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ÎN CAMPANIA AGRICOLA
Suprapunerea lucrărilor din ac

tuala campanie continuă și în ju
dețul Tulcca. Lucrări care anul 
trecut la această dată erau înche
iate sau cu mult în avans, sînt 
acum mult rămase în urmă, so- 
licitînd o masivă concentrare de 
forțe. Nu putem spune că în ju
deț nu sînt unități unde s-au 
depus și 
sebite în 
operative 
Agighiol, 
Martie și 
bună de lucru e folosită din plin, 
mașinile utilizate la întreaga lor 
capacitate și munca bine organi
zată, recoltarea culturilor de 
toamnă este practic încheiată 
sau se apropie de sfîrșit.

Rezultatele amintite sînt, dacă 
discutăm situația pe ansamblul 
județului, un fel de „rara avis". 
Porumbul a fost recoltat pe mai 
puțin de 50 la sută din cele a- 
proximativ 47.000 de hectare cît 
dețin cooperativele agricole cu a- 
ceastă cultură. Cauzele rămînerii 
în urmă nu au ca rezultat efec
tul „timpului nefavorabil' 
ti& îndeobște invocat, cît defi- 
ci Mițele de organizare și coordo
nare a muncii. Constatările raidu
lui nostru reliefează faptul că în 
multe unități recoltatul este pri
vit de către consiliile de condu
cere și specialiști drept o acțiu-

ne de „perspectivă". La Doro- 
banțu, unde pe 780 de hectare 
porumbul este încă în cîmp, vi
cepreședintele cooperativei agri
cole, Constantin Rusu, „caută" 
justificări într-o... remorcă. „A-

credibil : tehnicianul Mihai Scar- 
lat a uitat să ducă la analize 
probe din grîul ce trebuia să-l 
însămînțeze.

în timp ce moneda „timpului 
neprielnic" este bătută pe toate

Raid anchetă
in județul TULCEA

Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, 
cadrelor didactice și elevilor, Comitetului comunal de 

partid și Consiliului popular, locuitorilor comunei Soveja
Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca la aniversa

rea centenarului școlii generale din Soveja să 
transmit cadrelor didactice și elevilor, Comi
tetului comunal de partid și Consiliului popu
lar, tuturor locuitorilor acestor minunate pla
iuri vrincene, un salut călduros și cele mai 
bune urări în activitatea rodnică pe care o 
desfășurați pentru dezvoltarea și înflorirea 
comunei dumneavoastră.

Sărbătoarea acestui eveniment capătă o 
semnificație sporită prin aniversarea, în a- 
celași timp, a 100 de ani de la nașterea, în 
comuna Soveja, a marelui geograf român — 
Simion Mehedinți. Școala dumneavoastră, în 
care Simion Mehedinți a învățat primele cla
se, va purta de acum înainte numele lui —

semn al prețuirii ce se acordă prodigioasei 
activități științifice și didactice a renumitu
lui savant. Aceasta reprezintă o nouă expre
sie a cinstirii de care se bucură în orinduirea 
noastră socialistă valorile spirituale ale pa
triei.

Mulțumindu-vă din toată inima pentru in
vitația de a participa, împreună cu dumnea
voastră, la aceste emoționante manifestări, vă 
doresc, dragi tovarăși, să obțineți noi și în
semnate succese in munca pe care o depu
neți pentru creșterea și pregătirea tinerei ge
nerații, pentru răspîndirea științei și culturii, 
pentru înfăptuirea politicii partidului de con
struire a socialismului și comunismului în 
România.

Citiți în pag. 3
Manifestări consacrate Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România• PLOIEȘTI• DEVA
CENTENARUL ȘCOLII DIN SOVEJA

100 TREPTE
creaza cam jumătate din zi pen
tru că cei mai mulți, nefiind din 
comuna, se retrag după-amiaza 
devreme, iar a doua zi vin la lu
cru spre prtnz“. De ce ? Despre 
condițiile pe care cooperativa 
trebuie să le asigure, nici un cu- 
vînt! Și mecanizatorii au drep
tate. Timpul acum e rece, plo
ios, nu au unde să doarmă, nu 
au unde să mănînce. Similar se 
prezintă situația și la Dăeni, 
unde deși există 3 combine de 
recoltat porumb, din 1445 de 
hectare nu s-au recoltat pînă în 
prezent decît 535 de hectare. 
Din 13 remorci folosite la trans
port, doar 4 basculează, iar con
siliile de conducere nu asigură 
oameni pentru încărcat și des
cărcat.

Aceeași situație anormală în 
ce privește folosirea incompletă 
a mașinilor o întîlnim și în fer
mele întreprinderilor agricole de 
stat. La sediul fermelor nr. 2 și 
4 ale I.A.S. Traian, de pildă, 
lingă un adevărat „01111111“ de 
remorci, defecte, tractoarele sta
ționează fie din cauză că nu au 
la ce... să tragă, fie că mecani
zatorii vin din cîmp cale de 2—3 
kilometri să servească masa și... 
să-și respecte timp de cîteva ore 
pauza de prînz. In timp ce po
rumbul nedepănușat, în grămezi, 
a început să încolțească, două 
depănușătoare stau defecte, sub 
privirile nepăsătoare ale unei „ar
mate" de oameni.

Un popas și la una din ba
zele de recepție, Ia baza--C.R.R. 
Pecin&agă. O coloană de circa

® BACĂU
Cine bate moneda

— mo-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Ii-a)

se depun eforturi deo- 
această direcție. în co- 
agricole ca cele din 
lazuri, Topologul, 6 

altele, unde fiecare zi

neri în urmă

• ARAD
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veche
de FÂNUȘ NEAGU

FILANTROPIE
EUGEN BARBU

V. CĂBULEA
(Continuare in pag. a lll-a)

(Continuare in pag. a III-a)

de Mexico. Dar caratele aurului 
sini întrecute de caratele omului. 
Lia a perseverat, cu o tenacitate

(Continuare 
in pag. a Il-a)

• Muzeul de Istorie 
a Partidului Comunist, 
a Mișcării Revoluțio
nare și Democratice 
din România și expo
ziția „Columna lui 
Traian" din Șoseaua 
Kiseleff nr. 3 (intrarea 
prin Bd. 1 Mai) poate 
fi vizitat:

marți și joi de Ia 10 
la 14 ; 16—20 ;

miercuri și vineri 
la 16—20 ;

sîmbătă de la 10 
14 ;

duminică de la
20 ;

luni închis.

• La Fabrica 
blănuri „Vidra" 
Orăștie a fost pusa în 
funcțiune o nouă li
nie tehnologică des
tinată confecționării 
de scurte, mesade, că
ciuli și gulere pentru 
bărbați. Pentru sezo
nul rece, fabrica a 
realizat 16 modele noi 
de haine și articole de 
blană pentru bărbați, 
femei și copii, după 
cea mai nouă linie a 
modei.

• La Uzina de alu
miniu din Slatina au 
fost puse în funcțiu
ne, cu o jumătate de 
an mai devreme. 24 de 
cuve prevăzute în pla
nul de extindere a ha
lelor de electroliză nr. 
1 și 2. S-au încheiat 
astfel lucrările de spo
rire a capacității ha
lelor. Prin aceasta, 
producția anuală de a- 
luminiu sporește cu 
6 000 tone și se reali
zează 24 000 000 lei be
neficii.

• Duminică, la mu
zeul Banatului din Ti
mișoara a avut loc 
vernisajul salonului a- 
nual de artă plastică 
din județul Timiș. Sînt 
exnuse picturi în ulei 
și acuarelă lucrări de 
grafică, sculpturi în 
lemn, piatră și metal, 
care redau imagini din 
noul peisaj al orașelor 
și «ațelor de pe aceste 
meleaguri, chipuri de 
oameni, diverse 
pozîHi ș.a.

• La arhivele statu
lui din Bacău a fost 
deschisă o expoziție în 
cadrul căreia sînt pre
zentate peste 100 de 
documente privind si
tuația economică, cul
turală, social-politică 
a localității de-a lun
gul existenței sale. 
Sînt expuse aici o se
rie de înscrisuri pri
vitoare la venitul tîr- 
gului. la dezvoltarea 
industriei etc.

DE LUMINĂ
„timpului nepriel

nic" culege râmi-

ceasta — spune dînsul — a fost 
dirijată de către organele jude
țene la lucrările digului Ostrov- 
Pecineaga — șantier intercoope- 
ratist". Nu a putut însă să ne 
explice de ce trei tractoare cu 
trei remorci staționau în cîmp 
lingă o combină de siloz ; de ce 
tractoriștii Petre Ioniță și Tudor 
Blesnicov dormeau la capătul 
tarlalei. Cit despre însămînțarea 
cu întîrziere a celor 1000 hectare 
cu grîu, motivul este aproape in-

fețele, la Pecineaga, de exem
plu, deși există și 4 combine 
pentru recoltatul mecanizat al 
porumbului, din cele 1300 de 
hectare cît are cooperativa cu a- 
ceastă cultură, recoltate nu sînt 
decît 250 de hectare. Calculînd 
după viteza de lucru de pînă 
acum — 13 hectare pe zjj — 
sînt șanse ca aici să se recolteze 
și de... Anul Nou. „Tractoriștii — 
încerca să ne explice Traian De
jan, inginerul cooperativei — lu-

DOUA
FLORILIA MANOLIU ILEANA SILAI

nouă medalie de aur și o 
nouă medalie de argint pentru 
solii sportului românesc. Cele 
două eroine de pe ,.E1 stadio 
olimpico" din Cindad de Mexico 
sînt două fiice ale Carpaților : 
LIA MANOLIU și ILEANA 
SILAI.

Lia și Ileana așează noi ne
stemate pe emblema sportului 
românesc, dindu-ne nouă, tu
turor, satisfacții ce nu cunosc 
măsura, făcind ca tricolorul ro
mânesc să fluture din nou pe 
catargul olimpic, sub cerul Me
xicului

Medalia de aur, Lia o cuce
rește la 37 de ani adăugind-o 
succeselor unei cariere strălucite 
(de 12 ori campioană națională

ți de 6 ori campioană balcanică), 
la 37 de ani cînd împlinește 20 
de ani de activitate asiduă, con
știincioasă în arenă. Dar această 
victorie magnifică coincide cu 
un alt record — a cincea parti
cipare la J.O., caz unic. Acum, 
la vîrsta maturității sportive, ea 
a dat „bronzul" de la Roma 
și Tokio pe „aurul" de la Ciudad

Bucurie, speranță 
dar și amărăciune

De bucurie. Trei ramuri de măslin din 
vechea Eladâ, stau Ia tîmpla casei noastre. 
Și în toamna cu pelin vechi inima fiecăruia 
dintre noi a urcat de cinci ori pe podiumul 
onoarei. Pe distanța dintre București și Ciu_ 
dad de Mexico, măsurată-n șapte asfințituri 
de soare, gândul nostru așterne dragoste și 
recunoștință pentru fetele și băieții acestei 
țări, logodiți cu aurul și argintul gloriei. Am 
trăit o săptămînă a triumfului, fără egal în 
istoria sportului românesc și pătrundem în 
timpul al doilea al Olimpiadei ca într-un 
golf al minunilor — vîslașii, trăgătorii, scri- 
merele, boxerii și luptătorii ne vor aduce, 
sîntem convinși, alte cununi de Iaurt Nopțile 
acestui octombrie, luminate de constelația 
Vioricăi, Liei, Mihaelei, Ilenei și a lui Ionel 
Drâmbă, sînt mărturia dreaptă a frumuseților 
cu care e dăruit acest popor de la Dunăre.

De speranță. împinși în planul al doilea, 
fotbaliștii — impresionați, desigur, și de stră
lucitele victorii ale prietenilor lor plecați în 
Mexic — ne-au dăruit, în etapa 11-a (din 
nou fracturată) clipe de spectacol plăcut, tre- 
zindu-ne speranțe roze pentru confruntarea 
de duminică de la Lisabona. In Capitală, 
Steaua a învins pe Jiul cu 2—0, printr-un 
gol, la înghesuială, semnat de Voinea și altul, 
formidabil, tras cu tunul de Tataru II.

Tânărul extrem stînga al militarilor a lăsat 
impresia că s.a lecuit definitiv de fumuri. 
Dăruit cu mare talent (chiar cu mai mult 
talent decît fratele său care a fost om de 
bază al naționalei ani de-a rîndul), Tătaru II

CLASAMENT
U.TJk.
,.U“ Craiova 
Șleau
Petrolul 
Dinamo Buc.
A.S.A.
Farul
Dinamo Bacău 
Politehnica 
Jiul
Progresul 
Rapid 
„U“ Cluj 
F. C. Argeș 
Crișul 
Vagonul

ETAPA VIITOARE (2 NOIEMBRIE)
„U" Cluj — Farul ; Jiul — Crișul ; Rapid — 

Steaua : F. C. Argeș — U.T.A. ; Dinamo Bacău 
— Politehnica ; Progresul — Dinamo București ; 
Vagonul — Petrolul; A.S.A. — „U“ Craiova.

Situată pe apa Șusiței, la 
poalele munților Vrancei, co
muna Soveja a consemnat in 
monografia sa, sîmbătă și du
minica aceasta, două mari eve
nimente : împlinirea a 100 de 
ani de la înființarea primei 
școli generale din comună și 
Centenarul marelui om de ști
ință, părintele geografiei ro
mânești — Simion Mehedinți.

Două evenimente, fericit con
jugate, a căror cinstire se în
scrie în politica promovată 
consecvent de partidul nostru 
pentru valorificarea patrimo
niului cultural-științific, a tot 
ce are mai valoros și reprezen
tativ geniul creator al poporu
lui nostru, oferind generațiilor 
de astăzi, posibilitatea îmbo
gățirii lor spirituale, cit și e- 
xemple luminoase de figuri de 
cărturari, modele de abnega
ție și de muncă pusă în slujba 
țării și poporului nostru.

