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TEHNICA NOUĂ ?
ANCHETA ECONOMICĂ ÎN ÎNTREPRINDERI

DIN PITEȘTI

Intre problemele cele mal complexe 
ale afirmării noilor obiective pro
ductive din Pitești, ale încadrării lor 
rapide, cu toate posibilitățile. în cir
cuitul economiei naționale, asigura
rea cadrelor de muncitori caliricați, 
tehnicieni și ingineri care să mînu- 
iască cu pricepere șl să întrețină 
in exploatare noile instalații, are, 
evident, o importanță majoră. Pe 
aiîiastă platformă industrială vor 
lucra, în final, circa 20 000 de oa
meni ai muncii. De pildă, în partea 
de sud a orașului, acolo unde se 
profilează terminarea platformei 
petrochimiei plteștene, vor lucra — 
potrivit prevederilor planului — 
circa 2 000 de muncitori calificați, 
tehnicieni și ingineri. La ora actuală, 
1 500 sînt și angajați. Majoritatea 
lor provin din unități indus
triale cu profil diferit, cu o pre
gătire teoretică și practică diferen
țiată și, ca urmare. încă din perioada 
de construcții-montaj s-au stabilit 
forme de perfecționare adecvate pen
tru fiecare categorie de personal 
tehnic și muncitoresc.

— Complexitatea proceselor tehno
logice din viitoarele fabrici petro
chimice— ne informa Pavel Oblojea, 
inginer șef cu probleme de perspec
tivă. reclamă un înalt nivel de ca
lificare. De aceea, după angajarea 
personalului, oamenii au fost repar
tizați pe grupe de meserii și trimiși 
cu planuri concrete de specializare 
la Ploiești, Borzești, Săvinești și In
stitutul politehnic București. Per
fecționarea lor a durat între 1—6 
luni și s-a încheiat cu un examen 
de atestare în vederea verificării 
cunoștințelor acumulate. Etapa a 
doua a cuprins cursuri de ridicare 

a . calificării, conduse de ingineri cu 
a h naltă specializare în materie. Apoi, 
în funcție de terminarea lucrărilor, 
o parte din oameni s-au întors la 
Pitești, unde au asistat și participat 
la montaje, au executat „manevre 
la rece“, intervenții operative în 
avarii simulate.

O atenție sporită față de problema 
forței de muncă am întîlnit și la 
Rafinăria Pitești. Cum procesul teh
nologic va fi în mare parte automa
tizat. și aici, s-au impus, evident, 
o selecție riguroasă a cadrelor, sta
bilirea unor planuri adecvate de 
calificare și specializare. Ing. Vlad 
Giura, șeful serviciului producție, ne 
relata că pregătirea oamenilor s-a 
desfășurat în 3 etape : calificare, aco
modare, specializare. Atît calificarea 
cît șl acomodarea lor s-au efectuat 
la rafinăriile din Ploiești, Brazi, ora
șul Ghcorghe Gheorghiu-Dej, la in
stalații și locuri de muncă similare 
celor din Pitești, încheindu-se cu un 
examen de verificare a cunoștințe
lor acumulate. Aproape 500 munci
tori au urmat apoi cursurile de spe
cializare, cu durata de două luni,

conduse de ingineri specialiști din 
Pitești, aflați și ei la specializare. 
Subliniem ca pozitiv includerea în 
cursurile amintite și a celor 173 elevi 
care au absolvit în vară școlile pro
fesionale de ucenici.

Cum se prezintă situația în partea 
de nord a orașului, spre Găvana — 
o adevărată cetate a industriei ușoare 
și alimentare ? Ne-am oprit, pe rînd 
la combinatul de articole tehnice din 
cauciuc, fabrica de stofe „Argeșana", 
fabrica dș bere, întrucît aici vor 
începe lucrul — eșalonat, pornind 
încă din primul trimestru al anului 
viitor — 10 000 de oameni. Mulți 
dintre aceștia sînt absolvenți ai șco
lilor profesionale de ucenici, ale că
ror cursuri au început din anul 1967. 
O altă parte este compusă din mun
citori calificați, transferați de la di
ferite întreprinderi similare din țară. 
Iar ultima categorie o formează 
muncitorii necalificați, angajați pe 
plan local și trecuți prin cursuri de 
calificare de scurtă durată (4 luni). 
Toți aceștia sînt sau vor fi trimiși 
la specializare în întreprinderi cu 
profil asemănător din țară.

Si în aceste cazuri, s-a urmărit o 
selecție foarte riguroasă a noilor 
cadre. Inginerul șef de la fabrica 
de stofe „Argeșana'1, tov. Vasîle Rusu, 
ne relata că pentru a asigura o 
înaltă calificare ajutorilor de maiștri 
— care vor lucra la modernele in
stalații montate aici — s-a obținut 
derogare pentru prelungirea cursu
rilor de specializare de la 4 la 10 
luni. Cei 143 muncitori trimiși la 
Sibiu, Ploiești, Timișoara, Ghimbav, 
Buhuși au fost împărțiți în grupe 
de 20—25 oameni, pe specialități, sub 
directa supraveghere a unui maistru 
cu vechime și exoeriență în ramura 
respectivă. Activitatea lor a fost 
controlată la fiecare 15—20 de zile 
de conducerea întreprinderii din 
Pitești.

Subliniem și faptul că la Fa
brica de bere, peste 100 muncitori 
necalificați au fost angajați încă de 
la turnarea fundațiilor. Ei participă 
efectiv la lucrările de construcții- 
montaj și, în paralel, se pregătesc la 
cursuri de calificare urmînd să fie 
trimiși apoi la diferite fabrici simi
lare din țară pentru specializare. Ar 
mai trebui adăugat că la intrarea în 
funcțiune a tuturor obiectivelor a- 
mintite pînă acum un mare număr 
de muncitori cu experiență îndelun
gată din unități similare din tară 
vor veni la Pitești și vor lucra efec
tiv 1—2 luni alături de colegii lor, 
mai tineri în meserie, sprijinindu-i 
efectiv în activitatea îndreptată spre 
bune rezultate în muncă.

loan VLANGA

(Continuare în pag. a IH-a)

Criterii de calitate
în îndeplinirea rolului conducător 
al organelor locale de partid
In întreaga sa activitate, Comite

tul județean de partid Vaslui se că
lăuzește după ideea subliniată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. : „Rolul de forță politică con
ducătoare se exprimă în activitatea 
intensă, multilaterală, desfășurată 
de partidul nostru pentru promova
rea spiritului novator în întreaga 
viață socială, pentru perfecționarea 
conducerii și planificării economiei, 
pentru punerea de acord a formelor 
organizatorice și a metodelor de 
muncă cu nevoile actuale ale socie
tății, pentru asigurarea triumfului 
în țara noastră al echității socialiste, 
al principiilor egalității între oa
meni".

Ion SAVIN
prim-secretar

al Comitetului iudejean Vaslui 
al P.C.R.

superior de îndrumare a acesteia de
pinde în bună măsură de imprima
rea unui stil eficient muncii uniunii 
județene a cooperativelor agricole de 
producție și direcției agricole jude
țene, combaterea tendinței unor ac
tiviști de preluare a atribuțiilor spe
cifice acestor organe. Fapt confirmat

între altele de progresele realizate, 
în pofida condițiilor climaterice ne
favorabile, în întărirea economico- 
organizatorică a cooperativelor agri
cole, combaterea eroziunii solului, 
redarea unor suprafețe în circuitul 
agricol, realizarea de irigații pe o 
suprafață de peste 4 200 ha față de 
3 000 ha prevăzute inițial.

O analiză exigentă a rezultatelor 
obținute, cu mult inferioare posibili
tăților existente, scoate însă în relief 
necesitatea de a combate cu mai mul
tă fermitate tendințele de formalism 
și birocratism ce se vădesc în munca

(Continuare în pag. a II-a)

CANTEMIR” - BUCUREȘTI
Stimați tovarăși,
împărtășesc, împreună cu dumneavoastră, bucuria aniversării unul 

veac de prestigioasă activitate a liceului care poartă numele ilustrului 
domnitor al Moldovei, cărturar umanist și savant de renume mondial — 
Dimitrie Cantemir.

Este un temei de legitimă mîndrie pentru colectivul didactic și elevi 
că își desfășoară munca într-o instituție de învățămînt care a dat țării 
pe Ștefan Luchian, Daniel Danielopolu, George Călinescu și alte remar
cabile personalități ale culturii și științei românești.

Continuînd opera unor renumiți dascăli, ca Bogdan Duică, Traian 
Lalescu, Constantin Giurăscu, care au predat în acest liceu, colectivul 
dumneavoastră profesoral, alături de întregul nostru corp didactic, a 
adus, în anii construcției socialiste, o contribuție meritorie la formarea 
tinerei generații. Sînt încredințat că și în viitor veți îndeplini cu 
cinste înalta misiune socială ce vă revine, dedicîndu-vă întreaga putere 
de muncă instruirii și educării elevilor, modernizării și perfecționării 
procesului de învățămînt. Aveți nobila îndatorire de a ajuta pe fiecare 
elev să-și însușească temeinice cunoștințe, să se pregătească pentru viață, 
pentru ca mîine, în orice loc de activitate, să participe activ la desăvâr
șirea orînduirii noastre socialiste, la înfăptuirea comunismului în 
România.

Voi, dragi elevi, folosiți din plin anii de școală, anii plămădirii per
sonalității, pentru a vă forma un larg orizont științific și cultural, pentru 
a fi la înălțimea perspectivelor mărețe ce se deschid patriei noastre în 
deceniile următoare.

Permiteți-mi ca, o dată cu mulțumirile pentru invitația de a lua 
parte la acest jubileu, să vă transmit dumneavoastră, profesori și elevi, 
tuturor participanților la sărbătorirea celor 100 de ani de existență a 
liceului „Dimitrie Cantemir", calde felicitări, urări de noi succese în acti
vitatea pe care o desfășurați, sănătate și fericire.

(In pag. a II-a publicăm relatarea manifestărilor ce au 
avut loc cu acest prilej în Capitală).

Concluziile desprinse din desfășu
rarea adunărilor de alegeri în orga
nizațiile de partid relevă pregnant 
că îmbunătățirea calitativă a muncii 
de partid presupune un efort propriu 
de gîndire, cunoașterea temeinică a 
realităților, întărirea legăturii cu 
masele, o largă consultare a aces
tora, a specialiștilor, astfel pu
țind fi adoptate măsuri științific 
fundamentate care să chezășuiască 
înfăptuirea politicii partidului.

De o mare utilitate se dovedește în 
această privință atragerea activului 
de partid Ia principalele acțiuni ini
țiate de comitetul județean. Alcătuit 
din cadre cu temeinică pregătire po
litică și profesională, activul jude
țean constituie principalul nostru 
sprijin în studierea și rezolvarea ce
lor mai importante probleme ale ac
tivității economice, politice și social- 
culturale, în îndrumarea organizații
lor de partid, în exercitarea contro
lului îndeplinirii hotărîrilor. Lucru 
dovedit grăitor de acțiunea între
prinsă în vederea înlăturării efecte- 

. lor economice ale secetei, prin valo
rificarea superioară a rezervelor in
terne ale întreprinderilor și supli
mentarea planurilor inițiale ale aces
tora. Planul producției globale al în
treprinderilor din județ, suplimentat 
cu 14 milioane lei, a fost realizat in
tegral în cele zece luni ale anului.

Orientarea activității organizațiilor 
de partid din întreprinderi spre ase
menea obiective majore ca : atinge
rea, înainte de vreme, a parametri
lor proiectați la fabricile de mobilă 
și de confecții din Vaslui ; organiza
rea științifică a producției și a mun
cii ; reducerea cheltuielilor materiale 
de producție ; folosirea la întreaga 
capacitate a utilajelor și a forței de 
muncă realizarea unor produse de 
calitate superioară, a determinat de
pășirea pe primele 10 luni ale anului 
a sarcinilor de plan atît la producția 
globală, producția marfă vîndută și 
încasată, productivitatea muncii, eco
nomii și beneficii.

In condițiile județului nostru unde 
agricultura deține principala pon
dere, perfecționarea activității în a- 
cest domeniu are o însemnătate ho- 
tărîtoare pentru întreaga dezvoltare 
economică. Cum să folosim condițiile 
prielnice create prin desființarea ve
rigilor intermediare pentru îmbună
tățirea muncii de îndrumare și con
trol ? — iată întrebarea căreia am 
căutat să-i dăm răspuns. Dună păre
rea noastră, în actualul stadiu de 
dezvoltare a agriculturii, un nivel

Gînduri la

ACOLO UNDE LEMNUL
SE PREFACE ÎN CÎNJEC

De-o apăs cu arcul, de-o 
ciupesc de coarde, 

O neliniștită patimă ce
rească 

Brațul mi-l zvîcnește, su
fletul mi-l arde. 

Și așa, în virtutea cîn- 
tecului, mă adaug cercu-

sibile. O! Și apoi acel 
ochi atent, ca de Argus, 
care privește aliniamen
tul fibrelor, paralelismul 
lor, suplețea, armonia, si
metria, eleganța și alte 
multe la un loc. E și fi
resc : din lemn ia naș- 

,_ ,___ __...__ ____ ______________ J.-r~/.se
Aman. Laudă luthierilor poate spune — o ființă : 
de ieri și celor de azi care alăuta. Ni s-a demonstrat

La Hunedoara

► „Alăuta românească",
► așa se chema, pe vremuri,
► una din revistele de pe la
► noi. încît numai pome- 
£ nind-o mă bate gîndul să 
, întreb : oare cine și care
► a fost primul făcător de
► alăute pe acest pămînt
b -.plin ;de cînțcse șl de nă- lui. horei, din. pictura, lui . tere nu un lucru.ci
► dejde ? Cine și care a fost *------ • ♦ —  i-i, x *
, primul care a sculptat în 
, esența de lemn alăute cu
► trup de fecioară și gîtul
► de lebădă cu capul întors
* pe spate și răsucit în si-
, metrii ? Nu se știe. Se
, știe însă că deși nu avem
► în tradiție școala Cremo-
► nei, avem totuși luthieri
J de faima unui Șerbănescu,
► prieten prețuit al lui
► Enescu și executor al u-
► nor comenzi pentru mari
k violoniști, din străinătate.
► *► Luthier, frumos
► Are parcă un
* antic și amintește
’ îngeri-statui cari,
, rile marilor palate, cîntă
, din instrumente de mar-
► mură cu fruntea duios a-
► plecată în spre cîntecul
* lor.
► Poete, ia-ți deci lutha.
► Și dă-mi sărutul tău.
► — îi spune Muza rapso-
► dului în „Noaptea de
, Mai" a lui Musset, la
[. care Arghezi răspunde pe
► românește :
* Orișicum, lăuta știe să
► grăiască,

Reportaj de Alexandru ANDRIȚOIU
mz ta

cuvînt! 
parfum 
de acei 
la scă-

au dat și dau faimă alău
tei românești !

★
Aici a fost o fabrică de 

cherestea care tăia văz
duhul Reghinului cu su
netele ei metalo-lem- 
noase.

Lemnele pădurilor, tă
iate Ia linia pămîntului, 
plîngeau aici lung și stri
dent și oare cîte din ele, 
melodioase din născare, 
nu au ajuns alăute ci bu
nele mese, paturi și 
scaune sprijinite pe cer
titudinea celor patru pi
cioare ? 1 Dar și atunci 
luthieri vestiți sau ano
nimi, plecau în codri, cu 
lemnarii alături și loveau 
cu muchea topoarelor 
trunchiurile de molid sau 
de paltin. Ciudat 1 Trun
chiurile vibrau a cîntec. 
Ele adăposteau viori po

că o ușoară, abia percep
tibilă înclinare a fibrelor 
contează enorm. O scîn- 
dură cu nervuri perfecte, 
subțiată la frunza lemnu
lui de vioară, lovită fiind 
cu unghia degetului ară
tător sună melodios, pe 
cîtă vreme o alta, ușor 
dezordonată, sună mat.

