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Din noul peisaj al Galațiului : Cartierul Țiglina II

struguri
de masă
Pe o colină din apropierea 

orașului Zimnicea, în ultimii 
trei ani s-au plantat cu viță 
de vie pentru struguri de ma
să din cele mai valoroase so
iuri, aproape 600 ha, urmînd ca 
pînă în anul 1970 să se mai 
adauge alte 400 hectare. Este 
cea mai întinsă plantație de 
acest fel din țară. In toamna 
aceasta s-au cules aici primii 
struguri. Amănunte interesan
te despre această plantație 
ne-au fost relatate de tov. ing. 
Ion Cristea, directorul G.A.S. 
„Viticola“-Zimnicea.

întrucît obținerea struguri
lor de masă de calitate supe
rioară necesită condiții pedo
climatice deosebite, s-a ales 
pentru înființarea plantației 
un teren corespunzător din 
apropierea 
tul cel ) 
rii, 
tot 
viței în

i Dunării, în pune-, 
mai sudic al ță- 

cu expoziție însorită în 
cursul zilei.

rînduri
Plantarea 
la inter

vale potrivite și folosirea sis
temului de susținere pe șpa- 
lieri în linii drepte permit 
mecanizarea aproape comple
tă a lucrărilor de întreținere. 
La obținerea producțiilor mari 
va contribui irigarea viței 
prin sistemul conductelor în
gropate. Pînă acum s-a și 
montat o rețea de conducte de 
20 de km, prin care apa este 
împinsă din Dunăre cu aju- 

C torul a două stații de pompa
re. Acest sistem de irigație 
oferă mari avantaje față de cel 
prin canale deschise. Calculele 
făcute arată că folosindu-se 
sistemul obișnuit de irigații în 
5 ani s-ar cheltui circa 9 000 000 
lei, adică atît cît costă insta
lația de irigație prin conductă 
îngropată. în plus, se dimi
nuează mult pericolul focare
lor de dăunători, buruieni și 
boli, îndeosebi a manei viței 
de vie, oare sînt favorizate de 
canalele deschise, și se eco
nomisește o însemnată supra
față de teren ce va fi cultivată 
cu piersici.

Proiectul de ansamblu al a- 
cestei mari plantații viticole 
mai prevede construirea unui 
atelier mecanic, sediu gospo
dăresc, cantină, linie de garaj, 
cale ferată, cramă cu o capa
citate de 30 de vagoane, lo
cuințe- și alte lucrări gospo
dărești menite să asigure buna 
îngrijire a plantației și valo
rificarea producției de stru
guri.

Florea CEAUSESCU 
corespondentul „Scînteii"

Restaurarea
Cetâtii»

Severinului
CRAIOVA. — Un amplu plan 

întocmii de specialiști prevede 
restaurarea unui valoros monu
ment istoric — cetatea medieva
lă a Severinului, construită în ju
rul anului 1230, a cărei existență 
a durat pînă în 1524, cînd a fost 
distrusă de turci. în urma unor 
săpături arheologice s-a dezvă
luit întreaga latură de sud a ce
tății, care urmează a fi consoli
dată. După degajarea turnului de 
nord-est și întărirea fundațiilor 
zidurilor sale, s-a început refa
cerea peretelui de nord într-o 
formă cît mai apropiată de cea 
originală.

„Dialog
Cu spectacolul de 

duminică dimineața, 
găzduit de Teatrul 
de Operetă din 
București, s-a în
cheiat prima etapă a 
concursului „Dialog 
fără distanță", inițiat 
de Comitetul orășe
nesc pentru cultură 
și artă, Consiliul lo
cal al sindicatelor,

fără distantă"
dă, brigăzi artistice 
de agitație, echipe de 
dansuri 
tind raioanele 
și V. I. Lenin, 
cui întîi s-au 
formațiile de 
amatori din raionul 
V. I. Lenin, care au 
obținut dreptul de a 
participa în etapa 
Il-a.

Comitetul orășenesc 
al U.T.C. și Uniunea 
cooperativelor mește
șugărești din Capita
lă. In acest spectacol 
s-au întrecut artiști 
amatori — soliști vo
cali de muzică popu
lară, ușoară și clasi
că, instrumentiști, or
chestre de muzică 
populară și de estra-

reprezen- 
1 Mai 
Pe lo- 
clasat 
artiști

(Agerpres)

Echipa de dansuri a raio- 
. nului V. I, Lenin din Capi

tală tn timpul concursului 
(Foto : M. Andreescu)
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Pragurile tehnicii 
moderne 
pot fi depășite

Otelu.l-beton este din 
ce în ce mai utilizat pe 
marile șantiere industria
le. Producătorii lui, în cea 
mai mare parte, sîntem 
noi, laminatorii de la Hu
nedoara. De aceea, între
gul colectiv allaminoru
lui de sîrmă de la Com
binatul siderurgic se stră
duiește să-și îndeplineas
că pe deplin obligațiile 
ce-i revin în acest dome
niu. De la începutul anu
lui și pînă acum am de
pășit planul de. producție 
cu peste 10 000 de tone, 
ceea ce înseamnă că s-a 
trimis șantierelor din tară 
aproape 50 000 kilometri 
de otel-beton. Indicii de 
utilizare a agregatelor au

In laboratorul de tehnica tensiunilor înalte al Institutului de cer- 
cetări și proiectări electrotehnice București

Foto i R. Costln

fost depășiți cu 1,57 
tone pe ora efectivă de 
lucru, iar productivitatea 
muncii este mai mare cu 
8,44 la sută fată de pre
vederi, In toți cei aproape 
cinci- ani de cînd s-a por
nit laminorul, colectivul 
nostru a îndeplinit siste
matic, în fiecare luna, ab
solut toti' indicatorii de 
plan.

Succesele amintite s-au 
obținut la un agregat ul
tramodern care, după 
toate aparentele, nu ar 
mai „îngădui11 nici o per
fecționare tehnică. Ingi
nerii, maiștrii și mun
citorii laminorului au de
pășit însă'pragul perfec
țiunii tehnice inițiale, 
creînd condiții să se lu
creze constant peste nive
lul parametrilor proiec
tați. In acest an, de pil
dă. noi ne-am orientat a- 
tentia spre valorificarea 
celei mai importante re
zerve, — sporirea timpu
lui efectiv de laminare. 
S-au luat măsuri pentru 
aprovizionarea ritmică cu 
tagle în: sortimentul cerut 
de programul de lamina
re. astfel ca agregatele să 
funcționeze în campanii 
lungi, sat.isfăcîndu-se la 
timp cerințele beneficia
rilor cu toate tipodimen- 
siunile de otel-beton. De
oarece laminorul nostru 
constituie un complex de 
mecanisme, aparatură e- 
lectrică și electronică, 
sensibile la dereglări, am 
acționat perseverent în 
vederea prevenirii lor.

Cum și pe ce căi ? Mai 
întîi prin perfectionarea 
tehnologiei de laminare și 
executarea unor reparații 
și revizii periodice de 
bună calitate, reușind să 
prelungim timpul planifi
cat de funcționare cu 80 
de ore. Cifra nu pare a fi 
prea mare. Dar dacă ne 
gîndim că printre cilin
drii laminorului sîrma a- 
leargă adesea cu viteza 
unui tren expres rezultă 
din calcul o producție su

plimentară de cîteva mii 
de tone. De asemenea, în 
colaborare, cu alți specia
liști din combinat,' s-a 
mărit' durabilitatea cilin
drilor, fapt-care a permis 
reducerea timpului de sta
ționare pentru efectua
rea schifnbărilor de ci
lindri și asigurarea unei 
continuități a procesului 
de producție: Totodată, 
s-au ales variantele opti
me de programare a pro
ducției și s-a definitivat 
tehnologia de laminare ’ a 
otelului dur, cu un pro
cent ridicat de carbon.

Concomitent cu aplica
rea acestor măsuri de or
din tehnic, noi ne-am o- 
rientat și spre solutiona
rea altor chestiuni strin
gente. Prima și cea mai 
principală este adîncirea 
specializării muncitorilor 
pe posturile de lucru. A- 
ceastă acțiune. inițiată 
de organizația noastră de 
partid, s-a impus după în
chegarea colectivului și 
formarea cadreloi' de 
muncitori cu înaltă cali
ficare. Am considerat ab
solut necesar să-i specia
lizăm, încît fiecare mun
citor. în sectorul său. să 
stăpînească în totalitate 
„secretele" mecanismelor 
și aparata.jului, să inter
vină rapid și eficace în 
toate ocaziile. Totodată 
ne-am îndreptat atenția 
și spre echilibrarea 
schimburilor. Am repar
tizat judicios muncitorii, 
în funcție de calificarea 
și experiența dobîndită, 
asigurînd asistenta tehni
că cu maiștri și ingineri 
bine pregătiți. Tn acest 
fel s-au format colective 
omogene, disciplinate și 
cu înaltă răspundere fată 
de producție. Aceasta a 
permis ca în toate schim
burile, ziua sau noaptea, 
să se lucreze în același 
ritm viu, intensiv.

Ceea ce ne preocupă a- 
cum în mod deosebit este 
perspectiva. Cu prilejul

Foto : Gh. Vințilă

• Colectivul de balet al 
Teatrului de Opera și Balet din 
București a prezentat duminică* 
seara, în premieră, o „Seară 
vieneză", care a reunit trei 
schițe coregrafice inspirate 
din cîteva capodopere ale 
școlii componistice vieneze : 
Mica serenadă pentru orches
tră de coarde, de Mozart, Sim
fonia neterminată, de Schubert 
și cîteva din celebrele valsuri 
ale lui Johann Strauss. Regia 
și coregrafia spectacolului sînt 
semnate de Tilde Urseanu. 
Conducerea muzicală a apar
ținut dirijorului Cornel Trăiles- 
cu. Din distribuție fac parte, 
printre alții, Alexa Dumitrache- 
Mezincescu, Ileana Iliescu, 
Magdalena Popa, Elena Da
cian, Gheorghe Cotovelea, 
Sergiu Ștefanschi, Petre Cior- 
tea, Amatto Checiulescu.

• Liceul nr. 1 Brașov a găz
duit duminică simpozionul „150 
de ani de la nașterea poetului 
Andrei Mureșianu". Tot aici a 
fost organizată și o expoziție 
comemorativă care 
lucrări-, 
scrisori, 
ziare la 
tul.

vizitei conducătorilor de 
partid și de stat la Hu
nedoara s-a remarcat pe 
bună dreptate că la acest 
laminor modern există 
încă rezerve pentru a 
spori producția de otel- 
beton. Intr-adevăr „ba
riera" perfecțiunii tehnice 
poate fi trecută. De a- 
cfeea, tocmai în această 
direcție ne vom concen
tra eforturile.

Ing. Zoltan LUCACI 
șeful laminorului de 
sîrmă-Hunedoara

(Continuare 
în pag. a III-a)

cuprinde 
ediții igre, fotggrafii, 
manuscrise, cărți și 

care a colaborat poe-

«DEBUTUL VICTORIOS 
",.U DINAMOVIȘTILOR 

BUCUREȘTENI IN TUR
NEUL FINAL AL „CU
PEI CAMPIONILOR EU
ROPENI" LA POLO PE 
APA.

St IERI LA RUGBI : FRÂN
AT A - ROMANIA 9—3 

(3-3).

mCAMPIONAȚELE DE
HOCHEI PE GHEAȚA, 
BASCHET, VOLEI.

B3ALTJF ȘTIRI DIN ȚARA 
DE PESTE HOTARE.

(Citiți în pag. Ill-a rubrica 
de sport).

ÎNAINTAȘILOR
Virgil GÂNDEA

pe Dună-

costumul 
de

încă de la sfîrșilul veacului al 
XVIII-lea călătorii străini în trecere 
prin țara noastră țineau să fixeze, 
alături de impresiile unei lumi des
coperite cu surpriză și emoție, ima
ginile unei arte căreia îi simțeau va
loarea. Albumele de costume „vala
he" păstrate la Biblioteca națională 
din Viena, sau la cea din Budapesta, 
unele rămase în bibliotecile din țara 
noastră, introduceau creația populară 
românească în conștiința artistică 
mondială, la începutul unui proces 
care va provoca, mai aproape de noi, 
lia („Blouse roumaine") a lui Matisse.

în mediul revoluționarilor români 
de la 1843 se demonstra că senti
mentul valorii arfei populare româ
nești face parte din înțelegerea 
autohtonă. Pe cînd Bălcescu și Ro- 
setti călătoreau în ghimie 
re, către exilul lor, pe 
cînd Alecu Golescu-Albu 
surghiunea la Brussa, iar 
frații și verii săi în Apus, 
în conacul Goleșfilor, 
„cei rămași acasă", mama 
Zinca, surorile, îmbrăcau
popular și întemeiau școală 
cusături românești, pentru a arăta că 
intelectualitatea înaintată a vremii 
știe unde să-și găsească izvoarele.

Această grijă pioasă și admirativă 
pentru creația populară n-a încetai de 
atunci niciodată și nu există adevărat 
cărturar român care să nu-și fi făcut 
o bucurie și o mîndrie din punerea 
ei în valoare.

Trecînd în 1860 pe la Golești, în 
călătoria științifică prin Argeș și Vîl- 
cea pentru cercetarea „antichităților 
naționale", Odobescu 
soția, Sașa, ca pe orice oaspete al a- 
celei vetre de luptă și simțire româ
nească, îmbrăcînd costumul popular 
și jucînd „pe moarte", duminică la 
horă. El nota interesat că pînă și „en
gleza Miss Mariana", era îmbrăcată 
„în costum țărănesc", cîștigată de 
frumusețile patriei sale adoptive. Iar 
în 1867, la Expoziția universală din 
Paris, Odobescu organiza standuri de 
artă populară românească, lăudînd 
„frumoasele țăsături ce se fac pe albi
turi, pe haine (straie) și pe înveli- 
lori (velințe, lăicere, scoarțe și altele) 
de către țărăncile noastre. „Desem- 
nele felurite și plăcuta împestrițare de 
colori ale acestor lucrări femeești —

și-a văzut și

O TUȘĂ VIU DISPUTATA. (Fază din 
meciul de rugbi România—Franța)

observa el — atrage în străinătate o 
mare băgare de seamă și nu ar fi de 
loc de mirare ca noi, ducînd la Paris 
o bogată coiecțiune de țăsături și cu
sături din cele mai frumoase, să ve
dem peste puțin acele desemnuri re
produse pe stofele și pe covoarele 
eșife din ceie mai vestite fabrici ale 
Europei apusene".

