende și pensii de singe
(Urmare din pag. I)

De altfel, nici „Petranqol" nu este 
o întreprindere pur portugheză. 
Compania petrolieră are un con
siliu de administrație foarte pes
triț. întocmai ca și „SACOR" 
— societatea anonimă concesiona
ră a rafinării petrolului în Portu
galia, la care statul deține doar 30 
la sută din capital.

Campo Pequena adăpostește a- 
rena corridelor sîngeroase. Nu 
departe se înalță, în linii drepte 
de granit și marmură, cetatea 
universitară. Este o construcție 
modernă, luminoasă, albă. O clă
dire impresionantă adăpostește 
biblioteca universității, iar în ju
rul ei se înșiruie clinicile, labora
toarele

Un student de la medicină îmi 
spune :

— în 1956, guvernul a interzis 
activitatea Uniunii studenților de la 
facultatea noastră. în primăvara 
anului 1962 toți studenții de la uni
versitățile din Lisabona, Porto și 
Coimbra au declarat grevă. A du
rat cîteva săptămîni. Poliția politi
că a operat o serie de arestări. A- 
tunci am declarat greva foamei. 
Au fost demonstrații, cîteva zeci de 
profesori au demisionat, poliția a 
încarcerat aproape o mie de stu- 
denți. Unii dintre ei au fost puși să 
facă „statuia", timp de cîteva zile.

— Ce este „statuia" ?
— O tortură practicată de poliția 

politică. Detinuții politici sînt a- 
runcați în celule strimte în care nu 
pot sta decît în picioare.

— Greva a avut un caracter po
litic ?

— De fapt, revendicarea prin
cipală era autonomia universi
tară. în 1956, după arestarea a 
52 de studenți la Porto, quvernul a 
impus prin decret-lege numirea de 
către Ministerul Educației Naționa
le a conducerii asociațiilor studen
țești, sancțiunea dizolvării în caz 
de indisciplină. După 1956, situația 
s-ă înrăutățiJL încă ■ mai mult. La 
Porto. Facultatea-”-âe litere a fost 
pur și simplu desființată, datorită 
ostilității studenților fată de reqim. 
Agitația studenților n-are ' numai 
rațiuni economice, ci și politice. 
Plasarea studenților absolvenți 
este sarcina poliției politice. Iar 
dacă poliția politică are cea mai 
vagă impresie că absolventul nu

simpatizează cu dictatura salaza- 
ristă, îl aruncă pe drumuri. Ve
deți, deci, ce ne frămînta pe noi : 
lipsa de perspectivă.

— Care este poziția corpului 
profesoral față de situația din u- 
niversități ?

— Numeroși profesori au fost
destituiți. Numeroși savanți au fost 
opriți de a intra în institutele de 
cercetări, au fost obliqați să emi- 
qreze sau să lucreze în uzine. Pen
tru cei mai tineri, situația este însă 
mai qrea.. Ei nu pot emigra, pentru 
că părăsirea teritoriului portuqhez 
fără acte militare în requlă este in
terzisă. Or, actele militare nu se 
Dot obține decît după împlinirea 
vîrstei de 45 de ani. Serviciul mili
tar durează trei ani, începînd de 
la vîrsta de 18 ani. După aceea, 
timp de 24 de ani, trebuie îndepli
nită anual obligația antrenamentu
lui militar, .care durează cîteva _ t.__.
săptămîni. Intelectualii care suferă ’ în ziua de 23 octombrie, în josul 
condamnări pentru delicte politi
ce pierd, qradul de ofițer. Ei tre-• 
buie să servească în armată ca ,______  _ __ ____
simpli soldați, în unități discipli-; ' „Domnului Amadeu 
nare și îndeosebi în Anqola sau “ 
Mozambic...

în Prața de Touros, arena cor
ridelor are culoarea sînqelui în
chegat. în cetatea universitară, în 
dosul zidurilor albe de marmură, 
clocotește sînqele fierbinte al re
voltei.