Cronica Fabricii de in
strumente muzicale din 
Reghin începe în 1950 
cînd, în încăperile sordide 
ale fostelor „ferestraie" 
de tăiat cherestea, a fost 
chemat din Cîmpulungul 
Bucovinei maestrul Ro
man Boianciuc. Luthier 
cu faimă, el a venit la 
fața locului și și-a încro
pit un colectiv de 3—4 
oameni cu care a început 
marele asalt muzical. 
Ceea ce pare oarecum pa-

radoxal este că, mai întîi, 
s-a sondat piața de parcă 
s-ar fi iscat nu o încer- ‘ 
care a mării cu degetul 
ci un veritabil trust. Fapt 
este că din acest sondaj 
original s-a ajuns la un 
adevăr major : dezvolta- j 

.-rea artei profesioniste ș) 
a celei amatoare din Ro
mânia socialistă presupu
ne o cerere copioasă de 
instrumente muzicale, la ; 
care oferta dădea înghe- 
suită din umeri.

Și a căzut firească în
trebarea : nu putem și 
noi ?

Și s-a pornit la drum. 
Colectivul a crescut re
pede la o sută de făurari 
care învățau muncind cu
prinși în plasa fantoma- 
tică a cîntecului. Și ar fi 
început un adevărat 
triumf dacă nu ar fi in
tervenit imprevizibilul 
sau, mai exact zis, lipsa 
de experiență. O seamă ' 
din viorile create, cu re
zultate destul de fru
moase, s-au degradat de
finitiv datorită proastei 
lor depozitări. A fost o 
decepție care a durat mult i 
și a deconcentrat elanul 
artiștilor sculptori în 
lemn. Și, fără nici o exa
gerare, a fost nevoie de 
o bărbăție excepțională

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Furnalul 
de 700 mc, 
reconstruit, 

a început 
să producă

La furnalul de 700 mc de la 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, oprit temporar din activi
tate pentru reconstrucție, s-a 
elaborat zilele trecute, prima 
șarjă de fontă. Refăcut din te
melii, furnalul a fost supus și 
unor modernizări menite să spo
rească gradul de tehnicitate și 
indicele de productivitate. Creu
zetul a fost înzidit cu blocuri 
carbonice, în loc de cărămidă 
refractară obișnuită, ceea ce îi 
asigură o durată de funcționare 
de două ori mai mare. Vatra a 
fost executată cu blocuri carbo
nice rezistente la temperaturile 
înalte și reacțiile chimice din 
furnal. Totodată s-a îmbunătă
țit profilul volumului util de 
producție șl s-au refăcut pre- 
încălzitoarele care asigură aerul 
cald necesar procesului de topi
re și elaborare a fontei. De ase
menea, urmează să fie pusă în 
funcțiune o nouă suflantă de 
mare capacitate. Aceste perfec
ționări creează posibilitatea spo
ririi producției cu circa 20 000 
tone de fontă pe an, comparativ 
cu realizările de pînă acum.

(Agerpres)

adunare
Nti știu cum vor fi fiind 

ființele raționale de pe alte 
planete și ce idee își vor fi 
făcînd despre ele însele, dar 
nouă tare ne-a plăcut să ne 
denigrăm.

Sînt multe secole de cînd 
de sub mîna omului au ieșit 
minunile de marmură de pe 
Acropole — triumfuri su
preme ale rațiunii, ale ge
niului și ale ingeniozității 
umane — cu care se poate 
mîndri întregul univers, și 
sînt sigur că întregul uni
vers s-ar mîndri dacă i s-ar 
da prilejul și ne-ar felicita 
îndelung, dar pentru că în
tre timp cîțiva dintre noi, 
dispunînd de o nelimitată 
putere, și-au dovedit cruzi
mea comițînd crime abomi
nabile, alții dintre noi s-au 
crezut îndreptățiți să pone
grească întregul neam ome
nesc-

Este mai mult decît atro
ce ceea ce s-a petrecut în 
timpul vieții noastre, dacă 
ar fi să ne gîndim numai 
la ororile dintr-o singură 
noapte — arestări, schin
giuiri, execuții și nesecatul 
fluviu de sînge de pe fron
turi — din lunga noapte a 
războiului, dar toate acestea 
n-au împiedicat să apară pe 
pămînt, din părinți terorizați

și îngroziți, noi generații de 
o puritate sufletească, de o 
candoare care, după umila 
mea părere, ar trebui să 
schimbe conținutul și cursul 
istoriei, ducînd la o altă față 
a lumii, către anul 2000.

Ignorînd acești copii și 
gingașele lor aspirații, cei 
ce speculează asupra viito
rului ne vestesc un timp în 
care noi vom însemna din 
ce în ce mai puțin, mașinile 
înlocuind pînă și funcțiunile 
creierului omenesc, inclusiv 
fantezia. Dintre toate deni-

Geo BOGZA

mare și cea mai lipsită de 
temei.

Poemele pe care le-am ci
tit, compuse de o mașină e- 
lectronică, nu m-au neliniș
tit nici o clipă și nu m-au 
făcut să mă tem că timpul 
nostru a trecut. Eu, ca scrii
tor, nu cred că timpul nos
tru a trecut, nu cred că va 
veni vreodată ceva pe pă
mînt — mijloace de infor
mare, fantastice procedee 
de a aduce o narațiune la 
cunoștința a milioane de oa
meni — care să poată face 
să treacă timpul nostru. Așa 
cum oul va rămîne ou, pînă 
la sfîrșitul lumii, cartea va 
rămîne carte. Eu cred în

forța și veșnicia cărții, cu 
aceeași convingere cu care 
cred în forța și veșnicia ou
lui.

S-ar putea ca mașinile să 
producă unele texte care să 
dovedească o fantezie în 
stare să ne pună pe gînduri. 
Dar ele nu vor avea nici
odată candoare. Și, mai ales, 
nu vor avea conștiință.

Mașinile vor putea lua, 
de pildă, în considerare toa
te datele care privesc exis
tența unei națiuni, de la bo
gățiile subsolului pînă la în
clinațiile firești ale membri
lor ei, și ținînd seama de 
liniile de forță ale istoriei, 
confruntînd un număr ului
tor de informații, să indice 
acelei națiuni ce fel de ac
tivitate economică să des
fășoare, spre maximul folos 
al său și al întregii omeniri.

Nu îmi închipui însă mo
ment dramatic în viața unei 
națiuni, în care creierele e- 
lectronice să reacționeze 
conform cu conștiința acelei 
națiuni, tcoțînd, dintr-un

oricît de mare număr de 
informații ce li s-ar da, cele 
cîteva cuvinte cu care mii 
de oameni să fie gata să 
moară pe buze.

Nu cred că un asemenea 
creier, care ar fi prelucrat 
fulgerător toate datele cu 
privire la istoria noastră, 
anticipînd chiar viitoarele 
descoperiri arheologice și 
viitoarele sinteze, ar fi pu
tut da la iveală spontanele 
și epocalele cuvîntări, mo
ment al conștiinței noastre, 
pe care în ultimul timp to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le-a rostit în atîtea locuri 
și în atîtea împrejurări, fă
cînd să bată la unison ini
mile unor mari mulțimi de 
oameni.

Nici un fel de născocire, 
dintr-un viitor oricît de în
depărtat, nu va putea în
locui inima și creierul ome
nesc în funcțiunile lor e- 
sențiale, care vor face pu
ruri din om măsura tuturor 
lucrurilor.

Oricît de tulburătoare, 
poemele pe care le scriu 
mașinile cibernetice nu 
vor putea deveni niciodată 
hrana sufletului omenesc, 
cum au fost de-a lungul 
veacurilor și mileniilor crea-

țiunile ivite din candoarea 
popoarelor.

Unul din cele mai gran
dioase poeme închinate o- 
mului și lumii în care trăim 
se cheamă „Fire de iarbă". 
Iarba e cel dintîi și cel mai 
mare miracol al vieții. Ea a 
transformat rictusul mineral 
al unui astru pustiu în su- 
rîsul luminos al dulcelui 
nostru pămînt. Oricît l-ar fi 
sluțit războiul, nu cred să 
fi rămas vreo groapă de 
obuz pe care, între timp, să 
n-o fi acoperit iarba.

Cred în forța cosmică a 
ierbii. Iar noi sîntem ca 
iarba. Noi avem puterea să 
acoperim toate gropile de 
obuz, de pe fața pămîntului 
și din noi înșine, și să ne 
acoperim noi înșine, în fie
care nouă dimineață a lu
mii, de rouă.

Mai țineți, cred, minte 
„Miracol la Milano". Eu
ropa fumega încă de pe 
urma războiului, cînd aceas
tă primă capodoperă a unei 
noi și vibrant umane cine
matografii a oferit priviri
lor noastre arse de atîtea vi
trioluri povestea acelui copil 
pe umerii căruia veneau să 
se așeze porumbeii cerului.

(Continuare în pag. a II-a)

SPORT
© 22 DE GOLURI în 

etapa de ieri a campio
natului diviziei naționa
le S de fotbal

© DERBIUL RUGBIS
TUL Steaua - Grivița ro
șie a avut o desfășurare 
dramatică

© ÎNTMÎRI SPECTfl- 
CULOHSE în întrecerea 
baschetbaliștilor

Alte știri și informații 
sportive din țară și din 
străinătate în pagina a
III-a.

PLECAREA LA VARȘOVIA
A DELEGATEI P. C. R.

LA CONGRESUL P. M. U. P.
Duminică dimineața a plecat la 

Varșovia delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care va participa la lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație fac parte tovarășii 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Tiberiu Petrescu, ambasa

Telegramă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI

Apreciem în mod deosebit mesajul de felicitare și bune urări pe 
care ați binevoit să ni-1 trimiteți în numele Excelenței Voastre, al Con 
siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al poporului român 
cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a încoronării noastre.

La rîndul nostru, adresăm călduroase urări de fericire pentru dum
neavoastră personal, de progres continuu și prosperitate pentru poporul 
român.

HAILE SELASSIE 
împăratul Etiopiei

dorul Republicii Socialiste România 
la Varșovia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad și loan Cîrcei, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Jan Brudzynski, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. 
Polone la București, și membri al 
ambasadei.

*
în drum spre Varșovia, pe aero

portul din Budapesta, delegația 
P.C.R. a fost salutată de tovarășii 
Nyers Rezso, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U, 
și Andras Gyenes, șef al secției 
relații externe a C.C. al P.M.S.U.

Au fost de față, de asemenea, Ion 
Avram, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al României la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, delegația Partidului 

Comunist Român a sosit la Varșo
via.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de St. Jedrychowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., T. Wrebiak, șeful sec
ției de agitație și propagandă, șl 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul României la Varșovia, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)
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PREMIERESărbătorirea centenarului TEATRALE CINEMATOGRAFICE (Urmare din pag. I)

ti

din București
Ieri au avut loc festivitățile con

sacrate aniversării a 100 de ani de la 
înființarea liceului „Dimitrie Cante- 
mir" din Capitală. Și-au dat întîlnire 
cu acest prilej numeroase cadre di
dactice, foști și actuali elevi ai liceu
lui, personalități ale vieții culturale 
și științifice.

în cursul dimineții, în sala „Fili- 
mon Sîrbu" a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", a avut loc o adu
nare festivă la care au participat 
profesori, elevi, absolvenți ai școlii. 
La adunare au luat parte tovarășii 
Dumitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, Traian Popa, adjunct al ministru
lui învățămîntului, Traian Demian, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. Adunarea a fost deschisă de 
tovarășa Lina Ciobanu, prim-secretar 
al comitetului de partid, președinta 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al sectorului II. Au luat 
apoi cuvîntul prof. Ileana Teodores- 
cu, directoarea liceului, prof. univ. 
dr. docent Vintilă Mihăilescu, prof, 
univ. emerit Constantin Ionescu-Bu- 
jor, în numele foștilor elevi ai liceu
lui, precum și elevul Florin Geor
gescu. Acad. Ștefan Bălan a adresat 
cadrelor didactice și elevilor liceului 
un călduros salut din partea Mi
nisterului învățămîntului. Liceului 
sărbătorit i-au adresat saluturi unele 
școli din Capitală și din țară. To
varășul Dumitru Gheorghisan, mem
bru al biroului C.C. al U.T.C., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C., a înmînat școlii 
diploma de onoare a C.C. al U.T.C.

Participanții la adunare au primit 
cu îndelungi ovații mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu co
lectivului didactic, elevilor, organi
zației de partid și organizației U.T.C. 
de la liceul „Dimitrie Cantemir" (tex
tul mesajului se publică în pag. I a 
ziarului).

La încheierea adunării festive, în
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
s-a dat citire textului unei telegrame

aladresate Comitetului Central 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în care se 
spune printre altele :

„Grija permanentă pe care o acor
dați instruirii și educării tinerelor 
generații, dezvoltării continue a în- 
vățămîntului nostru constituie pen
tru noi garanția ridicării nivelului 
general de cultură al poporului co
respunzător cerințelor epocii contem
porane, cerințelor obiective generate 
de desăvîrșirea construcției socialiste 
în patria noastră.

Directivele Plenarei Comitetului 
Central ai Partidului Comunist Ro
mân din aprilie 1968 și Legea învă- 
țămîntuiui deschid mărețe și lumi
noase perspective de înflorire a școlii 
noastre socialiste. Pentru înfăptuirea 
acestui grandios program, noi, corpul 
didactic, ne angajăm să muncim cu 
tot mai multă hotărîre, să sporim 
eforturile noastre pentru a putea 
transmite tineretului școlar tot ceea 
ce a creat mai de preț gîndirea uma
nă, pentru a cultiva în conștiința 
acestuia dragostea față de muncă, 
pasiunea științifică și culturală, pre
țuirea tradițiilor progresiste ale po
porului nostru, devotamentul nețăr
murit față de cauza partidului și a 
patriei noastre socialiste.

Vă mulțumim din inimă pentru 
înalta apreciere ce ne-ați arătat cu 
această ocazie și ne manifestăm în
treaga noastră adeziune față de poli
tica înțeleaptă a partidului. Totodată, 
vă promitem, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci în 
viitor cu tot mai mult elan, că ne 
vom aduce 
noastră la 
cialiste, la 
în lume".

și mai intens contribuția 
propășirea României so- 
creșterea prestigiului ei

★

A avut loc apoi' dezvelirea unei 
plăci comemorative, iar în incinta 
liceului sărbătorit s-a deschis o expo
ziție cuprinzînd mărturii ale evoluției 
școlii, lucrări aparținînd cadrelor 
didactice și elevilor.

Gheorghe DAVID

Centenarul corului
din Odorheiul Secuiesc

Duminică, la casa de cultură din 
municipiul Odorheiul-Secuiesc, ju
dețul Harghita, a avut loc săr
bătorirea împlinirii a 100 de 
ani a corului casei de cultură 
din localitate. Creată în 1868, aceas
tă formație corală a atras an de an 
numeroși pasionați ai artei muzicale 
corale. De-a lungul anilor, pe lîngă 
cor au luat ființă o fanfară, un tea
tru de amatori și o orchestră semi- 
simfonică. In îndelungata sa activita
te, corul a contribuit la răspîndirea 
culturii muzicale românești atît în 
țară cît și peste hotare.

La spectacolul festiv dedicat aces
tei aniversări, au luat parte forma
ții artistice și corale din Gheorghieni, 
Cristurul-Secuiesc, Ditrău, Lunca de 
Jos, Zagon, Ploiești, Tg. Mureș. Pen
tru merite deosebite în activitatea sa 
îndelungată, corul â fost distins cu 
„Ordinul Meritul Cultural" cl. I, dis
tincție înmînată din partea Consi
liului de Stat de către Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Au fost dis
tinși cu ordine și medalii 15 membri 
ai corului pentru activitatea desfășu
rată în această formație.