La un veac după observațiile lui 
Odobescu, creațiile populare sînt 
parte de preț din educația și con
știința artistică românească. Nu este 
colecționar care, alături de Petrașcu 
și Tonitza, să nu etaleze mîndru cîte
va icoane pe sticlă, alături de o ladă 
florentină, o ladă de zestre din Mus
cel sau Sălișfe, alături de cîteva 
Dellt-uri, străchini oltenești sau oale 
de la Măgura. Așa cum nu este fată, 
care, ținînd la înfățișarea ei, 

să nu fi vrui să se foto- 
grafieze măcar o dată în 
iie și fotă, cu bundiță și 

M&jW zovon, sporindu-și fru-
1 musețea cu gătelile auten

tice ale bunichii.
în posesia tuturor valorilor arfei 

universale, conștiința artistică se în
tregește numai prin dobîndirea crea
țiilor naționale, pentru că numai ast
fel ea pătrunde în matca geniului și 
a cugetării românești. De aci dragos
tea pentru cîntec și poezie, basm și 
snoavă, de aci goana după țesături, 
crestături, ceramică, zugrăveală și tot 
ce poate oferi în domeniul artistic 
satul românesc. De aci, firește, mai 
buna noastră înțelegere pentru arfa 
lui Brâncuși și a lui Țuculescu.

în desfășurarea acestui fenomen de 
întregire a universului nostru artistic, 
care ne face >a fel de sensibili pen
tru creațiile mondiale ca și pentru 
cele naționale, pentru arta clasică, 
medievală, modernă, „cultă", ca și 
pentru cea populară, sînf prinși deo
potrivă locuitorii orașelor ca și ai sa
telor noastre.

în zilele noastre satul se schimbă, 
Educația școlară, ușurința contactelor 
cu orașul, cartea, cinematograful, ra- 
diofeleviziunea, îmbogățesc treptat 
zestrea culturală a locuitorilor satelor 
și le dezvoltă în direcții noi sensibili
tatea artistică. Eforturile de a ne îm
părtăși reciproc — orașul și satul — 
din bunurile culturale de orice gen, 
de a face din ele un aliment inte
rior al tuturor, este, negreșit, unul din 
fenomenele cele mai pozitive din cul
tura României de azi.

în urmărirea acestui proces, care ar 
putea forma obiectul unei pasionante 
cercetări sociologice, observăm însă 
și aspecte negative. Transferul conti
nuu de piese de artă populară de la 
sat la oraș reflectă prețul mereu mai 
mare pe care colecționarii îl acordă 
acestor creații. Fenomenul este îm
bucurător și el reprezintă un oma
giu adus folclorului nostru. Studiile 
despre arhitectura, costumul, cerami
ca, pictura populară (alături de cele 
despre poezie ș: cîntec), expoziții
le, muzeele permanente, dar mai 
ales frecvența colecționarilor prin sate 
și satisfacția cu care își arată, la în
toarcere, achizițiile, definesc locul 
mereu mai mare pe care îl ocupă în 
conștiința artistică a României contem
porane, creația poporului.

Dar, atenție ! Piesele de arlă nu 
sînf. simple obiecte care se cumpără, 
se vînd și se strămută. Ele fac parte 
din bucuria artistică a oamenilor, din 
lumea lor de lumină și culoare, din 
bucuria ochilor lor. Ele sînt adesea 
la (ară un mijloc de comunicare a 
omului cu ai lui, cu părinții care le-au 
făcut și le-au transmis, o parte din 
microcosmul pe care-l constituie casa, 
interiorul lor. Pasiunea colecționaru
lui ia, adesea, forme egoiste.

(Continuare în pag. a Il-a)

NORVEGIA și N.A.T.O.

PERSPECTIVA NEUTRALITĂȚII?
Dacă întrebați un publi

cist norvegian ce anume 
va caracteriza, după pă
rerea lui, anul 1969 în țara 
noastră, el va răspunde 
fără șovăială : problema 
apartenenței la N.A.T.O. 
Se știe că în anul acela 
expiră valabilitatea tra
tatului nord-atlantic și 
Norvegiei, ca și altor 
țări membre, li se oferă 
posibilitatea de a nu-și 
reînnoi angajamentele în 
cadrul alianței și de a re
veni la politica sa de neu
tralitate. De pe acum a- 
ceastă problemă a deve
nit tema esențială a con
troverselor politice din 
Norvegia. Se află în dez
batere chestiunea dacă 
poporul însuși trebuie să 
obțină dreptul de a-și 
exprima poziția prin- 
tr-un plebiscit. Adversarii

N.A.T.O. se pronunță cate
goric în favoarea unei 
consultări populare, iar 
prin discuții publice au 
silit mai mulți lideri proe- 
minenți ai partidelor fa
vorabile N.A.T.O. să ofere 
promisiuni, e drept destul 
de vagi,- în sensul că vor 
preconiza un referendum, 

în ultima vreme dezba
terile au căpătat și un alt 
caracter, retrospectiv, a- 
supra împrejurărilor în 
care în anul fatal 1949 
Norvegia a fost inclusă în 
Tratatul Atlanticului de 
Nord. Această dispută is

torică are o profundă sem
nificație politică, căci ea 
evidențiază preocuparea 
actuală față de aparte
nența țării la N.A.T.O. și 
în acelcși timp, oferă 
perspectiva viitoarelor re
lații dintre Norvegia și 
alianță.

Adversarii N.A.T.O. au 
cerut guvernului o Carte 
Albă despre împrejurări
le aderării Norvegiei. A- 
ceastă cerere a primit, la 
început, un răspuns favo
rabil. Ulterior însă s-a a- 
nunțat că autoritățile, în 
semn de solidaritate cu

ceilalți abați din N.A.T.O., 
nu pot publica o Carte 
Albă în care „documente, 
pînă acum confidențiale, 
ar urma să fie date pu
blicității". în schimb, s-a 
hotărît ca un cercetător 
competent să studieze 
materialul pentru a elabo
ra un document care să 
prezinte garanții științifice 
în această problemă. Nu 
se mai poate evita ca a- 
supra jocului de culise, 
care a dus la atragerea 
țării în N.A.T.O., să se a- 
runce lumină, după ce a- 
cest joc a fost camuflat 
timp de peste 17 ani.

Recent, fostul ministru 
de externe Halward Lan
ge a publicat 4 articole 
ample în încercarea de a 
justifica rolul pe care l-a 
jucat el însuși în această

problemă. în esență, el 
încearcă să se elibereze 
de răspunderea grabei 
neobișnuite care a marcat 
includerea Norvegiei în 
N.A.T.O.. aruncînd răs
punderea asupra fostului 
prim-ministru Einar Ger- 
hardsen, care, la rîndul 
său, într-o recentă dezba
tere la televiziune, a încer
cat, de asemenea, să se 
prezinte într-o lumină mai 
favorabilă. Luările de po
ziție ale lui Lange și Ger- 
hardsen au fost determi
nate de dezvăluirile sen
zaționale cuprinse într-o 
carte care a apărut la 
Oslo cu cîteva săptămîni 
în urmă.

(Continuare 
în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

(Urmare din pag. I)

Am asistat uneori la uimirea 
cutărui țăran, care încerca, 
printr-o privire limpede și 
cu un zîmbet stînjenit, să 
deslușească motivele pentru 
care orășeanul descins din 
mașină la poarta lui ținea 
cu orice preț să cumpere o 
strachină sau o icoană pe 
sticlă. N-am asistat însă la 
o explicație corectă și -ăb- 
dătoare a orășeanului către 
tovarășul său, căruia să-i 
deslușească interesul și 
prețul piesei pe care cerea 
să i-o cedeze. Să-i explice 
frumusețea lucrului ar fi 
fost de prisos pentru că de 
n-ar fi fost frumoasă sătea
nul n-ar fi păstrat-o, firește. 
Dar lipsea din discuția care 
trebuia să se încheie cu 
încă o piesă în porf-bagaj 
comunicarea deschisă, sin
ceră, care să facă din par
tenerii unui transfer, pozitiv 
în fond, colaboratorii unui 
mare act de cultură. Pentru 
că este un mare act de cul
tură acela al împărtășirii 
din bucuria adusă de arta 
poporului nostru. Și este 
bine ca acest act să fie lu
minat de mîndria și gene
rozitatea celui care transmi
te, de reverența și recunoș
tința celui care primește. A 
ne îndoi că, știind la fel ca 
și noi valoarea pieselor pe 
care le cedează, acest 
schimb ar fi stînjenit în 
vreun fel, înseamnă a nu 
cunoaște zestrea sufleteas-

puse sub conducerea subți
rilor meșteri olari sau sculp- 
fori în lemn, a iscusitelor, 
țesătoare și gospodine ex
perte în arta alfițelor.

Ne-am gîndit apoi la căr
țile de popularizare (pentru 
cititori din mediul rural I) 
care s-ar putea publica 
pentru lămuiirea păstrători
lor și creatorilor de artă 
populară asupra valorii uni
versale și naționale a bunu
rilor de artă din casele lor.

Ne-am mai gîndit la con
ferințele pe care comisiile 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor cuItural-științifice, că
minele culturale le pot or
ganiza în safe, în același 
scop, conferințe în care să 
se insiste mai ales asupra 
locului pe care creațiile ar
tei populare îl ocupă în mu
zeele din Capitala și orașele 
noastre sau în muzeele 
străine, asupra prețuirii pe 
care le-au dat-o oamenii de 
seamă de la noi și din alte 
țări.

Am vizionat cu anticipa
ție filmele documentare ce 
s-ar putea face (diferite de 
acelea de pînă acum), pen
tru că „Ceramica de la 
Oboga", de pildă, era o 
prezentare a creatorului 
popular pentru spectatorul 
de la oraș, în timp ce fil
mele pe care le propunem 
ar fi un prilej de reflectare 
a creatorilor de la safe asu
pra artei lor.

Ne-am adus aminte de

Confesiune
cu geniul 
artistic
al înaintașilor
că a țăranului nostru. N-am 
văzut niclcînd mai mare 
bucurie decîf aceea ca, 
mîndru de ceea ce a putut 
face el sau înaintașii, gazda 
din Șercaia sau Șinca, din 
Rădășeni sau leud, să te 
roage să primești în dar 
tocmai lucrul care ți-a plă
cut și pe care l-ai admirat 
mai mult („Ca să vă adu
ceți și dumneavoastră a- 
minte de cum lucrau băfrî- 
nii noștri"). Și n-am să uit 
privirea de ironie glumea
ță a unei „borese" din 
Șinca Nouă căreia i-am ad
mirat de curînd — nu fără 
intenții rele, mărturisesc — 
un ștergar de perete. Nu 
m-a lăsat nici să-l ating. A 
ridicat cu grijă capacul lăzii 
de zestre, mi-a etalat alte 
ștergare în care-și cususe 
tot răgazul tinereții sale, l-a 
ales pe cel mai frumos și 
mi l-a oferit fără un cuvînt, 
vrînd să arate parcă orășea
nului confuz că poate fi și 
o mai înaltă concepție des
pre arfa ei.

Contrastul dintre atitudi
nea de — adesea — gra
tuită suficiență a colecțio
narului citadin, care achizi
ționează opere de artă 
populară cu sentimentul că 
el îi „înțelege mai bine 
valoarea", și mîndra ironie 
sau frumoasa renunțare a 
creatorului și conservatoru
lui ei de la țară ne-au pri
lejuit de curînd cîfeva re
flecții despre ceea ce sîn- 
tem datori să facem pentru 
păstrarea intactă nu numai 
a tezaurului arfei noastre 
populare, dar, mai ales, a 
conștiinței care există în 
satele noastre despre pre
țul ei.

Ne-am gîndit, mai întîi, 
că ceea ce trebuie păstrat 
și dezvoltat In sate nu este 
numai obiectul însuși, ci, 
mai ales, talentul și dragos
tea de a-l crea. Și am vă
zut școlile de artizanat

Muzeele în aer liber pe 
care Paul Stahl le propunea 
în „Scînteia" din 18 septem
brie, casele sau ansamblu
rile de așezări, vrednice să 
perpetueze, prin arhitec
tura, așezarea și inventarul 
lor, un capitol din creația 
poporului nostru cu care ne 
mîndrim și a cărui amintire 
n-am vrea s-o pierdem 
niciodată.

Și gîndul ni s-a dus cu o 
speranță pe care am dori-o 
cindva împlinită la o înfăp
tuire fără pregătire, nici 
program : la „încăperea ro
mânească’ pe care fiecare 
locuitor al satelor noastre 
și-o va rezerva în cuprinsul 
casei sale noi, casă întru 
nimic deosebită, de pe a- 
cum, de aceea a locuitorilor 
orașelor. Această încăpere 
va fi rezultatul unei convin
geri profunde și expresia 
unui sentiment autentic. în
tre încăperile cu mobilier 
nou și confortabil, cu apara- 
fajul modern menit să dimi
nueze efortul unei gospodă
rii productive, cu înfățișarea 
adusă pretutindeni de un 
standard ridicat de viață, va 
fi una în care se vor aduna 
vechi țesături și lăzi de zes
tre, blidarele înflorate cu 
oale și străchini vesele, ve- 
lințe întinse pe lăvifi și pa
turi cu cerge grele în culori 
mai sobre, înconjurînd ve
chea masă de lemn cu scau
nele pe care au sfat părinții 
noștri, la care au lucrat în 
nopțile iernilor de altă dată 
sau la care au petrecut cînd- 
va cu snoave și balade. Să
teanul urbanizat prin modul 
său de viață va privi și va 
arăta cu mîndrie aceste co
mori de arfă „de pe la noi” 
și din motivele florale sau 
zoomorfe răspîndite deopo
trivă în cusături și ceramică 
vom avea sentimentul că ne 
privesc, risipiți în munca și 
arta străbunilor, „ochii" pîn- 
zelor lui Țuculescu.