La.Cartaxo, printre tarabele tîr- 
aului vuind de larma specifică, am 
întîlnit un om cu o vîrstă incertă, 
mutilat de torturi. Mi-a vorbit 
calm, stăpînit, cu fermitatea stîn- 
cilor care sfidează furtunile ocea
nului.

■— ...Da, arăt ca și cum ar', fi 
trecut peste mine 60 de ierni. D,ar 
abia am împlinit 40 de ani. 
stai opt ani în închisoarea 
Lagos nu mai ești om. Ce voi 
Voi lupta. Nu-i ușor, în 
galia. Dar ca mine sînt 
în uzinele siderurqice, în < 
în. arsenale, . printre pescarii 
nord, printre țăranii lipsiți de pă- 
mînt din Alemtejo, printre stu
dent!, artiști, scriitori. în ziua de 27 
octombrie la Boa Hora a început 
un nou proces. Acuzații : un mun
citor din Olhao în vîrstă de 28 de 
ani, un funcționar din Laqos în 
vîrstă de 41 de ani, un student, un 
comerciant și un profesor din Lisa
bona. Oameni mai tineri, mai vîr- 
stnici, din straturi sociale diferite.

Actul de acuzare susține că au ti
părit și difuzat materiale ilegale și 
că se pregăteau să răstoarne re- 
qimul. Actul de acuzare mai vor
bește însă și de manifeste care ar 
fi fost tipărite la Londra și ar fi fost 
aduse la Lisabona prin intermediul 
unei orqanizatii secrete care s-ar 
numi „Frontul de eliberare a Mo- 
zambicului". La noi se știe prea 
bine că frontul nu este o orqaniza- 
fie clandestină, ci una oficială. Alt
minteri nu s-ar trimite în fiecare lu
nă trupe în Mozambic, ca și în An- 
qola, altminteri nu s-ar organiza 
mereu și mereu alte procese împo
triva comuniștilor, împotriva libe
ralilor, împotriva clericilor, a stu
denților și oamenilor de artă fără 
de partid, care nu mai vor ca tine
retul portughez să-și verse sîngele 
în coloniile africane pentru a-i îm
bogăți pe străini și pe guvernanții 
'noștri. . ;

Cînd 
de la 

i face ? 
Portu- 
mulți, 

docuri, 
din

unei pagini de interior, pierdută la 
rubrica de știri, „Diario Popular" a 
publicat o informație laconică : 

_____  '___a dos Santos 
Forte, tatăl voluntarului decedat 
Carlos Alberto Forte, din organi
zația provincială de apărare a An
qolei, i s-a oferit o pensie de sin
ge în valoare de 910 escudos pe 
lună".

Organizația provincială de apă
rare a Anqolei este armata colo
nială portugheză trimisă să înă
bușe în sînqe mișcarea de inde- g 
pendentă din colonia africană. Este fi 
ceea ce noul quvernator qeneral fi 
al Anqolei numea; în aceeași zi . g 
de 28 octombrie 1966, „portuqali- | 
zarea" coloniei.

Dacă intri într-o cafenea, ți se 
servește zahăr de Angola sau din 
Insulele Capului Verde. Coloniei fi 
i se spune „provincia portuqheză". „ 
Anqola înseamnă cafea, diamante, | 
bumbac, aramă. Diamantele apar- fi 
țin monopolului anglo-americano- _ 
belgian „Diamanq". Petrolul, ura
niul, bumbacul, aurul, fierul, bau- | 
xita — magnetul coloniilor africa- _ 
ne — aparțin companiilor america- fi 
ne și engleze, germane și belgiene, fi 
Cei din Piața Spaniei, cei din Car- « 
fierul Albastru, primesc „la sută". B 
dar părinții „voluntarilor" trimiși 0 
cu forța în Angola nu încasează « 
dividendele, ci primesc pensii de fi 
sînge.