într-o atmosferă de entuziasm 
membrii corului sărbătorit au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune între altele: „Mulțumim din 
suflet pentru înalta apreciere și gri
ja pe care o acordați muncii noas
tre cultural-educative de masă. Vă

asigurăm, scumpe tovarășe- Nicolae 
Cq’aușescu, de deplina,„noastră ade-_. 
ziune la„politica clarvăzătoare, mar-■ 
xist-leninistă, pe care partidul și sta
tul nostru o promovează cu consec
vență, spre binele și fericirea poporu
lui nostru, spre triumful cauzei so
cialismului și păcii în lume".

• Teatrul C. I. Nottara anunță pentru sîmbătă 16 no
iembrie premiera piesei „Echilibru fragil" de Edward Al
bee, în regia lui Dan Nasta și scenografia lui Al. Brătășa- 
nu. Traducerea aparține lui Romulus Căplescu și Zănel 
Florea. In distribuție : Gilda Marinescu, George Constan
tin, Liliana Tomescu, Lucia Mureșan, Eugenia Marian, Mi
hai Heroveanu.

• EU TE-AM IUBIT — producție cinemascop a stu
diourilor sovietice în regia lui Ilia Frez, care derulează 
o delicată poveste de dragoste între doi adolescenți. Din
tre interpreți amintim pe Violeta Husnulova, Viktor Pe
revalov și Natalia Dudinskaia.

• In aceeași zi, Teatrul Mic prezintă premiera ,,Ofițerul 
recrutor" de George Farquhar. Regia spectacolului apar
ține lui Valeriu Moisescu iar scenografia Adrianei Leo- 
nescu. Din numeroasa distribuție amintim pe : Victor Re- 
bengiuc, G. Ionescu-Gion, Ion Cosma, Ion Marinescu, Du
mitru Furdui, Tudorel Popa, Irina Petrescu, Eliza Plo- 
peanu, Tatiana Iekel.

• Vineri 8 noiembrie, secția maghiară a Teatrului de 
stat din Tg. Mureș a prezentat în premieră pe țară come
dia : „Frați de arme", dramatizare după nuvela lui Balzac, 
de Georges Manoir și Armand Ve.rhylle. Regia spectaco
lului este semnată de Mihai Dimiu iar scenografia de 
Romulus Peneș. Din distribuție fac parte : Margit Kdszegi, 
artistă emerită, Bella Tanai, Laszlo Tarr, Ferenc 
alții.

Bâcs și

• In ultima zi a acestei săptămîni (duminică 17 
brie) Teatrul „Al. Davila" din Pitești va prezenta 
Teatrului de comedie piesa „O casă onorabilă" de Horia 
Lovinescu, în regia lui Călin Florian.

noiem- 
în sala

• Circul de stat, începînd de sîmbătă 16 noiembrie, găz
duiește spectacolul circului „Aeros" din R. D. Germană. In 
program figurează numere de dresură de elefanți, tigri, 
urși polari precum și numere acrobatice.

Aniversarea formațiilor 
1 

artistice din Vaideeni
La Vaideeni în județul Vîlcea s-a 

sărbătorit duminică împlinirea a 
șase decenii de la înființarea pri
mei formații artistice de amatori 
din această localitate de la poa
lele munților, păstrătoare a unor bo
gate valori culturale.

Festivitățile la care alături 
sărbătoriți se aflau numeroși 
vitați — formații artistice de 
matori din numeroase localități, pre
cum și trei din cei nouă fondatori 
ai cercului cultural „înflorirea", a- 
flați la vîrsta octogenară (Victor M. 
Ionescu, Mihai și Dumitru Paveles- 
cu) cerc în care își are originea 
actualul ansamblu de fluierași, au 
început la amiază cu simpozionul 
„Vatra Vaideeană peste ani". T. 
Vartolomei, directorul căminului 
cultural, Vasile Roman, președinte
le Comitetului județean Vîlcea pen
tru cultură și artă, precum și alți 
vorbitori, au prezentat 
fructuoasă depusă timp de 60 
ani de formațiile 
ceasta localitate. Sute de specta
cole susținute în j __
lităților din județele Vîlcea și Gorj 
și în alte localități din țară, unifi
carea formației de teatru cu flu- 
ierașii și corul de băcițe și con
stituirea cunoscutului ansamblu de 
fluierași' cîștigător în 1962 al locu- 
lui'al ................. ...
valului 
ragiale și al altor cinci diferite pre
mii — 
bogatul 
din Vaideeni.

de 
in- 
a-

activitatea 
de 

artistice din a-

majoritatea loca-

l-leă pe țară în' cadrul festi- 
bienal de teatru I. L. Ca-
sînt succese consemnate în 
bilanț al artiștilor amatori

Concursul muzical
„Să cînte popoarele"

• FETE IN UNIFORMA. — Două binecunoscute actrițe, 
Lili Palmer și Romy Schneider, într-un film realizat în 
ștudiourile din R.F. a Germaniei, în regia lui Geza Rad- 
vany. Acțiunea se petrece într-un pension de fete de la 
începutul secolului nostru și urmărește relațiile care se 
stabilesc între eleve și profesoare.

CARNET PLASTIC
e In sălile Muzeului de istorie a Partidului Comunist, a 

mișcării revoluționare și democratice din România, din 
Șoseaua Kiseleff s-a deschis expoziția de pictură și grafică 
B’Arg (Ion Bărbulescu)

• Pictorii Horia Bernea, Ion Bițan, Șerban Epure, Er- 
vant Nicogosian și Eugen Popa au organizat o interesantă 
expoziție colectivă la Galeria de artă din str. Mihai Vodă 
nr. 2. Sînt expuse lucrări figurative de mici dimensiuni, 
care dezvăluie talentul de coloriști al celor cinci artiști.

• In această perioadă, poate fi vizitată și expoziția de 
tapiserie Viorica Iacob, la Galeriile de artă din Bd. N. Băl- 
cescu.

CEAIKOVSKI
în programul
concertelor
bucureștene

'I

Sub egida Uniunii Europene de 
Radioteleviziune și în organizarea 
directă a Radiodifuziunii britanice 
(B.B.C.) în aceste zile a început un 
interesant și original concurs intitu
lat „Să cînte popoarele" deschis co
rurilor de amatori din toată Europa. 
Nota originală este conferită de sis
temul cu totul neobișnuit în care se 
vor confrunta formațiile participante. 
Fiecare cor înscris în competiție im
primă cele patru melodii cerute de 
regulament în studiourile radiodifu
ziunii din tara proprie, urmînd ca 
benzile de magnetofon împreună cu 
partiturile pieselor să fie trimise or
ganizatorilor concursului, la Londra. 
Imprimările vor fi difuzate de mai

multe posturi europene de radio care 
vor solicita părerea ascultătorilor. Pe 
lingă aprecierile publicului celui mai 
larg, un juriu internațional format 
din șapte persoane își va spune în 
cele din urmă cuvîntul pentru 
bili ordinea cîștigătorilor.

La Concurs au fost invitate 
de tineri pînă la 21 de ani, 
mixte și formații corale pe 
egale. Din partea țării noastre, la în
trecere participă două binecunoscute 
formații muzicale amatoare : Corul 
mixt „Camerata" al Palatului Cultu
rii din Ploiești, dirijor Gheorghe Io- 
nescu și „Ansamblul de muzică veche 
al studenților din Iași" sub condu
cerea lui Sabin Păutza.

a sta-
coruri 
coruri 

voci

Alături de Glinka, de grupul „ce
lor 5", istoria îl subliniază pe Ceai- 
kovski ca unul dintre fondatorii șco
lii naționale ruse. Organic el este 
tipul perfect al creatorului roman
tic care își scrie autobiografia în 
paginile muzicale, care suferă sau 
se bucură copilărește, care imprimă 
lucrărilor sale cînd expansiune vi
tală, cînd lumină idilică sau umor, 
cînd apăsător tragism. Muzică de 
Ceaikovski poți asculta ore în '.șir. 
Este o liniște, este o recreare.

Din zona gîndirii simfonice ceai- 
kovskiene sînt născute liniile evolu
tive ce-și au continuitatea la Ma
hler, la Șostakovici. Lupta cu as
primile, cu contradicțiile existenței 
ar putea fi în general tema psiho
logică a simfoniilor lui de maturi
tate. Ecoul său liric își caută spri
jin în înțelepciunea populară, în 
ritmurile folclorului, conturează vic
toria ca în Simfoniile a IV-a, a V-n 
sau resemnarea din „Patetica"... Un 
programatism declarat ? Scriind 
„Manfred" sau „Francesca da Ri
mini" sau „Romeo și Julieta", Ceai- 
kovski ilustrează un subiect literar. 
Aducînd în muzică ideile lui Byron 
sau Shakespeare, arta lui stă mai cu 
seamă în luminarea fondului emo
țional, în reliefarea conceptului fi
lozofic. Oricît de exclusivist ar fi 
un meloman pentru un anume gen 
.de muzică, nu poate nega la roman
tici și mai ales la Ceaikovski since
ritatea, comuniunea deplină între 
muzică și suflet. Tema dragostei din 
„Romeo și Julieta" era considerată 
de Korsakov „una dintre cele mai 
frumoase melodii din muzica rusă”.

ima-Compozitorul a fost chinuit de 
ginea eroului byronian, solitar, pri
beag, și muzica sa a tălmăcit sono
ritățile cele mai stranii. Ne oprim 
la „Serenada pentru orchestră de 
coarde" în Do major op. 48 și ne 
amintim că Ceaikovski spunea că a 
scris-o cu „impulsivitate, cu ardoare. 
Am trăit-o cu profunzime de la pri
mele note pînă la sfîrșit..."

în această săptămînă am ascultat 
din plin Ceaikovski. Paul Popescu 
la pupitru) Filarmonicii, Constantin 
Bobescu la pupitrul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii au tălmă
cit pagini remarcabile din opera 
compozitorului rus. Constantin Bo
bescu a dirijat „Manfred" și în con
cepția sa căldura, puterea de trans
misie, melodicitatea, încleștările 
dramatice s-au conturat firesc, di
rect. Paul Popescu a imprimat 
uverturii-fantezie „Romeo și Julieta" 
și „Serenadei" mai multă concizi- 
une, fiind mai aproape de ritm, de 
colorit. De altfel acest lucru s-a re
marcat chiar și în „Concertul pen
tru vioară și orchestră" în Re ma
jor op. 35 a cărui partitură solistică 
a fost susținută de Varujan Cozi- 
ghian, muzician de calitate, pe ca- 
re-1 ascultăm cu plăcere.

Lucrările interpretate din 
kovski — de la moartea 
împlinesc 75 de ani — 
adus din plin universul 
mare romantic. Și atunci 
nem că frumusețea sufletului este 
pentru el coordonata principală, sen
sibilitatea, muzicalitatea paginiloi 
sale celebre stau mărturie.

Ceai- 
căruia se 
ne-au re- 

acestui 
cînd spă

Smaranda OȚEANU

„CIBINIUM 6846

Ieri după-amiază, o dată 
cu evoluția pe scena Tea
trului de stat a celor mai 
valoroase formații artis
tice românești și săsești din 
județ, s-a încheiat festi
valul cultural Cibinium ’68, 
organizat de comitetul ju
dețean de cultură și artă 
și comitetul municipal ae 
cultură și artă Sibiu.

Conceput ca un dialog 
edificator cu valorile de 
artă și cultură sibiene, ca 
un moment de identificare 
într-o sinteză superioară a 
creațiilor inedite de pe plan 
local, festivalul Cibinium 
’63 — inaugurat duminică 
3 noiembrie și la care au 
luat parte scriitori, compo
zitori, artiști plastici, cri
tici de artă, folcloriști din 
toată țara — a constituit 
o revelație pentru viața 
spirituală a străveche) a- 
șezări de pe malurile Ci- 
binului, un prilej de de
finire a personalității sale 
culturale, reamintind de 
forța de atracție a vesti
telor serbări ale Astrei.

„Festivalul Cibinium ’68, 
la care bucuros am luat 
parte din prima zi, ne-a 
declarat academicianul Vic
tor Eftimiu, mi-a dat mul
te satisfacții. Spectacole
le de teatru, unele în pre
mieră, expozițiile organi
zate, concertele, recitaluri
le de poezie au constituit, 
după părerea mea, .un e- 
xemplu strălucit de dă
ruire, de talent și pres
tigiu pentru Sibiu, oraș cu 
atîtea tradiții culturale și 
pe care am avut ocazia 
să-l cunosc încă de acum 
60 de ani, pe' cînd 
făceam aici ucenicia ală
turi de Octavian Goga",

îmi

Cele peste 20 de mani
festări înscrise pe agenda 
festivalului i-au conferit 
un profil divers și intere
sant.. Publicului de teatru, 
Cibinium ’68 i-a oferit mo
mente remarcabile. După 
spectacolul de gală 
prima zi) cu drama 
na" 
ției 
ter 
de 
din 
au 
săptămînă două premiere: 
„Ofițerul recrutor" de 
George Farqhuar (secția 
română) și montajul din 
lirica umoristică germa
nă „...Es war einmal ein 
Lattenzaun" de Christian 
Maurer. Deosebit de presti
gioase manifestări au avut 
loc în domeniul muzicii. 
Numeroși spectatori 
sistat la concertele 
monicii de stat din 
care au cuprins și 
ale compozitorilor 
și la care și-a dat 
cursul violonistul Ștefan 

emerit, 
ca și la evoluția coruri
lor „Gheorghe Dima" și 
„Bach". A avut loc un con
cert de orgă susținut de 
prof. Fr. Xaver Dressier.

Manifestările din dome
niul artei plastice au fost 
marcate de vernisajul a 
trei expoziții — pictură, 
grafică, sculptură și artă 
decorativă — care au în
mănuncheat cele mai re
prezentative lucrări din 
ultimul timp ale artiștilor 
plastici sibieni. Numeroa
se puncte de atracție au 
oferit, de asemenea, ma-

(din 
„Sta- 

șt vernisajul errpozi- 
documentare cu carac- 
retrospectiv „20 de ani 
activitate a teatrului 
Sibiu", actorii sibieni 
prezentat in această

Gheorghiu, artist

au a- 
Filar-
Sibiu 
opere 
locali 
con-

nifestările pe plan li
terar: deschiderea unei ex
poziții a cărții sibiene, re
citalurile de poezie sibia- 
nă — românească și ger
mană — momentul omagial 
Gheorghe Lazăr de la A- 
vrig, locul de naștere al 
înflăcăratului patriot și om 
de cultură născut pe a- 
ceste meleaguri, conferin
ța prof. univ. dr. docent 
Alexandru Dima, membru 
corespondent al Academiei, 
„Lucian Blaga, poet mo
dern" și altele. Remarca
bile au fost momentele 
festivalului care au relevat 
potențialul folcloric al di
verselor zone etnografice 
ale Sibiului. Vernisajul li
nei expoziții „Creații noi 
de artă populară sibiană", 
inaugurarea muzeului să
tesc în Cîrțișoara, coloc
viul despre creația con
temporană de artă popu
lară sînt numai cîteva din
tre acestea. Dacă adăugăm 
și vizitele organizate la 
casa lui Octavian Goga 
de la Rășinari, precum și 
la Cisnădie și Cisnădioa- 
ra, Săliște și Poiana Si
biului, comune de munte 
care duc faima unor vechi 
tradiții, numeroasele întîl- 
niri care au avut loc cu 
personalități de seamă ale 
vieții cultural-artistice a 
țării și a Sibiului, tabloul 
festivalului apare și mai 
complet.

In urma succesului Festi
valului cultural Cibinium 
’68, organizatorii au pro
mis că asemenea festiva
luri vor fi. reeditate în 
fiecare an ca mijloc al 
unor schimburi culturale

deosebit de 
latorii.

utile șl stima-
★

seara, un spec-Duminică 
tacol grandios prezentat pe 
scena teatrului de stat din 
Sibiu de cele mai renu
mite formații artistice, lau
reate ale mai multor con
cursuri naționale și inter
naționale, a încheiat prima 
ediție a festivalului cultu
ral „Cibinium 68".

N. BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*
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SUCCESUL TEATRULUI 
„ION CREANGĂ" LA SOFIA

La sfîrșitul lunii octombrie a.c. 
s-a desfășurat la Sofia Festivalul in
ternațional al teatrelor, de copii și 
tineret. La această manifestare, din 
partea țării noastre, a participat Tea
trul „Ion Creangă" cu piesa „Păca
lă" de Letiția Popa, în regia lui Bar
bu Dumitrescu și scenografia Elenei 
Simirad Munteanu. Rolul principal 
a fost interpretat de actorul Ion Gh. 
Arcudeanu. Spectacolul artiștilor ro
mâni a fost bine apreciat de presă.

Intr-un articol apărut în săptămîna- 
lul bulgar „Narodna Kultura" se în
treprinde o atentă analiză a prezen
ței teatrului „Ion Creangă", subli- 
niindu-se cu acest prilej calitățile 
montării și interpretării. în mod 
deosebit sînt remarcate scenele de 
masă care au impresionat „prin vi
vacitatea lor, prin desenul plastic, 
precum și prin bogatul colorit al 
portului popular".
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cinema
• Anna Karenina : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 
20,15.
• Fete în uniformă : CAPITOL — 9,15 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, LUCEAFĂRUL
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Eu te-am iubit : VICTORIA — 9,15 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Hombre : SALA PALATULUI — 17,15
de bilete — 2603) ; " .................................
REPUBLICA — 9 ;
FESTIVAL — 8 ; 
MELODIA — 8,45 
MODERN — 9,30 ;
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; II ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Un dolar găurit : LUMINA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Agonie și extaz : SALA CINEMATECA (bilete 
la casă) : 9,30 ; 12,15 ; 15.
• Totul pentru rîs : DOINA — 9 ; 10,30 ; 12 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zece ani de eră cosmică — Legea — Naufra
giul — Mișcarea aparentă a planetelor — Visul 
lui Goguță — Centenar minier : TIMPURI NOI 
— 9—21 in continuare.
0 Operațiunea San Gennaro : UNION — 15,30 ; 
18 : 20,30, COTROCENI — 15,30 ; 18.

ii,30 
— 9

(seria

11,15

20,15 (seria de bilete — 2609).
11,30 ; 14; 16,15 ; 18,45 ; 21,15,
10,30 ; 13; 15,15 ; 18 ; 20,15.

; 11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
11,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

• Cînd vine pisica : COTROCENI — 20,30.
« vera Cruz : FEROVIAR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13.15 ;
15.30 ; 17,45 ; 20.
e Tarzan, omul-malmuță șl Fiul lui Tarzan : 
GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, AURORA — 0 ; 
13,45 ; 16,15 ; 19,45.
e Week-end cu Anna : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
a Vicontele plătește polița : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18, VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Lady Macbeth în Siberia : BUZEȘTI — 20,30.
• Un bărbat și o femeie : VIITORUL — 20,30.
• Planeta maimuțelor : DACIA — 8,45—15,30 în 
continuare ; 18 ; 20,45.
® Samuraiul : BUCEGI
18,15 ; 20,30.
0 ’
18
0»

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 

Poemul celor două inimi : UNIREA — 15,30 ; 
; 20,30.
Testamentul unul pașă : LIRA — 15,30 ; 18. 
Aventura : LIRA — 20,30.
Roata vieții : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
viva iMaria : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Surprizele dragostei : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;• . ... 

20,30.
• Heidi : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
© Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată : 
VOLGA — 10—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
9 Căderea imperiului roman : GLORIA — 9 : 
12 ; 16,30 ; 20.
0 Climate : MOȘILOR — 15 ; 18 ; 20,45.
• Cenușă și diamant : POPULAR — 15,30 ; 18 : 
20,30.
• Duelul lung : MUNCA — 15,30 ; 18.
O Zosia : MUNCA — 20,30.
• Heroina : TOMIS — 9,30—15,30 în continuare ;

organelor agricole. In timp ce pro
bleme importante privind folosirea 
rațională a pămînt.ului și a forței de 
muncă, respectarea democrației coo
peratiste, apărarea avutului obștesc 
își așteptau rezolvarea pe teren, în 
unitățile agricole, prin intervenția 
competentă a organelor de speciali
tate, unii tovarăși din conducerile 
uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție și direcției agri
cole județene duceau „tratative" pen
tru a stabili cui anume îi revine sar
cina de a acționa pentru îndrumarea 
concretă a cooperativelor agricole în 
soluționarea unei probleme sau alta ! 
Neajungînd de multe ori la „înțele
gerile" necesare, ei și-au petrecut o 
mare parte din timp prin birouri, în- 
curcîndu-se în diverse statistici și 
situații care, practic, nu ajutau la 
nimic !

în ultima vreme, trăgînd concluzii 
din indicațiile brigăzii C.C. al P.C.R. 
care a analizat activitatea noastră, 
comitetul județean de partid a luat 
măsuri în vederea îndrumării com
petente a activității uniunii județene 
a cooperativelor agricole și a direc
ției agricole județene. In prezent pro
blemele majore ale cooperativelor 
agricole sînt dezbătute temeinic, în 
funcție de atribuțiile specifice, atît 
la uniunea județeană cît și la direc
ția agricolă județeană ; la activitatea 
acestora participă un număr tot mai 
mare de specialiști, munca de îndru
mare și control a căpătat un caractei 
permanent. Toate acestea ne dau 
convingerea că vor fi încheiate cu 
succes acțiunile întreprinse de comi
tetul județean de partid, spre a ajuta 
cooperativele agricole în mai buna 
orientare și zonare a producției, fo
losirea judicioasă a fondului funciar, 
îmbunătățirea activității în domeniul 
zootehniei, pomiculturii și viticulturii, 
ca și întocmirea unor planuri de 
perspectivă care să cuprindă măsuri 
de creștere a producției vegetale și 
animale, executarea cu mijloace pro
prii a unor lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Tocmai pe baza consultării 
specialiștilor, a. cadrelor din agricul
tură, a respins Comitetul județean 
de partid punctul de vedere al Trus
tului zonal Iași care preconiza să fie 
rentabilizate anul acesta doar 16 din 
cele 25 ferme agricole nerentabile ; 
sfătuindu-ne cu cei mai competenți 
lucrători din întreprinderile agricole 
de stat, vom adopta un ansamblu de 
măsuri menit să lichideze pentru tot
deauna anomalia pierderilor planifi
cate în agricultura socialistă.

Constatările prilejuite de partici
parea la adunările de alegeri în or
ganizațiile de bază confirmă necesi
tatea de a acționa cu mai multă per
severență în vederea perfecționării 
stilului muncii de partid. Va trebui 
să veghem ca în toate verigile orga
nizației județene să se înrădăcineze 
practica conducerii de partid de a se 
sfătui cu activul de partid, cu specia
liștii asupra principalelor aspecte ale 
politicii partidului, de a pune în dez
baterea maselor cele mai importante 
măsuri aflate în pregătire.

Nu putem ti de acord cu menta
litatea acelor activiști care conside
ră că legătura cu masele s-ar reduce 
doar la transmiterea de sarcini, ig- 
norînd părerile oamenilor. Cei care 
s-au deprins să meargă pe teren, la 
ședințe, avînd în buzunar concluzii 
gata scrise dovedesc prin lipsa lor de 
receptivitate față de opiniile cetățe
nilor că nu și-au însușit una din tră
săturile definitorii ale activistului.

De altfel, pornind de la lipsurile 
manifestate în activitatea Comitetu
lui orășenesc de partid Vaslui, noi 
am acționat pentru înlăturarea unor 
deficiențe asemănătoare la unele co
mitete comunale de partid, pentru 
dezvoltarea răspunderii activiștilor 
față de îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Apreciem munca fiecărui ac
tivist nu după numărul zilelor pe
trecute pe teren sau după numărul 
ședințelor la care a participat, ci 
după rezultatele practice ale organi
zațiilor de partid pe care le îndrumă.

îmbunătățirea calitativă a activi
tății în toate domeniile este indiso
lubil legată de promovarea spiritului 
militant, de o înaltă exigență față de 
rezultatele obținute. De la constitui
rea comitetului județean au fost în
tocmite mai multe studii și planuri 
de perspectivă vizînd dezvoltarea ac
tivității economice, sociale, culturale. 
Aplicarea acestor măsuri impune o 
susținută activitate de îndrumare a 
organizațiilor de partid, a .comitetelor 
de direcție, combaterea oricăror ma
nifestări de automulțumire, sau a 
tendințelor de a lăsa lucrurile să 
meargă de la sine. A fost nevoie de 
intervenția energică a comitetului 
județean de partid pentru a trezi din 
inerție direcția județeană de indus
trie locală care, după primele re
zultate pozitive în aplicarea planului 
de măsuri urmărind creșterea renta
bilității întreprinderilor, a slăbit e- 
forturile. ceea ce a dus la rămineri 
în urmă în îndeplinirea sarcinilor la 
unii indicatori principali. .

Ce s-a întîmplat însă în cazutjle 
în care nu am intervenit la tinij? 
Uniunea județeană a cooperativelor 
de producție 
prevăzuseră 
tate să ajute 
treprinderea
intercooperatiste menite să 
buie la creșterea substanțială a pro
ducției vegetale și animale. Satisfă
cut! că au întocmit „un plan bun", 
tovarășii din conducerile celor două 
organe de specialitate au uitat de 
cele stabilite, astfel îneît în practică 
nu a fost întreprinsă nici o acțiune 
intercooperatistă.

Asemenea deficiente pun în fața 
comitetului județean de partid sar
cina de a acorda o mai mare aten
ție controlului îndeplinirii hotărîri- 
ior. Acordînd o deosebită atenție a- 
legerii celor mai pregătite cadre în 
noile organe de partid, vom acționa 
cu perseverență ' pentru îmbunătăți
rea calitativă a activității de partid 
în toate domeniile, pentru perfecțio
narea stilului nostru de muncă, vom 
acorda un ajutor mai concret orga
nizațiilor de partid în rezolvarea sar
cinilor actuale și de perspectivă.

și direcția agricolă își 
în planurile de activi- 
unitățile agricole în în- 
unor importante acțiuni 

contri-
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0 ADUNARE
(Urmare din pag. 1)

Iar dacă n-ar fi fost acel copil, ar 
fi fost chipul dumnezeiesc al lui Brân- 
cuși. Nici o crimă din istoria omenirii 
și nici o josnicie nu pot să întunece 
lumina pe care o aduce în întreaga 
mea ființă chipul lui Brâncuși. Barba 
lui de zeu, și totuși atît de umană de 
pe urma culorii pe care i-a dat-o tu
tunul, și nestinsa sclipire a ochilor 
trezesc în mine același sentiment de 
puritate,, de nevinovăție, 
candoare, ca și pruncii pe 
la sînul mamelor.

Cred în forța cosmică
Cred în copiii-copii și cred în bă-

de uriașă 
care îi văd

a candorii.

trînii-copii, în stare să regenereze, prin 
candoarea lor, lumea.

Nu cred că mașinile, sau acei din
tre noi care se străduiesc și atît de 
bine reușesc să semene cu mașinile, 
vor putea face să dispară vreodată 
rouă de pe sufletul nostru. Ea începe 
cu „Miorița" și cînd ar pieri, am pieri 
și noi.

Scriitorii români se vor întruni, toți 
cîți sînt, săptămînâ aceasta. Gîndul 
care cel mai stăruitor mă stăpînește 
în ajunul acestui eveniment este că 
noi avem cinstea — și copleșitoarea 
răspundere — să producem, în conti
nuarea unor străluciți înaintași, hrana 
sufletească a poporului care ne-a ză
mislit și care, acum mai ales, așteaptă 
atîta de la noi.

vremea
Ieri în țară vremea s-a menținut 

umedă cu cerul mai mult acoperit. 
Au căzut ploi temporare și burnițe 
în cea mai mare parte a țării. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul estic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
6 grade în nordul Moldovei și 16 
grade la Arad, Timișoara.

In București vremea a fost umedă 
cu cerul 
cursul după-amiezii a plouat. Vîntui

mult aco- 
Vîntul va 
nord-vest. 
în a doua

acoperit. Temporar în

a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru 12—13—14 
noiembrie. In țară : vreme în gene
ral umedă cu cerul mai 
perit. Temporar ploaie, 
sufla potrivit din vest și 
Temperatura în scădere
parte a intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 3 și plus 
7 grade, iar maximele între 3 și 
13 grade. Dimineața șl seara ceață.

In București vreme în general 
umedă cu cerul mai mult acoperit. 
Ploaie temporară. Vînt potrivit din 
vest și nord-vest. Temperatura în 
scădere în a doua parte a interva
lului. Dimineața și seara ceață.

18 ; 20,15, FLAMURA — t ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
•

18

Trei copil „minune" : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
Cronica unul buton î FLACĂRA — 20,30.
Lustragiul : ARTA — 9—15,45 în continuare ; 
; 20,15, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Neînțelesul : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Suflete tari (ambele serii) : PROGRESUL 
15,15.
La ora S după-amiază : PROGRESUL —• . -----------------

18,30 ; 20,30.
s Dragostea unei blonde : COSMOS — 15,30 
18 ; 20,15.
• Frumoasele vacanțe : PACEA — 15,45 ; 18 
20,15.
• Coliba unchiului Tom : CRÎNGAȘI —
18 ; 20,30.

15,15

teatre
* Opera Română : Bărbierul din Sevilla : 19,30. 
A Teatrul de Operetă : My fair lady : 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza 
bd. Schitu Măgureanu) : 
dorință — 20 ; (sala din 
Comedie pe întuneric — 20.
O Teatrul Glulești (în sala . 
ttara") : Omul care a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de atat : Mangherlada — 20.

Bulandra" (sala din 
Un tramvai numit 
str. Alex. Sahia) :

Teatrului „C. I. No

0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" (în sala 
Comedia a Teatrului Național „I. L. Caragiale") : 
Gemenii — 20.
0 Teatrul satiric muzical ,,C. 
Savoy) : Ca la Tănase — 19.30.

Tănase- (sala

t V
17,30 Pentru noi, femeile I In cuprins : 0 Con

tribuție la dezbaterea măsurilor de îmbunătățire 
a asistenței sanitare © A doua parte a concursu
lui nostru de croitorie 0 Valoarea nutritivă a 
legumelor și fructelor de sezon în prepararea 
meniurilor dietetice. 18,00 Actualitatea indus
trială. In cuprins : a Energia electrică în al 
treilea an al cincinalului « Sinteza muncii știin
țifice o Tur de orizont. 18,30 Curs de limba 
franceza. 19,00 „Lyceum" — emisiune pentru 
liceeni. 19,30 Telejurnalul de seară. 19,50 Dialog 
despre cultură. „Scriitorul, seismograf al epocii 
sale". Participă : Ov. S. Crohmfilnlceanu, Nicolae 
Terlullan, Gh. Tomozei șl Matei Căllnescu. 20,10 
Trepte spre viitor. 20,30 Program de circ înregis
trat pe peliculă. 20,40 Tele-universitatea. Istoria 
civilizațiilor „Geneza poporului' român". 21,05 
Film artistic — „Unde este al treilea tablou" — 
film de aventuri. 22,30 „Gong" — emisiune de 
actualitate teatrală. 23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.
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ETAPĂ CALMĂ ÎN DIVIZIA
Steaua Grivița Rosie 11-9

9 9

Duminică dimineața, la Cimiti
rul britanic din apropierea Ca
pitalei a avut loc o solemnitate 
prilejuită de împlinirea a 50 de ani 
de la încheierea armistițiului în 
primul război mondial. în memo
ria ostașilor britanici căzuți pe 
cîmpul de luptă a depus coroane de 
flori ambasadorul Marii Britanii 
la București, John Chadwick. Au 
mai depus coroane de flori alți 
membri ai corpului diplomatic.