DIN PROGRAMUL

28 NOIEMBRIE - 4 DECEMBRIE 1966
nice (7,55). Valsuri de compozitori români 

T____  _____ ... __ (8,15). Revista melodiilor de muzică ușoară
_______ „NicoSe Bălcescu". -Autor Teo- -(9,35). Teatru radiofonic „Jocul dragostei 
dor Vîrgolici (10,30). Potpuriuri de muzică și-al întîmplăr'ii" de Marivaux (10,05). Cîn- 
ușoară (11,30). Muzică din operetele „N-a tă fanfara Casei_ de —K 
fost nuntă mai frumoasă" și „întîlnire cu 
dragostea" de Nicolae Kirculescu. • (12,25).- 
Pagini orchestrale din muzica de estradă 
(14,15). Caleidoscop muzical (15,30). Crea-, 
tori de muzică corală : Mihail Bîijcă.
(16.40) . Muzica și dansul : fragmente, din' I 
baletele „Coppelia" de Delibes și „Rai- 
monda" de Glazunov (17,30). Varietăți mu
zicale (18,15). Jurnal agrar. Din sumar ; 
Extinderea mecanizării în zootehnie. 
Convorbire cu inginerul Petre Moldb-. 
van, prim -vicepreședinte al Consiliului'.' 
Superior al Agriculturii ; Pregătirea pla»-^’ . .; 
nurilor de producție .pentru anul viitor.-l;.-’!'
(18.40) . Melodii magazin' .emisiuHdf'.: 
muziCal-distractiyă (21,00). PROGRAMUL; 
II: Valsuri din operete (7,45). Lectură în -

artistice de amatori (10,15). Emisiune lite
rară pentru școlari^ Clasici ai literaturii 
române

........   PR O GR A- ? S.......................] MUL I : „Ac-
tualitatea agra
ră". Din cu
prins : îmbo

gățirea conținutului în proteine al rațiilor 
pentru animale (6,15). La -microfon, melo
dia preferată (8,30). Sfatul medicului : Va
loarea terapeutică a produselor dietetice 
lactate (9,30). Jocuri populare (9,35). Roza 
vînturilor. Omul și planeta sa : „Terra 
este o necunoscută ?“. Prezentare de conf. 
univ. Ion Rădulescu (10,30). Dialogul in
strumentelor — muzică ușoară (11,30). 
Poemul simfonic „Didona" de Alfred Ale- 
ssandrescu (12,45). Muzică ușoară de Mau- 
riciu Vescan (13,15). întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (13,30). 
Pagini alese din muzica de estradă (14,08). 
Drumeții veseli. Tema : „Munții Apu
seni". Participă liceele din Brad și Cîm- 
peni. Examinator prof. Nicolae Saftu .. _ . ... .
(17,10). Muzica și teatrul: uvertura fan- premieră : „Povestiri" de Gib^ Mihăescu'.';,- 
tezie „Romeo și Julietta" de Ceaikovski 
(17,35). Ritmurile cincinalului (18,40). Tea
trul radiofonic: „Colecționarul de 
mori". Scenariu radiofonic de Victor 
timiu (20,30). Jazz de ieri și de azi : „Al 
VII-lea Festival internațional Bled — 
1966". Prezintă Cornel Chiriac (22,20). 
PROGRAMUL II : Muzică populară din 
diferite regiuni (8,30). „Dragă mi-e mîn- 
druța mea" — cîntece populare (10,45). 
Matineu de operă : „Boema" de Puccini 
(fragmente) (11,20). Din cele mai cunos
cute melodii populare (13,08). Din creația 
compozitorilor Florentin Delmar și Aurel 
Giroveanu (15,10). Vreau să știu. Supli
mentul lunar „Ochiul magic". Microabe- 
cedar nuclear" de Ion Mînzatu, doctor în 
fizică. „Pete albe în știința contempo
rană". Prezintă conf. dr. Victor Săhleanu 
(15,30). „Țara-ntreagă e o floare" — cîn
tece din folclorul nou (17,30). Actualitatea 
teatrală (17,40). Ascultați și... recunoaș
teți (muzică instrumentală) — (18,00). Pre
miere muzicale radiofonice : „Lupta cu 
inerția" — muzică de cameră de Anatol 
Vieru pentru George Bacovia și Nicolae 
Labiș. Prezintă compozitorul (21,05). An
tologia discului : cîntăreti ai teatrului 
„Scala" din Milano (emisiunea a Il-a). 
Prezintă Iolanda Măreulescu (21,45). Cîn
tece și interpreți de muzică ușoară (23,52).

co- 
Ef-

PROGRA
MUL I : Sfa
tul medicului : 
Concediul pre
natal (9,30). Cîn- 

tece de compozitori albanezi (10,30). Pe 
scenele cluburilor. în vizită la clubul fa
bricii Adesgo (11,20). Pagini din operete 
(12,10). Noi înregistrări ale corului An
samblului Uniunii generale a sindicate
lor ; dirijor, Florin Comișel (12,30). Mu
zică de balet de compozitori iugoslavi 
(12,40). Concert de muzică ușoară (14,08). 
„Pentru ochii tăi" — muzică ușoară (16,15). 
Luminile rampei. înregistrări din spec
tacolele Operei de stat din Iași (16,40). 
Compozitori celebri, lucrări cunoscute — 
Rapsodii de Liszt (17,30). în jurul globu
lui (18,03). Dialog cu ascultătorii — emi
siune de Corneliu Leu (18,40). începu
turile dramaturgiei românești (21,05). 
PROGRAMUL II : Pe întinsul patriei : 
itinerar folcloric muzical (8,30). Antologie 
de literatură universală. Din creația pro
zatorului Ivo Andric. (10,05). „Frunze ru
ginii" — muzică ușoară (12,25). Șapte cîn- 
tece, șapte interpreți (15,10) „îți mai a- 
mintești ?“ — muzică ușoară (16,30). Stu
dioul tînărului interpret : soprana Iulia 
Tozser ; la pian Martha Joja (17,10). Cîntă 
orchestra condusă de Paul Ghentzer (17,30). 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (17,40). Tangouri (19,40). Cercul me
lomanilor. Compozitorii zugrăvesc lumea 
copiilor (19,50). Gaudeamus (emisiune 
pentru studenți) — (20,30). Opera săptă- 
mînii: „Paiațe" de Leoncavallo (frag
mente) — (20,50). O istorie a muzicii în 
capodopere : universul simfoniilor schu- 
bertiene. Prezintă George Bălan (21,35). 
Moment poetic. „Masa dacică" (22,30).

PROGRA
MUL I : Due
te instrumenta
le de muzică 
populară (8,10).

Sfatul medicului : Reguli de protecția 
muncii pentru cei care lucrează la trata
mente termice (9,30). Soliști și formații

FANTOMELE
$

_____  ____ _j cultură din- Vaslui, 
(12,00). „Măreț pămînt al patriei iubite" — 
program de cîntece (13,08). Evantai muzi
cal (16,30). Recitalul violonistului Ștefan 
Ruha (17,10). Compozitorii au cuvîntul — 
Mircea; Chiriac (19,05), Seară de operă : 

.„'Cavaleria ruătieană" de Mascagni (19,55), 
:.și.„Estrada maestrului Pedro" de De Falia
(21,05). Mdment poetic. „Arhitecții înălțimi
lor" (22,30). Discuri inedite : Simfbnia a 

lIV^a'debCarl^Nielsen '(orchestra națională
eț'Radiodifuziunii .daneze ; dirijor, Launy 
■Grondahi) — (23;10):--, -

J- /

vi

lui ica)

• Sala Palatului : SECRETUL 
LUI MARCO POLO (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat de 
Operetă) — 19,30.
G Teatrul de operă șl balet: 
LUCIA DI LAMERMOOR — 
19,30.
• Teatrul National „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA — 19, (sala Studio) : CAS- 
TILIANA — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : D-ALE CAR
NAVALULUI (spectacol aminat 
din 27.XI) — 16, DOI PE UN 
BALANSOAR (spectacol pre
zentat de Teatrul Mic) — 20; 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL 
— 19,30.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA 
VICHY — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : EU ȘI MA
TERIA MOARTĂ — 18,30.

Concertele 
sâptâmînii

Marți, 29 noiembrie, orele 20, în stu
dioul de concerte al Radioteleyiziunii 
are loc un concert coral de muzică cla
sică românească. Cîntă corul Filarmo
nicii de stat „George Enescu" dirijat de 
D. D. Botez, maestru emerit al artei. La 
pian, Josef Prunner. în program piese 
de Gavrii Muzicescu, Ciprian Porumbes- 
cu și alții.

în sala mică a Palatului, miercuri, 30 
noiembrie, orele 20, violoncelistul Radu 
Aldulescu și clavecinistul Horst Gehann 
vor prezenta un program de sonate pen
tru violoncel și clavecin de J. S. Bach.

Orchestra „Barbu Lăutaru" prezintă 
duminică, 4 decembrie, orele 20, în sala 
mică a Palatului un concert de muzică 
populară românească. Dirijor, Florian E- 
conomu. Soliști : Angela Moldovan, ar
tistă emerită, Ana Ispas, Minodora Ne
meș, Vlad Dionisie, Ion Cristoreanu 
și alții.

(10,05) Din țările socialiste (11,30). Ans,am- ; 
bluri artistice școlare (12,00). Din creația 
compozitorilor Gherase Dendrino (15,10). 
De ce ? De unde 1 De cind ? (emisiune 
pentru copii) — (15,30). Pe teme medicale 
(16,15). „Te iubesc și te voi iubi" — mu
zică ușoară (16,30). Muzică instrumentală 
de Alexandru Pașcanu (17,10). Cronica li- 
terară de N. Manolescu. D. R. Popescu : 
„Dor" (17,40). Figuri și momente din is
toria muzicii românești : Ion Nona Ottes- 
cu. (19,05). Concert-ghicitoare (muzică djn 
opere (19,40)' Teatrul radiofonic. „Evanta
iul" de Carlo Goldoni (20,30). Muzică con
temporană (23,10). Caruselul melodiilor 
(23,52).

PROGRA
MUL I : Cîn
tece populare 
(8,10). Sfatul 
medicului : Pre

venirea îmbolnăvirii rinichiului (9,30). 
Jocuri populare din diferite regiuni ale 
țării (9,35). Radioracheta pionierilor: 
„Castelul cu stafii" — scenariu științifico- 
fantastic de Liviu Macoveanu (10,30). 
Fragmente din opera „Lucia di Lammer- 
moor" de Donizetti (11,00). Cărți care vă 
așteaptă (11,20). Duete instrumentale de 
muzică ușoară (13,18). Soliști, orchestre, 
melodii (14,08). Muzică ușoară de Gelu 
Solomonescu (16,15). Premiere de operă 
de-a lungul aniloi’ : „Aida" de Verdi. (16,40). 
în jurul globului (18,03). Varietăți muzi
cale (18,15). Ritmurile cincinalului (18,40). 
Seară pentru tineret (19,00). Cîntă corul 
Radioteleviziunii dirijat de Ion Românu 
(22,45). PROGRAMUL II : „Recunoașteți 
interpretul" — muzică ușoară (9,30). Ac
tualitatea literară (10,05). Soliști de operă 
(10,20). Album cu dedicație — muzică u- 
șoară (11,07). Cîntece închinate Republi
cii (11,55). Folclor muzical din Transilva
nia (14,30). Muzică de estradă de Theo
dor Sibiceanu și Elly Roman (15,10). Melo
dii, melodii — muzică ușoară (16,30). Am
fiteatru literar. însemnări la încheierea 
acestui ciclu de emisiuni. Colaborează 
prof. univ. Al. Dima, membru cores
pondent al Academiei (17,40). Baladă'pen
tru pian și orchestră de Gabriel Faure 
(Corneliu Gheorghiu) — (18,00). O figură 
remarcabilă a folcloristicii, românești : 
Constantin Brăiloiu. Prezintă prof. univ. . 
Emilia Comișel (19,05). Transmisiunea con- 
certului orchestrei simfonice a Radiote
leviziunii. Dirijor, Emanuel Elenescu. So
list, Igor Bezrodnîi (U.R.S.S.) (19,50). în 
pauză — Buletin de știri; Amintirile ca-- 
seior : George Călinescu. Farmecul melo
diilor — muzică ușoară (23,40).

PROGRAMUL 
I : în excursie 
ne însoțește mu
zica ușoară (7,30) 

.. . . . ... Orchestra de •
muzică populară „Cindrelul" din Sibiu 
(8,10).. Sfatul medicului : Spondiloza (9,30). 
Revista literară radio (11,20). întîlnire cu 
melodia populară și interpretul preferat 
(13,30). Din albumul muzicii ușoare (14,08). 
în jurul globului (18,03). Varietăți muzi
cale (18,15). O melodie pe adresa dv. (19,00). 
Cine știe, cîștigă. Concurs muzical-distrac- 
ti-v (21,05). Ritm, melodii și bună dispoziție 
(22,20). PROGRAMUL II: Scene vesele din 
operete (7,45). Suita simfonică „Munții A- 
puseni" de Marțian Negrea (9,03). Biblio
teca de literatură română : „Povestiri" de 
Gala Galaction (10,05). Cîntece populare de 
dragoste (10,50). Revista revistelor econo
mice (12,10). Viers, nai și strune — emi
siune de muzică populară (15,45). Progra
mul orchestrei de studio a Radiotelevi
ziunii dirijat de Liviu Ionescu (19,05). 
Colegi de liceu (19,30). Muzică ușoară 
(19,50). Călătorie în istoria civilizației (e- 
misiune pentru tinerii ascultători). „Divina 
comedie" de Dante. Prezentare de prof. dr. 
docent Alexandru Bălăci (20,30). Seară de 
operetă : „Văduva veselă" de Lehar (21,05). 
Program de romanțe (21,30). Un buchet de 
melodii (22,35). Muzică de dans (0,04).

DUMINICĂ
PROGRAMUL

*'"1 I.'Arii din opere-,.. 
j te (8,30). „Trans- 

mi tem pentru 
sate" (9,30). „As- 

Muzică din opere

PROGRAMUL
I: Muzică popu
lară (8,10). 
tul 
lui:

Sfat;’ 
medicu- 

îmbrăcă- 
mintea gravidei (9,30). Orchestra de mu
zică populară a uzinelor „Electroputere" 
din Craiova (9,35). Coordonate culturale : 
Cerințele brigăzii artistice de agitație de 
la sate (11,20). Compozitori și interpreți — 
muzică ușoară (13,14). întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (13,30). Pa
gini alese din muzica ușoară românească 
(16,15). Studioul tînărului interpret: vio
loncelista Elena Botez ; la pian, Irina Bo- 
tez-Staicu (16,50). în slujba patriei (17,10). 
Concert de melodii românești (19,30). Aten
țiune, părinți ! (21,05). Viața de concert a 
Capitalei : fragmente din concertul de so
nate prezentat de Radu Aldulescu și Horst 
Gehann (22,20). PROGRAMUL II : Muzică 
ușoară interpretată la instrumente electro-

cultătorii ne cer"
(10,30). „Din oraș în oraș" — muzică ușoară 
(10,45). „De toate pentru toți" (-12,00). Es
trada duminicală (13,13). Recital vocal Ze- 
naida Pally (15,15). Melodii populare inter
pretate la diferite instrumente (15,30). Tan
gouri celebre (17,00). Muzică din opereta 
„Eva“ de Lehar (17,15). Teatru scurt „Mar
torii" de Milan Uhde (18,20). Varietăți mu
zicale (18,50). întîlnire cu melodia' populară 
și interpretul preferat (20,15). Muzică de 
dans (21,00). PROGRAMUL II : Jocuri 
populare (7,00). Un zîmbet, un refren (8,00). 
Teatru radiofonic pentru copii:: ■„Lacul cu. ■ 
elefanți" — dramatizare de Mircea Popâs- 
cu după - cartea, cu același titlu Mihai 
Tican Rumano (8,30). Primiți jîm dar .un 
buchet de melodii (10,35). Tr^p^misiupea.