Aceasta este Portugalia : aur și « 
sînge. ■

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite: 
Duminică și-a deschis porțile cel de-al 
doilea Salon internațional al alimenta
ției. 1 000 de expozanți din 48 de țări 
prezintă peste 12 000 de produse ali
mentare. Această mare, manifestare 
gastronomică internațională este com
pletată cu cinci saloane specializate 
care au legătură cu sectorul alimentar.

România participă pentru prima 
oară cu un bogat stand. Pe o supra
față de 200 mp, standurile firmelor 
Prodexport și Fructexport prezintă 
o serie de specialități românești, între 
care unele premiate la concursuri 
internaționale, prezentate în ambalaje 
estetice, igienice și practice.

Congres
V 0 «v A ■fara hotann

ROTTERDAM 13 (Agerpres). — 
In cadrul Congresului extraordi
nar al Partidului muncii din Olan
da (partid din coaliția guverna
mentală) au avut loc ample dezba
teri, care au scos la iveală diver
gențele dintre conducerea partidu
lui și o parte din organizațiile lo
cale, care se împotrivesc liniei de 
sprijinire totală a politicii guver
nului. Organizații ale partidului din 
Amsterdam, Utrecht și altele și-au 
manifestat opoziția față de poziția 
conducerii partidului în problema 
germană,, s-au pronunțat împotriva 
participării Olandei la N.A.T.O. și 
împotriva războiului de agresiune 
al S.U.A. din Vietnam. Președinte
le partidului a cerut amînarea dis
cutării problemelor menționate și 
trecerea lor în competența unor 
comisii speciale. Congresul a luat 
astfel sfîrșit fără să se fi adoptat 
hotărîri sau rezoluții.

La Sofia, ca și în toa
te orașele și satele din 
R.P. Bulgaria, domnește 
în aceste zile o atmo
sferă deosebit de însu
flețită. Întregul popor 
întîmpină cu un puter
nic avînt în muncă cel 
de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist 
Bulgar, ale cărui lucrări 
se deschid la 14 noiem
brie. Presa, radioul, tele
viziunea acordă un loc 
de frunte rezultatelor 
obținute de oamenii 
muncii care și-au în
deplinit înainte de ter
men angajamentele lua
te în cinstea acestui 
mare eveniment în via
ța țării. Din toate colțu
rile Bulgariei au sosit 
în ultimele zile vești 
despre noi obiective in
trate în funcțiune, une
le dintre ele de interes 
național, știri despre noi 
realizări ale muncifori-

ei, câ și a celorlalte 
turbine a fost deschisă 
m!na „Troianovo-2" — 
obiectiv de seamă dai 
în exploatare zilele a- 
cestea de constructorii 
bulgari în cadrul com
plexului. Prin produejia 
ei, noua mină se va 
situa în 1970 pe primul 
loc în rîndul exploată
rilor carbonifere din 
R. P. Bulgaria. Un alt 
obiectiv dat în func
țiune la același complex 
este baza tehnică de 
reparafii — o veritabilă 
uzină capabilă să asi
gure anual repararea 
și întrefinerea a peste 
80 locomotive electrice, 
300 vagoane și multe 
alle mașini și instalații. 
Realizările constructori
lor de la „Marifa-lstoc" 
constituie o garanjie că 
la sfîrșitul cincinalului 
acest complex va a- 
sigura, cum pre-

complexul 
din cîm- 
una din 

construcții 
ani și care 

să aibă o 
impor-

lor, tiranilor, 
gului popor.

De la 
„Marifa-lsfoc” 
pia Traciei, 
principalele 
din ultimii 
va continua
tot mai mare

. fantă în actualul cinci
nal, se anunfă noi reali
zări de seamă. Una o 
constituie inaugurarea 
primei turbine de 150 
megawafi din cadrul ce
lei de-a doua centrale 
termoelectrice, care a 
și fost conectată la sis
temul energetic natio
nal. Această turbină es
te prima dintr-un grup 
de patru care urmează 
să încheie construcția 
centralei termoelectrice 
la sfîrșitul actualului 
cincinal. Pentru „hrana"

vede planul, 52 la sută 
din producția de căr
bune și 38 la sulă din 
producția de energie e- 
lectrică a Bulgariei.