în entuziasmul și aclamații
le unei impresionante adunări 
populare a cetățenilor comu- 

:nei, și din localități învecina
te. printre care numeroși elevi, 
cadre didactice din cuprinsul 
județului, activiști ai organe
lor locale și județene de partid 
și de stat, s-a dat citire mesaju
lui adresat de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
dublului centenar sărbătorit la 
Soveja.

Luind cuvîntul, profesoara 
Florica Albu, directoarea șco
lii, a prezentat aspecte din is-

toria celor 100 de ani care au 
trecut de la înființarea școlii. 
Au fost evocate fapte demne 
de laudă, nume ale unor în
vățători și profesori care și-au 
consacrat viața nobilei misi
uni de retransmitere a lumi
nii, pe care o primiseră cu 
dărnicie de la dascălii lor, am- 
plificind necontenit chemarea 
către lumină, aducind la rîn- 
du-le urmele unor tradiții ale 
școlii românești.

Din șirul învățătorilor care 
au funcționat la această școală 
se detașează în mod deosebit 
chipul învățătorului Vasile 
Iftimescu, care aproape 40 
de ani și-a pus întreaga lui 
pricepere și energie în slujba 
instruirii multilaterale a tine
relor vlăstare ale acestei loca
lități.

De pe băncile modestei școli 
sovejene, datorită activității 
rodnice depuse de învățătorii 
săi, precum și hărniciei spe
cifice locuitorilor din acest 
colț al patriei noastre, s-au ri
dicat oameni de seamă în viața 

’economică și culturală a pa
triei noastre. E semnificativ să 
amintim numele lui Simion 
Mehedinți, care a deslușit 
tainele alfabetului pe băncile 
acestei școli.

La tribuna aniversată, s-au 
perindat foști și actuali învă
țători, foști elevi. „Noi, elevii

TUDOREL OANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

CONSECVENȚE Șl INCONSECVENȚE

PE ITINERARIILE CALIFICĂRII

Calitatea pregătirii
profesionale se au
De la început reținem un fapt

— vîrsta medie a salariaților 
Complexului de industrializare 
a lemnului din Pitești nu de
pășește 22 de ani. Așadar, a- 
ceastă mare unitate economică 
așezată în platforma nordică a 
orașului, a cărei primă fabrică
— cea de mobilă — a fost dată 
în funcțiune la începutul lui ’63
— beneficiază de forță de mun
că prin excelență tînără. Care 
sînt rezultatele sale economico- 
financiare ? Un argument con
vingător în acest sens — cer
titudinea obținerii în acest an

• a unui volum de beneficii în 
valoare de 41 milioane lei — cu 
13 milioane lei mai mult decît 
• suma realizată în anul trecut.

Concomitent, este de menționat

raleidas c OP:
Există în lume oa

meni generoși ca
re-mi impun prin 
forța lor de a renun
ța la comoditatea 
personală și a se de
vota unei idei înalte 
de întrajutorare a se
menilor. Cunoscuta 
Josephine Backer 
trăiește o dramă de 
mari proporții vă- 
zîndu-și ratată o in
tenție de mare răsu
net. Cu ceea ce a a- 
gonisit ani de zile pe 
scenă a cumpărat un 
castel unde a adunat 
laolaltă o mare fami
lie de copii de dife
rite rase crescîndu-i 
laolaltă. Gestul său 
voia să demonstreze 
că, indiferent de cu
loarea pielei, de po-

porul căruia îi a- 
parții, oamenii pot 
fi egali, se pot 
bucura de viața ce 
ne este dată tu
turor. Toată lumea a 
aplaudat și anii au

trecut. Acum cîtva 
timp, creditorii s-au 
arătat pe la porțile 
domeniului cîntăre- 
ței. Fiscul cu hîrțoa- 
gele lui nemiloase 
voia bani. Pe el, pe

perceptor, îl lasă re
ce sufletul. El este o 
ființă făcută din ci
fre, din cap pînă în 
picioare. El, percep
torul, nu cunoaște 
decît o lege, să se

plătească tot ce se 
datorează acelei fiin
țe abstracte numite 
de cînd lumea Stat !

Am respect pen
tru instituții și chiar

pentru perceptori, 
cred în exactitatea 
cifrelor și dau și o 
oarecare dreptate an
cestor ființe neîndu
plecate atît de folo
site la modul negativ

în toate literaturile, 
dar parcă puțină e- 
lasticitate, parcă pu
țină solidaritate ar 
mai trebui să existe !

Cu doi sau trei ani

în urmă, Josephine 
Backcr s-a descurcat: 
a luat-o de la cap cu 
cîntecul și cu dansul 
și, uitîndu-și vîrsta. a 
înfruntat luminile 
rampei. A fost un 
succes, s-au strîns 
banii și viața a reîn
ceput ca și cînd ni
mic nu s-ar fi întîm- 
plat. Dar iată că din
ții negri ai mizeriei 
au reapărut. Cîntă- 
reața face iar apel la 
bunăvoința publică. 
Nu știu dacă un al 
doilea spectacol ar 
mai aduce tot atîta 
lume la Olimpya sau

faptul că acum se lucrează în 
condițiile depășirii parametrilor 
proiectați.

La dobândirea unor astfel de 
performanțe contribuie, într-o 
măsură însemnată, și dotarea 
tehnică la nivelul țărilor avan
sate in acest domeniu. Dar, 
complementar acesteia, este de 
notat grija care se acordă aici 
pregătirii, formării și perfecțio
nării cadrelor. Nu trebuie să 
uităm, complexul se află am
plasat într-o zonă a țării unde 
pînă nu de mult nu se putea 
vorbi de tradiție în prelucrarea 
superioară a lemnului. Trebuia, 
tocmai de aceea, ca preocupă
rile conducerii întreprinderii să 
țină seama de acest lucru, nu
mai astfel fiind posibil ca, de 
la început, demarajul să fie fă
cut fără situații neprevăzute.

Calificarea prin școlile profe
sionale, la locul de muncă, spe
cializarea la alte întreprinderi 
similare, ridicarea calificării în 
forme adecvate au constituit 
permanent probleme ce se ce
reau urgent rezolvate. Ceea ce 
trebuie menționat îndeosebi, 
mai ales dacă ne referim la 
capitolul perfecționării cunoș
tințelor profesionale ale sala- 
riaților, este faptul că, la Com
plexul de industrializare a lem
nului din Pitești a fost depășit 
de mult stadiul încercărilor ne- 
fructuoase, aride, găsindu-se a- 
cele procedee apte să slujească 
scopului propus.

— Sîntem o unitate relativ 
nouă — ne spunea directorul 
economic Gheorghe Stănescu. 
Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii a scos la 
iveală multiple soluții de îm
bunătățire în continuare a flu
xurilor tehnologice. Aș aminti 
spre exemplificare, organizarea 
producției la fabrica de mobilă 
după metoda lotizării, moder-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a Ii-a)
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Noua școală generală nr. 205 din cartierul Drumul Taberei din Capitala

CARNET PLASTIC

VIZIUNI REALISTE

Omagiu unui mare geograf român

SIMION MEHEDINȚI
începute de sîmbătă după-amiază, printr-o 

sesiune de comunicări consacrată vieții și ope
rei lui SIMION MEHEDINȚI, festivitățile prile
juite de Centenarul marelui geograf român au 
continuat duminică 20 octombrie a.c.

Evenimentul este încă un prilej de afirmare a 
ideii că partidul nostru acordă o grijă perma
nentă Integrării !n circuitul valorilor spirituale 
ale poporului nostru, a celor mai proeminente 
personalități și opere. Căci, asa cum arăta tova
rășul NICOL * V. CEAUȘESCU, în euvîntul rostit 
cu ocazia sărbătoririi centenarului Ăeadenuei 
Republicii Socialiste România ,.ope-«*.e de înalta 
valoare făurite de înaintași rfnt așezate la loc 
de cinste în patrimoniul României «oi. Partidul 
vostru, societatea socialistă, cult’vă respectul 
față de tradițiile culturale înaintate".

Personalitate marcantă în știlnta și cultura 
românească, — geograf, sociolog, filozof. om de 
litere si etnograf. Simion Mchecir.;: s-a impus 
cu hotărîre și definitiv contemporanilor fi poste- 
riEvocarea vieții și operei Iul Simion Mehedinți, 
atît în sesiunea de comunicări, la care au luat

euvîntul : prof. Ion Pătrașcu. secretar al Comi
tetului județean de partid, prof. dr. docent 
VINT ILA MIHAILESCU — președintele Socie
tății de științe geografice din R.S.R. ', prof. dr. 
docent VICTOR TUFESCU. șef de secție la In
stitutul de geologie și geografie al Academiei 
R.S.R. ; prof. dr. docent ION CONEA. șef de 
sector la Institutul de geologie și geografie al 
Academiei R.S.R.. cercetătorul GEANA GHEOR- 
GHITÂ. de la Institutul de etnografie si folclor 
al Academiei R.SJt. și prof. ALBU FLORI CA, 
directoarea Scolii generale din Soveja. cit și cu 
ocazia adunării populare din comuna Soveja. îl 
fixează pe acesta în memoria generațiilor de 
astăzi, ca o personalitate de valoare în istoria 
științei românești.

Impresionanta adunare populari a fost urmată 
de festivitățile de dezvelire a bustului savantului 
român Simion Mehedinți și a unei plăci come
morative.

Festivitățile s-au încheiat cu un frumos spec
tacol dat de formațiile artistice de amatori.

TUDOBEL OANCEA

Imaginea Hușilor este to
tuși aceasta : egală cu aceea 
a unui voevod care ține în 
palmă marmura sfintă a unei 
ctitorii. De cite ori l-am 
privit de sus, de lingă codrii 
de stejar ai Doorinei, sen
zația aceasta am avut-o că 
orașul întreg a fost zidit în 
palma nevăzută a cuiva, șt 
senzația aceasta o am și mai 
puternic acum, cină unul 
dintre Ucașeta sale spiri
tuale, Liceul „Cuza Vodd" 
în -otunjește existența ia 
jumătate de veac. Sărbăto
rirea evenimentului care a 
chemat :oa:e cele 50 de p-v- 
moții a'.e liceului în zilele 
de 19 și 20 octombrie la 
Hușt, s-a confundat cu re
cunoașterea unei pregnante 
și semntfiecîwe realități în 
riaja unui o*cș einria fan
tezia i-a așezat cu temelii 
de aur o legendă.

Stătea* fn nua primului 
rgxbot «ougxal Valurile de

Semicentena
rul liceului 

„Cuza Vodă1 
din Huși s

•efugvzi se reintCnese «ei, 
ta Vslea Ew-ic- en lepdna- 
*ea rc-ii • pteinxuhă pa
trie*. en ddrteeia tai și cn 
ta w parried a «oarei» 
sub care Mrbațn ■ari de e- 
ta«r: i-eu ptedtf la xxstmn- 
-e* rvteere c e

pe • treepu no tnatif a ta- 
-aiateJ» ta acest oraș.

Ec răspundea ta erei mzrm er î
nămușei wecnssue a loeus- 
toritor crmsnlvi, do-xsei f4 
dea fuior lor o sn-
penoari. eewperabUA en cea 
din alte ceur-e urbane «ai

100 TREPTE DE LUMINĂ
impertanse ale De *-
tvnel și pta.f an 50 de pro
moții da eteri din -fndxl 
eămra s-an ridicat oameni 
de fnente fn ștrința și euîta- 
!■ —c. :-e-_* ■ 
Maefte been. Reta-
rCxt-ee aoejtor 99 ie pro- 
■Mfft te preaenfa eiatetor «i 
a eadrelor dsdacSiee de la 
Liceu! „Caza Vodă* tn Hyi 
se bucură de a crea cnreola

(Urmare din pag. I)

promoției centenare vom păs
tra neștearsă amintirea zilei de 
astăzi. Cel mai frumos dar pe 
care-l oferim noi la acest po
pas de o clipă dintre trecut 
și viitor, pentru cinstirea me
moriei dascălilor care au clădit 
in trecut renumele acestei școli 
cît și pentru dascălii noștri de 
astăzi, este angajamentul de a 
duce mai departe ștafeta încre
dințată, de a învăța cu sîr- 
guință și pasiune pentru a de
veni cetățeni de nădejde ai pa
triei" — a sunat angajamentul 
elevilor la sărbătoarea șco
lii lor.

Bătrină numai prin șirul 
lung al anilor ce și-au pus pe
cetea pe zidurile clădirii, școa
la centenară din Soveja este 
mai tînără ca orieînd.

La bogăția tradițiilor și suc
ceselor acumulate în acești o 
sută de ani de existență, s-au 
adăugat în fiecare an, înnoi
rile și realizările prezentului 
socialist.

în sălile școlii a fost deschisă 
o expoziție care prezintă vizita-

torului file ale isteriei de un 
secol al acestei școli din Vran- 
cea. concretizing expresiv tra
dițiile amintite.

Acum, cina s-a întors prima 
filă a celui de al doilea secol, 
jnoștenizorii unei tradiții cen
tenare, dispun de numeroase 
săli de clasă și laboratoare, în
zestrate eu material didactic, la 
nivelul cerințelor de fnvăță- 
mlnt modem, de o bibliotecă 
care numără mii de volume, 
de terenuri de sport pentru 
desfășurarea unei bogate acti
vități sportive.

Participanții au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., tovară
șului NI COLAE CEAUȘESCU, 
in care se spune :

„Noi, locuitorii comunei So
veja și din comunele înveci
nate, participanți la festivita
tea prilejuită de sărbătorirea a 
100 de ani de la nașterea sa
vantului român care a trăit 
și a creat pe aceste meleaguri, 
Simion Mehedinți, și împlinirea 
a tot atîția ani de la înființa
rea școlii din comuna Soveja. 
jud. Vrancea, exprimăm cu a- 
cest prilej conducerii partidu
lui, dumneavoastră personal, iu

bite tovarășe Nicolae Ceauyescu, 
sentimentele noastre de mulțu
mire, de adinei recunoștință 
față de grija ce o purtati pen
tru valorificarea a tot ce a 
creat mai bun geniul poporu
lui nostru, dezvoltării continue 
a patrimoniului eultural-știin- 
țific al patriei.