■ concertului oi-chestr.ei simfonice- a Filar-.;; 
mohicîi de stat „George Enescu", dirijor. 
Ianoș Ferencsik (R.P. Ungară). (11,00). în 
pauză': Actualitatea cinematografică. ,,O- • 
pera săptămînii" : „Tosca" de Puccini. Aria 
lui Mario și duetul Mario-Tosca (actul I) 
(15,40). „Melodii magazin" — „Romeo, Ju
lietta și... muzica ușoară" (16,30). Valsuri 
de Chopin interpretate de Dinu Lipatti 
(17,15). „De dragoste" —.- versuri de Magda 
Isanos (17,30). Opereta „Ana Lugoj ana" de 
Filaret Barbu (montaj muzical-literar). 
(18,00). Succese ale muzicii ușoare (19,05). 
Un dans cu tine (22,00). Festival muzical 
internațional „Salzburg — 1966“ — (23,10). 
Dans în miez de noapte (23,41).

.. nară este arestat 4»;- martie 1933 
. : și judecat în cadrul '.proceselor în

scenate de reacțiune conducători
lor luptelor ceferiștilor și petroliș
tilor din ianuarie-'-februarie 1933, 

•prOcese care au fost transforma
te de partidul comunist într-o tri
bună de demascare^, a regimului 
burgh’ezo-moșieresc, de cKemare a 

. maselor muncitoare -la continuarea 
.___ , luptei împotriva exploatării, pen-

■ din fostul • județ Ilfov, într-o-fa- " tru' independență și suveranitate 
milie de țărani săraci. După absol
virea școlii elementare vine la 
București unde se angajează uce
nic învățînd meseria de tîmplar. . 
în perioada puternicului avînt

: revoluționar . din anii 1918—1920, 
aflîndu-se în timpul îndepli
nirii stagiului militar, desfășoa
ră propagandă socialistă în rîn- 
durile ostașilor, iar în 1921, 
cînd -.se reîntoarce la. Bucu- •

• rești, ia parte activă la mișcarea 
revoluționară. Participă Ia: Congre
sul I al P.C.R, din mai 1921, în- 
rolîndu-se cu elan în, lupta con
dusă de partid pentru eliberarea 
clasei muncitoare și a tuturor ce
lor ce muncesc, pentru progres so
cial.

în perioada crizei economice din 
anii 1929—1933, masele largi 
populare, în-frunte-cu clasa-mun
citoare. sub conducerea partidului 
comunist, au desfășurat ample 
bătălii de clasă. îndeplinind sarci
nile încredințate' de partid, Marin 
Ionescu a participat activ la 
pregătirea și organizarea lup
telor ceferiștilor. în anul 1931 
a activat în Consiliul General 
al Sindicatelor Unitare, înde
plinind totodată diverse sarcini 
în rîndul lucrătorilor de la 
C.F.R. Bucurîndu-se de stima, în
crederea și respectul muncitorilor, 
este trimis, împreună cu alți frun
tași ai -acestora, ca delegat la Con
ferința pe țară a lucrătorilor ce
feriști din martie 1932 care a ales 
Comitetul Central de acțiune al ce
feriștilor. Ca membru al biroului 
Comitetului sectorului IV Verde al 
P.C.R., își aduce contribuția la 
pregătirea și desfășurarea luptelor 
de la Grivița organizate și condu,- 
se de partid în ianuarie—fe;- 
bruarie 1933.

Pentru activitatea: sa. revoluțio-

Se. împlinesc astăzi 70 de ani 
de lă nașterea luf Marin Ionescu, 
(Neică), vechi militant al mișcării 
revoluționare din țara noastră. 
Viața și activitatea lui s-au. îm
pletit strîns cu lupta clasei munci
toare și a partidului comunist, a 
căror cauză a.slujit-o eu devota
ment.

Marin Ionescu s-a născut la 28 
noiembrie 1896, în comuna Vasilați

ț

i;

națională, împotriva pericolului 
fascist. Condamnat la 12 ani mun
că silnică, Marin Ionescu a fost 
deținut la diferite închisori, 
iar din noiembrie 1943 în lagărul 
de Ia Tg. Jiu, pînă ,1a victo'ria in
surecției'; armate antifasciste de la 
23 August 1944.

în anii de detențiune. Marin Ior 
nescu a participat la acțiunile or
ganizate de partid în închisori, s-a 
călit că militant comunist, adueîn- 
du-și 'contribuția la întărirea or
ganizațiilor de partid din închisori, 
la educarea revoluționară a^ deți- 
nuților politici antifasciști.

După eliberarea patriei de sub 
jugui fascist, Marin Ionescu a 
participat- activ, cu toate pu
terile și energia sa. la lupta con
dusă de partid pentru înfăptuirea 
profundelor transformări revolu
ționare ce au schimbat înfățișarea 
țării'- noastre. A făcut parte dih 
Comitetul Central alt Frontului 
Plugarilor și a îndeplinit apoi sar
cini de răspundere pe linie de stat, 
muncind cu abnegație pînă la sfîrși- 
tul vieții sale, la 13 august 1964, 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului.

Partidul comunist. întregul po
por cinstesc amintirea luminoasă 
a militanților comuniști, care și-au 
consacrat viața luptei pentru liber
tatea și fericirea celor ce muncesc, 
pentru transformarea revoluționar 
ră a României. Activitatea lor con
stituie o pildă și un îndemn în 
munca plină de elan pe care o des
fășoară în prezent poporul nostru 
pentru înfăptuirea sarcinilor desă- 
vîrșirii construcției socialiste, tra
sate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

î

* *

Maria COVACI 
doctor în istorie
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SE GRĂBESC
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Producție a stu
dioului „București". 
Film de factură poli
țistă a cărui acțiune 
se desfășoară în vre
mea noastră. Scena
riul : Tudor Popescu 
și Cristu Polucsis. Re
gia : Cristu Polucsis. 
în rolurile princi
pale : Gyorgy Ko
vacs, Colea Răutu, 
Ana Szeles, Ion Be- 
soiu etc. Filmul 
va rula la cine
matograful „Republi
ca" (de la 30 noiem
brie).

OMUL DIN RIO

ir»/:* :

:W;

> in
■ >

Producție în cu
lori a cinematografiei 
franceze. Film de a- 
ventură, împletind 
dramatismul, umorul 
și dinamismul întîm- 
plărilor cu ambianța 
cvasi-exotică a locu
rilor acțiunii.

Regia : Philippe de 
Broca. Interpretează ; 
Jean Paul Belmondo, 
Franțoise Dorleac, 
Jean Servais, Milton 
Ribeiro, Adolfo Celli, 
etc. Filmul va rula 
la cinematografele 
Patria și București 
(în programul viitor).

FEMEILE
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/
tograful 
cembrie.

„Capitol", de la 1 de-

Producție a studioului „Maxim 
Gorki" din Moscova. Destinele 
cîtorva femei sovietice din ge
nerații diferite se întrețes într-o 
acțiune care îmbină dramatis
mul situațiilor cu implicații eti
ce și psihologice. Regia : Pavel 
Liubimov. Interpretează : Inna 
Makarova, Nina Sazonova, Gali
na Iațkina, Nadejda Fedosova, 
Viktor Mizin, Vitali Solomin 
etc. Filmul va rula la cinema-

CIMARRON
dinO producție cinemascop 

S.U.A. Filmul este ecranizarea 
unui roman de Edna Ferber, 
evocînd pionierii care au coloni
zat ținuturile din Vestul înde
părtat. Regia : Anthony Mann. 
Interpretează : Glenn Ford, Ma
ria Schell, Anne Baxter, Arthur 
O’Connel, Russ Tamblyn, Mer
cedes Me. Cambridge, Vic 
Morrow, Robert Keith, Charles

între 23 și 26 noiembrie a avut 
loc, la Brașov, Colocviul național 
al matematicienilor, consacrat mo
delelor și metodelor matematice 
aplicabile în practică.

Colocviul; care a reunit acadeh 
micieni, cercetători, cadre didacti
ce din învățămîntul superior și 
specialiști din întreprinderile in
dustriale, a dezbătut probleme pri
vind aspectele practice ale teoriei 
probabilității și statisticii matema
tice, ale analizei numerice și ale 
altor metode .de. programare mate
matică și. utilizării calculatoarelor 

- .electronice-și-a altor mașini de cal
icul., Academicienii Grigore Moisil, 
Gh. Mihb'c, pt'Of. univ. Edmond 
Nicolau și alți specialiști au remar- 
cat în cuvîntul lor contribuția 
adusă de matematicienii și specia
liștii români la folosirea mijloace-

PORUMBELUL 
DE ARGILĂ
Producție a studio

urilor din Iugoslavia. 
Filmul prezintă un 
episod din anii luptei 
ilegale împotriva fas
cismului. Regia Toma 
Janic. Interpretează : 
Zoran Radmilovic, 
Tatjana Salaj, Bata 
Zivojinovic, Rejhan 
Demirdzic, Stole A- 
randjelovic, Dusko 
Janicijevic, A. Stoj- 
kov'ic. Filmul rulează 
la cinematograful 
„Luceafărul" (pînă la 
30 noiembrie).

Mc. Graw, Henry Morgan etc. 
Va rula la cinematograful „Lu
ceafărul", de la 1 decembrie.

Învățătorul
Producție a cinematografiei 

din R.P. Albania. Filmul- este ■ 
dedicat unui dascăl cu îndelun- . 
gată activitate și tovarășilor săi. 
Regia și imaginea : Dh. Ana- 
gnosti și Viktor Ghika. Inter- 
preți : Rikard Liaria, Ndrek 
Lupsa, Roza Anagnosti etc. Va 
rula la cinematograful „Cen
tral", de la 29 noiembrie.

■„v

V 
A
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■

deosebit 
lucrări^ 

dezbate-

propus

lor moderne de rezolvare a proble
melor complexe puse de știința și 
tehnica contemporană.

in încheiere, acad. Octav Oni- 
cescu a apreciat în mod 
înalta ținută științifică a 
lor. precum și competența 
rilor.

Acad. Grigore Moisil a
înființarea la Brașov a unui cerc 
de cibernetică în cadrul societății 
de științe matematice. Astfel de 
cercuri funcționează la Bucu
rești. Medias și Piatra Neamț. 
Printre alte sarcini, cercul, de ci
bernetică din Brașov ar avea și pe 
aceea tde. a pregăti ingineri, și ma
tematicieni din acest oraș indus
trial pentru utilizarea calculatoare
lor, electronice cu, care vor fi dotate 
marile . întreprinderi și instituții 
de învățămînt. < 'v

-

• WARLOCK — cinemascop : Pa
tria (Completare Naică și bar-

: za) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Bucu
rești (completare Invizibilul vi
zibil) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, Giulești (completare Orizont 
științific nr. 6) — 10,30; 15,30; 18; 
20,30, Arta — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45. .
• MINUNATA ANGELICA — ci
nemascop : Republica — - 8,15 ;■ 
10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17, - Festival —
9 ; 11,15 ; .13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Glo
ria — 9 ; 11,15 ; 13,30.;, 15,45 ;. 18,15 ;
20,30, Flamura — 9 ;' 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, Feroviar — 8 ; 

; 13’; 15,30 ; 18 ; 20,30; Bucegi 
: 1-1,30; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30 (la

i.V,

16 ;
10.30
----- 9 , XX,OV , 11 , XUjOV , ÎS , il,ou Ud 

ultimele două cinematografe com
pletarea George Coșbuc, cîntăre- 
țul pămîntnlui românesc), Melo
dia — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21, Floreasca — 10; 12,30; 15;
17.30 ;-j“20 (Ia ămbele corhpleiatea
Invizibilul vizibil). ti. ,
• PORUMBELUL DE ARGILĂ:
Luceafărul ■; 12 ; 14 ;116 ;T8;15'; .‘. 
20,45. ' -
e ESCONDIDA : Cinemateca
16,30. . -I 5;.,
• POVESTEA PROSTIEI MELE r? 
Capitol (completare O noapte de 
vis) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, Miorița (completare Prezintă pi
sica) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL! : 
Lumina (completare .Năîcă și bar
za) — 8,45 ; 11 ; 13,15:; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE
— cinemascop Victoria, — 9 ; 11,45;

■ 15 ; 17,45'20,30, .Griv-iUi,^ 9 ; 11,15 ; 
15,15; 17;45.; 20,30, Tbmis — 9;
11,15 ; 13,30 ; .16 ; 18,30 ; 20,45.
• ÎNVĂȚĂTORUL.: Central (com
pletare. Soarele rănit) — 9 ; 1J.15 ;
13.30 ;Ț6il5 ; 18,30;; 20,45.; ■ / ...
• VIOiiENȚA ÎN PIAȚĂ : Union 
(completare Putna. 500) 15,115: 18i
20.30 . " , \ " „r
e PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 9. ■ ' U ' . '
• SĂLBATICII DE PE RÎUL MOR- 
ȚII — ■ ȘTIINȚĂ ȘI-TEHNICiA'.:.NR.' 
19 — RAPSOȘlA UNGARĂT'T'im- 
puri Noi -- 'â-^Sjl în .continuare;' •

. • LAGiq^tp^INȚELG^Î-nf!»' 
tirea între popoare- •—‘' ;T4;; -16 ; 18 
20.
• C1INELE DIN BASKERyiLLE 
Doina (completare. In orașul lui

■-V/- "î ■. ■■ . ‘ - ..

Fnșkin) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• TUNELUL — cinemascop : Ex
celsior (completare 6 000 de ani) — 
9,30 ; 12,15 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Mo
dern (completare Vox Maris) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• CENUȘA — cinemascop (ambele 
serii).: Dacia — 9—19,30 în conti
nuare, Crîngași — 15,30; 19.
• TRIUMFUL LUI ROBIN- HOOD
— cinemascop : Buzești .(completare 
Protectoratul păsărilor) — 15,30 ; 18 ;
20.30. Drumul Sării (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Galați) — 11 ; 15 ; 
17,45 ; 20,30.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : 
Unirea (completare Fabula) — 15,30; 
18 ; 20,30.
O CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Vi- 
tan (Completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Bacău) - 15,30 ; 18 ; 20,15-, Viitokl 

, (completare Ziua recolteil — '15.30 ; 
■ 18’’;.20,30. . I '■ / '

VREMEA ZĂPEZILOR': Mutica 
ț.i.:'(completare Fermenții Ia lucru) —

16 ; 18,45'.; 20.30. ■'fife:
• FANTOMAS SE DEZLĂN-

; JȚUIE r- cinemascop : Popular (c<?m-
■ pletare' Dimensiuni) — 10.30.; 15,30; 

18-; 20,30, Cosmds -16 ; 18,1'5;
•20,30. .
• CASA DIN MONTEVIDEO X- 
Cihemascop : • Aurora — 9; 11,30;

'14,45;'17,30;'2b,30. .'X -
• CALATORUL CU BAGAJ — ci
nemascop : . Moșilor ,7 (completare 
Vizita COnducătdrjtorț'de' partid și 
de stat în regiunea Bacău) — 15,30 ; 
18 ; 20,30. Ferentari (completare 
6 000 de ani) -'15,30 ; 18.; 20,30.
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : Colentina. (completare Pla
neta enigmelor) — 15 : 17.30 ; 2().
• MAGAZINUL DE PE. STRADA
MARE : Vojga (completare j (Trei 
ori -trei)----- .9,15 ; 12 ; 45 ; 17,45 :
20.30. .