La Combinatul side
rurgic „Kremicov)!" a 
fost, dat ,în exploatare 
cel de-al doilea con- 
vertizor pentru obține
rea otelului. Primul a- 
gregat de acest fel a 
început să producă cu 
trei luni în urmă, iar cel 
de-al treilea se află în 
curs de consfrucjie. In 
ansamblul său, combi
natul continuă să ră- 
mînă unul din principa
lele obiective în con
strucție și în perioada 
anilor 1966—1970. Po
trivit prevederilor pro
iectului de directive al 
noului cincinal, în a- 
ceastă perioadă la com

AURUL NEGRU-sursa unor
mari frămintări contempo
O simplă coincidență? în. timp 

ce disputa între guvernul Venezue- 
lei și companiile străine interesate 
în exploatarea aurului negru al a- 
ceștei țări era în plină desfășura
re, la Caracas s-a ținut recent pri
ma reuniune a întreprinderilor pe
troliere etatizate din O.P.E.C. (Or
ganizația statelor exportatoare de 
petrol).*)

De altfel, pentr.u o serie de po
poare din Asia, Africa și America 
Latină — unde „aurul negru" este 
principala sursă de venituri a sta
tului — lupta pentru independență 
economică și politică este în fapt 
o luptă împotriva monopolurilor 
petroliere internaționale, care nu 
se dau în lături de la nici o ac
țiune pentru a-și apăra privilegii
le. Țările în curs de dezvoltare 
produc aproape jumătate din pe
trolul brut al lumii (circa 1 500 mi
lioane de tone), dar întreprinderi
le de stat au extras anul trecut 
doar 7 milioane de tone. în același 
timp, din terenurile concesionate 

. societăților străine s-au extras 680 
milioane de tone. Rezultatul : nu
mai 7 la sută din prețul unui ba
ril de petrol vîndut în Europa 
occidentală revine țărilor producă
toare sub formă de redevențe. res-

■) Din Organizația tarilor exportatoare 
de petrol fac parte Venezuela, Kuweit, 
Arabia Saudită, Iran, Irak, .Katar, Libia 
și Indonezia, care, la un loc,- dau 90 la 
sută din petrolul extras în statele în curs 
de dezvoltare.

tul de 93 la sută reprezentînd înca
sările monopolurilor și taxele im
puse de statele importatoare. Da
că la toate acestea adăugăm și 
faptul că în ultimul deceniu par
tea petrolului în resursele energe
tice ale lumii capitaliste a sporit 
de la 35 la 45 la sută, avem o 
imagine mai completă a împreju
rărilor în care are loc contraofen
siva țărilor producătoare de petrol 
împotriva trusturilor internaționa
le. Căci prima reuniune a între
prinderilor etatizate din țările 
O.P.E.C. poate fi considerată o 
acțiune menită' să slăbească in
fluența economică și politică a 
monopolurilor străine în aceste 
state. > ■

Cercuri conducătoare și ale opi
niei publice din aceste țări văd în 
dezvoltarea sectorului de stat un 
mijloc principal de întărire a po
zițiilor naționale în economie, de 
slăbire a dependenței față de dic
tatul trusturilor internaționale. De 
aceea, unele din statele participan- ■ 
te au luat măsuri pentru întărirea 
pozițiilor lor. Astfel, autoritățile 
din Venezuela, țara gazdă a reu
niunii, au ridicat impozitele asu
pra profiturilor realizate de mo
nopolurile petroliere, ceea ce a a- 
fectat îndeosebi pe marii benefi
ciari : trustul american „Standard 
Oil of New Jersey" și cel anglo- 
olandez „Royal Dutch Shell". Dis
puta, care durează de aproape 8 
luni, a fost la un moment dat atît 
de încordată îneît „guvernul a lăsat 
să se înțeleagă că cele două so-