Noi vedem în politica parti
dului nostru expresia năzuin- 
țelor noastre vitale de continuă 
propășire a patriei, de ridicare 
a ei pe culmile civilizației si 
progresului.

Mulțumim, de asemenea, con
ducerii de partid și de stat și 
dumneavoastră personal tova
rășe Nicol a e Ceausescu pentru 
cinstea ce ne-ați făcut prin 
mesajul adresat nouă cu prile
jul sărbătoririi a 100 de ani de 
la nașterea marelui om de ști
ință Simion Mehedinți.

Exprimindu-ne deplina ade
ziune și atașamentul fată de 
politica înțeleaptă a partidului 
și statului nostru, noi locuito
rii de pe aceste străvechi me
leaguri românești, vă încredin
țăm că nu vom precupeți ni
mic. că vom lupta eu toată fer
mitatea pentru aplicarea în 
viață a tuturor măsurilor sta
bilite de partid-.

unei greve r. lumineese pre
luări de ștafetă.

L CHIB1AC

FILANT
(Urmare 

din pag. I)

aiurea, sînt sceptic. 
S-au găsit și păsuiri-? 
le necesare, dar fi
lantropia celebrei 
persoane plutește pe 
un ocean de incerti
tudini. Pînă prin 
martie mai merge : 
copiii aceia, acum 
niște adolescenți, vor 
mai putea să mai be
neficieze de căminul 
lor generos, dar de 
la viitorul termen, 
abia inventat printre 
decizii și paragra
fe de lege, nu !
Ce se va întîmpla ? 
Vor fi trimiși jan
darmii, și orfelinii 
vor fi puși pe dru
muri ? Se va găsi un 
donator ea în bunele 
romane ale secolului 
al 18-lea? Statul în
suși va găsi el acele 
rezerve financiare 
capabile să facă să

ROPIE
supraviețuiască Ide- 
ea ? Nu știm...

O durere fără mar
gini mă cuprinde la 
gîndul că bogați ce 
joacă la ruletă mili
oane de franci de-a 
lungul unei vieți nu 
găsesc o mică găuri- 
că în buzunarul lor 
prin care să curgă 
puțin aur si pentru 
această minunată fa
milie ce adună lao
laltă toate rasele pă- 
mîntului, pledînd 
pentru înfrățire și 
dragoste de aproape. 
Totdeauna sufletul o- 
menesc rămine pen
tru mine o enigmă 
Uniforme pentru că
ței, briliante pentru 
căței, oase speciale 
pentru căței, menu- 
uri alese pentru pi
sici și nimic pentru 
semeni.

E prea de tot...

Cine bate 

moneda 

„timpului 

neprielnic"
(Urmare din pag. I)

50 de autocamioane ce transpor
tă porumb de Ia I.A.S. Ghecet 
aștepta de 3—4 ore să-i vină 
rîndul. „O singură echipă de de
servire trimisă de I.A.S. Ghecet 
— ne explică șeful bazei, Matei 
Dobre — e imposibil să facă față. 
Nu știm cum de I.A.S.-ului îi 
convine să plătească pentru fie
care autocamion (multe din ele 
dirijate aici din Dolj și Gorj —

în localul școlii generale nr. 
28 din București (str. Aleea Cir
cului), trei artiști plastici, POPA 
JEAN TUDOR, SANDU PE- 
TREA și PÂNDELE SORINĂ, 
au prezentat de curînd o expo
ziție de pictură în scopul înțe
legerii și familiarizării elevilor 
cu opera de artă, al creării unui 
climat favorabil artelor plastice 
în școală (inițiativă fericită care 
reclamă tocmai în favoarea e- 
Ticienței ei o permanentizare). 
Dincolo însă de aceste scopuri 
„didactice", expoziția trezește un 
interes de ordin artistic, justifi
cat pe bună dreptate de ținuta 
lucrărilor prezentate. Grupul a- 
cestor artiști, judecind după 
ceea ce ne oferă expoziția, nu 
pare o reuniune întîmplătoare. 
O anume sudură spirituală cer
tifică unitatea elastică și dife
rențiată însă sub aspectul struc
turilor individuale. Numitorul 
comun al afinităților îl consti
tuie cultivarea unei viziuni si 
modalități de expresie realiste, 
eu accente intimiste, ușor ele
giace uneori, fondul afectiv (în 
ciuda accentelor remarcate, for
me posibile de disimulare li- 
vrescă a atitudinii) optimist, 
predispoziția psihică permanen
tă către celebrativ, către sărbă
toresc. Diferențierile sînt certe 
5i-n egală măsură semnificative. 
POPA JEAN TUDOR, se defi

nește ca o natură sensibilă, ce
rebrală, predispusă nuanțelor, 
vibrațiilor lirice de surdină. Pic
torul urmărește atent sub haina 
motivului comun, cotidian, a- 
proape codificat al genului, ivi
rea, iradierea senzației proprii, 
sinuozitatea și insolitul ei, fixa
rea eliptică a acesteia în raport 
de o suită de elemente, de unde 
și valoarea de atmosferă a ima
ginii picturale. Pictura lui POPA 
JEAN TUDOR e consecventă cu 
sine, unitară, stabilită parcă în 
albii ireversibile. La aceasta 
contribuie și aspectul pur for
mal al lucrărilor. Aceeași tușă 
măruntă, vibrată, aceeași pre
dispoziție către un delicat gra- 
fism al schemei compoziționale, 
aceleași annonii cromatice (fie 
că urmărește variație în cadrul 
aceleiași palete reci ca în 
„Portret**, fie că dezvoltă 
contraste, antinomii sublinia
te ca în „Natură siatică 
cu pești*4, „Natură statică cu 
ouă“ etc.), aceeași detașare o- 
biectivă, aceeași emancipare ar
tistică a operei plastice față de 
prototipul real, senzorial, pulsea
ză în toate lucrările expuse.

PÂNDELE BORINĂ încearcă 
dimpotrivă plăcerea imitației 
terestrului, în sensul aristotelic 
al cuvîntului, mergînd pî
nă la sugestii tactile. în 
pictura sa tonul loca) e respec

tat cu strictețe („Sîcu“> Portre
tul pictorului Popa Jean Tudor", 
„Peisaj Ia Moara Domnească" 
etc.). Este interesant să desco
peri sub crusta acestor ferme 
convingeri o căutare (în fond o 
omenească îndoială și deliberare 
asupra posibilităților diverse), a 
funcției decorative a suprafeței 
și culorii (realizează în general 
o pictură în suprafețe mari cu 
o epurare a detaliului și o pastă 
dispusă în aplaturi, nu lipsite 
de o consistență și de o vibrație 
robustă, ca în acel portret to- 
nitzian (,,EIencu“), a simbolicii 
culorii deși uneori cam căutată 
(„Trandafiri pe fond decorativ"), 
ori a energiilor expresioniste 
închise în culoare, de care se 
sperie parcă oprindu-se șovăi
tor la jumătatea drumului („Car
naval"). PÂNDELE BORINĂ 
gîndește și intuiește mai mult 
decît exprimă în imaginea plas
tică, iar necesitatea de certitudi
ne, fireasca teamă de risc poa
te deveni printr-o șovăială con
tinuă inhibantă, dăunătoare în
drăznelii creatoare.

PETREA SANDU, al treilea 
expozant din grup se impune și 
el cu un timbru distinct. Pare o 
natură mai agitată la care sen
zațiile momentane sînt mai pu
ternice și mai înzestrate cu fa
cultăți creative. Cultivă o pictu
ră de fervoare cromatică, elibe

rată de corsetul conceptului (șl 
implicit de demonstrativ), în a- 
cest sens, o pictură care în ciu
da figurativismului său este o 
pictură de structuri, de materie 
(seducția minerală sau vegetală 
a culorii e aproape generală în 
lucrări). Aceste constatări nu 
implică o judecată de valoare 
decît în măsura în care această 
seducție malefică pentru artist 
impietează asupra valorii com
poziției, asupra mesajului și 
sentimentului dominant al lucră
rii (cităm acel facil „Raci", care 
ne propune o temă de roșu pe 
roșu, nedezvoltată, într-o ritmi
că banală, întîmplătoare, ce 
transformă tabloul într-o baie 
vizuală și olfactivă de culoare, 
tablou puțin convingător în pla
nul realizării artistice). Se pu
tea aștepta mai mult de la 
„Schiță de compoziție" și „Schi
ță de portret", stadiul lor de e- 
boșă scoțînd la iveală numai in
tenții. Remarcăm pe panoul său 
„Omagiul lui Levitan", lucrare 
izbutită nu atît prin invenția și 
ineditul compoziției, cît prin so
brietatea și economia mijloace
lor, prin tonurile delicate, ca
pabile de atmosferă și autenti
că emoție.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU• •••»•••••*• ••••••••••

FESTIVAL INTERNATIONAL
în artă există, poate nu mai pu

țin decît în celelalte domenii, o 
nevoie intimă a vehiculărilor ra
pide de idei yi sensuri, a circula
ției intense de valori, dincolo 
chiar de obstacole obiective. S-ar 
putea numi acest freamăt al cu
noașterii, printr-o problemă de lot 
forțată, documentare științifică în 
artă. întradevăr, consumatorul de 
artă ca și interpretul, creatorul 
simte azi nevoia acută a cunoaș
terii, a informării, pentru a se 
putea proiecta cu claritate în în
treaga polivalență a contextului 
critftic contemporan. De ambele 
părți mijloacele cele mai diverse 
nu sînt precupețite.

în muzica românească se sim
țea nevoia lărgirii acestor prile
juri de schimburi, deopotrivă 
pentru a da ariei naționale orbite 
universale, atit de necesare și 
meritate, cit și schimburilor în 
serj invers, din care se nasc afî- 
tej ori^ontiai estetice de inierfe-

jori renumiți. Antonin Ciolan, cel 
care a închegat nucleul valorosu
lui ansamblu, se află încă în 
fruntea orchestrei la virsta septu
agenară ; tînărul și apreciatul 
Emil Simon, imprimă orchestrei 
nervul contemporan. Opera româ
nă din Cluj se înscrie intre cele 
mai bune teatre lirice din țară. 
O tînără orchestră de cameră, cî-

ClitO.UOGîiAFE

csrii de o amploare cu totul spe
ciala, mai ales privind-o in pers- 
pertsca tmpuhri. Chiar dacă prin 
forță lucrurilor manifestările de 
debut n-cu acut ecoul unui eveni
ment similar cu tradiție, ele au 
punctat w* moment semnificativ, 
ai descentralizării vieții noastre 
muzscdLe, fenomen cultural afuns 
ta prezent, așa după cum s-a 
văzut moi o dată. Za o dezvoltare 
deplini. Ciurul are o orchestră 
simfomeă de prim rang. Am p«j- 
fut-o m crteca turnee în-
treprmte ta Bururerfi anii trecuți. 
ori pertiriperJă la precedent^' 
Fertxva! mtemațional „George E- 
neacu" Imșrreria de azi nu e mai 
puțm putemzcă. Orașul are diri

TELE
LUNI n OCTOMBRIE INI
17. N — Curs de limba frân

ează.
lTJt — Pentru zoL feaaei- 

le. In cuprins : • 
Concursul de croit si 
cusut între elevele 
Scolii profesionale a 
Fabrici: de confecții 
și tricotaje Bucu
rești ; • Sfaturi cos
metice de rezon ; • 
Reportaj la Fabrica 
de lină integrată 
Constanta ; • Cum 
să amenajăm un colț 
al școlarului în a- 
partamentul nostru.

18, W — Jocurile Olimpice —
Mexic 1954.

n^a ) cita 140 de lei ta phu. E- 
conomisesc cîteva sute de lei la 
plată cîtorca oameni pentru des
cărcat, dar plătesc zilnic mii de 
lei staționări întreprinderilor de 
transport". Să aibă oare condu
cerea I.A^.-ului bani de arun
cat pe fereastră ? Reamintind 
numai că la acestea se adaugă 
și pierderile prin deprecierea re
coltei din cîmp, faptul că aceste 
autocamioane sînt așteptate la 
atîtea și atîtea nevoi, pentru e- 
conomie, lăsăm restul aprecierilor 
în seama organelor județene și a 
trustului zonal I.A.S. Constanța, 
în speranța că vor trage la răs
pundere pe vinovați și vor lua 
măsurile ce se cuvin.

Posibilități pentru recuperarea 
întîrzierilor la lucrările de cam
panie în județul Tulcea sînt — 
cîteva le-am și punctat mai sus 
— suficiente. Se impune doai 
trecerea imediată la o bună or
ganizare a muncii în fiecare u- 
nitate și un sprijin efectiv din 
partea organelor agricole locale.

VIZI
Na ta te : Sărituri
bărbați (finală) . 100 
m. fluture femei (se
mifinale) ; 100 m.
fluture bărbați (se
mifinale).

19-3* — Telejurnalul de sea
ră.

19.50 — Buletinul meteoro
logi n

— Publicitate.
20.00 — „Toamna la cule* de 

vie-.
Montaj folcloric in
terpretat de artiștii 
amatori a: Casei de 
cultură din Sighișoa
ra. Dirijor prof. Ni- 
colae Bogdan.

IlilIIU
Mimii

teva alte formații de cameră ac
tivează intens în viața concertis- 
tied clujeană. Panorama este deci 
complexă.