" • FBMEiÂ- l^ISIPURILOR r Rato- 
' va 1—’. i5’.ăB,:T8,;l20.30. . ":/ . '

® ANGELICA,' MARCHIZA „ÎN
GERILOR" . —. cinemascop : Lira 
(co mpletăre * ,IEu")' — MU30 ; 15,30 ;

. . ,.18.;'2D,30;v ; . ■
'X;.;' 'VSTEAUA' |ĂRĂ'I.NUME :. Cotfo- 

.8 ! ceni,”(compîdferes'Cbpiii../iar copiii)
— 15,45 ; 18 ; 20,45,

, • MAIGREȚȘI AFACEREA SAINT 
' FIACRE : Pacea —15,45 ; 18 ; 20,15.
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REALIZĂRI IN CONSTRUCȚIAla polo pe apă

DOUA NERVOZITATE,
ECONOMICAr

RUGBI: La București
9 SARBATOAREA NAȚIONALA A R. P. ALBANIA

î ; • 1 -■ ..

Turneul final al

Dinamo Pro Recco 4-2
• REPRIZA ÎNTÎI: JOC 

MARE LUPTĂ
FRUMOS, DE

Dinamo București și Pro 
Recco Genova au susținut a- 
seară, la bazinul Floreasca, 
prima lor întîlnire din cadrul 
turneului final al „Cupei cam
pionilor europeni". Valoarea 
recunoscută a acestor două 
formații (Pro Recco, de 7 ori 
campioană a Italiei, a cîștigat 
a II-a ediție a „C.C.E." ; Di
namo este de 10 ani consecu
tiv campioană a României) și 
miza mare' a întîlnirii au dat 
loc la o dispută echilibrată și 
dîrză. Sportivii români au 
reușit să depășească momen
tul critic din prima repriză, 
cînd oaspeții conduceau cu 
1—0 (a înscris Pizzo în min. 2) 
și să ia apoi avantaj cu 2—1, 
prin golurile marcate în re
priza a doua de Mărculescu și 
Zahan. In repriza următoare, 
deși insistența acțiunilor ofen
sive a crescut simțitor de am
bele părți, tabela de marcaj a 
rămas neschimbată. Ultima 
parte a jocului, cea mai echi
librată și mai spectaculoasă, a 
fost dominată de dinamoviști. 
Ei au înscris de două ori (Za
han și Novac), în timp ce ge- 
novezii numai o dată, prin a-

celași Pizzo. (Valoarea incon
testabilă a acestui jucător a 
fost umbrită de comportarea 
lui total nesportivă față de 
arbitri). De remarcat că, la 
scorul de 3—1, portarul dina- 
movist Frățilă a apărat o lo
vitură liberă de la 4 m.

Așadar, dinamoviștii bucu- 
reșteni, prezenți pentru prima 
oară în turneul final al 
„C.C E.“, au debutat victorioși. . 
Trebuie spus însă că succesul 
lor putea fi mai categoric, dacă 
ar fi avut o evoluție constantă 
de-a lungul întregului meci. 
Sperăm că vor reuși acest lu
cru cu ocazia returului întâl
nirii, programat duminica vii
toare la, Genova.

C. ANI
★

Ieri, la Zagreb, s-.a desfășu
rat prima partidă dintre cele
lalte participante la turneul fi
nal, echipele Partizan Belgrad 
și Dynamo Magdeburg. Scor : 
5—3 (1—1, 1—1, 2—0, 1—1) în 
favoarea sportivilor iugoslavi.

Reamintim că învingătoarele 
din aceste duble întîlniri își 
vor disputa apoi locurile 1—2, 
far învinsele locurile 3—4.

® REPRIZA A
NUMEROASE GREȘELI

FORMAȚIILE

FRANȚA : Gruarin, Cabanier, Be- 
rejnoî — Spanghero, Dauga —Salut, 
Carrere, Herrero—Lasserre, Roques— 
Darrouy, Dourthe, MaSo, Duprat— 
Lacaze.

ROMANIA : Dinu, lonescu, Stoi
ca—Țuțuianu, V. Rusu—M. Rusu, 
Demian, Rășcanu—Mateeșcu, Wusek 
—Ciobănel, Irimescu, Nic’a, Pen
ciu—Dăiciulescu.

Foto : M. Andreescu
Tandem nautic...

CAMPIONATE COMPETIȚII
5

Rugbiul francez n-are nevoie de 
prezentare : supremația sa pe plan 
european, și poate chiar mondial, este 
binecunoscută. Ca atare, evoluția re
prezentanților „cocoșului galic”, ori
unde în lume, înseamnă un eveni
ment. Prezenți ieri în Capitală, rug
bișfii francezi și-au încercat forjele — 
de data aceasta într-o competiție ofi
cială, „Cupa Națiunilor" — cu repre
zentativa României. Rezultatul vă este 
probabil cunoscut ; radioteleviziunea 
a avut grijă să transmită în întregime 
desfășurarea partidei.

După 80 de minute _
dispută, de încleștare a unor energii 
nebănuife, victoria a revenit echipei 
franceze. Scorul (9—3, la pauză 3—3) 
a evoluat astfel : în min. 6, francezii 
cîștigă o angajare la tușă. Din două 
pase precise și rapide, balonul ajunge 
la Dupraf, aripa dreaptă a formației 
oaspejilor, care înscrie la coif. 3—0 
pentru Franța. Replica echipei noastre 
este fermă. Se atacă viguros. Cîștigînd 
baloane la grămadă — unde lonescu, 
deși „nespecializat" pe acest post, și-a 
făcut cu prisosință datoria — -echipa 
noastră a atacat decis. Oaspeții, deru
tați oarecum de faptul că sînt prinși 
pe picior greșit, forțează nota, une
ori peste măsură (aveai impresia că, 
înaintea meciului, unii dintre ei lua
seră lecții de box...).

Penciu, pentru prima dată în pos
tura de aripă veritabilă, face breșe 
adînci în dispozitivul defensiv al 
francezilor. în apropierea terenului 
de fintă advers, rugbișfii noștri dau 
drumul la balon pînă la Irimescu, si
tuat într-o poziție bună față de bu
turi ; un drop-gol precis ne-ar fi a- 
dus egalarea. Irimescu încearcă, dar 
ratează. Faza se petrece în min. 8. 
După numai cîteva minute, ega
larea se " produce totuși. Francezii 
fac un ofsaid la grămadă. Locul de 
unde beneficiem de lovitura de pe
deapsă este lateral, într-un unghi 
destul de dificil. Penciu șufează cu 
dezinvoltura și precizia ce-i sînt ca- 

printre

de aprigă

a forțelor. Ei 
cui la tușă și 
balon. Demian, poate și pentru că nu 
s-a- simțit ajutat de coechipieri, nu 
ripostează ca altă dată. O anumită 
cădere fizică se face simțită în rîn- 
dul. .jucătorilor, noștri. Nervozitatea 
unora lasă amprente asupra majorită
ții acțiunilor. între Ciobănel și Dourthe 
are loc chiar o regretabilă... „alter
cație pugilistică". De o astfel de at
mosferă a profitat mai mult e- 
chipa franceză, ca și... arbitrul — en
glezul P, Brooke — care a dat nu
meroase decizii eronate sau neînțe
lese decît de el.

Rugbișfii Franței, victorioși ieri pe 
merit, au lăsat o bună impresie prin 
cunoscutele lor calități tehnice, prin 
bogata experiență căpătată de-a lun
gul unui șir de întreceri internațio
nale. „Octetul" de înaintași, mereu 
grupat în jurul balonului, a rezistat 

, pînă la capăt eforturilor la care i-a.u 
supus, pe de o parte jucătorii noștri, 
iar pe de alfa terenul moale. O im
presie aparte au produs Dauga, Her
rero, Salut. Fundașul Lacaze, centrul 
Maso și aripa Duprat completează lis
ta evidențiafilor echipei oaspete.

în încheiere, este de precizat că 
dacă rugbișfii noștri n-au putut ieri 
să-și ia’ revanșa asupra redutabililor 
lor adversari (încheind învinși un 
sezdn în care de altfel nu le-au 
prea stirîs victoriile, nici chiar în fața 

' unor 'formații modeste...), trebuie luat 
în seamă și faptul că de la un timp 
federația și-a ațintit puțin și numai 
„ocazional" atenția spre noua gene
rație de rugbișfi (ceea ce e'xplică și 
improvizațiile la care recurg adesea 
antrenorii lotului reprezentativ), că în 
cluburi preocuparea pentru pregătirea 
serioasă, permanentă a actualilor ju
cători; ca și a acelora care se for
mează, este la fel de neconcluden
tă. Poate nu-i cazul să se considere 
că „am pierdut poziția", dat nici să 
se apeleze la „mersul de la sine".

Ion DUMITRiU

își organizează jo- 
lupfă pentru fiecare

Constructorii socialismului din 
Albania populară înscriu noi 
realizări în opera de făurire a 
noii orînduiri.

Redăm cîteva.
Zilele trecute a fost inaugurată 

la Bradashesh, lingă Elbasan, o 
uzină de laminat tablă, punîndu- 
se astfel bâzele unei industrii 
siderurgice. In localitatea Lac a 
intrat în funcțiune o uzină de su- 
perfosfați. Darea recentă în ex
ploatare pe rîul Bistrices a celei 
de-a Il-a hidrocentrale este ur
mată de înaintarea rapidă a lu
crărilor pe șantierul termocentra
lei din orașul Fier, unde se ridi- 

. că cea mai mare construcție de 
acest gen din Albania. în zilele 
premergătoare celui de-al V-lea 
Congres al Partidului Muncii au 
fost date în folosință cîteva o- 
biective industriale, printre care 
uzina producătoare de piese 
pentru tractoare din Tirana, Fa
brica de hîrtie și cartoane din 
Lushnje, Fabrica de panouri fi- 
brolemnoase din. Skodra, fabri
cile de cărămizi și silicați din 
Tirana și Vore, Combinatul textil 
din Berat și altele. Numai în pri
mele 10 luni ale acestui an în
treprinderile de construcție au 
dat în folosință 43 de obiective 
industriale și social-culturale.

Este un bogat bilanț de reali
zări cu care poporul albanez 
marchează, la 29 noiembrie, îm
plinirea a 22 de ani de la eve
nimentul memorabil al istoriei 
sale — eliberarea Albaniei de 
sub jugul fascist. In această zi, 
o dată cu trecerea în revistă a 
succeselor dobîndite pe calea 
vieții noi, poporul albanez evocă 
trecutul său de luptă eroică, des
fășurată sub conducerea comu
niștilor, împotriva cotropitorilor 
fasciști.

în țară. La poalele munților 
Kurbnesh, în apropierea zăcă
mintelor de cupru, a fost construi
tă o fabrică modernă de înnobi
lare a minereului, iar la Rubik a 
fost dată în folosință o mare topi
torie de cupru. Barele de metal 
fabricate aici iau drumul spre 
noua uzină de cabluri construită 
la Skodra. După cum relatează 
revista „Albania nouă', la aceas
tă uzină se produc 700 de 
sortimente de cabluri, începînd 
cu cele groase pentru transpor
tul de energie electrică și termi- 
nînd cu conductorii cu un dia
metru 
fir de .
foarte mică își găsesc întrebuin
țarea în industria electrotehnică 
și radiotehnică — la fabricarea 
generatoarelor, transformatoare
lor și bobinelor electrice. Produc
ția uzinei satisface astăzi necesi
tățile economiei albaneze, creînd 
și disponibilități pentru export.

de 0,05 mm, subțiri ca un 
păr. Sîrmele cu secțiune

între Vijosa
și Semăn

Hoxhara — cîmpie dintre flu
viile Vijosa și Semăn, care se 
varsă în Marea Adriatică — a 
fost dintotdeauna un pămînt mlăș
tinos, permanent inundat de cele 
două ape și ca atare cu desăvîr- 
șire inapt pentru agricultură.

Puterea populară a creat con
diții pentru transformarea acestei 
mlaștini, cu o suprafață de 20 000 
de hectare, într-o grădină roditoa
re. In prevederile noului cincinal, 
desecarea și irigarea Hoxharei 
figurează alături de alte lucrări 
importante, ca asanarea cimpiei

de lîngă Vlora, ameliorarea 
Gjirokastrei, cîmpie situată în 
sudul Albaniei, iaza a doua a 
irigării cîmpiei Horța și altele 
care vor face ca pînă în 1970 
suprafața arabilă a țării să creas
că substanțial.

în zona Hoxhara lucrările au și 
început. Potrivit știrilor sosite din 
Albania, aici a intrat în funcțiu
ne recent un mare hidrofor, ale 
cărui pompe electrice varsă in 
mare 34 metri cubi de apă pe 
secundă — cantitate echivalentă 
cu debitul tuturor fluviilor și rîu- 
rilor principale din Albania in 
perioada de vară. S-au construit 
zeci de kilometri de șosele și 
drumuri de acces, s-au ridicat 
poduri, s-au săpat 2 milioane 
metri cubi de pămînt pentru a- 
menajarea a 3 canale principale, 
care pe unele porțiuni ating o 
lățime de 50 metri. Potrivit pla
nului, în Hoxhara se vor desfășu
ra ample lucrări de amenajare, 
constiuindu-se în total 2 100 kilo
metri de canale de scurgere și 
irigație, dislocîndu-se circa 
7 300 000 metri cubi de nămînt și 
furnîndu-se peste 17 000 metri 
cubi de beton.

In unele sectoare munca se des
fășoară în condiții neobișnuite — 
la 7 metri sub nivelul mării — ■ 
cînd apa amenință permanent să 
inunde terenurile desecate. în 
lupta împotriva acestei forțe a na
turii constructorii albanezi au la 
îndemînă mijloace tehnice moder
ne — excavatoare, buldozere, 
tractoare, drage hidraulice. Și — 
după cum relatează presa alba
neză — nu-i departe ziua cînd pe 
fostele mlaștini se vor undui în 
bătaia vîntului lanurile de grîu și 
vor înflori livezile de lămîi, por
tocali și măslini.