cietăți au încercat să-i dea o lovi
tură" („The Financial Times"). 
Uneltirile capitalului străin au in
dignat opinia publică și au pro
vocat vii emoții în cercurile po
litice din Venezuela. Se așteaptă ca 
în Congresul venezuelez să se dis
cute. în curînd problema de a nu se 
mai acorda monopolurilor străine 
noi concesiuni, ci, în baza așa- 
numitelor „contracte de servicii", 
acestea să extragă petrol pentru 
stat, contra unei plăți în numerar 
sau în natură. O astfel de măsură 
ar stăvili creșterea influenței trus
turilor internaționale în viața e- 
conomică și politică a țării, avînd 
în vedere că aproximativ 90 la 
sută din volumul total al expor
turilor Venezuelei îl reprezintă pe
trolul, iar capitalul străin contro- 

. lează cea mai mare parte din pro
ducția acestei ramuri.

La reuniunea de la Caracas a 
fost adoptată o rezoluție în terme
nii căreia nici o întreprindere de 
stat nu va lua măsuri care să pre
judicieze interesele alteia, mai ales 
în cursul negocierilor cu compa
niile străine, și fără a proceda la 
consultări prealabile. Totodată, s-a 
căzut de acord asupra unui schimb 
de informații și tehnicieni între 
membrii O.P.E.C. Toate aceste mă
suri, deși timide, afectează pozițiile 
marilor monopoluri și sînt de na
tură să stimuleze folosirea în inte
res național a bogatelor resurse de 
petrol.

binat urmează să fie în
cheiat ciclul metalurgic 
de produefie, prin da
rea în exploatare a ba
teriei a treia de coc
sificare, a celui de-al 
treilea furnal, a halei 
de converfizoare, halei 
de feroaliaje, precum și 
a lammoarelor la cald 
și rece și a celor pen
tru producția de (evi.

Una din prevederile 
proiectului de Directive 
ale ce|ui de-al IX-lea 
congres al partidului, 
privind dezvoltarea e- 
conomiei fării în urmă
torii cinci ani, se referă 
la necesitatea lărgirii și 
consolidării bazei feh- 
nico-materiale în dome
niul construcțiilor. Pe a- 
ceasfă linie, zilele tre
cute a fost consemnată 
o nouă realizare — 
inaugurarea fabricii de 
ciment 
Panega.

Noua 
primele 
ciment, 
fate — 
ginerul-șef 
don — este 
„preludiu" 
zilnică de 
tone, ceea ce cores
punde capacităfii pro
iectate de 450—500 mii 
tone ciment anual.

Tot de domeniul ba
zei tehnico-maferiale a 
construcțiilor tine com
binatul de elemente 
prefabricate pentru con
strucția de locuinfe, dat 
în exploatare zilele tre
cute la Sofia. Capacita
tea proiectată a noului 
combinat este de 1 500 
de apartamente pe an. 
Se prevede construirea 
în următorii cîfiva ani și 
a altor întreprinderi de 
acest fel care să asigure 
anual 
mente 
fală.

Din 
tru petrolier 
sondorii 
terminat forajul la încă 
două sonde de gaz me
tan, fiind gala să asigu
re cu această prefioasă' \ 
materie primă noul corn- . ’ 
binaf chimic de la Vraja, 
aflat în stadiul de finisa
re. Aici, gazul metan va 
căpăta o valorificare su
perioară : pe poarta 
combinatului vor ieși 
anual 400 000 tone de 
amoniac, din care se 
vor fabrica îngrășămin
te pentru agricultură. In 
1970, potrivit prevede
rilor, exfraefia de gaze 
naturale urmează să a- 
jungă în 
peste un 
tri cubi. 
actualul 
chează o 
zări deosebite în agri
cultură, ramură impor
tantă a economiei tSr'i. 
Anul acesta au fost in
tensificate lucrările de 
hidroameliorații, au fost 
înălțate noi baraje și 
amenajate lacuri de a- 
cumulare, care au per
mis extinderea suprafe
țelor totale irigate la a- 
proape un milion hecta
re. Totodată, extinderea 
mecanizării și chimizării 
agriculturii, introducerea 
pe scară largă a meto
delor șfiinfifice au per
mis ca anul acesta să se 
ob(ină cea mai mare 
cantitate de cereale din 
ultimii ani.