Festivalul internațional „Toam
na muzicală clujeană" a folosit a- 
proape toate aceste resurse. Con
certele simfonice au reprezentat 
de cele mai multe ori adevărate, 
succese de artă interpretativă. în 
tr-o ușoară perspectivă redată de 
timpul scurs de la deschidere și

pînă acum, se poate spune că 
execuția Simfoniei a 9-a de Beet
hoven și Uvertura „Leonora 3“ 
sub conducerea lui Antonin Cio
lan, concertul dirijat de Emil Si
mon, avînd ca solist pe pianistul 
Harry Datyner din Elveția, seara 
de operă cu spectacolul „Boema" 
de Puccini, spectacolele de muzi
că de cameră contemporană au 
reținut în special atenția, Inter
pretările au avut aerul bunei ins
pirații, al pregătirii judicioase, 
au demonstrat posibilitățile si ni
velul la care se face artă aici. 
Succesul a fost imediat și deplin.

Dincolo însă de aceste consta
tări generale pe care le facem și 
care nu-și propun a fi o cronică 
a spectacolelor, (de notat de alt
fel lipsa cantitativă inexplicabilă 
a materialelor dedicate evenimen
tului) cîteva însemnări cu privire 
la aspectele organizării festivalu
lui sînt necesare.

$e știe că în întreaga mulțime 
de manifestări festive de pretu
tindeni, un rol de seamă în aten
ția organizatorilor îl ocupă căuta
rea laturilor distincte, care fac 
dintr-un astfel de eveniment un 
moment de real interes artistic. 
Fiecare manifestare de acest fel 
are un profil bine conturat, apar
te, are un inedit al lui. „Toamna 
muzicală clujeană" are din punct 
de vedere organizatoric tocmai 
această slăbiciune. Nu s-a putut 
vedea clar din această primă ini
țiativă locală de amplitudine in
ternațională, tocmai personanța 
sa distinctă. în toate părțile unde 
vstfel de inițiative artistice se In» 
făptuiesc, ele iau culoarea locală, 
muzica națională drept argument 
în favoarea tentei proprii. Or, în

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; la 20,30 gală 
Backet) ; Grivița (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15 — 20,30.

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ

rulează la Sala Cinematecă (o- 
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; lQjL'S
18.15 ; 20,15) ; Festival (orele
9.15 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,15 ; 17,15 ;
19.15 ; 21,15) ; Feroviar (orele
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45; 
19 ; 21) ; Excelsior (orele 9,45 ;
11.45 ; 13,45 ; 15,45 ; 18 ; 20) ;
Melodia (orele 8,45 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30).

VEȘNICUL INTÎRZIAT
rulează la Capitol (orele 8,45 ; 
11 : 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21). ; Mio
rița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30); Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45).

PRINJESA
rulează la Central (orele 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 20,45).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Lumina (orele 9 ;
11.45 ; în continuare, 19,15).

ROATA VIEȚII
rulează la Doina (orele 9—10 
program pentru copii, 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

VIVA MARIA
rulează la Union (orele 15, 
18 ; 20,30 ; Sîmbătă orele 18).

TOTUL PENTRU RlS
rulează la Timpuri Noi (orele 
9; 10,30; 12,15; 14; 15,45;
17.30 ; 19,15 ; 21).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45).

TARZAN OMUL-MAIMUȚĂ 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30); Viitorul (orele 15,30;

U N E
28.29 — Casa memorials „Nl-

colae Bălcescu-.
Film realizat de Stu
dioul de Televiziune.

20.30 — Tele-universitatea.
Istoria civilizațiilor. 
„Ab urbe condita- 
iRoma I).
Consultant științific 
Gabriela Bordena- 
che.

29,55 - Film artistic „Un ti- 
năr ca alții-.

22.10 — Telejurnalul de 
noapte.

22,25 — Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968.
Rezumatul filmat al 
zilei precedente.

acest context, prezentarea sumară 
a forțelor compoziției proprii, ce
le ale muzicii noastre de azi, atît 
de dezvoltate în general, aduce 
tocmai nota nespectaculoasă, 
lipsa de popularitate pe care în 
comparație cu Festivalul „George 
Enescu" recentul festival a avut-o. 
Erau atîtea lucrări românești, din 
trecut sau prime audiții, care ar 
fi înviorat și personalizat acest 
Festival. Cum lucrul acesta 
este o necesitate, pentru ca 
muzica românească să-și găseas
că iubitori pretutindeni, credem 
necesar să sugerăm ca viitoarele 
ediții să fie consacrate acestui de
ziderat al artei noastre. Succesele 
vor fi atunci asigurate. începutul 
de azi are darul, cu siguranță, să 
stimuleze elanurile viitoare.

IANCU DUMITRESCU

18).
WINNETOU (seria a III-a).

rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare, 18,45—21). 
Ferentari (orele 10—15,30—18). 
Volga (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

MARYSIA ȘI NAPOLEON
rulează la Bucegi (orele 9 ;
13.30 în continuare, 15,45—18,15 
20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

NEÎNȚELESUL
rulează Ia Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; Cotroceni (orele
16.30 ; 18 ; 20,30).

SA NU NE DESPĂRȚIM 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Floreasca (orele
9.30 ; 13,15 ; 16,30 ; 20).

OPERAȚIUNEA SAN GENARO 
rulează la Aurora (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.30).

CALITATEA 
PREGĂTIRII 

(Urmare din pag. I)

nizarea groduitului la binale, 
mecanizarea unor operații la 
fabrica de placaj.

Dar, pentru ca așezarea pe 
baze științifice a producției și a 
muncii să dea rezultatele scon
tate, trebuia ca pregătirea pro
fesională a oamenilor să fie 
pusă încă de la început în con
cordanță cu nivelul tehnic al 
utilajelor. Operativ, fără a în
cerca să despice, cum se face 
de atîtea ori, firul în patru, co
mitetul de direcție a conside
rat oportună înființarea unor 
cursuri de ridicare a calificării, 
a căror tematică să fie axată 
tocmai pe problemele recent a- 
părute. După orele de program. 
400 de muncitori, împărțiți pe 
grupe și pe meserii, au învățat, 
au mai adăugat la cunoștințele 
lor teoretice și practice un plus 
absolut necesar. Rezultatele ? 
Mișcări precise, sigure.

— Totodată — ne informa 
Valeriu Constantinescu, tehni
cian cu probleme de învățămînt
— avînd in vedere câ facem 
parte din unitățile etalon ale 
Ministerului Economiei Fores
tiere și experimentăm noul sis
tem de salarizare prevăzut prin 
H.C.M. 914'1968, am inițiat un 
curs de perfecționare a califi
cării pentru personalul econo
mic, cel care efectiv va avea 
atribuții in aplicarea noii le
gislații.

— Intenționăm, de asemenea
— continua ideea inginerul Mir
cea Ilinca — în perioada ime
diat următoare să organizăm un 
ciclu de lecții pentru maiștrii. 
Ciclu] se va referi îndeo
sebi la îmbogățirea unor cunoș
tințe pe care aceștia încă nu le 
posedă și anume noțiuni din 
știința conducerii locurilor de 
muncă.

Fără îndoială, nu avem pre
tenția de a epuiza în rîndurile 
de față întregul grup de preo
cupări existente la Complexul 
de industrializare a lemnului din 
Pitești, pentru formarea și per
fecționarea propriilor cadre. 
Modul de desfășurare al acestei 
acțiuni permite însă cîteva con
cluzii utile și pentru alte 
întreprinderi. Se remarcă, fapt 
pozitiv, că aici s-a reușit 
să se elimine formalismul 
care, de atîtea ori. însoțește ca

o umbră cursurile de ridicare a 
calificării muncitorilor. Atenția 
conducerii întreprinderii este 
îndreptată îndeosebi spre acele 
probleme pe care continua mo
dernizare a producției le solk 
cită și care ignorate ar avea re
percusiuni negative asupra în
tregii activități. S-au lăsat la o 
parte cursurile ce repetau la 
nesfirșit acele lecții știute care 
fac ca și cel mai binevoitor 
cursant să le găsească neintere
sante ; s-a renunțat la comodi
tate și s-au căutat metodele și 
formele care să permită într-a- 
devăr o completare a cunoștin
țelor și nu un simulacru al lor. 
Concentrarea simultană a efor
turilor în direcția pregătirii tu
turor celor ce, prin atribuțiile 
lor au tangentă cu una sau alta 
din soluțiile noi reieșite ca ur
mare a organizării științifice a 
producției și a muncii, consti
tuie, în aceeași ordine de idei, 
o altă latură a aceleiași preo
cupări. Arătam la început că 
vîrsta medie a salariaților de 
Ia Complexul de industrializare 
a lemnului nu depășește 22 de 
ani. Rezultatele obținute sînt o 
dovadă concludentă si un argu
ment convingător pentru ori
cine că, atunci cînd se acordă 
atentia necesară pregătirii ca
drelor. eforturile nu ‘ntîrzie să 
se concretizeze în eficientă

TREI COPII „MINUNE"
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI IN 
PLUS
UN DOLAR GĂURIT

rulează la Munca (orele 16— 
19).

DUELUL LUNG
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
19).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN 
ALB

rulează la Arta (orele 9—15,45) 
Rahova (orele 15,30 : 18 ; 20.30).

SPARTACUS (ambelf serii) 
rulează la Vitan (orele 15.30 
19).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează Ia • Progresul (orele 
15,30 ; 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Flamura (orele 9 ; 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30)* 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,45: 
16,15 ; 18,30 : 20,45).

SA VA RÎDE
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 • 20,30)

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Pacea (orele 15,45 ; 
18 : 20,15).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Crîngașț (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).
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în urma tratativelor comercia
le care au decurs într-o atmos- 
feră de prietenie și înțelegere 
reciprocă, la 20 octombrie, s-a 
semnat la București protocolul 
privind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1969, între Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

in anul 1969 schimbul de 
mărfuri dintre cele două țări 
va înregistra o creștere impor
tantă față de prevederile pro
tocolului comercial pe anul 1968 
și față de volumul de schimburi 
realizat în anul curent.

România va livra Iugoslaviei 
mașini și utilaje, produse ale 
industriei electrotehnice, ciment, 
produse petroliere, chimicale, 
anvelope, cauciuc sintetic, bu
nuri de larg consum etc. Iugo
slavia va livra României mașini 
și utilaje, cabluri electrice, 
bauxită, minereu de fier, lami
nate de alamă, izolatori elec
trici, șine de cale ferată și alte 
produse siderurgice, bunuri de 
larg consum și alte mărfuri.

★
Sîmbătă s-a înapoiat în Ca

pitală. venind de la Praga. o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de to
varășul Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., care, 
la invitația Comitetului Ce-.- 
tral al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, a făcut o vizită în 
R. S. Cehoslovacia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost Jntîm-

pinată de tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

★
în cursul zilei de duminică, 

doamna Farideh Diba. vice
președintă a organizației fe
meilor din Iran, mama Nla- 
jestății Sale Imperiale Farah, 
și persoanele care o însoțesc, 
au vizitat stațiuni de pe lito
ralul românesc, edificiul ro
man cu mozaic și muzeul de 
arheologie din Constanța.

★
Duminică la amiază, a pă

răsit Capitala. îndreptîndu-se 
spre patrie, secretarul federal 
pentru comerț exterior ai Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Vasil Grivcev, care 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

'iMllcsttri (Misatratc

după prima săptămîna olimpică

Oricine ar da o definiție a O- 
limpiadei de la Ciudad de Me
xico n-ar putea-o exclude pe 
aceasta : este cea mai senzațio
nală olimpiadă a tuturor timpu
rilor.

Olimpiada mexicană a măci
nat, ca valțurile unei mori, zeci 
de recorduri clădite cu truda 
multor ani de muncă în peri
metrul arenei. Mai mult, spre 
meritul ei, a deschis larg porți
le unor performante incredibile 
înainte de desfășurarea întrece
rilor. Olimpiada din Mexic, ca 
nici ur.a pină acum, a înfrint. cu 
rapiditatea cu care numai le
gile sportului o fac. atiția și a- 
trtia eroi, pentru a naște alții 
pe care, la granița dintre rea
litate și legendă, ești tentat să-i 
eauți mai degrabă în legendă.

O rumară retrospectivă a pri
me: săptămîni olimpice proiec
tează și pe cițiva dintre sporti
vii români în această categorie. 
Viorica Viscopoleanu, — prin 
performanța ei de 6.82 m. Ia să
ritura în lungime. — a deschis 
un nou capitol în istoria atle
tismului : - -

perseverență, din talent. O ase
menea construcție atletică este 
Lia Manoliu. Chiar dacă la cele 
patru olimpiade anterioare lă 
care a luat parte (Mexicul este 
a cincea) victoriile mari, deci
sive, au ocolit-o, ea n-a renun
țat nici o clipă, de 20 ani, la 
această inegală cursă cu vîrsta 
și centimetrii. în Mexic, la o

nunță, fără echivoc, continuarea 
luptei pentru transformarea lui 
în aur la viitoarea olimpiadă. 
Despre Mihaela Peneș, Ion 
Drîmbă și Ileana Silai — ultima 
medaliată din lotul nostru — ar 
trebui să vorbim mai mult la 
viitor decît la prezent. Cei trei 
sportivi români sînt la o vîrsta 
la care Mexicul poate fi socotit

încercăm un ușor regret că 
echipa de floretă masculină — 
aflată poate sub apăsătoarea po
vară a medaliei de aur cucerită 
de Tonei Drîmbă — a ratat la 
tușeaveraj intrarea în finală și, 
apoi, cu nervii slăbiți, a pierdut 
și medalia de bronz. încercăm 
un profund regret că boxerul 
Constantin Ciucă a fost oprit a

olimpic. Noi nt 
că Gîju 

confirme
însui
acei• Atletismul s-a ridicat la valoarea elitei mondiale.

r

La invitația Comitetului de 
Stat per.trj Cultură și Artă, 
duminică la amiază a tosit in 
Capitală, o delegație de ci
neaști din Marea Britanic, care 
va participa la săptămîna fil
mului englez 
țara r.oastră.

organizată în

*
plecat In Suedia, 

per.tru a studia unele proble
me ale muncii educative și de 
tnvăț&mînt, o delegație a Mi
nisterului învățămintului, con
dusă de Virgil Radulian, ad
junct al ministrului, președin
tele Consiliului Național al 
organizației pionierilor.