■ PATINAJ
Concursul internațional de pati- 

, naj artistic desfășurat sîmbătă și 
. duminică pe patinoarul artificial 
i „23 August" a prilejuit publicului 
' tun interesant spectacol sportiv. 
f Patinatoare și patinatori din. Ceho- 
j- slovacia, R. D. Germană și' Unga- 
; lia, unii cotați printre fruntașii Eu- 
. xopei la acest sport, au evoluat în 

compania reprezentanților patinaju
lui artistic din țara noastră. în 
clasamentele generale, primele trei 
locuri au fost ocupate de Miroslava 
Gaidasova (Cehoslovacia), Elena 
Moiș (România) și Sonia Morgen
stern (R.D.G.) la feminin, L. Vajda 
(Ungaria), J. ICosta (Cehoslovacia) 
și R. Richter (R.D.G.) la masculin ; 
concurentul român N. Bellu s-a 
clasat al patrulea.

Voința Brașov-Universitatea Iași
64—51 ; Crișul Oradea-Mureșul Tg. 
Mureș 50—45.

VOLEI
Partidele desfășurate sîmbătă și 

duminică în campionatele republi
cane de volei s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : feminin : Uni
versitatea Cluj-C.S.M. Sibiu 3—1 ; 
Penicilina Iași-Farul Constanța 
3—1 ; Dinamo-Rapid 3—2 ; C. P. 
București-I.C.F. 3—0 ; Universitatea 
Craiova-Țesqtura Piatra Neamț 
3—1 ; masculin : Politehnica Galați- 
Dinamo București 3—1 ; Steaua- 
Politehnica Brașov 3—0 ; Politehni
ca Timișoara-Alumina Oradea 
3—1 ; Rapid-Petrolul 3—0 ; Viitorul 
Bacău-Tractorul Brașov 3—0 ; Mine
rul Baia Mare-Progresul Brăila 
3—0.

» FOTBAL
Ultima etapă a sezonului fotba

listic de toamnă al categoriei A se 
dispută mîine după programul ur
mător : Rapid-Petrolul și Steaua- 
Farul (în cuplaj, de la ora 12,15 pe 
stadionul „Republicii" din Capita
lă ; Știința Craiova-Progresul ; 
U.T. Arad-Dinamo București; Jiul- 
Politehnica ; Steagul roșu-C.S.M.S.; 
Universitatea-Dinamo Pitești. înain
tea acestei etape, în fruntea clasa
mentului se află în ordine echipele 
Dinamo București, Progresul și 
Știința Craiova — fiecare cu cîte 15 
puncte.

® HOCHEI
La jumătatea campionatului re

publican de hochei, în fruntea cla
samentului continuă să se afle 
echipa bucureșteană Steaua, care 
ieri a terminat la egalitate cu Di
namo : 3—3 (2—1, 0—1, 1—1). Alte 
rezultate : Voința Miercurea Ciuc- 
Tîrnava Odorhei 11—2 ; Agronomia 
Cluj-Politehnica București 8-2.

dezinvoltura și precizia ce-i 
racterisfice și balonul frece 
bare. Scorul devine 3—3.

Francezii iau conducerea 
de-abia în min. 55, în urma 
mării de către Lacaze a unei lovituri 
de pedeapsă acordată pe un motiv 
cunoscut doar de arbitru. Peste un 
sfert de oră, la o altă fază confuză și 
controversată, Salut, „bătăiosul blond”, 
culcă balonul în terenul nostru de 
fintă. Ultimele minute de joc se con
sumă anost, ambele formații luptînd 
dezordonat — una (a Franței) pentru 
a păstra avantajul, cealaltă (a Româ
niei), pentru a-l reduce. N-a lipsit 
mult ca în acest final, rugbișfii noștri 
să aibă cîștig de cauză ; Ciobănel 
însă s-a pripit și a șutat fără adresă, 
deși se afla la numai cîți.va metri 
exact în fața buturilor.

Puteau cîștiga ieri rugbișfii noștri ? 
întrebarea are, după părerea noastră, 
un răspuns afirmativ ; oaspejii înșiși 
nu și-au ascuns „teama” de un even
tual insucces la București. începutul 
partidei, dominat copios de rugbișfii 
noștri, ne-a dat mai multe speranțe. 
La pauză, în grupul ziariștilor fran. 
cezi sosifi la meci se sublinia j__
țea rezultatului, ca și, superioritatea în 
joc a echipei noastre. Reluarea parti- 

. dei lăsa impresia că inițiativa ne va 
aparfine din nou. Din păcate, după 
cîteva acfiuni frumoase — ce puteau 
fi fructificate dacă se ataca -insistent 
cu „frei-sferturile” (Wusek, improvi
zat ca uvertură, a preferat să șuieze 
mult în tușă) — echipa noastră a ce
dat, permijînd oaspeților o regrupare

din nou 
fransfor-

industriei

B.M.

O ramură nouă

întoarcerea din R. 0. Germană

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

PRONOSPORT
Concursul din 27 noiembrie

Ofelul—Chimia Suceava 
Oltul—Poiaha
Dinamo Bacău—Metalurgistul 
Metrom—C.F.R. Pașcani 
A.S. Cugir—C.S.M. Reșița 
Vagonul—Minerul Lupeni 
C.F.R. Tim.—Minerul 
Catanzaro—Catania 
Modena—Messina 
Palermo—Varese
Potenza—Sampdoria 
Genoa—Alessandria
Verona—Reggina

Opera de industrializare socia
listă a țării dă roade. Un exem
plu în această privință îl oferă 
industria de prelucrare a cupru
lui, devenită în anii din urmă o 
ramură nouă a economiei alba
neze. înainte de eliberarea țării 
de sub jugul fascist, minereul 
de cupru — avuție de sea
mă a subsolului țării — lua ca
lea exportului, o parte înapoin- 
du-se prelucrat, la prețuri extrem 
de ridicate. Astăzi, întregul ciclu 
al producției — de la extragerea 
minereului de cupru și pînă la 
producția finită — se desfășoară

Z. MARIN

Vedere a lucrărilor de la Lac, unde s-a construit recent un combinat de 
superfosfați

★
Ieri în categoria B s-au înregis

trat următoarele rezultate : Seria I : 
Știința București-Ceahlăul Piatra 
Neamț (amînat) ; Oțelul Galați-Chi- 
mia Suceava 0—0 ; Flacăra Mo- 
reni-Siderurgistul Galați 2—1 ; 
Metrom Brașov-C.F.R. Pașcani 1—1; 
Oltul Rîmnicu Vîlcea-Poiana Cîmpi- 
na 1—0 ; Dinamo Bacău-Metalur- 
gistul București 2—1 ; Dinamo Vic
toria București-Progresul Brăila 
3—0. în clasament, după 12 etape, 
conduce Dinamo Bacău.

Seria a H-a: C.S.M. Sibiu-Unirea 
Dej 5—0 ; Crișul Oradea-Gaz me
tan Mediaș 3—1 ; A. S. Cugir-C.S.M. 
Reșița 2—0 ; Vagonul Arad-Mineiul 
Lupeni 4—0 ; C.F.R. Timișoara-Mi- 
nerul Bala Mare 1—1 ; Clujeana- 
A.S.A.
Sîrmei Cîmpia Turzii-C.F.R. Arad 
1—0. în clasament conduce A.S.A. 
Tg. Mureș.

Tg. Mureș 0—0 ; Industria

H BASCHET
în campionatul masculin s-au 

înregistrat rezultatele : Academia 
Milifară-Politelihica Galați 54—61 ; 
I.M.F. Tg. Mureș-Steagul roșu Bra
șov 63—54; Dinamo Oradea-I.C.F. 
69—59 ; Universitatea Cluj-Univer- 
sitatea Timișoara (amînat). La fe
minin, partidele s-au încheiat ast
fel : Politehnica București-Voința 

. București (amînat) ; Olimpia 'LV.- 
Rapid 34—75 ; Universitatea Cluj- 
Constructorul București 60—37 ;

DE PESTE HOTARE
• La Pnom Penh, capitala Cam- 

bodgiei, au început Jocurile sportive 
la care participă mai multe țări a- 
siatice. în prima zi, halterofilul Cen 
Man-lin (R.P. Chineză) a stabilit uri 
nou record mondial la categoria co
coș, stilul împins, cu performanța 
de 118,500 kg (vechiul record era 
de 118 kg).

• Disputat în localitatea Neue 
Brandenburg, meciul . internațional 
feminin de handbal dintre echipele 
R.D. Germane și Poloniei' s-a ter- 
rriinat cu scorul de 8—.6 (Ș—3) în fa
voarea handbalistelor germane.

9 în meci retur pentru. Cupa cam
pionilor europeni la baschet (mascu
lin), Honved ., Budapesta a învins 
Galatasaray Istanbul cu 73—65 
(30—23).

9 La Luxemburg, în' cadrul Cam
pionatului european de fotbal, Franța 
a întrecut Luxemburgul cu scorul de 
3—0 (3—0). -
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a delegației de activiști
ai C. C al P. C. R

Duminică s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de activiști ai C.C. 
al P.C.R. condusă de tovarășul Si- 
mion Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., ș.ef de secție la C.C. al 
P.C.R., ;care a făcut o vizită, în 
schimb de experiență, în R.D. Ger
mană la invitația C.C. al P.S.U.G, 

■ La sosire pe aeroportul Băneasa . 
membrii'delegației au fost întîm- ' .

pinați de tovarășii Nicolaie Guină 
și Ene Țurcanu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

A XVII-A SESIUNE A COMISIEI
ROMANO-CEHOSLOVACE

DE COLABORARE TEHNICO ȘTIINȚIFICĂ

VIZITELE
5

Dl PARTID

între 23 și 27 noiembrie 1966 au 
avut loc la București lucrările se
siunii a XVII-a a Comisiei româ- 
no-cehoslovace de colaborare teh- 
nico-științifică.

Comisia a examinat activitatea 
de colaborare tehnico-științifică 
desfășurată de la ultima sesiune și 
a făcut un schimb de păreri cu 
privire la adîncirea și lărgirea 
în continuare a colaborării tehni
co-științifice dintre cele două țări.

în conformitate 
semnat, cele 
transmite reciproc 
tehnice și vor primi 
pentru cunoașterea

cu protocolul 
două părți își vor 

documentații 
specialiști 

realizărilor

tehnico-științifice în domeniile in
dustriei chimice, construcțiilor de 
mașini, industriei metalurgice, in
dustriei petrolului, energiei elec
trice, industriei ușoare, construc
țiilor. industriei alimentare și al
tele.

La semnare a fost prezent Cest- 
mir Cisar, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București.

în timpul șederii în România, 
delegația cehoslovacă a vizitat 
unele instituții și întreprinderi in
dustriale.

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

9 Tradiționalul maraton organizat 
de ziarul „Asahi" s-a desfășurat ieri 
Ia Fukuoka, reunind la start pe cei 
mai renumiți maratoniști din lume 
(cu excepția lui Bikila Abebe). Vic
toria a revenit neozeelandezului 
Mike Ryan, care a acoperit, clasica 
distanță de 42,195 km în 2h, 14’04"6/10. 
Soarta cursei s-a decis însa-pe „linia 
de sosire", Ryan cîștigînd cu un 
avans de numai 6 zecimi de . se
cundă, în fața japonezului Hidekuni 
Hiroshima.

• Echipa italiană F. C. Bologna 
a dispus cu 2—1 de formația Sparta 
Praga și s-a calificat în „optimile" 
de finală ale „Cupei orașelor tîrguri" 
la fotbal, urjtnînd să întîlnească for
mația. engleZă W.B. Albion.

• în sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" (baschet 
masculin) la Leipzig echipa Vor- 
waertș Leipzig a învins cu -87—43

Olympic Fribourg B(41—22) echipa 
(Elveția).

9 Cu prilejul 
naționale de 
Marsilia, „i

____  ______ . Marcel Cerdan jr. a dispus la-puncte 
ciei. Victoria a revenit hocheiștilor de uruguayanul Quintino Soares.

9 Turul ciclist al Mexicului 
continuat eu desfășurarea etapei 
4-a pe ruta : Zamora—Guadalajara 
(210 km), care a fost cîș.tigată de po
lonezul Gazda în 5 h 23’37". în cla
samentul general conduce mexicanul g 
Leopoldo Leon. 0

9 Primul meci important ăl nou
lui sezon internațional de :.hochei 
pe gheață . s-a disputat la Moscova 
între echipele..U.R.S.S. și 'Cehoslova- ?

sovietici cu scorul de 6—4 (1—0, 
3-3, 2-1).

9 Meciul amical de handbal diritre 
.selecționatele Danemarcei și Norve
giei, disputat la Vîsselbjerg, s-a_ în
cheiat la - egalitate : 13—13. după ce 
la . pauză- norvegienii conduceau . cu 
7—5.

unei reuniuni inter- 
box desfășurată Ta 

.semimijlociul" ' francez

a
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Duminică dimineața delegația de 
partid și guvernamentală a... Repu
blicii Guineea, condusă de Diakite 
Moussa, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Democratic 
din Guineea, ministrul comerțului 
exterior și al băncilpr, a plecat în
tr-o călătorie în țara. ■

La rafinăria Brazi, oaspeții au 
fost întîmpinați de Dumitru'Bala- 
lia, membru al C.C. al P.C.R.S 
prim-secretar al Comitetului-regio
nal Ploiești al P.C.R., Gheorghe 
Stan, membru supleant al (LCs al 
P.CiR., președintele Comitetului 
executiv aT Sfatului popular regio
nal Ploiești, de reprezentanți ai 

, Ministerului Petrolului și Ministe
rului Industriei Chimice. A' fost 

i apoi combinatul petrochimic 
.Ploiești.

Trecînd prin principalele sec
toare de producție, membrii dele- 

. gației s-au interesat de regimul 
de 'funcționare și de parametrii 
instalațiilor, precum' și de gama 
și calitatea produselor.

în drum sp.re Brașov, au fost -. 
vizitate muzeele Doftana și Peleș.

Seara, la Brașov, oaspeții .au 
fost întîmpinați de loan Voi
nea, membru supleant al C-C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Brașov al P.C.R., loan 
Mărcuș,. membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
aF Sfatului popular regional Bra
șov.

I
I
I
I
8, rului 

vizitat

. Ploieșt

i

I

în cinstea delegației guineeze 
loan Voinea ,a „oferit un dineu în 
saloanele hotelului Carpați.