Realizările din aceste 
zile exprimă o dată mai 
mult hotărîrea harnicu
lui popor bulgar de a-și 
dedica eforturile înde
plinirii 
sarcini 
proiectul 
care deschid noi și mari 
perspective 
struefia 
înflorirea 
Bulgariei

de la Zlatna

fabrică a și livraf 
mii de fon' da

Această -j
îmi explică in- 

lozef Kot- 
doar un 

la produefia 
1200—1300 
ce

,11

4500 de aparta- 
numai în Capi-

Ciren, fîriăr cen- 
al tării, 

anunfă că au

Bulgaria la 
miliard de me- 
Primul an din 
cincinal mar- 
serie de reali-

imporlanfelor 
prevăzute în 

de directive,

în con- 
socialistă, în 

continuă a 
populare.

C. LINTE
Gh. CERCELESCU

gO Eclipsa de Soare care a putut fi observată sîm- 
bătă din unele țâri de pe continentul latino- 

american a fost totală în Argentina pe o fîșie de 
89 km. La observatoarele din Buenos Aires și din

ESH VARȘOVIA. Pe baza unui acord se prevede pu
nerea la punct a producției, în Polonia, a unor 

noi tipuri de autoturisme după licența „Fiat". Asam
blarea se va face la Uzina de autoturisme din Var
șovia, unde vor fi fabricate, de asemenea, aproape ju
mătate din piesele și ansamblurile necesare. Primele 
autoturisme vor ieși de pe banda rulantă în 1968.

JR5Ș3 COLOMBO. Fostul comandant al armatei ceylo- 
neze, generalul R. Udugama, a fost pus sub stare 

de arest, sub acuzația de a fl participat la tentativa 
de lovitură militară de stat.

KE3 ROMA. A fost arestată o bandă de traficanți de 
stupefiante cu ramificații în Italia,' S.U'.A. și Ca

nada. înființată îndată după cel de-al doilea război 
mondial, banda avea legături cu militari americani din 
Europa occidentală și cu organizația teroristă 
Mafia.

La Plata, fenomenul a putut fi urmărit aproape 
3 ore. O serie de experiențe întreprinse.cu ajutorul 
unor rachete meteorologice au o mare valoare 
tehnică și știinfifică.

■a DELHI. Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
a anunțat remanieri în guvern. în postul de mi

nistru de interne vacant a fost numit Y. Chavan, câte 
a ocupat pînă acum postul de ministru al apărării. 
S. Singh — fost ministru de externe, a fost numit mi
nistru al apărării, iar M. Currlm Chagla, ministru de 
externe.

H . SEUL. Agenția sud-coreeană de presă, citînd date 
furnizate de Ministerul Apărării, relatează că în 

cursul primelor trei luni ale acestui an peste 40 000 
de tineri au refuzat să se prezinte la centrele de recru
tare. Această sustragere de la încorporare este apre
ciată ca o formă'de manifestare a împotrivirii față de 
participarea trupelor sud-coreene la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam;

H OTTAWA. Guvernul canadian a anunțat că, din 
cauza obstrucției opoziției, în cursul dezbaterilor 

parlamentare, va cere Camerei Deputaților să țină șe
dințe fără întrerupere, timp de 24 de ore, cu începere 
de luni, pentru a vota creditele suplimentare pe care 
le-a cerut.
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