Duminic* a

(A<erpre«)

nici rentier vattc

posibilitatea reală de 
de către o atletă a in- 
granițe de 7 m. la să- 
lungime. Recordul ei 
certitudine că zborul 

7 m ai gropii eu ni
sip a devenit o realitate.

Va intra sigur în legendă și 
comportarea inginerei Lia Ma
noliu. Ea a dăruit sportului nu 
numai un record olimpic, d r 
o demonstrație necesară : nu e- 
xistă o rimă limită pentru per
formante . V:ma performanței 
se compune nu din numărul de 
ani, ci din număr de ore r ani 
de muncă șt antrenamente, din

învingere 
credibilei 
ritura în 
atestă eu 
peste cei

ale Republicii $»tiaiistc poatnia

ÎNTÎLNIRI DE
NEUITAT

• PLOIEȘTI
Apropierea Zilei Forțelor Ar

mate ale Republicii Socialiste 
România, scut al apărării cu
ceririlor revoluționire ale po
porului nostru. a 
în garnizoana loiegti 
zarea unui bogat _ _
de activități cultural-artist:ce, 
sportive ori cu caracter edu- 
cativ-patrjotic^ în fața a mii de 
tineri din școli, instituții, fa
brici, uzine și rafinării, cît și 
a tinerilor care urmează să 
fie încorporați în armată, zi
lele trecute au vorbit o serie 
de participanți la insurecția 
armată, la iuptele de apărare a 
obiectivelor industriale de pe 
Valea Prahovei și la izgonirea 
fasciștilor de pe aceste melea
guri, precum și scriitori, ofi
țeri superiori. Tinerii au au
diat eu mult interes expunerea 
generalului-maior în rezervi 
Petre Matei, fost comandant al

• DEVA

fatnaiU.

• Scrima, prin Ionel Drîmbă, se află în fruntea elitei
• Boxerii se bat și ei pentru aur, argint și bronz.
• Trăgătorii n-au nimerit, deocamdată, ținta... medaliilor.

vizată c!nd alții sa socotesc bă- 
trini — 37 de ani — a învins Lia 
ManoLa rămine pentru olimpia
da de la Mexic, pentru sport 
modelul supremei fuziuni între 
ont sport și performanță.
Alți trei sportivi români au a- 

dus culorilor patriei noastre 
victorii răsunătoare în întrece
rea cu elita mondială. Mihaela 
Per.es. „miracolul trecător" de 
la Tokio, cum o numeau scep
tic unii ziariști, a devenit FE
NOMENUL STABIL al probei 
de aruncare a suliței. „Argin
tul- de la Chidad de Mexico a-

• repetiție pentru viitoarele o- 
limpiade. Aplaudăm stăpîniti de 
acest sentiment victoriile lor și 
ne gîndim de acum, împreună 
cu ei. la cele de mîine.

...Trei medalii de aur și două 
de argint — iată bilanțul spor
tivilor noștri în prima săptămî- 
nă olimpică. Oricit am vrea nu 
putem găsi — poate că nici nu 
există — cuvinte atît de înflă
cărate. de aur, pentru cucerito
rii medaliilor. îneît, bucuria- 
du-ne o dată eu ei, ne între
băm totuși : au făcut românii 
totul la olimpiadă 7

doua oară din drumul spre o 
medalie olimpică de arbitri. în
temeiem aceste afirmații pe de
clarația unei personalități auto
rizate — președintele comisiei 
de arbitraj. Ciucă repetă astfel 
drama unui alt boxer român, 
Mircea Dobrescu, învins de ar
bitrii la două olimpiade. Infrîn- 
gerile acestea sînt, prin injus
tiția lor, ireparabile. Te vom pri
mi cu flori, Ciucă. Pentru noi 
astfel de învinși sînt învingă
tori...

Orizontul olimpiadei anunță 
zori buni pentru tricolori și în

săptămîna a doua. „Flotila" < 
la caiac-canie nu poate i 
piardă (deși asistăm la o olin 
piadă a surprizelor) una din ce 
trei medalii la. cel puțin dot 
din probe. Am rămas în într 
cere cu 7 boxeri. Băieții noșt 
se bat curajos. E adevărat < 
întrecerile n-au intrat în fa: 
meciurilor dure și foarte dur 
care cern, în egală măsură, noi 
valori și valori. Agențiile c 
presă se grăbesc să-l declare ț 
Gîju campion 
trim speranță 
este decis să 
pronostic.

Așteptăm medalii — de 
n-o recunoaștem — și de la trâ 
gători. Românul Nicola© Rotar 
a avut Ia un moment dat în bu 
zunar o astfel de medalie da 
l-a despărțit de ea un singu 
punct (Rotaru a realizat 597 d 
puncte la armă liberă calibr 
redus). Aici avem o tradiție - 
de la flecare olimpiadă ne-ar 
întors cu medalii — și cred c 
sportivii noștri o vor confirma 

Am dori ca speranțe să n 
punem si în floretiste.

Sportivii români nu și-ai 
spus, cred, ultimul cuvînt. In 
trăm în săptămîna a doua, îm 
preună cu sportivii noștri, ci 
speranța că tricolorul romă 
nesc va mai flutura la Ciudat 
de Mexico pe cel mai înalt ca' 
târg.

ce s

C. PKIESCU

DOUA FLORI

ta zitimele

IATLETISM

La închiderea
ediției

prilejuit 
organi- 

program

unui regiment de artLerie, ix- 
titulată ..FapCe de vitejie ale 
ostașilor român. Ix răzbeiu! 
antifascist*. Le-au verb::. de 
asemene* tinerilor, geceralul- 
maior in rezervă Twna Zorier 
fost șef de s^a: major a! 
corpului 5 teritorial Prahova !* 
perioada insurecției armate, au
torul lucrării ..Fragment de 
epopee", împreună cu genera
lul maior Constantineseu Ion. 
comandantul unei școli militare 
pentru ofițeri de rezervă care 
a zdrobit intăriturile fasciștilor 
din zona Slănic — Prahova, 
precum șl scriitorul Ion Gre- 
cea.

Manifestările dedicate Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România. in garni
zoana Ploiești au fort desigur 
mult mai bogate si numeroase.

C* u fuprem efort in cea mai 
grea probă de rerisiență pen:ra 
atlete — e«ru de IH m plat — 
cam pe la vremea amurgul nl 
mexieaa. ciad la noi trecuse de 
ewmpâxa nopții. sub un cer de 

Ileana pa mea pe evloaral 
i e xrirlxgâ. Dar drumul

părea grea și long. Ciad era iu 
s'.rima turnantă și se vedea in 

phiteaului de ..vedete", 
ciad tatei părea pierdut, a mai 
gă«t resurse pentru o revenire 
extraardiaarâ ei, iat-o, sosind a 
daaa. Se prăbușește imediat e- 
puixaiă de efort si rămine cîteva 
minate pe iarba stadionului 
«pre a i se administra oxigen. 
Efenurile au-s in van : ea cuce
rește medalia de argint sau alt
fel spus ea se poate socoti a 
doua atletă din lume la această 
probă.

Lia și Ileana au adăugat incă 
două fiori buchetului de victorii 
pe care reprezentanții noștri în 
Mexic le dăruiesc, de acolo din 
depărtări, prestigiului sportului 
românesc.

FOTBAL
L TE OHARI DE

L Keino (Kenya), campion olimpic 3’34”,*9 ;
I 2. Jim Ryun (S.U.A.) 3’37’/82; 3. D. Țummler 
• (R. F. a Germaniei) 3’39”.
| SM m. (feminin)

Madeline Manning (S.U.A. campioană olimpi-

Ieă) 2 00” 9 10 ; 2. Ileana Silai (România) 2’02” 
5 10 ; 3. Maris Commers (Olanda) 2’02” 6/10.

100 m. bras (feminin)
1. Djurica Bjedov (Iugoslavia) — campioană 

olimpică — 1’15” 8/10 ; 2. Galina Prozumenșci- 
kova (U.R.S.S.) — 1’15” 9/10 ; 3. Sharon Wich
man (S.U.A.) 1’16” 1/10.

I

I NATAJIE

100 m. liber (feminin)
1. Jane Henne (S.U.A.). (campioană olimpică) 

1’00” ; 2. Sue Pedersen (S.U.A.) 1’00” 3/10 ; 3.
Lynda Gustavson (S.U.A.) 1’00” 3/10.

I
I

| 100 m. liber (masculin)
1. Mike Wenden (Australia) (campion olimpic)

I 52” 2/10 : 2. Ken Walsh (S.U.A.) 52” 8/10 ; 3. Mark
B Spitz (S.U.A.) 53”.

HALTERE

Categoria grea
Leonid Jabotinski (U.R.S.S.) (campion olim- 
572^500 kg. ; 2. Serge Reding (Belgia) 555 

3. Joseph Dube (S.U.A-) 555 kg.
1. 

pic) 
kg ;

ETAPA A Xl-A
U. T. A. A REVENIT PE PRIMUL LOC

I
I

ggnS

HANDBAL

Pe ringul de la „Arens 
Mexico", puffilistul româr 
Calistrat Cuțov (categoria 
semiușoară) a obținut c 
frumoasă victorie în dauna 
tunisianului Mongi Lahd- 
hili, pe care l-a învins la 
puncte.

★
La fotbal în sferturile d< 
finală disputate ieri s-au 
înregistrat următoarele re

zultate :
JAPONIA—FRANȚA • 3-1 : 
BULGARIA—ISRAEL : 1-1 : 
(s-a calificat Bulgaria prin 

tragere la sorti)
MEXIC — SPANI A : 2-0 ;
UNGARIA - GUATEMA
LA; 1-0.

ETAPA

Un stadion arhiplin, o zi În
sorită de toamnă, sentimente 
de mîndrie și hotărire întipă
rite pe fiecare chip. Iată am
bianța în care s-a intimpinat 
la Deva, festiv. Ziua armatei. 
Din incintele întreprinderilor și 
instituțiilor, ale școlilor, gru
puri de tineri au ieșit în ar
tera principală a orașului, u- 
nindu-se intr-un fluviu viu și 
îndreptîndu-se spre stadion, la 
poalele cunoscutei cetăți. Spre 
aceeași țintă veneau și militarii 
din oraș, pentru ca împreună 
să participe la întîlnirea eu 
Toader Neculae, genera! în re
zervă, participant la numeroase 
lupte din războiul antihitlerist, 
duse pe teritoriul patriei noas
tre și al Cehoslovaciei, distins 
cu numeroase ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei și Ungariei pentru de
osebitele sale fapte de arme.

Moment solemn : Cei din tri
bune iși ațintesc privirile spre 
scena amenajat? jos, în teren. 
Maiorul Ion Popa, dă ono
rul. Pe catarg se înalț? drape
lul patriei, în acordurile înăl
țătoare ale cîntecului „Trei 
culori", izvorît din 3 000 de 
piepturi tinere. Generalul evocă 
minunatele fapte de arme să- 
vîrșite de ostașii români în 
războiul antihitlerist, dirzenia 
cu care su Înotat pentru a eli-

bera flecare metr© de pămiat 
aflat sub eisma dnemaaalai 
Tinerii prezenți «unt din plin 
înalta răspundere care le revine 
lor. urmașii eroilor de odini
oară. Pe fețe se citește botă* 
rîrea nestrănjutaîă de a apăra 
țara împotriva oricărui dușman.

După emoționanta evocare a 
tovarășului general, pe scenă 
urcă doi tineri : Gheorghe Ti- 
cula. elev in anol II al Liceu
lui pedagogic și Alexandru 
Richter. instalator la Trustul 
de construcții-Deva, care iși 
exprimă bucuria pe care an 
simțit-o eind și-au început pre
gătirea militară.

în continuare, actori de la 
Teatrul de stat ..Valea Jiului" 
din Petroșani, imbrăeați in fru
moase costume naționale, pre
zintă spectatorilor o impresio
nată baladă a unirii, creație a 
scriitorului hunedorean Ba nu 
Rădulcscj. Pe melodii de doină 
și baladă, murmurate în sur
dină, este reînviată epopeea 
luptei Doporulni român neniru 
libertate, unitate și neatîruare.

La această sărbătoare au 
fost prezenți și ionierii. mem
brii ai Clubului rachetiștilor și 
ai cercului de aeromodele. 
ostași de mîine ai țării, care 
s-an dovedit maeștri nelntre- 
cuți în „tehnica” rachetelor și 
a aviației.

• T.TJU — DINAMO 
BUCUREȘTI >—• (1—0 Pt*b- 
tr-u jee de bună fietiri 
tehnică arădaaii 19 confirmat 
că ni intiapliter ic slat in 
fruntea clasa mental ai atitea 
etane- Aa înscris : Axente 
(mi*. 34). Mat (ai*- O- De- 
mide (mi*. tTL La tineret 
2—L

• RAPID — .€• CRAIO
VA 2—• 0—0. CraUveaii aa 
demonsirat că primul lee a 
fast *_ glumă oltenească- An 
înscris: Dinu (arin. I) și Nea
ga (min- JO- L* tineret 3—1.