în timpul vizitelor, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Guineea a fost însoțită de 
Nicolae Toader, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Valen
tin Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 noiembrie și 1 decembrie. ■ 
în țară : Vreme rece, la începutul intervalului, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi mai mult noros, cu deosebire în jumătatea de nord-vest 
a țării, unde vor cădea precipitații locale. în rest, precipitații izolate. 
Vînt potrivit din sectorul nord-vestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 7 grade, iar maximele între zero și 10 
grade. în București : Vreme în încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi temporare. Vînt în general slab. Tempera
tura ușor variabilă.

Pragurile tehnicii moderne pot fi depășite1

(Urmare din pag. I)

în anul care vine, de 
pildă, este prevăzută să 
intre în funcțiune linia III. 
Pe aceeași suprafață de 
producție vor fi instalate 
noi utila je moderne, cu a- 
jutorul cărora vom obține 
un spor de producție de 
peste 50 000 tonă de oțel- 
beton anual. Lucrările au 
început și avem toată 
convingerea că, atît nro- 
iectanții de la IPROMET- 
București cit și con
structorii de la întreprin
derea de construcții side-

rurgice Hunedoara, vor 
înțelege că extinderea 
capacității de producție 
a laminorului nostru, po
trivit graficelor, va con
stitui un cîștig pentru e- 
conomia națipnală. Soco
tim că sînt create toate 
condițiile ca probele teh
nologice la noua linie să 
înceapă cu cel puțin 2 
luni înainte de termen.

Vom continua reduce
rea staționării accidenta
le și a timpului afectat 
reparațiilor și reviziilor, 
fără a diminua calitatea 
lor. De asemenea, se va ri-

dica gradul de demobili- 
tate a cilindrilor. Noi am 
experimentat un procedeu 
de călire, care va prelungi 
viața cilindrilor de lami
nor cu 25—30 la sută. In 
anul viitor vom trece la 
utilizarea acestor cilindri 
căliți, iar aceasta înseam
nă că uzinelor „Victoria"- 
Călan, „Vlahița" și Uzi
nelor metalurgice Bucu
rești le revin răspunderi 
sporite pentru îmbunătă
țirea calității cilindrilor. 
Aș mai adăuga cerința 
imperioasă a asigurării 
pieselor de schimb meca-

nice și electrice. Atît con
ducerea combinatului, cît 
mai ales Ministerul In
dustriei Metalurgice au 
datoria să acționeze cu 
promptitudine în vederea 
procurării pieselor de 
schimb strict necesare 
bunei funcționări a agre
gatelor. Dispunem de su
ficientă pregătire și ex
periență, de condiții teh- 
nico-materiale . optime 
pentru a depăși în conti
nuare, lună de lună, toți 
indicatorii de plan și în 
al doilea an al cincinalu
lui.



a colonialismului

(Urmare din pag. I)

Tn orașul vest-german Bayreuth mii de tineri au participat la un marș al 
tăcerii în semn de protest împotriva pătrunderii în parlamentul landului a 

unor membri ai P.N.D., partid neonazist

LA UNESCO

Condamnare

PARIS 27. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
Conferința generală a UNESCO a 
examinat în ședințele sale plenare 
de vineri și sîmbătă rolul UNESCO 
în aplicarea hotărîrilor O.N.U. cu 
privire la lupta împotriva colonia
lismului și rasismului. împreu
nă cu acest punct a fost exa
minată și problema participării 
Portugaliei la activitatea UNESCO. 
După cum se știe, la cererea ma
jorității membrilor Consiliului exe
cutiv UNESCO, consiliul exe
cutiv a hotărît să nu mai convoa
ce Portugalia la reuniunile și ac
tivitățile UNESCO, pînă cînd gu
vernul portughez nu va accepta 
efectuarea unui studiu de către 
UNESCO asupra situației îsnvăță- 
mîntului din teritoriile africane a- 
flate sub dominația Portugaliei.

La acest al doilea punct de pe 
agendă au luat cuvîntul delegați 
din 50 de țări. Marea majoritate 
a vorbitorilor au condamnat 
politica colonialistă a Portugaliei, 
făcîndu-i un amplu rechizitoriu, și 
au cerut adoptarea de către con
ferința generală a unei hotărîri 
care să confirme decizia anterioa
ră a consiliului executiv referi
toare la Portugalia.

In intervenția sa, delegatul ro
mân, Valentin Lipatti, exprimînd 
poziția guvernului Republicii So
cialiste România, a spus printre 
altele : „Supraviețuirea regimuri
lor colonialiste, practica aparthei
dului, diferitele forme de discri
minare rasială, amestecul în afa
cerile interne ale statelor creează 
o amenințare pentru pacea și secu
ritatea internațională. România 
condamnă toate formele de re
presiune care, în Africa de Sud, în 
Rhodesia, în Mozambic, în An
gola, tind să frîneze lupta ace-

lora care vor abolirea practicilor 
inumane ale colonialismului și ra
sismului. Delegația română este fa
vorabilă oricărei propuneri menită 
să întărească rolul UNESCO în 
promovarea relațiilor internațio
nale bazate pe respectarea dreptu
rilor și libertăților fundamentale 
ale omului, pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
respectului și avantajului reciproc 
și neamestecului în afacerile in
terne ale statelor".

Vorbitorul a declarat că România 
va vota în favoarea proiectului de 
rezoluție prezentat de mai multe 
state prin care se condamnă colo
nialismul și rasismul și se cere 
menținerea hotărîrii consiliului 
executiv referitoare la Portugalia.

Sosirea delegației P.C.R
la Budapesta

ZIUA NAȚIONALĂ
A MAURITANIEI

HANOI 27 (Agerpres). — Ci
tind agenția de presă Elibera
rea, V.N.A. anunță că, în baza 
instrucțiunilor date de Prezidiul 
Comitetului Central al Frontu
lui Național de Eliberare din' 
Vietnamul de sud, comandamen
tul forțelor armate de eliberare 
din Vietnamul de sud a ordonat 
suspendarea temporară a acțiu
nilor sale militare pentru 48 de 
ore, cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă, și pentru 48 de ore, cu 
prilejul anului nou. în perioade
le Ia care se referă ordinul de 
suspendare a acțiunilor militare, 
orice atac din partea inamicu
lui va fi considerat drept o vio
lare a ordinului și va primi 
răspunsul corespunzător.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Inaugurarea

hidrocentralei

de pe Drina
BELGRAD 27. — Corespondentul 

Agerpres N. Plopeanu transmite : 
In întîmpinarea sărbătorii națio
nale a popoarelor iugoslave — 29 
Noiembrie — duminică a avut loc 
la Baina Bașta inaugurarea hidro
centralei de pe Drina, care va 
produce anual 1 437 000 000 kWh 
energie electrică. La festivități au 
participat Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Kocea 
Popovici, vicepreședintele Republi
cii, Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Boris Kraiger, vicepreședin
te al Vecei Executive Federale, și 
alți conducători de partid și de 
stat.

Felicitînd pe constructori, Iosip 
Broz Tito a arătat că realizarea 
acestui obiectiv demonstrează că 
oamenii muncii din Iugoslavia au 
obținut în scurt timp rezultate im
portante în construcția economică. 
„Atunci cînd am înălțat prima 
noastră hidrocentrală — a spus 
președintele R.S.F. Iugoslavia — 
n-am avut cadre proprii și am fost 
nevoiți să le .aducem din străină
tate. în prezent, trebuie să fim 
mîndri de faptul că sîntem capabili 
să construim obiective dintre cele 
mai complexe. Astăzi, cînd sărbăto
rim Ziua republicii, ne bucurăm 
de rezultatele obținute de oamenii 
muncii pe întreg cuprinsul țării".

Un alt obiectiv inaugurat. dumi
nică a fost hidrocentrala de la 
Seni. La festivitate a participat 
Iakov Blajevici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale. Această 
hidrocentrală va produce anual 
1 100 000 000 kWh energie electrică.

In apropiere de Delicevo (R. S. 
Macedonia) a fost inaugurată o 
mină de plumb și zinc, a cărei pro
ducție va fi de 300 000 tone mine
reu pe an.

In prezența președintelui Vecei 
Executive Federale, Petar Stambo- 
lici, a fost dat în folosință portul 
Ploce do la Marea Adriatică.

BUDAPESTA 27 — Corespon
dentul Agerpres A. Pop transmite: președinte -al Guvernului Revolu-
Duminică dimineața a sosit la Bu
dapesta delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovară- • 
șui Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv.. al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, care va participă la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc' Socialist 
Ungar. Din delegație fac parte to
varășii Aurel Duca, membru al’ 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional,Citii, al P.C.R.. ;' 
și Dumitru Turcușq mefribrțx su-, 
pleant al C.C. al P.C.R;, ambasada- 
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Budapesta. .

La gara Nyugati din Budapesta 
delegația a fost .întimpinată de 
Jeno Fock, membru al Biroului

Politic-al C.C. al P.M.S.U., vice-

ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, . Jozsef Sândor, merpbru al 
C.C. al P.M.S.U.,.șef de secție la 
C.C., Jozsef Vince, ambasado
rul R. P. Ungare la București, 
Andrăs Gyenes, adjunct al șefului 
secției relații externe a C.C. al 
P.M.S.U,, reprezentanți ai .Ministe
rului Afacerilor Externe, ziariști. 
Au fost de față membri ai ambasa
dei Republicii Socialiste România 
la Budapesta

ToklO 27 (Agerpres). — Delega
ția. Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., care face 
o vizită în Japonia la invitația 
C.C. al Partidului Comunist 
Japonia, s-a întîlnit sîmbătă 
activul Comitetului orășenesc 
Tokio al Partidului Comunist 
Japonia. .

în. cadrul întîlnirii, tovarășul 
Mihai Dalea a . făcut o expunere 
despre realizările obținute în con
strucția socialismului în Republica 
Socialistă România, despre politica 
externă a partidului și statului 
nostru. Delegația Partidului Co
munist Român a fost salutată de 
Yojiro Konno, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Japonia, 
președintele Comitetului orășenesc 
de partid Tokio.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.
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cu 

din 
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Poporul Republicii Islamice 
Mauritania sărbătorește astăzi 
împlinirea a șase ani de la pro
clamarea independenței țării 
sale.

Situată în partea de nord-vest 
a continentului african — între 
Algeria, Mali, Senegal, Sahara 
spaniolă și Oceanul Atlantic — 
Mauritania ocupă o suprafață de 
1 058 800 km.p. Populația țării de
pășește un milion de locuitori, din 
care 80 la sută sînt concentrați 
în valea fluviului Senegal și pe 
coasta oceanului, unde condițiile 
sînt mai prielnice practicării agri
culturii. Date fiind condițiile cli
materice deosebite, cea mai mare 
parte a țării fiind ocupată de de
șert, o parte a populației este 
nomadă și se ocupă cu creșterea 
vitelor.

In cei șase ani care au trecut 
de la cucerirea independenței, 
poporul Mauritaniei a obținut o 
serie de realizări în dezvoltarea 
economică a țării. In anul 1963 a 
fost elaborat un plan economic de 
patru ani care prevede punerea

bazelor unei industrii naționale, 
redresarea financiară, construcția 
de căi de comunicație etc. In a- 
cești ani a fost înălțată și extinsă 
capitala țării, orașul Nouakchott ; 
s-a construit o linie ferată de 650 
km., care asigură transportul mi
nereului de fier pînă la ocean ; 
s-a amenajat un nou port.

Pe plan extern, Mauritania se 
pronunță pentru lichidarea ulti
melor vestigii ale colonialismului 
pe continentul african și promo
vează o politică de pace și cola
borare cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială. Intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Islamică Mauritania au 
fost stabilite relații diplomatice la 
rang de ambasadă, în scopul u- 
nei mai bune cunoașteri reciproce 
și al dezvoltării colaborării intre 
cele două țări.

Cu prilejul sărbătorii naționale, 
poporul român urează poporului 
Mauritaniei noi succese în lupta 
sa pentru consolidarea indepen
denței, pentru dezvoltarea econo
miei țării, prosperitate și pace.

DPI'
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BONN 27 (Agerpres). — După 
o dezbatere de zece ore, care s-a 
prelungit aproape în tot cursul 
nopții de sîmbătă spre duminică, 
grupul parlamentar al Partidului 
social-democrat a aprobat, cu 
majoritate de 1 voturi, acordul de 
principiu realizat sîmbătă cu pri
vire la crearea „marii coaliții". 
Surse informate afirmă că între 
30 și 40 la sută din deputați au 
votat împotriva coaliției. Grupul 
parlamentar a refuzat, totodată, 
să semneze în ..alb vreun acord 
ce ar putea interveni între lide
rii săi și cei ai creștin-democra- 
ților asupra componenței viitoru
lui guvern. El a cerut să i se

prezinte marți un raport cu pri
vire la împărțirea portofoliilor 
ministeriale, pe care o consideră 
„o condiție preliminară, necesară 
pentru alegerea cancelarului fe
deral".

In timp ce se desfășura ședin
ța grupului parlamentar, în fața 
clădirii parlamentului a avut loc 
o demonstrație de protest împo- ■ 
triva „marii coaliții". Pe de altă 
parte, se anunță că membri ai 
organizației din Koeln a Parti
dului social-democrat. și ai orga
nizației social-democrate de ti
neret au cerut convocarea unui 
congres extraordinar al partidu-

Unul din cele mai grele 
cursuri din analele îndoctrinări' 
militare americane" — după cum 
se exprimă ziarul .„New York 
Herald Tribune* — se desfășoa
ră de cîtva timp la bazele mi
litare N.A.T.O. în curs de eva
cuare din Franța. Denumit su
gestiv „Au revoir, mes amis, 
sau cum să spunem Good bye" 
(la revedere — n.n.), acest
curs are scopul de a-i învăța pe 
cei 10 000 militari americani și 
familiile lor cum să lase în urma 
lor în Franța „maximum de bu
năvoință și să se asigure că în
delungata prietenie franco-ame- 
ricană continuă, în pofida situa
ției actuale". Pentru aceasta, „nu 
trebuie să ne exprimăm regre
tul că ne despărțim", se adre
sează unul din lectori, un colo
nel american, celor aproximativ 
50 de sofii de militari și unei 
duzini de copii prezenți la 
cursul organizat la cartierul ge
neral al comandamentului euro
pean din apropiere de Sainf- 
Germain-en Laye. „Nu trebuie 
să ne exprimăm nici supărarea, 
nici bucuria, precizează el... Ca 
oaspeți buni, trebuie să lăsăm 
gazdelor sentimentul că au fost 
mulțumite de noi și s-ar bucura 
să ne reîntoarcem dacă s-ar ivi 
prilejul”. Un lucru se pare însă 
că nu au luat în seamă organi- 
zatofii cursurilor de ia bazele 
N.A.T.O. din Franța. La acesta se 
referă ziarul „New York Herald 
Tribune" atunci cînd întreabă : 
„Cum poale lăsa cineva gazdei 
sale sentimentul că s-a bucurat 
de oaspeți, cînd gazda însăși 
este cea carr !a cerut să plece?”