La solemnitate au luat parte ofi- 
superiori ai Forțelor noastre

Armate și reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

I ★
Duminică după-amiazâ s-a îna

poiat în . Capitală prof. dr. docent 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, secretar general al 
Comisiei naționale roțnâne pentru 
UNESCO, care a participat la lu
crările celei
Conferinței

țeri

de-a XV-a sesiuni a 
generale UNESCO.

(Agerpres)

\- . i

NAȚIONALĂ5 A

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

PROGRESUL-A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 (0—0). Au marcat Neacșu 
(min, 60) și Matei (min. 07). Jocul s-a disputat sîmbătă la Ploiești.

DINAMO BUCUREȘTI-UNIVERSITATEA CLUJ 3—0 
înscris Dumitrache (min. 48 și 65) și Dinu (min. 70).

(0—0). Au

Au înscrisUNIVERSITATEA CRAIOVA-F.C. ARGEȘ 4—1 (3—6).
Mincă (min. 2), Neagu (min. 42) și Niță (min. 35 și 76) pentru gazde 
șl Nuțu (min. 70) pentru oaspeți.

CRIȘUL-RAPID 2—0 (1—0). A marcat Harșani (min. 45 și 84).

POLITEHNICA IAȘI-VAGONUL ARAD 2—0 (2—0). 
L. Popescu (min. 12) și Lupulescu (min. 32).

Au marcat

U.T.A. 13 9 2 2 24—11 20
„U" Craiova 13 7 3 3 28—20 17
Din. Buc. 12 6 2 4 22—14 14
Jiul 13 5 4 4 14—11 14
Steaua 13 6 1 6 24—17 13
A.S.A. Tg. Mureș 13 6 1 S 26—18 13
Farul 13 6 1 6 20—21 13
Progresul 13 5 3 5 14—15 13
Dinamo-Bacău 13 6 1 6 14—16 13
Petrolul 13 6 1 6 15—17 13
Politehnica Iași 13 6 1 6 14—17 13
Rapid 13 5 2 6 13—18 12
„U“ Cluj 13 5 1 7 21—24 11
Crișul 13 3 4 6 10—13 10
F.C. Argeș 12 4 1 7 12—29 9
Vagonul 13 3 2 8 20—33 8

pe terenul din Parcul Copilului 
s-au întîlnit ieri în cuplaj echipele 
bucureștene Dinamo-Constructorul și 
Grivița Roșie-Steaua. Dacă în pri
mul meci Dinamo a reușit o victorie 
comodă în fața Constructorului cu 
scorul de 25—3, în cel de al doilea, 
considerat pe bună dreptate derbiul 
etapei, cîștigătorul a fost cunoscut 
abia în finalul partidei.

Grivita Roșie a deschis scorul pri» 
Irimescu, care a transformat 
vitură de pedeapsă în min. 
primei reprize, iar Steaua a 
printr-o lovitură de picioT 
executată de Glugiuc, La
de 3—3, în plină dominare a echipei 
Grivița Roșie, Călărașu (Steaua) in
terceptează o minge pasată neins
pirat în linia de trei sferturi a 
feroviarilor ț! înscrie la centru.

Steaua preia 
Din nou Iri-

Durbac transformă, 
conducerea cu 8—3. 
mescu transformă o lovitură de pe
deapsă, iar Pavlovici înscrie o încer
care (netransformată) pentru Grivița 
Roșie, care preia conducerea eu 
9—8. Se părea că meciul a fost 
jucat, dar asistăm la o răsturnare 
spectaculoasă a rezultatului în ul
timul minut al meciului. Arbitrul 
acordă o lovitură de pedeapsă pentru 
Steaua pe care Durbac o transformă, 
aducînd astfel victoria echipei sale. 
Scor final 11—9.

Comemorarea a 28 ani
de la prăbușirea Doftanei

12), KalioFARUL-STEAUA 3—1 (1—0). Au marcat Sasn (min.
(min. 64) șl Badea (min. 75, din lovitură de la 11 m) pentru gazde, și 
Tătaru II (min. 73) pentru oaspeți.

ETAPA VIITOARE
Craiova — Progre-

U.T.A.-DINAMO BACĂU 1—0 (1—0). A înscris Domidc (min. 44).

PETROLUL-JIUL 1—2 (1—1). Au înscris O. Popescu (min. 7) fi 
Naidin (min. 64) pentru Jiul și Graze* (min. 34).

Universitatea__ ____ __ _
sul, Universitatea Cluj — Jiul, Pe
trolul — Dinamo București, Vago
nul Arad — F. C. Argeș, Rapid — 
Dinamo Bacău, A.S.A. Tg. Mureș — 
Crișul Oradea, Steaua — Politeh
nica lași, Farul — U.T.A.

Stot CAIKOMC

Dinamoviștii bucureștenl au în
vins, marcînd trei goluri în poarta 
adversariloi- lor, și oricine l-ar fi 
văzut în ultimul sfert de oră al a- 
cestei partide, atît de discutată îna
inte de disputarea ei, ar fi fost în
clinat să noteze cu .mediocru capi
tolul eficiență din activitatea înain
tașilor echipei lui. Bazil Marian, 
Lucescu, Pîrcălab sau chiar Gher- 
gheli fiind de multe ori în posibilita
tea de a înscrie.

în această parte a jocului, stu
denții clujeni erau îngenuncheați 
complat, și au făcut eforturi dispe
rate) pentru a stăvili cascada de 
golii " ce curgea în poarta apărată 
de loveanu. Dumitrache înscri
sese imediat după pauză (min. 48), în 
urma unui ireproșabil serviciu al 
lui Ghergheli, tot el mărise avanta
jul formației sale în min. 65, la 2—0, 
iar Dinu operase cu o remarcabilă 
abilitate cel de-al treilea gol rli- 
namovist, introducînd balonul în 
poartă sub privirile stupefiate a 
cel puțin patru apărători clujeni 
prezenți și ei la fază. Era minutul 
70, și fiecare atac mai consistent al 
echipei _ bucureștene dădea senzația 
de acțiune bine concepută și des
fășurată, gata să se încheie cu gol. 
Au fost minute în care poarta clu
jeană era supusă unui adevărat a- 
sediu, în fața ei prezentîndu-se trei 
sferturi din efectivul formației gaz
dă. Dar;., goluri n-au mai „căzut" 
și cei șase-șapte mii de spectatori 
au trebuit să se mulțumească doar 
cu picăturile de ploaie, 
care a căzut 
această treime a partidei, nedorită 
dar utilă pentru răcorirea capetelor 
înfierbîntate atît de pe teren, cît 
și din tribune. Cu regret am con
semnat faptul că printre cei care au 
ieșit dincolo de limitele sportivității 
s-a aflat și Pîrcălab, care a răs
puns cu aceeași monedă atacului 
brutal al lui Mustețea. Arbitrul Za- 
haria Drăghici din Constanța i-a 
eliminat pe amîndoi de pe teren, dar 
ar fi făcut un act lăudabil dacă ar 
fi procedat și la o autoellmlnare, 
pentru că această temperatură fier
binte și reprobabilă sub toate as
pectele i se datora în mare măsură. 
A condus slab, fără autoritate (și-o 
pierduse în min. 14, cînd a refuzat 
o lovitură de la 11 m gazdelor; 
Pîrcălab fusese faultat grosolan, în 
careu). Acesta a fost de altfel pri
mul dintre evenimentele „tari" ale 
întîlnirii. întîiul sfert de oră al 
meciului ne arătase o echipă clu
jeană pornită pe fapte mari, de
loc impresionată de situația că e- 
voluează în 
bine întreaga 
practicînd un 
sitate — șapte 
te în apărare 
„oameni-surpriză1 
nului (Pexa, de pildă), oaspeții s-au 
impus toată această primă repriză, 
impresionînd pe toată lumea, chiar 
și pe adversari, dezorientați, dere
glați complet.

A venit pauza, sfaturile primite 
în vestiar. Cu spectrul unei noi în- 
frîngeri în față, Dumitrache, Dinu, 
Ghergheli și ceilalți au acționat cu 
o deosebită energie, chiar din pri
mele minute. Marcajului strict i-nu 
răspuns cu marcaj la fel de strict, 
dublat de demarcări surprinzător de 
rapide. Jocului în forță i-au răs
puns cu joc în forță și oaspeții 
au cedat văzînd cu ochii. Inciden
tele care s-au petrecut au fost fa
vorizate — așa cum am arătat, dc 
altfel — de mîna prea largă a ar
bitrului constăntean Zaharia Dră
ghici. Ceea ce ne îndeamnă să ce
rem ca să fie șl 
sancționați pentru 
plate.

Chiar dacă n-a 
vel tehnic deosebit, 
victoria revenind 
reștenilor, întrerupîndu-se astfel și
rul succeselor clujene în fața di- 
namoviștilor din Capitală.

o ploaie
fără contenire în

deplasare. Acoperind 
suprafață de joc, 

fotbal de mare den- 
jucătorl în atac, șap- 

marcaj strict șl 
la mijlocul tere-

el printre cei 
faptele întîm-

avut un ni- 
jocul a plăcut, 
meritat bucu-

Valentin PĂUNESCU

Jt

CRONICI TELEGRAFICE
UNIVERSITATEA CRAIOVA -
F.C. ARGEȘ 4-1

Universitatea Craiova a jucat pe 
teren propriu, după ce suferise două 
înfringeri consecutive în deplasare. 
De aceea, de la început a atacat cu 
toate forțele. Și rezultatul nu a în- 
tîrziat. în min. 2, Mincă primește 
înapoi o minge de la înaintași și de 
la 25 de m. șutează puternic direct 
în poartă, nedînd posibilitate porta
rului Ion Vasile să schițeze nici mă
car un gest. Superioritatea tehnică și 
tactică din prima repriză s-a concre
tizat prin încă două goluri, realizate 
de Niță și Neagu. De la craioveni 
au dat satisfacție linia de înaintare 
și apărarea. Linia de mijlocași, cu 
Ivan și Strîmbeanu încă nerestabiliți, 
nu a jucat în plenitudinea forțelor. 
Echipa argeșeană în prima repriză s-a 
lăsat copleșită de gazde. în a doua, 
cînd era condusă cu 3—0 și nu avea 
ce mai pierde, a jucat cu mai mult 
curaj, reușind o repriză egală.

A arbitrat foarte bine Vasile Du
mitrescu, București.

mingea peste poartă, iar el se odih
nește în... plasă. Cea mal frumoasă 
și mai gustată fază a meciului a fost 
însă în min. 84 cînd, la o pasă pri
mită de la Suciu, din terenul pro
priu, Harșani pleacă cu mingea ca 
un bolid, sprintează printre doi apă
rători giuleșteni și trage pe lîngă 
portar, marcînd un gol de toată fru
musețea.

FARUL-STEAUA 3-1

CRIȘUL-RAPID 2-0
Era oarecum de așteptat și de do

rit pentru susținătorii echipei gazdă 
ca, înfruntînd un adversar cu renu
me, Crișul să încerce totuși o recon
siderare a poziției sale în clasament 
printr-o victorie. Intenția a fost evi
dentă chiar din primele minute de 
joc, cînd orădenii încearcă poarta lui 
Rămureanu prin 
Nagy Alexandru, 
șutează pe lîngă 
priză evidențiază 
ne, ale echipei gazdă, ce fac inefi
cient atacul : se așteaptă să vină min
gea la picior, se întîrzie prea mult 
pentru găsirea poziției de șut și chiar 
poarta este găsită foarte greu.

Rapidiștii lasă să se înțeleagă că 
un rezultat alb le convine, acționînd 
în consecință. Dar, dintr-o lovitură 
liberă executată de Balogh mingea 
se plimbă printre jucători în fața 
porții lui Rămureanu pînă îl găsește 
pe Harșani, care trage sec pe jos în 
colțul drept al porții. Deci, 1—0 pen
tru Crișul.

începutul reprizei a doua lasă să 
se vadă dorința rapidiștilor de a ega
la. Chiar în primul minut se produ
ce o înghesuială în fața porții gaz
delor și Neagu, cu capul, trimite

Harșani, Suciu și 
care ratează sau 

poartă. Prima re- 
unele vechi lacu-

(Urmare din pag. I)

imprimată de omul că
runt dar în plină forță pe 
care îl aveam în fața 
mea și care, răspunzînd 
la numele de Roman 
Boianciuc, este azi 
„Laureat al Premiului de 
Stat'. Drept care se cu
vine să facem un popas 
în biografia lui.

★
Nu l-am întrebat cînd 

s-a. născut. El are vîrsta 
eternă și mereu tînără a 
cîntecului în sine. El co
respunde versului lui La- 
biș:
Eu nu mai sînt, e-un cîn

tec tot ce sînt.
A vrut să ajungă insti

tutor, dar Școala Norma
lă costa bani. S-a înscris 
la Școala de Arte și Me
serii fără să-și dea poate 
seama că, mai tîrziu, va 
îmbina perfect arta cu 
meseria într-o unică bră
țară de aur. A vrut să 
ajungă sculptor în lemn 
și a și ivit statui, dar în 
ambiția de-a depăși ghi
tarele grosolane ale unui 
coleg s-a trezit. încetul 
cu încetul, luthier, ata- 
șîndu-se acestei meserii 
pînă la dăruire. își păs
trează ultima alăută nu
mai pînă ce o depășește, 
lăsînd-o apoi să circule 
prin lume și să cînte. A 
muncit o bună bucată de 
vreme intr-un cvasi- 
amatorism. Din 1950 își 
ia meseria în serios. A 
participat la concursul de 
Ia Liege unde a luat un 
premiu — și a stabilit 
acolo relații cu marii lu- 
thieri ai Europei. Una din

o 10-
13 al 
egalat 
căzută 
scorul

M. P.

Alte rezultate ale etapei de dumi
nică : Dinamo — Constructorul 25—3; 
Progresul — Gloria 6—3 ; Politehnica 
Iași — Agronomia Cluj 3—6 ; Uni
versitatea Timișoara — Rulmentul 
Bîrlad 3—3 ; Farul Constanta — Ști
ința Petroșeni

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri dimineață a avut loc la mu
zeul Doftana solemnitatea depune
rii unor coroane și jerbe de flori 
în memoria comuniștilor și a de- 
ținuților antifasciști, care și-au gă
sit moartea acum 28 de ani sub 
dărîmăturile celei mai cumplite tem
nițe din România antebelică. Au 
fost depuse coroane și jerbe de 
flori la cimitirul „Trei pruni" din 
partea Comitetului județean Pra
hova al P.C.R. și Consiliului popu-

Iar județean provizoriu, Comitetu
lui foștilor deținuți antifasciști din 
România, a Comitetului orășenesc 
Cîmpina al P.C.R. și Comitetului 
municipal de partid Ploiești, a or
ganizațiilor de masă din județul 
Prahova și a numeroase întreprin
deri și instituții de pe Valea Pra
hovei. Peste 3 600 de oameni ai 
muncii de pe Valea Prahovei au 
vizitat în această zi secțiile muzeu
lui.

O imagine care pledeazâ pentru frumusețea rugbiului
(Foto : S. Cristian)

A

BASCHET

TEHNICA
(Urmare din pag. 1)

NOUA?

Ambele echipe au intrat pe teren 
cu dorința fermă de a cîștiga și din 
această cauză ele și-au aruncat de 
la început forțele în luptă și. nu s-au 
menajat pînă în minutul 90 cînd flu
ierul arbitrului Iosif Ritter a consfin
țit victoria constănțenilor. Localni
cii,mai insistent! în atac și cu o linie 
mediană care a stăpînit mijlocul te
renului, și-au creat numeroase ocazii 
de gol, din care nu au reușit să fruc
tifice decît două, datorită impreci
ziei, al treilea gol fiind rezultatul 
unei lovituri de la 11 m. Militarii au 
acționat foarte bine pe contraatac, 
dar au ratat mult din poziții incre
dibile. De două ori au șutat de la 
cîțiva metri în bara porții părăsită de 
Uțu. în orice caz jocul, chiar dacă nu 
a entuziasmat pentru tehnică, a plă
cut totuși datorită combativității ce
lor două echipe.