• FARUL — POLITEH
NICA IAȘI 1—« H—0). Joc 
sub orice critică. Semnifica
tiv numărul șuturilor la 
puarră : patru (Farul) la doi 
• Politehnica). La tineret :

i 5— L

Corespondenții 
noștri transmit:

AL. BALGRĂDEAN

• BACAU

oc-
cu

Elevii și ofițerii școlii supe
rioare de ofițeri Bacău în- 
tîmpină ziua de 25 
tombrie „Ziua armatei' 
frumoase și interesante acțiuni
dedicate acestui important e- 
veniment. De la începutul a- 
cestei luni, atmosfera sărbăto
rească s-a conturat o dată cu 
inițierea unor acțiuni intere
sante dintre care notâm : o 
șezătoare literară „De strajă 
patriei socialiste", montaje li- 
terar-muzicale „La monumen
tul eroilor patriei" și ,.Să ne 
slăvim eroii" — evocarea unor 
semnificative pagini de luptă 
din războiul antihitlerist

Un public numeros a parti
cipat la un ciclu ele filme mi
litare dintre care deosebit de 
apreciate au fost : „De veghe 
stau rachetele", „Eroii rămîn 
veșnic tineri" ..Strict secret".

Absolvenții filologi au organi
zat zilele trecute o seară de 
poezie cu tematică patriotică 
ostășească — „Ție, ostașule, 
îți încredințăm comorile Da- 
triei", iar o subunitate a 
participat la un concurs „Cine 
știe, răspunde" pe tema „Erois
mul ostașilor români în războ
iul antihitlerist, oglindit in 
artele plastice și literatură".

O încununare a acestei acți
uni, va 
în care
relor cadre 
noastre se vor întrece pentru 
a da o semnificație deosebită 
Zilei armatei.

fi ‘ un 
talentele 

ale

spectacol 
viitoa- 

armatei

L. MOLDOVAN

• ABAD
Ieri, Ia Arad, cîteva sute de 

tineri de 
au fost 
militare. După vizita în uni
tate, viitorii ostași an ascul-

la Uzinele de vagoane 
oaspeții unei unități

tat o expunere făcută de 
comandantul unității, în care 
au fost înfățișate tradițiile de 
luptă ale armatei române, ale 
unității vizitate.

I. D. DANCEA

• DINAMO BACAU 
VAGONUL 3—0 (2—0). 
pare că Vagonul a pus mo
nopol pe... ultimul loc. An 
înscris : D. Ene (min. 1 și 51)

: și Nedeien (min. 4). La tine
ret : 4—1.

• PETROLUL — CRIȘUL 
I 2—0 (1—0). Cn tot jocul dur
practicat. Crișul nu a putut 
ține piept

i Oană. Au 
: (min. 32) și

La tineret 
cn 3—4.

• A.S.A. 
,,U« CLUJ 
cu Teașcă clujenii nu-si mai 
regăsesc cadența de la în
ceputul campionatului. A cin
cea înfrîngere consecutivă 
i-a aruncat pe promontoriul... 
disperării. Au înscris : Ciu- 
tac (min. 46). Lucaci (min. 
47). Lnnsu (min. 77) și respec
tiv Uifăleanu (min. 49). La 
tineret : 1—0.

• STEAUA — 
(2—0). Minerii au 
repriză întreagă 
dar două greșeli 
de apărare, din 
priză, i-au costat, 
puncte. Au înscris : 
(min. 15) și Tătaru (min. 24). 
La tineret ; 7—0.

• F. C. ARGEȘ — PRO
GRESUL 2—0 (2—0). Deși 
s-au apărat cu disperare, 
bucureștenii n-au putut îm
piedica echipa lui Dobrin să 
obțină victoria. Au înscris : 
Radu (min. 47) și Ciolan (min. 
55). L» tineret : 1—0.

Se

..mînjilor" lui 
înscris : Grozea 
Dincuță (min. 64). 
a învins Crișul

TG. MUREȘ —
3—1 (0—0). Nici

JIUL 2—0 
dominat o 

(a doua), 
elementare 
prima re- 

donă 
Voinea

Bucurie, speranță dar și amărăciune veche
DERBIURILOR

(Vmare din pag. 1)
poate cînd \vea să pună Ia pămînt și o apărare 
ca a Jiului care lucrează, aproape exclusiv, 
numai per.trj ruinarea fizică a adversarului. La 
un nivel superior s-a situat de asemenea, și 
Pantea pe care selecționerii îl vor prefera în 
viitorul apropiat lui Phcălab.

La Bacău, Dinamo a rupt obloanele Vagonu
lui. Primul care a tras cu dinții de cîrlige, tot 
un tînăr, Ene Daniel- Rapiduleful, cu Dinu în 
plinătatea formei și cu Dumitru neiertător (de 
ce nu-I văd observatorii federali și pe acest mij
locaș pentru care multe formații ar plăti bani 
grei ?!) r-a detronat p? crainven», mult mai 
ușoi decît lasă s-o arate scorul de 2—0. Arbitrul 
bulgar a anulat un gol perfect valabil, marcat 
in manieră englezească, iar Codreanu a ratat o 
lovitură de la 11 m. La capitolul nădejdi întru 
mai bine se înscrie și trecerea UTA-ei în fruntea 
plutonului. Domide, Lereter, Petescu și com
pania par deciși să aducă în centrul atenției 
fotbalul din Transilvania...

Amărăciune. Veche și neagră și amară. Nici 
o echipă n-a izbutit să cîștige măcar un punct 
în deplasare. La București oltenii și 
(cu excepția oamenilor pe care i-am 
ne-au pus de multe ori în situația 
întreba : Cine, contra cui joacă ?

La Arad, dinamoviștii, cîțiva dintre 
în buzunar pașaportul pentru Portugalia, 
învîrtit pînă au amețit la centrul terenului, dar 
nu s.au apropiat periculos de poartă nici o sin
gură data. Clujenii părăsiți și iar luați în brațe 
de Teașcă, au tocit iarba pe la Tg. Mureș fără 
nici un spor. Vreau să spun că majoritatea echi
pelor înoată în mediocritate. Singurele piruete 
plăcute ochiului sînt cele realizate de eșalonul 
cel mai tânăr pătruns în divizia A. Și atunci ? 
O singură chemare ridică tribunele : să vină

rapidiștii 
numit) 

de-a ne

ei ayînd 
s-au

omul acela care să aibă curajul să renunțe la 
jucătorii unși cu toate primele posibile și im
posibile și să alcătuiască o echipă din nume ca : 
Dumitru, Tătaru II. Domide, Dincuță. Pentru 
că Angelo Niculescu, cu mîna pe inimă, nu-i 
făcut să urce pe platourile mexicane. Ne-a do
vedit-o din plin pe plajele din Brazilia. De ce 
uităm așa de ușor de tonele de nisip pe care 
ni le-a aruncat în ochi cu prilejul acelui turneu 
de tristă amintire ?

Neagu atacă insistent, dar sportiv.

Spectatorii bucureșteni au 
avut partea leului în etapa 
din duminica aceasta. în 
decurs de numai 24 de ore, 
au putut asista la două me
ciuri de zile mari. Sîmbătă, 
pe stadionul Progresul, s-au 
întîlniț eternele rivale din 
handbalul nostru masculin. 
Steaua și Dinamo. După ce 
ani la rînd dinamoviștii iși 
creaseră o adevărată speci
alitate în cucerirea titlului, 
se părea că Steaua a pre
luat ștafeta. Dar, cu toate 
achizițiile de mare calibru, 
militarii nu reușesc să con
vingă. Astfel, după draw-ul 
de la Bacău, ei au trebuit 
să cedeze un nou punct în 
fata unei echipe care face 
totul pentru regăsirea ca
denței. Și, dacă arbitrul 
Pândele Cîrligeanu ar fi fost 
onest, ar fi trebuit să con
semnăm nrima înfrîngere a 
cîștigătorilor ..Cupei campi
onilor euroneni“ în actualul 
campionat. Dar, cum cu ar
bitrul nu poți lupta, dina
moviștii au trebuit să se 
mulțumească cu un egal 
(9—9) — smuls, și acesta, în 
ultimele secunde de joc prin 
golul înscris de Nica, sîm
bătă cel mai bun de pe te
ren. Dacă mai adăugăm fap
tul că ploaia a transformat 
terenul intr-un adevărat pa
tinoar, nare oarecum scuza
bil nivelul tehnic 
jocului. Oricum, 
mai mult de la

la 
de

ti

din rîndul cărora a cores
puns numai Oțelea. De 
dinamovLști, în afară 
Nica (6) — excelent ieri 
Penu, Licu și Costache
și-au adus o contribuție 
substanțială la obținerea a- 
cestui punct extrem de pre
țios, care relansează echipa 
în lupta pentru titlu.

Duminică, 
tele de la 
alcătuire în 
S. Pompiliu 
bine perfect 
tinerețea 
„U'‘ “ ' 
8—4 (5_3). „Vechea gardă" 
și-a făcut pe deplin datoria, 
înscriind toate cele 8 goluri: 

Hedeșiu (3) si
(2). în schimb, 
au constituit o
deziluzie. Doar 

și, oarecum. Meț-

pe Giulești, fe- 
Rapid — într-o 
care antrenorul 
a reușit să îm- 
experiența cu 

— a surclasat 
Timișoara cu scorul de

scăzut al 
așteptam 
campioni

ȘAH

Stark (3) 
Băîcoianu 
studentele 
adevărată 
Moșu (2) 
zerl:*’th (1) au jucat ceva 
mai bine... Dună felul cnm 
au evoluat ieri este puțin 
probabil ca ele să-și men- 
tină HPul.

Arbitrul C. Căpățînă, deși 
a avut de condus un meci 
ușor, s-a complicat singur 
creînd nemulțumiri în am
bele tabere

în urma acestor rezultate, 
lupta pentru titlu a devenit 
și mai pasionantă, astfel că 
desfășurarea etapelor urmă
toare va fi așteptată cu și 
mai mult interes.

DAN VLAD

FINALA CAMPIONATULUI
In runda a doua a tur

neului preliminar din cadrul 
olimpiadei masculine de șah, 
echipa României, care joacă 
în grupa a 5-a, a întîlnii 
formația Norvegiei. La în
cheierea timpului regulamen
tar de joc, scorul era egal: 
0,5—0,5. puncte, trei partide 
fiind întrerupte- în aceeași 
grupă s-au mai înregistrat 
rezultatele: Porto Rico — 
Hong Kong 3—1; R. F. a 
Germaniei — Elveția 2,5—0,5 
(1); Brazilia — Liban 
3-0 (1).

în clasamentul grupei, Ro
mânia ocupă locul patru cu 
4 puncte (3 partide între-

rupte). Pe primul loc se află 
Porto Rico cu 5,5 puncte.

Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară 
din anul 1972 a hotărît con
struirea unui lac artificial în

apropierea orașului 
chen, care va găzdui între
cerile olimpice de canotaj a- 
cademic și caiac-canoe. Ini
țial, se prevăzuse ca probe-■

le de canotaj să se desfă
șoare pe un lac natural.

★
Conducătorii cluburilor de 

fotbal Real Madrid și Rapid 
Viena au hotărît de comun a- 
cord să schimbe datele și locu
rile de desfășurare a meciurilor 
tur și retur dintre cele două 
formații din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Contrar 
tragerii la sorți, primul meci 
va avea loc la Viena, și nu 
la Madrid, la 20 noiembrie, 
urmînd ca returul să se 
dispute la 4 decembrie în 
capitala Spaniei.

NAȚIONAL FEMININ
în urmă cu pa

tru zile la Oradea 
s-a dat startul în fi
nala campionatului 
individual feminin 
de șah la care par
ticipă 5 maestre in
ternaționale, două 
candidate de maes
tre și 4 jucătoare 
de categoria I.

Actuala finală are 
o importantă deo
sebită deoarece pe 
lingă faptul că va 
decide noua campi
oană națională, ea 
constituie un critș- 
riu de selecție pen
tru competițiile o- 
ficiale ale anului 
viitor, pentru tur
neul zonal al etapei 
preliminare a cam
pionatului mondial 
feminin individual

și în același timp 
pentru alcătuirea e- 
chipelor olimpice.

Cele trei runde 
disputate pînă acum 
se pot caracteriza 
printr-o luptă dîrză 
pentru fiecare punct 
sau jumătate 
punct. Șahistele cu 
experiență mai 
delungată forțează 
puternic la jucătoa
rele mai puțin ruti
nate în timp ce noi
le promovate doresc 
să se afirme prin 
victorii asupra maes- 
trelor. Lupta va fi, 
credem, foarte apri
gă și în viitoarele 
runde deoarece în 
timp ce Polihronia- 
de a realizat 
victorii și o 
ză, Nicolau

de

în-

două 
remi- 

nu a

reușit decît trei re
mize cu Recher. Po- 
lihroniade și Petri, 
ultima realizînd ast
fel prima jumătate 
de punct.

Iată rezultatele în
registrate în prime
le trei runde: Run
da 1 Makai — Pe- 
revosnic amînat, Kis 
— Juncu 1—0. Jia- 
nu — Simu — 0—1, 
Desmireanu — Ra- 
ducanu >/2—V2» Teo- 
dorescu — Solomo- 
novici — 1—0.

în clasament 
duce Elisabeta 
lihroniade cu 
puncte urmată
mai multe jucătoare 
la o jumătate de 
punct.

con-
Po-
2«z, 
de

SERE V.



□□□□□
La cei 67 de ani ai sâi, după 

rei experiențe prezidențiale ca- 
• s-au încheiat cu tot atîtea 

lovituri de stat îndreptate îm
potriva sa, Arnulfo Arias refu
ză să se resemneze. O speran
ță oarbă îi hrănește convinge
rea că va reveni în palatul pre
zidențial din Ciudad de Pana
ma. Chirurgul devenit politi
cian cunoaște bine regulile jo
cului. Dar, deocamdată, mijloa
cele sale de acțiune sînt limita
te. Denunțarea „încălcării con
stituționalității'1 reprezintă un 
gest pur platonic pentru că pe 
continentul latino-american răs
turnările politice au încetat să 
mai surprindă. Coloneii care 
au luat în mîinile lor puterea în 
Panama nu sînt înspăimîntați 
de amenințările verbale ale fos
tului președinte și nici de rezo
luțiile unei majorități parlamen
tare osîndhe la neputință. Au 
mai răsunat focuri do armă, ac 
apărut pe străzi cîteva coloane 
de demonstranți dar calmul pa
re să revină după emoția pri
melor ceasuri. Noii deținători 
ai puterii arată, cu o grabă 
suspectă, solicitudine față de 
muncitori și studenți. Prețurile 
unor produse de primă necesi
tate au fost blocate spre a se 
opri (cît timp ?) creșterea lor. 
Universitatea va primi fonduri 
suplimentare. Măsurile acestea 
arată firește că nici coloneii

nu pot trece cu vederea reac
țiile maselor populare, nu pot 
fi insensibili față de atitudinea 
omului de pe stradă și, de a- 
ceia, încearcă să-i cîștige bu
năvoința.