PERSPECTIVA 
NEUTRALITĂȚII?

șoară în fiecare an ma
nevre militare cu partici
parea trupelor străine. în 
ultimul timp, unele din a- 
ceste trupe au fost forma
te din americani care au 
participat la războiul din 
Vietnam. Criticile din si
nul opiniei publice la a- 
dresa acestor manevre 
l-au făcut pe ministrul de 
externe Lyng să dea am
ple explicații în Storting. 
El a declarat, printre al
tele, că aceste manevre 
militare „cu caracter mai 
mult de rutină" „se înca
drează într-o serie de ma
nevre planificate ante
rior". Ultima observație a 
lui Lyng n-a trecut neob
servată. Ea este interpre
tată în sensul că Lyng a-

ropa". Un alt reprezen
tant al partidului social
democrat, Gunnar 
Larsen, care are 
nică influență în 
te, și-a exprimat 
că N.A.T.O. ar 
tui „o soluție 
zilele noastre".

In felul acesta, opiniile 
cu privire la N.A.T.O. se 
diferențiază și în Storting, 
dar procesele cele mai 
importante au loc în afa
ra parlamentului.

Nenumărați cetățeni din 
toate păturile populației 
norvegiene împărtășesc 
punctul de vedere expri
mat recent de rectorul 
Universității din Oslo, 
Hans Vogt, care a decla
rat că ............- --
S.U.A. 
creat 
fund 
Norvegia, 
rită .prin 
vegia
S.U.A. prin obligații mili
tare".
mare 
că numai 
totală de N.A.T.O. și re
nunțarea la politica blocu-ț 
rilor militare ar putea 0- 
feri Norvegiei, securitatea 
dorită de popor. Aceste 
tendințe pătrund adînc în 
rîndurile social-democra- 
ției, la ele aderă pacifiști 
cît.și numeroase alte ca
tegorii de cetățeni.

Nu este suficient ca 
mișcarea anti-N.A.T.O. să 
spună „nu" N.A.T.O-ului ; 
ea trebuie să aibă ca
pacitatea de a unifica 
diferitele curente în jurul 
unei alternative, accepta
bile pentru toți. In Nor
vegia nu există nici o în
doială asupra faptului că 
conținutul principal al a- 
cestei alternative va fi 
neutralitatea. Un aspect 
semnificativ al acestor 
dezbateri a ieșit la iveală 
atunci cînd unul din mili
tarii norvegieni care au 
adus servicii îndelungate 
N.A.T.O.-ului, general-ma- 
ior Lindbăck-Larsen, a ex
primat în „Revista milita
ră norvegiană” punctul 
său de vedere în legătură 
cu eventualele alternative 
la N.A.T.O. Generalul-ma- 
ior, care este fără îndo
ială un purtător de cu- 
vint al mai multor ofițeri 
norvegieni, nemulțumiți 
de subordonarea față de 
un stat major străin, a 
ajuns la concluzii care 
pot fi sintetizate în felul 
următor : 1) „Nu există în 
Norvegia o voință fără re
zerve de a asuma obliga
țiile riscante care derivă 
din sarcinile globale ale 
marilor puteri în cadrul 
N.A.T.O. 2) Dacă s-ar 
pune astăzi Norvegiei 
problema aderării la 
N.A.T.O., răspunsul po
porului norvegian ar fi 
fără îndoială : „nu". 3)
Cred că din punct de ve
dere strict
posibil să ne rezolvăm 
problemele de securitate 
printr-o măi strînsă cola
borare nordică".

Așadar, există de pe a- 
cum numeroase aspecte 
interesante ale dezbaterii 
cu privire la N.A.T.O. care

bitori care s-au stră
duit să creeze o atmos
feră de panică înainte de 
votare. La baza acestei 
propagande a groazei au 
stat informațiile false 
menționate și în cartea 
ziaristului american Wil
liam L. Shirer „Provoca
rea Scandinaviei" — des
pre pretinse planuri de 
„cotropire comunistă" a 
Norvegiei. Informațiile au 
fost comunicate în mod 
deliberat guvernului nor
vegian de către S.U.A. Ul
terior, cînd Washingtonul 
a fost nevoit să anunțe că 
a fost vorba de un zvon 
fals, scopul fusese atins.

Acestea au fost împre
jurările care au stat la 
baza rezoluției fatale a-

Alf 
o puter- 
sindica- 
îndoiala 

consti- 
justă în

Această carte, intitula
tă „In contra curen
tului", este scrisă de o fe
meie, Johanne Amlid, ac
tivistă cunoscută a social- 
democrației norvegiene, 
care a participat la lucră
rile congresului din 1949 
ale acestui partid — ținut 
cu ușile închise — și 
unde a fost hotărîtă de 
fapt aderarea Norvegiei 
la N.A.T.O.

Johanne Amlid arată că 
participarea Norvegiei la 
tratativele din 1948—1949 
cu Suedia și Danemarca 
în vederea creării unei 
alianțe neutre de apărare 
a țărilor scandinave a 
fost pur formală — ceea 
ce a și dus la întrerupe
rea lor. Autoarea arată că 
Lange a urmărit tot tim
pul pregătirea terenului 
pentru includerea Norve
giei în Organizația Trata
tului Atlanticului de Nord, 
ce urma să fie creată. 
Dar majoritatea deputați- 
lor social-democrați din 
parlament au fost împotri
va pactului. De aceea gu
vernul a recurs la o tacti
că specială. Hotărîrea a- 
derării la N.A.T.O. a fost 
impusă de conducerea 
partidului social-democrat 
la congresul partidului 
din 1949, luînd delegații 
prin surprindere și răspîn- 
dind în rîndurile lor infor
mații false. „Cei mai mulți 
dintre noi veniserăm com
plet nepregătiți și nu știam 
nimic în plus față de ce 
ni s-a spus la congres" 
— scrie Amlid.

Graba de care 
dovadă Lange și 
lideri se explică 
ceea că ei se temeau de 
opinia publică din pro
priul lor partid și au mi
zat totul pe o singură car
te : luarea prin surprin
dere a congresului. Pro
blema a fost tratată în 
pripă, totul. redueîndu-se 
la o farsă. Conducătorilor 
social-democrați nu le 
convenea o dezbatere o- 
biectivă, care ar fi clarifi
cat toate datele proble
mei. In ce privește in
fluențarea delegaților prin 
lansarea de informații fal
se, Amlid prezintă ca 
documente o serie de 
declarații ale unor vor-

Norvegia și N.A.T.O

I

au dat 
ceilalți 

prin a-

N.A.T.O. învăță- 
trase din această 
au o mare însem- 
asupra evoluției

SKS

D

unicale ale suprafeței

anunțat arestarea unui
ras ADDIS ABEBA. Poliția etio; 

piană a anunțat arestarea unui 
grup de elemente disidente acuzate 
de conspirație împotriva guvernu-

Republica Guineea, 
stitutul politehnic din Co
nakry pregătește cadre 
naționale pentru indus
tria țârii în plină dez
voltare. In fotografie : 
Viitorii constructori în 
timpul unei ore de curs 

la institut

doptate de congresul 
partidului social-demo
crat norvegian cu 329 de 
voturi contra 35. în con
travenție cu practica o- 
bișnuită, reprezentanții 
din Storting ai parti
dului social-democrat nu 
au fost admiși să par
ticipe la dezbaterea a- 
cestei probleme în con
gres, cu excepția celor 
opt care participau ca 
delegați la congres. După 

. adoptarea rezoluției, de- 
putaților social-democrați 
li s-a pus căluș în gură 
și numai unul din ei a în
drăznit să voteze împo
triva aderării la N.A.T.O.

Lucrarea documentată 
a Johannei Amlid cu pri
vire la includerea Nor
vegiei în N.A.T.O. consti
tuie în prezent un docu
ment important folosit în 
dezbaterile care se desfă
șoară în Norvegia cu pri
vire la 
mintele 
lucrare 
nătate 
stării generale de spirit 
din țară.

Tot mai numeroși sînt 
cei care privesc acum a- 
partenența Norvegiei la 
N.A.T.O. într-o lumină de 
care nu și-au dat seama 
în trecut.

In Norvegia se desfă-

războiul dus de 
Vietnam a 

sentiment pro- 
neliniște în 

neliniște întă- 
aceea că „Nor- 

este legată de

în 
un
de

Un număr tot mai 
de oameni înțeleg 

desprinderea

■ WELLINGTON. Rezultatele 
provizorii ale alegerilor parla

mentare care au avut Ioc sîmbătă 
în Noua Zeelandă indică faptul că 

partidul guvernamental al primului 
ministru Keith Holyoake a pierdut 
un mandat în Camera Reprezen
tanților, menținîndu-și totuși ma
joritatea. Noua configurație a Ca
merei Reprezentanților, așa cum 
reiese ea din rezultatele provizorii, 
va fi următoarea : Partidul național 
(de guvernămînt) 44 de mandate. 
Partidul laburist — 35 și Partidul 
creditului social — un mandat.

lui. Cu toate că nu a fost comuni
cată lista persoanelor arestate, po
liția a dezvăluit că printre ele se 
află generalul Taddesse Biru și lo
cotenentul Mammo Mezemmir. Ul
timul este acuzat că, în urmă cu 
opt zile, a aruncat mai multe gre
nade într-o sală de cinematograf cu 
intenția de a provoca.dezordini. In 
urma atacului, un număr' de 36 de 
persoane au fost rănite.

■ TOKIO. Cel mai mare tanc pe- 
“ trolîer din lume, „Idemitsu 
Maru“, construit în șantierele na
vale japoneze, a efectuat prima 
cursă de probă. Tancul are un de
plasament de 210 000 tone, o lungi
me de 342 metri și o lățime de 49,80 
metri. Echipajul Iui este alcătuit 
din numai 32 de marinari.

■ MOSCOVA. Stația automată so
vietică „Luna-12“, care a de

venit satelit artificial al Lunii, își 
continuă zborul. Legătura radio cu 

stația este stabilă. In timpul le
găturilor radio cu stația automată 
„Luna-12“ au fost efectuate măsu
rători de traiectorie și au fost ob
ținute numeroase informații știin
țifice și telemetrice. De la bordul 
stației au fost transmise pe pămînt 
fotografii 
lunare.

BM PARIS. Principalele bănci din 
Franța au anunțat sîmbătă spo

rirea taxei de scont de la 3,50 la 
4,25, la creditele pe termen scurt. 
In acest mod, Franța este antrena
tă, după o îndelungată perioadă de 
rezistență, în curentul răspîndit în 
aproape întreaga lume capitalistă 
de ridicare a taxei de scont, feno
men datorat unor tendințe infla
ționiste.
BEj] MOSCOVA. Duminică a părăsit 

Moscova, îndreptîndu-se spre 
patrie, mareșalul Abdel Hakim 
Amer, prim-viccpreședinte al Re
publicii Arabe Unite, care, la invi
tația guvernului sovietic, a făcut o 
vizită oficială, de cinci zile 
U.R.S.S.

KKț BRAZZAVILLE. Un protocol 
cu privire Ia colaborarea cul

turală pe anul 1966—1967 între Con
go (Brazzaville) și R.D. Vietnam a 
fost semnat sîmbătă la Brazzaville. 
Protocolul prevede o largă colabo
rare între cele două țări în dome
niul informațiilor, ocrotirii sănătă
ții, culturii, științei și învățămîn- 
tului.

HS NEW YORK. O femeie în vîrstă 
de 22 de ani din orașul Pitts

burgh a nășcut sîmbătă cinci copii 
gemeni — toți de sex feminin. 
Nașterea a avut loc cu două luni și t 
jumătate înainte de termen, ceea ce' 
a determinat pe medici să declare 

în că există puține șanse ca toți cei 
cinci copii să supraviețuiască.

După cum s-a mai 
anunțat, la Londra 
a fost constituit, 
din inițiativa fun
dației „Bertrand 
Russell", un tribii 
nai internațional 
pentru judecarea 
crimelor de război 
comise de. S.U.A 
în Vietnam. La a- 
dunarea constitu
antă a luat, cuvîn- 
tul și cunoscutui fi
lozof- britanic Ber
trand Russell (în 

fotografie)

runcă răspunderea pentru 
aceste manevre asupra 
guvernului anterior. A a- 
tras de asemenea atenția 
declarația lui Lyng că 
„Politica noastră externă 
trebuie, firește, în oriqe 
împrejurări să fie justifi
cată exclusiv de ceea ce 
servește intereselor Nor
vegiei și de ceea ce este 
potrivit pentru menține
rea suveranității norvegie
ne". Totodată, este cît se
poate de limpede că din „ 
declarațiile oficiale nu se 
poate trage concluzia 
actualul guvern ar 
tenționa să anuleze 
partenența Norvegiei 
N.A.T.O.

Dezbaterile de politică 
externă ce au urmat de
clarației lui Lyng au de
monstrat limpede că ten
dința care susține retra
gerea Norvegiei ' din 
N.A.T.O. își găsește o arie 
de cuprindere tot mai lar
gă în Storting. Pe lîngă 
părerile acelor depu
tați care se opun cu 
hotărîre politicii N.A.T.O. 
au fost exprimate puncte 
de vedere interesante, și 
de către unii din repre
zentanții partidelor favo
rabile alianței. Președin
tele partidului liberal, 
Gunnar Garbo, pronunțîn- 
du-se pentru măsuri de 
natură să favorizeze des
tinderea internațională, a 
preconizat o dezarma
re la scara întregii 
regiuni, care să inclu
dă și întreaga Germanie. 
Unul din reprezentanții 
mai tineri ai partidului so
cial-democrat din Storting, 
Herman Pedersen, care a 
devenit un purtător de cu- 
vînt pentru politică exter
nă al acestui partid, s-a 
pronunțat în favoarea 
unei lărgiri a contactelor 
la nivel 
cu țările 
săriteană. 
exprimat 
tru relațiile 
le insuficient dezvoltate 
cu aceste țări și a sub
liniat că contactele tre
buie lărgite dacă se 
dorește întărirea încre
derii și colaborării în
tre Est și Vest. Tortei a 
declarat că „Norvegia __ .........................._ 
trebuie să iasă din glian- se desfășaără”'în' NowZ

că 
in- 
a- 
la

guvernamental 
din Europa ră- 

Pedersen și-a 
regretul pen- 

comercia-
militar ar fi

ța care ne-a fost'impusă, 
dacă dorește să-și păstre
ze speranța în slăbirea îh - -----*-■
continuare a încordării și, Poporul norvegian a tre- 
în primul rînd, 'în -dezar
marea reciprocă în Eu-

gia, chiar dacă' această 
dezbatere abia începe.

cut prin experiențe consi
derabile din 1949 încoace.
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