Mihai Albu a
Programat ieri în sala Floreasca 

din Capitală, .meciul,.de baschet din
tre Dinamo și Steaua a întrunit toa
te calitățile necesare unui derbi : 
miza mare pusă în joc, poziția în 
clasament a echipelor, valoarea jucă
torilor care evoluau, tradiția rivalită
ții sportive. La toate acestea s-au 
adăugat tribunele pline cu spectatori, 
care pe rînd sau chiar împreună — 
cîteodată — și-au susținut echipele 
favorite.

Cu un excelent coordonator de joc 
și în același timp și realizator — 
Mihai Albu — Dinamo a impus rit
mul partidei. Din minutul 13 de joc, 
cînd scorul a fost pentru ultima dată

DIN LUMEA LARGĂ
POTRIVIT ZIARULUI MEXICAN 

„EXCELSIOR", JOCURILE OLIMPI
CE DE LA CIUDAD DE MEXICO 
AU COSTAT CIRCA 153 MILIOANE 
DE DOLARI, în timp ce încasările 
obținute prin vînzarea biletelor de in
trare la diferitele competiții și drep
turile de la televiziune reprezintă 
ceva mai mult de jumătate din suma 
cheltuită pentru organizarea și con
struirea de baze sportive. Bilanțul 
oficial definitiv al celei de-a 19-a 
olimpiade va fi stabilit peste șase 
luni.

ECHIPA DANEMARCEI 
CE CU 2—0 în meciul cu 
Poloniei, pentru competiția 
țională de tenis pe teren 
Leschly a cîștigat cu 6—2, 6-^3 la 
Riybarczyk, iar Jorgen Ulrich l-a în
vins cu 6—4, 6—2 pe Novicki.

DUPĂ ETAPA A 18-A în campio-

sale a sunat subcreațiile 
arcușul lui David Oistrah.
La Reghin, el pune în 

practică cele învățate din 
cărți italiene, franceze, 
nemțești și chiar arabe. 
Corespondează cu marii 
luthieri ai lumii. Rezul
tatul e că produsele fa
bricii din Reghin, dincolo 
de piața internă, trec 
peste hotare în peste 
douăzeci de țări. Impor
tatori principali sînt An
glia, Statele Unite, Fran
ța și Israelul, dar instru
mentele de aici au ajuns 
și prin Canare, Iran și 
Filipine. Geografia lor a- 
coperă meridiane uimitor 
de îndepărtate.

La format Guarnieri 
sau Stradivarius, aceste 
viori sînt căutate. La for
mat simetric sau asime
tric, aceste ghitare sînt 
suprasolicitate. Odată, 
pierzînd un meci de fot
bal, brazilienii au spart, 
nervoși, mii de ghitare, a- 
pelînd la fabrica din Re
ghin care, cu toată bună
voința,... nu le-a putut 
înlocui chiar pe toate.

★
Ce instrumente muzi

cale se creează aici ? 
Aproape toate. Să le enu
merăm, căci înseși speța 
și denumirea lor sună 
muzical : viori, viole, vio
loncele și contrabașl de 
toate mărimile, ghitare 
cu nume metaforice (Ar
monia, Torres, Serenada, 
Romanța), mandoline și 
balalaici, xilofoane și cla
pe de clavir, ba, ca uni
cate, chiar și viole da

Li-natul englez de fotbal conduc 
verpool și Everton cu cîte 26 puncte, 
urmate de Leeds United cu 25 punc
te. Cîteva rezultate : Liverpool — 
Chelsea 2—1 ; Ipswich Town — 
Everton 2—2 ; Leeds — Tottenham 
0—0 ; Southampton — W. B. Al
bion 2—0 ; Wolverhampton — West 
Ham United 2—0 ; Sunderland — 
Manchester United 1—1.

ISWILIS... Steaua
egal 24—24, dinamoviștii au păstrat 
permanent avantaj.

Nosievici a făcut și el eforturi pen
tru egalarea „materială",, eforturi ce 
păreau să aibă succes cu 9 minute 
înainte de fluierul final, cînd avan
tajul dinamoviștilor rămăsese de nu
mai un punct 51—50. De fapt acesta 
este momentul psihologic al partidei.

Pe rînd Jekely, Novacek, Nosievici 
ratează însă copilărește, se grăbesc 
și risipesc acțiunile ofensive prin im
precizia aruncărilor, nu de la dis
tanță sau de la semidistaiiță, ci chiar 
de sub panou. Scăpați de sub pre
siunea acestei ofensive nefructificate, 
dinamoviștii își revin în atac și reu
șesc să ia din nou un avantaj mai 
substanțial care îi aduce în fina! vic
toria, cu scorul de 66—57.

O. V.

— Fără îndoială, unele realizări 
sînt certe, dar mai trebuie între
prinse măsuri pentru a soluționa 
problema atît de importantă a asi
gurării contingentelor de cadre bine 
pregătite — ne-a spus tov. ing. 
Gheorghe Marinescu, prim secretar 
al Comitetului municipal Pitești al 
P.C.R. Pe alocuri, se fac simțite încă 
unele practici învechite, iar rutina 
și birocratismul iau locul acțiunilor 
gindite. Biroul comitetului municipal 
de partid * discutat într-o ședință 
recentă aceste chestiuni, știut fiind 
că unii beneficiari de investiții un 
urmăresc suficient comportare* oa
menilor Ia specializare, nu le sînt 
create condiții, adesea nu II se asi
gură nici măcar locuințe. Mai pot fi 
îmbunătățite formele de a atrage pe 
muncitori și maiștri, alături de con
structori, la montajul utilajelor. Cit 
privește coordonarea asigurării și 
pregătirii noilor cadre, interesul de
partamental este încă îngust.

Intr-adevăr, asemenea anomalii au 
influențat negativ asigurarea și pre
gătirea viitorilor muncitori și teh
nicieni. Lipsa unor servicii încadrate 
cu personal specializai,' competent, 
care să se ocupe de recrutarea cadre
lor, face ea angajările să se desfă
șoare defectuos, să fie acceptate o- 
ferte fără nici o perspectivă. Din 
această cauză, directorul, contabilul 
și inginerii șefi ai rafinăriei s-au 
urcat deseori în mașini și au plecat 
prin tară după... oameni. însă, defi
ciențele persistă și după angajare, 
în perioada calificării și specializării. 
Maistrul Gheorghe Preda, secretarul 
comitetului de partid de la combi
natul petrochimic, ne relata că muiți 
dintre noii angajați tratează în mod 
superficial specializarea, o consideră 
ca pe o „excursie prelungită". Con- 
tinuînd ideea de mai sus. tov. Petre 
Dobre, maistru țesător la fabrica 
stofe „Argeșana", ne-a spus :

— Am condus grupul ajutorilor 
maiștri trimis pentru specializare
fabrica „Libertatea" din Sibiu. Dacă, 
în general, am fost tratați eu multă 
grijă, pe alocuri superficialitatea o 
prevalat solicitudinea. Vechea pre
judecată „meseria se fură", lipsa unui 
atelier de disecție dotat cu mașini 
și utilaje adecvate ne-au îngreunat 
munca, au influențat negativ pre
gătirea noastră. Unii au fost repar
tizați în noua secție de țesătorie. 
Cum aici erau numai mașini noi. 
ultramoderne, posibilitatea cunoaș
terii lor. ori eventuale reparații, nu 
fost excluse de la început. Firește, 
oamenii s-au uitat la ele. au apreciat 
„din ochi“ gradul de tehnicitate, dar 
de învățat nu au învățat nimic.

Controlul oamenilor în procesul de 
specializare, grija pentru ca ei să 
devină muncitori cu o înaltă califi
care, capabili să stăpînească tehnic* 
modernă din noile unități, lasă de 
dorit și în rafinăriile ploieștene. Ne

de
de
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PRONOSPORT

CONDU- 
formația 
Interna- 
acoperit.

ECHIPELE DE TENIS ALE IN
DIEI ȘI S.U.A. se află la egalitate : 
1—1, după prima zi a finalei inter
zonale pentru „Cupa Davis", ce se 
dispută la San Juan (Porto Rico). în 
prima partidă de simplu, negrul a- 
merican Arthur Ashe l-a învins cu 
6—2, 5—7, 6—2, 6—4 pe Premjitt Lall, 
iar în cea de-a doua, campionul in
dian Ramanathan Krishnan a cîști- 
gat cu 7—5, 4—6, 6—2, 6—2 în 
lui Clark Graebner.

Farul—Steaua 
Petrolul—Jiul 
Crișul—Rapid
U.T. Arad—Dinamo Bacău 
Politehnica Iași—Vagonul 
Atalanta—Milan 
Bologna—N apoli 
Internazionale—Roma 
Juventus—Cagliari 
Lanerossi—Fiorentina 
Palermo—Torino 
Sampdoria—Varese 
Verona—Pisa

3—1
1—2
2—0
1—0
2—0
0—0
2—1
3— 1
1—2
0—0
1—0
4— 0
5— 3

1
2
1
1
1
x
1
1
o
x
1
1
1

fata
Fond de premii : 374 011 lei.

gamba, preclasice. Nu e 
de mirare. Oare ansam
blul „Madrigal" nu reîn
vie tradiții îndepărtate și, 
în valorificarea folcloru
lui, nu ajungem pînă 
foarte departe, la le
gende ? L-am întrebat pe 
maestrul Boianciuc dacă 
nu are cumva intenția să 
dea la iveală și un clave-

manță și așa mai departe. 
Și așa foarte departe...

într-una din secțiile 
întreprinderii am văzut, 
distonant cu migala
muncii, niște lăzi ca de 
chei de port maritim : 
imense. Ni s-a spus că, în 
lipsă de spațiu, sînt de
pozitate acolo ad-hoc 
lăzi cu ghitare pentru

viorii sînt tăiate două 
forme ca de ureche...

în ajutorul lui sar lem
nele exotice, tot cu sunet 
muzical : palisandrul și 
abanosul, cedrul, mahonul 
și acajuul. Gîtul, limba, 
giota sculelor 
amănunte sînt 
gine africană 
tică. S-ar putea

și alte 
de ori- 

sau asia- 
spune că

ACOLO UNDE LEMNUL
SE PREFACE ÎN CÎNTEC

Apoi altele 
Spînzurate ca 
lui Villon, viorile se usu
că a doua oară, în sală 
specială, săptămini în
tregi. Din nou elicele le 
zvîntă eolian. Alte mașini 
fac gîturi spiralate ca de 
melci. Iată-le apoi la lâ- 
cuire, artă gingașe. Cele 
în serii la o parte, unica
tele de alta. De aici se 
aprovizionează ansam
blurile, dar și soliștii. Spe
ciile sînt românești, dar si 
străine, îneît la unele 
exclami ca Arghezi : 
Cu sinii tari, cu coapsa 

fină 
De alăută florentină.

...Și cînd te gîndești că 
s-a pornit de la două 
viori și trei ghitare. Și 
cînd te gîndești că azi 
producția este de ordinul 
zecilor ae mii.

*
întreprinderea s-a

git. Un corp modern, as- 
pectuos o completează. 
Pînă la anul, un alt corp 
va dubla aproape produc
ția. Nu mai pot oamenii 
realmente respira la ce
rerile pieței interne șl ex
terne. S-au făcut, la 
export, cereri, de către o 
singură țară, care depă- ' 
șese producția anuală !

Dar eu r&mîn în lumea 
unicatelor lui Boianciuc, 
în mirosul ca de smirnă, 
cu rășini de Siria (pentru 
lac), cu esențe de mirha 
topibile în apă, ulei sau 
spirt. în chimicalele ca de 
alchimiști.

Iată o veste de Ia un 
luthier din Frankfurt,

încleiază. 
în balada

cin și mi-a răspuns că nu 
este deloc exclus.

★
Și, totuși, vioara cea 

pusă la umăr, deasupra 
inimii, zînă în ființa năs
cocirilor muzicale, nu 
are palmaresul cel mai 
bun. Pe locul întîi in 
lume, ca frecvență, e ghi
tara. Să fie oare jazz-ul 
de vină 1 Nu numai 
jazz-ul ; prin parcuri, la 
mare, la munte, în curțile 
universităților, ghitara 
devine un instrument 
popular, vioara rămîne a 
scenei, a distincției, cu 
toate că formele ei de 
scripcă intră la noi în 
cîntec de lume, la nemți 
în vals, la italieni în ro

Anglia, dar care mîine se 
vor călători. Lăzi de cîn- 
tec și pace.

★
Să facem acum o raită 

prin fabrică. Deci lemnul 
vine, își face stagiul de 
zece ani și apoi devine 
unealtă intimă de cîntec. 
Ales cu grijă din stogu
rile ordonate de cheres
tea, cu ochi de artist — el 
intră în dulcea lui meta
morfoză. Lemnul se face 
vechi pentru a păstra su
netul de bază, nemai- 
contractîndu-se și nemai- 
dilatîndu-se în funcție de 
temperatură. Rămîne im
pasibil ca o statuie. Din 
surd ce-a fost devine u- 
reche muzicală și poate 
chiar de aceea pe pieptul

pentru limbajul univer
sal ăl muzicii concurează 
generoase toate continen
tele. Este un statu quo 
necesar. Căci, uneori, pe 
pieptul ghitarei apare o 
rozetă de milimetri exo
tici, iar alteori, de jurîm- 
prejurul viorii curge o li
nie fixă de abanos care se 
încheie sus, sub gîtul pre
lungit. Estetică, dar și so
noritate.

★
Am văzut munca, î'n 

bună parte mecanizată, a 
fabricării uneltelor ar
monioase. Mașini inteli
gente măsoară grosimea 
pieptului de paltin și a 
spatelui de molid, scobi
tura și circumferințele.

lai-

alta din Cremona, aii a 
din lumea arabă ! Iată 
universalitatea cîntecului. 
lată inima ! Cîntecul lu
crurilor, cîntecul sufletu
lui, cîntecul lacrimilor. 
Iată cutiile negre care 
închid instrumentele în
focate. La Reghin, în Ro
mânia socialistă, unde 
cîntecul intră în progra
mul de înflorire a tării, 
sincer și plenar.

.Se mai fabrică 
schiuri care lunecă, cin- 
tind rece pe zăpadă. Și 
săniuțe. Șl bărci de agre
ment și bărci pescărești, 
yole, caiacuri. Schifuri 
care cîntă pe ape. Sando- 
line și glisoare. Ele au, 
la rîndu-le, formă de vio
loncel. Apoi aparate gim
nastice de tot felul, pa
ralele 
călirea 
buline 
mese și faleze de tenis, 
arcuri — pentru cinema
tografie. teatre, sport — 
mese de șah, sîrmă de 
lemn (dacă a fost în bas
mele noastre funie de ni
sip, de ce n-ar fi în rea
litate și sîrmă de lemn !) 
— un sortiment de sute 
de tipuri de care răspund 
cetățenește cei peste 2 000 
de muncitori. La care ne 
bat inimile. Noi însă, cu 
sculele muzicale la care 
ne-am oprit, vom cinta 
prin țară, prin țară și 
neste mări și țări ca 
Barbu Lăutaru pe care îl 
admira Liszt, ca Enescu, 
în întreg sufletul româ
nesc însetat de zbor.

Căci, prlntr-o perifra- 
' ză, a cîntă e a zbura pu
țin 1

aici

de tot felul, pa- 
spartane pentru 
mușchilor, trar.1- 

de zburat In ape,

fiind salariații lor, aceste rafinării 
îi lasă liberi, facilitînd „plimbăreți
lor" un climat propice. Muncitorii nu 
sînt supravegheați. nu au un plan 
de lucru concret. „Adeseori, aceștia 
sînt puși să execute munci necalifi
cate ori străine de meseria în car» 
se pregătesc, sublinia tov. ing. Vlad 
Giura. Carențele din timpul specia
lizării ne vor costa scump la punerea 
în funcțiune a instalațiilor".