Deocamdată, Washingtonul 
a suspendat relațiile cu Pana
ma, ceea ce presupune și o 
pauză pe planul legăturilor e- 
con ornice și al asistenței milita
re. Gestul american aparține 
rutinei. El presupune un vag

(cu o ipocrită referire la trata
tul din 1903).

Cauza imediată a puciului o 
reprezintă decizia lui Arias de 
a schimba pe conducătorii mi
litari care îi erau ostili. îndrăz
neala președintelui a avut ur
mări vertiginoase. Vîrfurile mi
litare nu au vrut să admită nici 
o modificare de natură să le 
afecteze interesele. Tn privința 
aceasta au devenit cunoscute 
destule amănunte, fiind pome

Mw// și „C.Z.“
protest față de lovitura de stat 
dar fiecare dictator din emis
fera sudică știe că „protestul-' 
diplomației americane este des
tinat păstrării unor aparențe 
Cînd șocul a trecut, relațiile 
reintră în „normal". De altfel, 
este interesant de menționat că 
Washingtonul pare mai mult 
deranjat de activitățile lui A- 
rias care s-a refugiat în zona 
canalului controlată de ameri
cani și l-a sfătuit insistent să 
pună capăt acestor activități

nit și numele generalului Valla- 
rino specializai mai mult în in
trigi politice decit în isprăvi mi- 
litarești. Dar, cum observa LE 
MONDE, problema revizuirii a- 
cordurilor dintre S.UJU și Pana
ma asupra canalului „n-a fost 
complet absentă" în tenebroa
sa răsturnare căreia i-a căzut 
victimă Arias. C.Z. („canal zo
ne"), înseamnă o miză mare 
pentru Washington și Departa
mentul de Stat este conștient 
de riscurile unor schimbări în 
aceasta zonă strategică.

Lupta pentru putere nu con
stituia doar o competiție steri
lă a „marilor familii" din Pa
nama. în această luptă, Arias 
s-a bazat pe adversitatea pa
namezului față de inegalitatea 
raporturilor cu S.U.A. a căror 
expresie o reprezintă „C.Z." A- 
rias s-a angajat pe un drum ce 
nu-i promitea încrederea S.U.A. 
Repetatele sale pendulări, ne- 
sfîrsițele ezitări, nu i-au favori
zat nici sprijinul depiin a! stîn- 
gii. Fostul absolvent al celebrei 
universități Harvard a socotit 
că jumătățile de măsuri pot fi 
o politică și a isprăvit, iarăși, 
ca un exilat politic. Guvernarea 
sa s-a încheiat la mai puțin de 
doua săptămini de la instalare. 
Era „răul moi mare" și Wa
shingtonul a preferat „râul mai 
mic". Coloneilor le-a revenii 
misiunea de a explica rațiunea 
loviturii de sta! și de a forma 
un guvern care aduce în fotolii
le ministeriale pe prietenii can
didatului înfrint în alegerile din 
vară (David Samvdio, prefera
tul fostului președinte Robles). 
Dar pot oare noii miniștri ga
ranta viitorul dominației ameri
cane în „GZ." ? Pentru că pro
blema nr. 1 a acestei mici re
publici. sursa frâmîntârilor și, 
în același timp, obiectul spe
ranțelor ei inepuizabile este ca
nalul peste care, încă, flutură 
drapelul înstelat al S.U.A.

De pe munții ce veghează 
Sanaa tunuri aduse de departe 
au azvîrlit asupra orașului în
cărcătura lor distrugătoare. O 
zi, două, pînă cînd tunurile au 
amuțit. Frontul (pînă atunci cu 
neputință de precizat pe o har
tă) ajunsese la porțile capitalei 
yemenite. Ploaia de foc a mu
tilat ziduri din piatră și din lut 
de o vîrslă multiseculară și a 
lăsat urme pe trupul acestui o- 
raș despre care romanii pome
neau admirativ cu 2 000 de ani 
în urmă. „Sanaa cea cu o mie 
de turle“ ar avea o existență 
ale cărei începuturi trebuiesc 
căutate într-o epocă îndepărta
tă cu 6 000 de ani în urmă. 
Chiar dacă unii orientaliști sînt 
dispuși s-o „întinerească" cu un 
mileniu sau două, cercetătorii 
trecutului yemenit au convinge
rea că Sanaa reprezintă dova
da unei civilizații străvechi care 
a înflorit pe un pămînt binecu- 
vîntat de natură. Pămîntul aces
ta fusese denumit, cu o urmă 
de invidie, „Arabia felix". Dar 
oare fericirea și-a făcut vreo
dată apariția în acele locuri ?

Comunicatele de război, cu 
insensibilitatea lor flagrantă, 
ne poartă prin așezări învăluite 
de o glorie apusă, asociate în 
imaginația noastră cu palatele 
de basm ale Mainului și Sabei. 
Luptele sînt violente, morții se 
numără cu sutele iar tentativa 
de a găsi o soluție negociată 
pare, pentru moment, înlătu
rată.

Multe secole Yemenul s-a a-

flat departe de furtunile care 
au răscolit umanitatea. împie
trise în tiparele lumii medieva
le. Un mod de viață anacro
nic își prelungea existența, ig
noring prefacerile pe care Ie 
cunoștea restul planetei, refu- 
zînd progresele civilizației. In 
Yemen, orologiul care măsoară 
pașii înainte ai omului se încapă- 
țîna să arate secolul XVII în plin 
secol XX. Puțini i-au privit chi-

anilor de republică este pori th 
mai ales dacă îl raportăm la 
moștenirea pe care trecutul a 
lăsat-o. Dar acest bilanț putea 
fi mult amplificat dacă țara nu 
ar fi devenit timp de luptă, 
într-un război care se prelun
gește, care consumă resursele ei 
limitate și care o îndepărtea
ză, într-o măsură considerabilă, 
de preocupările constructive. 
Flacăra războiului mistuie așe-

Frontal yemenit
pul și chiar în prezent, cînd 
țara este scena unor evenimen
te sîngeroase, destule întrebări 
își găsesc cu greu răspunsul. Ce 
sc intîmplă in Yemen? COR- 
RIERE DELLA SERA încerce 
să ne convingă că „în spatele 
haosului din Yemen se ascun
de lupta continuă dintre tri
buri". A afirma că tribalismul 
este sursa nr. 1 a actualelor di
ficultăți ale acestei țări înseam
nă a ocoli adevărul. Rivalitățile 
dintre triburi complică situația, 
exercită o influență negativă dar 
nu constituie factorul determi
nant

Răsturnarea monarhiei, pro
dusă în septembrie 1962, a des
chis drumul înnoirilor. Bilanțul

zări milenare. Reprezentanții zi
lei de ieri — monarhiștii —ac
ționează cu sprijinul Arabiei sau- 
dite. Sprijinul acesta este — în 
funcție de conjunctură — fă
țiș sau camuflat. Tentativele re- 
galiștilor de a recuceri Yemenul 
au eșuat, insă sacii cu aur pri
miți de ia Ryad le-au permis 
sâ obțină ..bunâs oința“ mai mul
tor triburi și sâ coboare din as
cunzătorii* montane pinâ la por
țile capitalei. Sanaa nu a putut 
fi. totuși, cucerită. Repetatele 
insuccese au declanșat neînțe
legeri în tabăra monarhistă, li
nii pierduseră speranța și răb
darea, cerind negocierea unui 
compromis. Alții profesau in
transigența, pledau pentru con

tinuarea războiului. Imamul de
tronat EI Badr, s-a văzut încă 
o dată răsturnat ue pe un fan
tomatic tron de prințul Hussein. 
„Cearta de familie" s-a prelun
git Ei Badr a revenit Ia con
ducerea monarhiștilor. iar per
spectivele unei reconcilieri sînt 
mai firave decît orieînd.

Nici tabăra republicană n-a 
fost ferită de frămîntări. însă 
forțele patriotice ale țării s-au 
străduit să nu pericliteze cu
ceririle obținute și au găsit tă
ria necesară pentru a infringe 
ofensivele monarhiste. Detașa
mentele lui El Badr au pierdut 
inițiativa iar în această săptă- 
minâ republicanii au declanșat 
vaste operații de degajare a șo
selei Sanaa-Taez. Această șosea 
strategică, controlata de regaliști, 
este in prezent deținută de ar
mata republicii condusă direct 
de premierul Al Amri. Acțiunea 
republicană a fost calificată de 
FRANCE PRESSE drept „o 
ofensivă fără precedent prin am
ploarea și violența luptelor". 
Regaliștii s-au văzut nevoiți să 
părăsească pozițiile pe care lo 
dețineau în periferiile sudice ale 
orașului Sanaa și sâ se retragă 
in munți.

Republicanii au cîștigat încă 
o bătălie importantă. Pacea în- 
tirzie. totuși, să revină in „Sa
naa cea cu o mie de turle" pen
tru că interesele Ryadului sir.’ 
contrare reconcilierii yemenit 
și pentru că în această zonă ne
vralgică se ciocnesc prea multe 
interese străine.

R. P. BULGARIA. La fabrica de conserve din Stara Zagora 
se prelucrează ultimele cantități de materii prime sosite 

în acest sezon.

LUCRĂRILE SESIUNII F.A.O.
Intervenfiile delegafilor români

comiicm mu 
miwo-muwm

BOGOTA 20. — Trimisul 
special Agerpres, I. Ionescu, 
transmite: La 20 octombrie, 
ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, 
și-a încheiat vizita sa oficia
lă în Republica Columbia. Cu 
acest prilej, la Bogota a fost 
dat publicității un comunicat 
comun, în care se arată, prin
tre altele, că în cadrul con
vorbirilor avute cu minis
trul relațiilor externe al Co-, 
lumbiei, Alfonso Lopez Mi- 
chelsen, s-a manifestat păre
rea comună că la baza rela
țiilor dintre țări trebuie să 
stea principiul respectării su
veranității și independenței 
statelor, al egalității în drep

turi, al neamestecului în tre
burile interne ale altor state 
și al avantajului reciproc. în 
vederea realizării acordului 
cu privire la stabilirea de re
lații diplomatice între Colum
bia și România cele două 
părți au hotărît să acrediteze 
în viitorul apropiat amba
sadori și să deschidă amba
sade în capitalele celor două 
țări. Ministrul relațiilor ex
terne al Columbiei a accep
tat invitația ministrului de 
externe al României, de a 
face o vizită oficială în Ro
mânia, exprimîndu-și convin
gerea că această vizită va 
contribui la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

ADUNAREA POPULARĂ
DE LA LESKOVAC

• Aniversarea eliberării Belgradului

e ÎN SÂPTÂMÎNA aceasta, 
știrile de la O.N.U. au ocupat 
un spațiu important în gazete. 
Dezbaterile, fârâ a aduce ele- 
menle spectaculoase, permit a- 
firmarea pozițiilor mai mult sau 
mai puțin cunoscute în proble
me care frămîntă omenirea. Zo
nele de încordare ale planetei 
sînt evocate cu insistentă, Viet
namul înscriindu-se în fruntea 
preocupărilor generaie. Dar se
siunea nu se consumă doar în 
incinta Adunării Generale. în co
misii, ca și în întîlniri bilaterale, 
se desfășoară o activitate inten
să pe care textele laconice ale 
informațiilor nu o consemnea
ză chiar totdeauna pe măsura 
semnificației reale. Reprezen
tanții României aduc o contri
buție constructivă la dezbate
rea angajată, exprimînd punc
te de vedere animate de cre
dința în triumful păcii și înțele
gerii între popoare.

9 DINTR-UN colț al lumii 
care nu furnizează presei titluri 
de senzație, ne-au parvenit re
zultatele unui referendum. Ir
landa a cunoscut agitația unei 
confruntări generate de proiec
tul guvernamental de înlocuire 
a sistemului electoral în vigoare, 
cu un altul inspirat din formu
lele britanice. Guvernul își lega

de acest proiect speranța de a 
consolida pozițiile sale parla
mentare. Dar proiectul a fost 
respins cu o majoritate de 
234 398 voturi. „Verdiclul clar 
și fără echîvoc exprimat de po
por, este un vor categoric de 
neîncredere în actualul guvern' 
— a afirmat liderul opoziției.

lumina tiparului relatează des
pre organizarea noului Partid 
Comunist German (D.K.P.) în 
toate landurile vest-germane 
s-au format consilii ale partidu
lui, în rîndurile lor intrînd nu
meroși tineri. „Noi am înființat 
un nou partid comunist pentru 
că considerăm acest lucru ne

Tur de orizont
Guvernul a interpretat, însă, 
după alte criterii rezultatul re
ferendumului. El nu apreciază 
verdictul urnelor ca un veto la 
adresă întregii sale politici ci, 
pur și simplu, ca un accident 
politic oarecare care nu se 
poate solda cu părăsirea pu
terii. Echipa ministerială pare 
decisă să nu anticipeze alege
rile generale (prevăzute pentru 
1970) si intenționează să se ba
zeze deocamdată pe majorita
tea parlamentară de care dis
pune.