Importantă este insă și această 
chestiune : cum poate fi perfecțio
nată practica efectuată în timpul 
montajului ? Fapt este că trebui» 
evitată situația ca cea petrecută Ia 
complexul de piroliză al combinatu
lui petrochimic. Aici, după speciali
zare, mtilți oameni s-au întors în 
combinat cu întîrziere, cînd se ter
minaseră montajele. Neasigurîn- 
du-li-se locuințe, nu s-au pr*- •«•.'ăt 
la montaje nici operatorii chimist! 
transferați la Pitești din diferite 
părți ale țării, Alți muncitori vor fi 
absenți la „școala" montajelor dato
rită necorelă.rii unor cursuri de spe
cializare cu grafice de construcții. 
Este cazul fabricii de stofe „Arge
șana". fabricii de bere din Pitești, 
a altor obiective industriale. Conse
cințele ? Lîpsindn-Se muncitorii spe
cializați, noile întreprinderi efec
tuează montajele cu oameni nepre
gătit!, apelează deseori la improvi
zații, cu buna știință a forurilor con
ducătoare din Ministerele Industriei 
Chimice, Petrolului, Industriei 
Ușoare, Industriei Alimentare.

în toate întreprinderile inves
tigate efectivele de cadre sînt incom
plete față de prevederile pe anul în 
curs. Bunăoară, combinatul petro
chimic și-a asigurat doar 65 la sută 
din muncitori și 77 la sută din Ingi
neri, rafinăria are un minus de 
peste 160 muncitori și 10 ingineri 
tehnologi, alte cîteva sute de 
lipsesc din celelalte unități, 
niind apropierea termenului 
trare în probe tehnologice a 
lei electrotermice, tov. ing.
Niea, directorul general al rafinăriei, 
releva că circa 140 muncitori trans
ferați din alte localități condiționează 
venirea lor la Pitești de asigurarea 
locuinței. De același impediment est* 
legată angajarea a (17 operatori, lăcă
tuși mecanici și compresoare, elec
tricieni A.M.A. Cum din cele 609 
apartamente planificate in acest an 
pentru rafinărie s-au primit mai 
pufin de 50, posturile respective (și 
multe altele din celelalte unități) sînt 
practic descoperite. Obiectivele însă 
vor trebui date in exploatare la ter
menele stabilite. Cine va efectua 
montajul, probele tehnologice ? Se 
va recurge Iarăși la improvizații ? 
Iată cîteva întrebări cărora organele 
locale de partid și ministerele da 
resort trebuie să le găsească grabnic 
răspuns.

Ne-am adresat și tov. Ion Neamțu. 
directorul Sucursalei județene Argeș 
a Băncii de Investiții :

— Fondurile destinate pregătirii 
cadrelor necesare punerii în func
țiune a obiectivelor industriale In 
anii 1968—1969 în județul nostru în
sumează peste 45 milioane lei. Cu 
toate acestea, nu sînt rezolvate cîteva 
probleme : recrutarea cadrelor na 
constituie un indicator de pian pen
tru titularii de investiții și e* na 
este sincronizată cu pregătirea lor 
>n învățăniînt. Timpul necesar califi
cării in diverse meserii este nu o 
dată arbitrar stabilit, nefiind corelat 
cu durata normată de pregătire, iar 
planurile anuale permit angajări fie 
anticipate, fie întîrziate. Cum con
dițiile de recrutare nu stabilesc nici 
măcar un minim de norme obliga
torii. fluctuația în perioada calificării 
dc-vinc un simptom îngrijorător.

Este de datoria comitetelor de di- 
i recție, a organelor și organizațiilor 
[ de partid, a ministerelor să anali- 
j zeze această situație, să ia măsuri 
; eficiente pentru ca, într-adevăr, teh- 

nica modernă să fie încredințată pe 
mîini sigure — investițiile statului 
să rodească cît mai eficient în toate 

1 întreprinderile municipiului Pitești.

oameni
Subli.- 

de in- 
centra-
Vietor

REZULTATELE CONCURSULUI & 
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FAZA I : (Bilete de 30 lei). Extra
gerea I : 12 38 6 33 1 13 14 ÎS 18 7 : 
Extragerea a II-a : 29 IS 26 18 4? 42 
19 35 32 45 ; Extragerea a IlI-a : 8 IR 
42 36 20 16 31 29 39 9 ; Extragerea » 
IV-a : 36 22 2 12 11 13 44 7 16 8.

FAZA a II-a : (Bilele de 30 și
18 lei). Extragerea a V-a : 22 1 49 31
19 12 3 9 35 7 ; Extragerea a Vl-a : 
42 4 25 44 13 7 ÎS 11 10 14 ; Extrage
rea a VlI-a : 37 34 15 25 17 12 30 322 41.

FAZA a IlI-a : (Bilete de 39, 13 șt 
9 lei). Extragerea a VIII-a ; 19 17 22 
11 42 43 35 36 1 33 ; Extragerea a 
IX-a : 7 39 26 20 6 35 8 19 31 44.

FAZA a IV-a : (Bilete de 30, 18, 9 șl
3 lei). Extragerea a X-a : 22 39 29 29 
8 36 44 37 34 40. Fond de premii: 
2 950 (XX) lei.
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Azi începe la Geneva

Reuniunea
experților
comerciali
din țările
membre

ale G.A.T.T.
GENEVA 10 (Agerpres). — Luni 

începe la Geneva o reuniune in
ternațională la care participă spe
cialiști în probleme comerciale re- 
prezentînd țările membre ale 
G.A.T.T. (Acordul general pentru ta
rife și comerț). Principala problemă 
de pe ordinea de zi a întîlnirii, care 
va dura trei săptămîni, este în le
gătură cu punerea în practică a re
ducerilor tarifare adoptate în cadrul 
rundei Kennedy. După cum relevă 
agenția Reuter, guvernul american a 
precizat că va cere partenerilor săi 
permisiunea să amine cu un an, a- 
dică pînă la 1 ianuarie 1970, apli
carea reducerilor tarifare, în scopul 
redresării balanței de plăți a S.U.A. 
Partenerii comerciali ai Statelor U- 
nite condiționează această amînare 
de abolirea cu un an mai devreme 
a. sistemului protecționist „American 
Selling Price" (legea tarifară prin 
care vama americană calculează ta
xele sale luînd ca bază, în exclusi
vitate, prețul produselor de pe pia
ța S.U.A.), sistem care frînează con
siderabil exporturile de produse chi
mice vest-europene pe piața ame
ricană.

Sesiunea G.A.T.T., ale cărei lu
crări vor începe la 28 noiembrie, 
și care este precedată de reuniunea 
experților comerciali, va aborda, în
tre altele, probleme legate de ba
rierele netarifare, taxe vamale, pre
cum și probleme privitoare la alte 
obstacole existente în calea schim
burilor comerciale cu produse in
dustriale și agricole. De asemenea, 
participanții la sesiune vor studia 
căile de dezvoltare a schimburilor 
comerciale între Est și Vest.

Lupte între trupele
federale nigeriene
și forțele biafreze

UMUAHIA 10 (Agerpres). — Un 
comunicat biafrez difuzat la Umu- 
ahia informează că, în urma lupte
lor angajate cu forțele federale ni
geriene, trupele biafreze au reușit 
să cucerească noi poziții în sectorul 
Owerri, pe o distanță de 5 kilo
metri.

Pe de altă parte, comunicatul a- 
nunță că forțele federale au lansat 
contraatacuri împotriva trupelor lui 
Odumegwu Ojukwu în regiunile 
Ahoada și Ikot Ekpene și au obținut 
o serie de succese.

Corespondentul agenției France 
Presse semnalează importante con
centrări ale trupelor biafreze în 
satele situate de o parte și de alta 
a drumului ce leagă orașele Awka 
și Onitsha, ambele ocupate de for
țele federale nigeriene. Acest drum 
prezintă o deosebită importanță 
strategică pentru biafrezi. Ținta 
principală a atacurilor trupelor lui 
Ojukwu în această regiune este 
orașul Awka, unde se află în pre
zent unitățile celei de-a doua divizii 
federale.

„Rebeliunea rhodesiană", 
declanșată la 11 noiembrie 
1965, cînd echipa lui Ian 
Smith a proclamat unilate
ral „independența" fostei 
colonii britanice, intră as
tăzi în al patrulea an. Și în 
pofida numeroaselor pro
nosticuri făcute pe malurile 
Tamisei „rebelii" continuă 
să manifeste o atitudine 
de sfidare față de autorită
țile londoneze. Misiunea lui 
George Thomson, ministrul 
englez fără portofoliu, care 
a vizitat foarte recent Sa
lisbury într-un nou efort 
de reluare a intermitenta- . 
lui dialog anglo-rhodesian 
nu s-a soldat nici ea cu re
zultate vizibile. Documen
tul Wilson, înmînat de pre
mierul britanic lui Ian ' 
Smith în timpul întreve
derii de pe crucișătorul 
„Fearless", se pare totuși 
că a apropiat într-o oare
care măsură pozițiile celor 
două părți. Cel puțin aceas
ta reiese din declarația șe
fului guvernului rhodesian 
care a afirmat că un acord 
cu Anglia este mai aproape 
decît în trecut. Va avea 
sau nu șanse de izbîndă 
noua încercare de compro
mis ? Deocamdată este greu 
de răspuns.

Cert este însă că atît An
glia cît și Rhodesia au în
ceput să recolteze roadele 
celor trei ani de criză. în- 
tr-un comentariu publicat 
de revista americană 
„Newsweek" se arată că e- 
conomiile celor două țări 
au. început să se resimtă de 
pe urma embargoului im
pus de Anglia comerțului 
cu Rhodesia. Această măsu
ră a fost apreciată ca lipsită 
de eficacitate și insufi
cientă, cea mai bună dova
dă fiind tocmai supravie
țuirea regimului lui Smith.

încheierea vizitei tovarășului
Paul Niculescu - Mîzîl
in R. P Ungară

Conferința
Organizației țărilor

exportatoare
de petrol

BUDAPESTA 10. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite :

La invitația C.C. al P.M.S.U., 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
de prietenie în R. P. Ungară.

în timpul vizitei, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil s-a întîlnit cu to
varășul Aczel Gyorgy, secretar al 
C.C. al P.M.S.U. S-au discutat pro
bleme ideologice, de îndrumare a 
culturii și științei, care interesează 
ambele țări, precum și dezvoltarea 
relațiilor cultural-științifice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară. La 
convorbiri au luat parte Ovari Mi
klos, șeful secției cultură, știință și 
învățămînt a C.C. al P.M.S.U., și 
loan Bochiș, consilier al ambasadei 
României la Budapesta.

In timpul șederii la Budapesta

tovarășul Paul Niculescu-Mizil a 
vizitat instituții de cultură și artă.

Sîmbătă 9 noiembrie, Aczel 
Gyorgy a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui la care au participat 
Komoczin Zoltan, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Ovari Miklos, șeful sec
ției cultură, știință și învățămînt a 
C.C. al P.M.S.U., precum și I. 
Avram, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al României la Budapesta.

întîlnirile și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Duminică după-amiază, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a plecat spre 
țară. La plecarea din Budapesta, în 
gara Keleti, au fost de față Aczel 
GySrgy și Ovari Miklos.

Au fost prezenți, de asemenea 
Ion Avram, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României la Buda
pesta, și membri ai ambasadei.

BAGDAD 10 (Agerpres). — La 
Bagdad s-a deschis sîmbătă dimi
neața a 17-a conferință a Organi
zației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.). In discursul inau
gural, președintele Republicii ira
kiene, generalul Ahmed Hassan El 
Bakr, a relevat importanța coor
donării politicii petroliere a țări
lor membre și unității lor de ac
țiune în fața companiilor petro
liere.

Președintele a scos în 
faptul că „monopolurile 
nut pînă acum cele mai 
neficii în toate stadiile 
rii petrolului, pe seama țărilor 
producătoare care suferă în con
tinuare de sărăcie și subdezvol
tare, deși ele sînt proprietarii le
gitimi ai acestor imense bogății".

evidență 
au obți- 
mari be- 
exploa ța

IN PREAJMA ALEGERILOR ADMINISTRATIVE PARȚIALE
SCRISOAREA ADRESATĂ

DE LUIGI LONGO
COMUNIȘTILOR ITALIENI
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N. Puicea, transmite: în 
alegerilor administrative 
ce vor avea loc la 17 no- 
Luigi Longo, secretar ge- 
Partidului Comunist Ita-

pentru ca „rezultatele acestor ale
geri administrative să reprezinte 
încă un pas înainte pe calea unei 
noi orientări a întregii politici ita
liene — interne și internaționale".

Plenara C. C. 
al P. S. Italian

ROMA 10 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc prima plenară a C.C. .al 
P.S.I. Pe ordinea de zi au figurat 
probleme ca stabilirea unei politici 
precise pentru actuala legislatură, 
definirea acțiunilor programatice și 
a condițiilor în care P.S.I. acceptă 
reconstituirea coaliției guvernamen
tale de centru-stînga — probleme 
care nu au putut fi rezolvate în ca
drul recentului congres al acestui 
partid. Rezultatele lucrărilor plena
rei confirmă însă imposibilitatea 
realizării în momentul de față a u- 
nei majorități care să se bucure 
de adeziunea deplină a celor cinci 
curente existente în cadrul P.S.I. 
Cu 62 de voturi din 121 a fost a- 
les președinte al P.S.I. Pietro 
Nenni.

ROMA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, 
vederea 
parțiale 
iembrie, 
neral al
lian, a adresat o scrisoare comu
niștilor italieni în care îndeamnă 
la intensificarea acțiunilor P.C.I. 
pentru a se obține cu prilejul aces
tor alegeri o nouă victorie, o depla
sare spre stînga în rîndurile ale
gătorilor. In perioada ce a mai ră
mas pînă la alegeri, se menționează 
în document, să intensificăm acti
vitatea noastră pentru a opune po
liticii conservatoare de centru-stîn
ga alternativa unitară, democratică 
și de stînga în interesul maselor 
largi populare și muncitoare, avan- 
sînd soluții noi problemelor de ad
ministrație locală pe baza colabo
rării între toate forțele de stînga, 
laice și catolice.

Să depunem toate eforturile 
se spune în încheierea scrisorii —

La Londonderry, în Irlanda de 
nord, au avut loc sîmbătă noi de- 
pionstrații pentru drepturi cetă
țenești și împotriva unor discri
minări. între demonstranți și po
liție au avut loc ciocniri violente 
soldate cu răniți. Aceste demon
strații sînt o continuare a celor ce 
au avut loc în octombrie, și care, 
după cum se știe, au reanimat ve
chea dispută privitoare la împăr
țirea Irlandei și includerea părții 
de nord în componența Regatului 
Unit.

De altfel, este știut că em
bargoul este încălcat de că
tre nave care iau o cale o- 
colită, folosind porturile 
coloniilor portugheze sau 
ale Republicii Sud-Afri- 
cane. In ciuda străpungerii 
embargoului, unele reper
cusiuni economice se pot 
totuși resimți în interiorul 
Rhodesiei. Ultimele infor
mații denotă o anumită 
nervozitate în acest sens la 
Salisbury. Datorită mare
lui ocol pe care trebuie 
să-1 facă, produselor impor
tate de Rhodesia le-a cres
cut prețul. Sînt întîmpinate,
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Lima de

guvernului
Pe aeroport 

de ministrul 
Ecuadorului,

al României primit de
Ministrul de externe

președintele Republicii Peru

Marți începe la Memphis

PROCESUL LUI RAY

A. BUMBAC
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In localitatea englezâ Sotheby a avut loc o licitație în care o vioară Stra
divarius a fost vindută pentru suma de 52 800 dolari — prețul cel mai mare 

plătit pînă acum pentru un asemenea instrument muzical

LIMA 10. — Trimisul special A- 
gerpres, I. Ionescu, transmite: 
Cornelia Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al României, a fost 
primit de președintele Republicii 
Peru, Juan Velasco Alvarado. Cu 
acest prilej el a transmis un me
saj de salut din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Președin
tele Alvarado a mulțumit pentru 
mesajul primit și a transmis la 
rîndul său un mesaj de salut pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și 
urări de prosperitate poporului ro
mân. In cursul convorbirii cordiale ____ _______  __ __________
care a avut loc, președintele peru- Mariscal Ramon Castilla, președin- 
vian și-a exprimat convingerea că 
stabilirea de relații diplomatice 
între cele două țări și semnarea a- 
cordului comercial și a acordului 
de cooperare economică și tehnică 
vor constitui baze trainice pentru 
dezvoltarea unei colaborări rodni
ce între cele două popoare. Alva
rado a apreciat contribuția Româ
niei la salvgardarea principiilor 
Cartei Națiunilor Unite și a subli
niat că Peru va face, la rîndul său. 
totul pentru aplicarea și promova
rea acestor principii.

Miniștrii de externe ai celor două 
țări au avut, de asemenea, un 
schimb de vederi în problemele bi
laterale și în unele probleme inter
naționale de interes comun.

Tot în cursul zilei de sîmbătă, 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țări, Corneliu Mănescu și Ed- 
gardo Mercado Jarrin. au semnat 
acordul comercial și acordul de 
cooperare economică și tehnică. în 
baza acordului comercial, cele două 
părți își acordă reciproc clauza na
țiunii celei mai favorizate. Se pre
vede, de asemenea, înființarea de 
reprezentanțe comerciale în capi
talele celor două țări.

Acordul de cooperare economică 
și tehnică prevede livrarea către 
Peru de fabrici, mașini și utilaje 
industriale, în special în domeniile 
minier, al industriei petroliere și 
agriculturii, livrarea de proiecte, 
transmiterea experienței tehnice, 
schimb de personal specializat, ela
borarea de studii și cercetări eco
nomice și tehnice. După semnarea 
acordurilor, cei doi miniștri și-au 
exprimat convingerea că ele creea
ză o bază solidă relațiilor dintre 
cele două țări.

Corneliu Mănescu a depus o co
roană de flori la monumentul lui

țele Republicii Peru care a abolit 
sclavia și a introdus o serie de re
forme democratice. E. M. Jarrin a 
oferit un prînz în cinstea oaspete
lui român, la care au participat șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la Lima, reprezentanți ai vie
ții politice, oameni de afaceri.

★
Ministrul afacerilor externe al 

României, Corneliu Mănescu, a pă
răsit duminică Peru. El a fost con
dus. la aeroportul din
Edgardo Mercado Jarrin, ministrul 
relațiilor externe al țării gazdă, și 
de alte persoane oficiale. In cin
stea oaspetelui român a fost ali
niată o formație militară cuprin- 
zînd detașamente din toate ar
mele. Au fost trase salve de ar
tilerie.

în aceeași zi Corneliu Mănescu 
a sosit, la invitația 
ecuadorian, în Quito, 
el a fost întîmpinat 
relațiilor externe al
Rogeliă Valdivierso, precum și de 
alte persoane oficiale.

agențiile de presă transmit

\

MUO Tze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, a 
primit la 10 noiembrie pe generalul Agha Mohammad Yahia 
Khan, comandantul șef al armatei pakistaneze, care se află la 
Pekin în fruntea unei delegații militare. Cu această ocazie a 
avut loc o convorbire prietenească, la care au fost de față 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și alte persoane oficiale. (Agenția China Nouă).

Postul de radio Sanaa a anuntat ca în localita
tea Shamas, situată la 320 kilometri de capitală Republioii 
Arabe Yemen, au avut loc noi ciocniri între forțele republi
cane și trupele regaliste. In cursul acestor lupte au fost 
uciși, potrivit comunicatului postului de radio yemenit, 260 
de regaliști.

Insulele
Maldive

ot devenit
republică

începînd de la 11 noiembrie 
1968 sultanatul Insulelor Mal- 
dive va deveni republică. A- 
ceastă hotărîre a fost luată în 
urma celor două referendumuri 
organizate în țară în lunile mar
tie și septembrie. Primul pre
ședinte al republicii va fi Ibra
him Nasir, actualul prim-mi- 
nistru.

Arhipelagul Insulelor Mal
dive, compus din două mii de 
atoli și insule coralice, este si
tuat la aproximativ 650 km 
sud-vest de Ceylon, în apele O- 
ceanului Indian și se întinde pe 
o suprafață de 298 km.p. Popu
lația țării — în jur de 100 000 
de locuitori, indieni, malaiezi, 
arabi și singalezi — ocupă 300 
de insulițe grupate în jurul ce
lei mai importante, Male, unde 
se află și capitala țării, cu ace
lași nume. Baza economiei țării

TOKIO, imagine de la o recentă acțiune revendicativă 
organizată de oamenii muncii din capitala japoneză în 

cadrul „ofensivei de toamnă"

RÎChaFd NiXOSl a declarat că nu intenționează să 
efectueze nici o călătorie în străinătate înainte de preluarea 
noilor sale funcții, la 20 ianuarie anul viitor, afară de cazul 
că președintele Johnson i-ar încredința vreo misiune spe
cială. Nixon a avut o întrevedere cu Henry Cabot Lodge, 
ambasadorul S.U.A. la Bonn, care a acceptat să efectueze 
unele misiuni diplomatice ce i-ar fi încredințate de noul 
președinte.

Președintele Pakistanului, fîyub IOian, a 
fost ținta unui atentatîn timPul unei adunări pu
blice care a avut loc la Peshawar, anunță agenția France 
Presse. In direcția președintelui au fost trase două focuri 
care însă nu și-au atins ținta.

cane în lupta sa pentru 
drepturi egale și instaura
rea unui guvern care să 
exprime interesele majori
tății.

în ce-i privește pe colo- 
ni, divizarea lor are la 
bază interese politice și 
economice. O fracțiune des
tul de importantă, legată 
de Republica Sud-Africa
nă, de unde sînt de altfel 
originari, dorește o finali
zare a actului de la 11 no
iembrie 1965. Exponenții 
acestei fracțiuni afirmă 
necesitatea ruperii ultime
lor legături care mai lea-

Anglia datorită existenței 
unei puternice concentrări 
economice în mîinile capi
taliștilor autohtoni, în Rho
desia nu s-a reușit să se 
creeze o astfel de situație. 
Presiunile exercitate de a- 
ceastă categorie a colonilor, 
mai numeroși, l-au deter
minat pe Smith, care a a- 
nalizat ambele tendințe 
existente în Rhodesia, să a- 
corde preferința celei de-a 
doua variante, adică menți
nerii deocamdată a legătu
rilor cu fosta metropolă, 
bineînțeles în cadrul unor 
limite destul de largi. Op-

lirei sterline, recuperarea 
acestei sume nu este deloc 
neglijabilă.

Toate aceste fapte au de
terminat ambele părți să 
reia dialogul și să încerce 
o soluționare a diferendu
lui.

Țările africane din Com
monwealth nu pot fi de a- 
cord cu o cedare a Angliei 
de la așa-numita formulă 
NIBMAR, adică „nici o in
dependență înainte ca țara 
să fie guvernată de o ma
joritate africană", promisă 
de Wilson, imediat după 
declararea unilaterală a

Din nou impas în criza rhodesiană
de asemenea, greutăți în 
plasarea produselor tradi
ționale de export. Toate a- 
cestea au avut ca urmare o 
majorare a costului vieții.

Colonii își văd îngus
tate posibilitățile economi
ce, în timp ce deasupra lor 
planează implacabilă sabia 
lui Damocles datorită in
tensificării luptei de par
tizani. Pe de altă parte, 
crește tot mai mult nemul
țumirea și revolta africa
nilor datorită măsurilor 
discriminatorii șl acțiunilor 
de represiune ale autorită
ților de la Salisbury. Re
zultatul : dezbinarea pro
nunțată în rîndul coloni- 
lor, paralel cu o strîngere 
a rîndurilor populației afri-

gă Rhodesia de Marea Bri- 
tanie și proclamarea repu
blicii. Mulți comentatori 
pronosticau chiar că acest 
eveniment ar putea să aibă 
loc cu prilejul celei de-a 
treia aniversări a pro
clamării independenței. 
Dacă actul n-a avut însă 
loc aceasta se datorează 
presiunii exercitate de cea
laltă parte a colonilor, mai 
ales de origine britanică, 
care sînt ostili unui aseme
nea curs. Aceștia țin sea
ma de faptul că între Rho
desia și metropolă există 
încă numeroase fire econo
mice care nu pot fi tăiate. 
Spre deosebire de Republi
ca Sud-Africană care a 
reușit să se desprindă de

țiunea șefului guvernului 
de la Salisbury s-a făcut 
simțită cînd s-a debarasat 
de doi din colegii lui recu- 
noscuți prin poziția lor 
dură la adresa Angliei. Mă
sura lui Smith a dat noi 
speranțe Londrei preocu
pată și ea de rezolvarea 
crizei.

Considerentele majore 
pentru care guvernul brita
nic vrea să pună capăt 
crizei rhodesiene sînt 
de ordin economic. Anglia 
pierde anual 280 milioane 
lire sterline din cauza em
bargoului impus Rhodesiei. 
Or, în condițiile cînd pe 
malurile Tamisei se fac e- 
forturi însemnate pentru o- 
prirea deteriorării poziției

„independenței". De altfel, 
acest lucru l-a declarat clar 
premierul britanic la între
vederile de pe crucișătorul 
„Fearless". Adresîndu-se lui 
Smith, premierul britanic 
a spus în esență : Știi foar
te bine că nu mă pot pre
zenta în fața membrilor 
Commonwealth-ului să le 
cer să-mi permită retracta
rea principiilor NIBMAR. 

în cercurile ziaristice 
londoneze se apreciază că 
din propunerile britanice 
Smith nu va fi dispus să 
accepte decît prevederea ca 
în Adunarea legislativă un 
sfert din totalul membrilor 
să fie africani.

Se știe că în Rhodesia 
trăiesc patru milioane de

africani, în timp ce co
lonii albi abia depă
șesc 200 000. Africanii 
susțin principiul reprezen
tării proporționale, ceea ce 
au afirmat de altfel și cei 
doi conducători africani, 
Joshua Nkomo și Ndaba- 
ningi, deținuți în prezent 
de autoritățile de la Salis
bury și cu care s-a întîlnit 
George Thomson.

Hotărîți să respingă orice 
aranjament care ar neso
coti drepturile lor, africa
nii își string rîndurile. Din 
valea fluviului Zambezi 
sosesc numeroase știri pri
vitoare la intensificarea 
ultima vreme a luptelor 
partizani. O confirmare 
acest sens o constituie 
condamnările la pedepse 
grele pronunțate de regi
mul de la Salisbury împo
triva numeroșilor patrioți 
care sprijină acțiunile de 
partizani. încercînd să stă
vilească creșterea nemulțu
mirilor în rîndul africani
lor, autoritățile de la Salis
bury au aruncat în închi
soare peste 10 000 de oa
meni, iar alți 50 000 au fost 
deportați în regiunile de de
șert sau în lagărele de con
centrare. După cum infor
mează presa africană, 2 000 
de persoane sînt condam
nate la o moarte lentă în 
mina „Connemaro", trans
formată în închisoare. Dar 
represiunile sălbatice îm
potriva mișcării de elibe
rare nu fac decît să îndîr- 
jească lupta. După cum 
declară exponenții autori
zați ai poporului Zimbabwe, 
această luptă nu va înceta 
pînă cînd țara lor va ob
ține o adevărată indepen
dență și o deplină egalitate 
între toți locuitorii Rhode
siei.

Duminică a părăsit Mos
covei, înapoindu-se la București, 
delegația Uniunii Ziariștilor din Româ
nia, condusă de Ion Găleteanu, di
rector general adjunct al „Agerpres", 
care a făcut o vizită în Uniunea So
vietică la invitația Uniunii ziariștilor 
sovietici. Oaspeții români au vizitat 
orașele Moscova, Volgograd și Frunze, 
au avut întîlniri cu membri ai condu
cerii Uniunii ziariștilor sovietici, a- 
gențiilor TASS și Novosti și altor 
organe de presă.

Cu ocazia comemorării a 
30 de ani de la moartea lui 
Kemal fitafurk, fondatorul Repu
blicii Turcia, în toată țara au avut loc 
conferințe, adunări și au fost organi
zate expoziții despre viața și activita
tea lui Atatiirk. Presa turcă a rezervat 
un spațiu larg materialelor referitoare 
la activitatea remarcabilului om de 
stat.

Reprezentantul la O.N.U. 
al Zambîeî, Vernon Mwaanga, ■ 
adresat Consiliului de Securitate o scri
soare, în care acuză Portugalia pentru 
comiterea „unui act flagrant de agre
siune militară" împotriva țării sale. 
Scrisoarea precizează că, la 6 noiem
brie, trupe portugheze au ocupat poziții 
în satul Kameta din districtul Katete, 
în apropierea frontierei cu Mozambi-

MEMPHIS 10 (Agerpres). — Marți, 
12 noiembrie, la închisoarea mu
nicipală din Memphis urmează să 
înceapă procesul lui James Earl Ray, 
asasinul prezumtiv al pastorului 
Martin Luther King, liderul popu
lației de culoare din S.U.A.

Autoritățile din Memphis au luat 
măsuri de precauție excepționale, 
unice în analele justiției americane 
în vederea împiedicării unui even
tual atentat împotriva lui Ray sau 
a unei tentative de sinucidere. A- 
cuzatul nu va părăsi locul unde este 
închis, fiind judecat la etajul trei 
al închisorii. Toate celulele de pe 
palierul unde se află închis au fost 
evacuate.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

o constitute pescuitul. La a- 
ceasta se adaugă cultura fructe
lor tropicale : nuci de cocos, ba
nane, copra — care sînt și prin
cipalele produse de export către 
Ceylon și India.

Ocupate de portughezi în se
colul al XVI-lea, Maldivele s-au 
bucurat scurtă vreme de liber
tatea dobîndită prin lupta lo
calnicilor. Au fost ocupate în 
secolul următor de englezi. Din 
1887, insulele au avut un statut 
de protectorat britanic. în 1957, 
Anglia a investit suma de 5 mi
lioane de lire pentru construi
rea unei baze militare aeriene 
la Gan, pe atolul Addu, iar t ■r'K 
acordul din 1960 o parte a c 
pelagului a fost arendată pentru 
treizeci de ani tot Marii Bri
tanii, în scopuri militare. Pozi
ția strategică a insulelor a dus, 
în scurtă vreme, la apariția unei 
adevărate rețele de baze navale 
pentru submarine, piste de 
decolare, stații-radar. Prezența 
bazelor engleze a constituit mo
tivul unei lupte continue din 
partea populației băștinașe, pen
tru cucerirea independenței. 
Mișcările populare din insule 
au culminat cu răscoala din 
1964, cînd localnicii au distrus 
rampa de lansare de pe aero
dromul din Male. Rezultatul a- 
cestor lupte, precum și al nego
cierilor între Londra și Male, 
care au durat mai bine de un 
an șl jumătate, a fost semna
rea tratatului de la Colombo 
pentru acordarea independenței. 
La 26 iulie 1965, în prezența 
înaltului comisar britanic, la 
Male a fost coborît pavilionul 
cu însemnele Angliei „The 
Old Union Jack" și Maldivele 
au devenit independente. Anglia 
și-a menținut baza aeriană de 
la Gan.

Dezbaterile procesului vor putea 
fi urmărite de 42 de ziariști care 
au primit autorizații și au fost su
puși acelorași reguli de securitate. 
Ei vor trebui să străbată un ade
vărat labirint pînă să ajungă în 
sala dezbaterilor, fiind opriți în 
mai multe locuri pentru a fi per
cheziționați și a arăta autorizațiile 
de intrare. Chiar și judecătorul va 
trebui să se supună percheziționării. 
Străzile care duc spre închisoare 
vor fi închise pentru circulație în 
timpul ședințelor. Jurații nu vor pu
tea părăsi închisoarea, pentru ei fi
ind amenajate dormitoare speciale 
unde vor rămîne pînă la pronunța
rea sentinței.