• INFORMAȚII care au văzu*

cesar din punct de vedere po- 
litic și pentru că momentul ni 
s-a părut potrivit pentru aceas
ta' — a crătat Georg Polikeit, 
unul din conducătorii D.K.P. 
L’Hurranjfe — care a publicat 
o corespondență pe această 
temă — relevă constituirea a 
133 comitete districtuale și oră
șenești ale D.K.P. inclusiv în 
centre importante ca Munchen, 
Hcmburc, Numberg și altele.

Frankfurter Allgemeine in
formează că ordinul de aresta
re emis în urmă cu 14 ani îm
potriva lui Max Reimann a

fost anulat la propunerea pro
curaturii federale.

• DISPUTA pentru Sabah se 
menține în limitele protestelor 
diplomatice și ale amenințări
lor verbale. Malayezia a refu
zat propunerea filipineză de a 
organiza tratative bilaterale ia 
nivel ministerial. „Negocierile 
nu pot duce la rezultate utile* 
— se afirmă la Kuala Lumpur. 
Anterior, Malayezia acceptase 
convorbiri cu Filipinele, punînd 
o singură condiție : să nu fie 
examinată problema Sabahu- 
lui. Or, tocmai acest teritoriu, 
revendicat de Filipine, reprezin
tă mărul discordiei. Despre ce 
altceva ar fi putut discuta cei 
doi miniștri ?

La Manila tonul rămîne ferm 
și oficialitățile afirmă că nu vor 
renunța la cererile lor. Șansele 
unei reglementări negociate 
sînt minime — se recunoaște în 
ambele capitale. Aplanarea 
divergentelor va fi lăsată în 
seama timpului care lecuiește 
toate rănile ?

EUGENIU OBREA

ROMA 20. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Participant» la lucrările celei de-a 
51-a sesiuni a Consiliului Organi
zației Națiunilor Unite pentru ali
mentație si agricultură (F.A.O.) își 
continuă dezbaterile asupra planu
lui de reorganizare a F.A.O., viito
rului campaniei mondiale împotri
va foamei, aplicării de către 
F.A.O. a Declarației O.N.U. 
privind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
organizării celui de-al doilea 
Congres mondial al alimentației 
și a Conferinței mondiale în do
meniul învățămîntului agricol, 
cooperării cu UNESCO și Orga
nizația Internațională a Muncii 
în probleme de învățămînt știin
ță și pregătire profesională, în 
agricultură etc.

Luînd cuvântul Ia punctul pri
vind reorganizarea structurii 
F.A.O., șeful delegației române, 
prof. David Davidescu, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, a spus, între altele : 
„Considerăm că reorganizarea în

Demonstrații 
antirăzboinice 

in Japonia

sensul sporirii activității operațio
nale pe teren, ceea ce în sine 
este un fapt pozitiv, nu trebuie 
nicidecum să reducă în ansam
blu funcția F.A.O., centru care 
să ofere țărilor membre cunoștin
țele valoroase cu caracter tehnic, 
științific și social-economic la 
nivel mondial în diferite sectoa
re. România își exprimă, în ge
neral, acordul cu structura pro
pusă". Subliniind că menținerea 
și sporirea eficacității acțiunii re
gionale a F.A.O. rămîne indis
pensabilă, delegatul român a 
menționat utilitatea de a se scoa
te în evidență problemele actua
le de interes major pentru țările 
din regiunea europeană, dega- 
jîndu-se astfel posibilitățile reale 
de cooperare fructuoasă între ță
rile membre.

La punctul de pe ordinea de 
zi a lucrărilor Consiliului F.A.O. 
privind perspectivele campaniei 
mondiale împotriva foametei, a 
luat cuvîntul dr. Octavian Fene- 
șan, secretarul Comitetului Națio
nal Român pentru F.A.O. Re
prezentantul român a arătat ne
cesitatea ca F.A.O. să-și îndrep
te fondurile spre desfășurarea 
unor activități proprii de asis
tență tehnică, în afara celor pre
văzute de programul Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare, asigu- 
rînd țărilor membre consultații 
de înaltă competență pentru pro
blemele prioritare ce și le pro
pun spre rezolvare țările mem
bre.

BELGRAD 20. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Peste 100 000 de ce
tățeni din orașul Leskovac și îm
prejurimi, au participat duminică 
la marea adunare populară orga
nizată cu ocazia aniversării a 25 
de ani de la înființarea primei 
brigăzi de șoc din sudul Moraviei. 
Vorbind la mitingul de la Les 
kovac, losip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președin
te al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia s-a referit la o serie de 
probleme interne, precum și la 
principalele probleme ale situa
ției internaționale.

După miting, președintele Tito 
a avut o convorbire cu conducă
torii organelor locale de partid și 
de stat.

★
Populația Belgradului a sărbă

torit duminică cea de-a 24-a ani-

Plenara
ROMA 20. — Coresponden

tul Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite : La Roma s-au în
cheiat lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidu 
lui Socialist Italian al Unită
ții Proletare (P.S.I.U.P.).

Tullio Vecchietti, secretar 
general al partidului, care a 
prezentat un raport referitor 
la unele probleme de politică 
internă și internațională, a 
analizat situația economică și 
politică din Italia, arătând ne
cesitatea unei alternative la 
actuala politică de centru 
stingă, așa cum a reieșit în 
urma alegerilor politice gene 
rale din luna mai a.c. Vorbind 
despre unele probleme externe, 
Vecchietti a arătat că noua si
tuație internațională dovedește 
necesitatea stabilirii obiective
lor comune ale imenselor 
forțe socialiste și antiimperia- 
liste existente în lume. Unita-

versare a eliberării orașului de 
sub jugul fascist. La mormintele 
și monumentele închinate elibe
ratorilor orașului sau celor care 
s-au jertfit în lupta împotrivă 
cotropitorilor fasciști, au fost de
puse coroane și jerbe de flori.

Cu acest prilej, pe ecranele 
principalelor cinematografe din 
capitală a rulat în premieră fil
mul „Operația Belgrad", al re
gizorului Jika Mitrovici, consa
crat uneia din numeroasele ac
țiuni ale grupelor ilegale din ca
pitală împotriva cotropitorilor 
fasciști în 1943.

Tot la Belgrad s-a desfășurat 
și tradiționalul simpozion literar 
închinat eliberării orașului. La 
simpozion au participat poeți și 
scriitori din aproape 15 țări, 
printre care Republica Socialistă 
România.

P.S.I.U.P.
tea acestor forțe este o con
diție necesară pentru a învin
ge imperialismul și a crea noi 
perspective năzuințelor miliar
delor de oameni care refuză 
mizeria și foametea în țările 
înapoiate din punct de vedere 
economic, nedreptatea, deze
chilibrul social și noile forme 
de exploatare în țările capita
liste avansațe. Vorbitorul s-a 
pronunțat împotriva tendințe 
lor de menținere a echilibru
lui pe baza armelor atomice 
și a existenței blocurilor mili 
tare.

Plenara a aprobat tezele în 
vederea celui de-al doilea con
gres al P.S.I.U.P., care va 
avea loc la Napoli in zilele 
de 18—22 decembrie a.c. O co
misie restrînsă a fost însărci
nată cu redactarea definitivă 
a tezelor ce vor fi date publi
cității în zilele următoare.

Peste 29 000 persoane au 
demonstrat intr-una din su 
hurbiile orașului Tokio, pur
tând lozinci de condamnare a 
războiului dus de Statele Uni
te împotriva poporului vietna
mez și a prelungirii tratatului 
de securitate japono-american 
Poliția a intervenit arestând 
9 persoane.

Tot duminică, peste 1 500 de 
japonezi s-au întrunit în fața 
bazei aeriene americane de la 
Yokota., situată la 40 kilometri 
vest de Tokio, intr-un mi
ting urmat de o demonstra 
ție de protest împotriva pre
zenței bazelor militare ame
ricane în Japonia.

Consiliul General al Sindi
catelor din Japonia (SOHYO) 
a făcut, de asemenea cunos 
cut faptul că. pentru luni 21 
octombrie, declarată zi de lup
tă împotriva războiului, s-au 
programat demonstrații și în
truniri care urmează să aibă 
loc in întreaga țară.

• ÎN SEMN de solidaritate 
cu muncitorii greviști de la în
treprinderea „Venus" — cea 
mai mare fabrică de încălță
minte din Ecuador — Federa
ția oamenilor muncii din pro
vincia Tunguraya a declarat o 
grevă. Greviștii de la „Venus“ 
revendică majorarea salariilor 
și încheierea unui nou contract 
colectiv de muncă. Muncitorii 
cer, de asemenea, guvernului să 
intervină pentru a obliga pa
tronatul să satisfacă cererile 
greviștilor.

® LA Sofia a fost semnat a- 
cordul privind schimburile de 
mărfuri și plăți între Bulgaria 
și India pe anii 1969—1973. Se 
prevede că anul viitor valoa
rea schimburilor de mărfuri va 
depăși 4S de milioane dolari, 
față de 26 milioane prevăzuți 
pentru anul 1968.

• PRIMUL transport de au
tomobile „Datsun“ fabricate de 
firma japoneză „Nisan“ este 
așteptat să sosească în portul 
iugoslav Rijeka. După firmele 
„Toyotau și „Mazda", „Nisan“ 
este a treia -firmă japoneză pro
ducătoare de automobile care

a încheiat un acord comercial 
cu Iugoslavia. Potrivit agenției 
Taniug, aceste livrări fac par
te dintr-un program mai larg 
de colaborare economică în di
ferite domenii, între cele două 
țări.

Luptele din delta 
Mekongului

• AGENȚIA France Presse 
anunță că forțele patriotice sud- 
vietnameze își continuă atacu
rile asupra pozițiilor trupelor a- 
mericane și saigoneze situate în 
diferite puncte strategice ale 
țării. în cursul zilei de 19 oc
tombrie și al nopții de sîmbătă 
spre duminică în delta fluviului 
Mekong au avut loc ciocniri 
soldate cu pierderi de ambele 
părți. Lupte au avut loc în spe
cial în apropierea orașului Cai 
Be, situat la 80 km. de Saigon. 
Ciocniri sporadice au fost sem
nalate, de asemenea, și în pro
vincia Thua Thien. în partea de 
nord-est a țării patrioții au su
pus unui bombardament cu ra
chete baza americană de la 
Bicn Hoa.

• AGENȚIA M.E.N. anunță că 
sîmbătă seara a avut Ioc o șe
dință a C.C. ai Uniunii Socia
liste Arabe fU_S.A.), în care au 
fost aleși opt din cei zece 
membri ai Comitetului Executiv 
Suprem, cea mai înaltă instanță 
a Uniunii Socialiste Arabe. Doi 
candidați nu au obținut majo
ritatea necesară.

Printre cei aleși se află : Aii 
Sabri, fost secretar general al 
U.S.A. ; Hussein el Chafei. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Mahmud Fawzi, consilier 
al președintelui Nasser pentru 
afacerile externe, Anwar el Sa
dat, președintele Adunării Na
ționale.

Comitetul Central se va în
truni miercuri pentru a proceda 
la alegerea celorlalți doi mem
bri ai Comitetului Executiv. Vor 
fi, de asemenea, aleși patru su
pleant!.

• COMITETUL național al 
sindicatelor muncitorilor din in
dustria metalurgică din Anglia 
a hotărît să amine greva ce 
urma să înceapă luni, in spri
jinul revendicărilor pentru îm
bunătățirea salariilor și condiții
lor de muncă. Comitetul se va 
întruni din nou la 4 noiembrie, 
cînd va lua o hotărîre definitivă, 
între timp. tratativele dintre 
sindicate și patronat vor con
tinua.

Jacquelinne 
Kennedy 

s-a recăsătorit
• DUMINICA a avut loc tn 

insula Skorpios din Marea Io
nică. căsătoria cunoscutului ar
mator grec Onassis cu Jaque-

linne Kennedy, văduva fostului 
președinte al S.U.A., John 
Fitzgerald Kennedy.

La ceremonia desfășurată pe 
insula Skorpios, au luat parte 
un număr restrins de prieteni 
și rude ale celor doi.
• CABINA spațială „A- 

pollo-7" a început duminică cea 
de-a noua zi a zborului tn jurul 
Pămintului, care urmează să se 
încheie marți dimineața, prin 
amerizarea în regiunea Antile- 
lor. După cum anunță condu
cerea N.A.S.A., cei trei cosmo- 
nauți americani au semnalat 
ivirea unor complicații fiziolo
gice datorate unei stări gripale, 
care s-a manifestat încă din 
prima zi a lansării. Ei s-au de
clarat foarte îngrijorați, expri- 
mîndu-și temerea că, în cursul 
întoarcerii pe Pămînt, schimbă
rile violente ale presiunii at
mosferice le-ar putea provoca 
spargerea timpanelor.

seu ic rt

R. D. GERMANA. Peisaj din Dresda

Marțea trecută, 
timp de cîteva ore, 
cei 20 000 de locui
tori ai principatului 
Lichtenstein au tră
it sub imperiul pa
nicii. Mulți dintre ei 
credeau că asistă la 
începutul unui răz
boi cu vecinii elve
țieni.

Stațiunea turistică 
Malbun s-a văzut, 
deodată, ținta tiru
lui artileriei elve
țiene din direcția 
Luziensteig. Șase o- 
buze au explodat în 
aer, alte cîteva pe 
sol. Victime nu au 
fost semnalate iar 
pagubele materiale 
au fost foarte mo
deste. Panica a luat 
însă proporții. Ea 
a atins apogeul a- 
tunci, cînd deasu
pra cerului Lichten- 
steinului au apărut 
două escadrile ale 
aviației elvețiene.

Telefoanele ofici

alităților au început 
să zbîrnîie, au fost 
chemate cele două 
posturi de frontie
ră elvețiene. După 
patru ore, populația 
micului principat 
care luase, în parte, 
drumul adăposturi
lor subterane, a fost 
readusă la calm. Un

bilitățile acestei e- 
rori). Cît privește 
prezența escadrilelor 
elvețiene tocmai în 
respectivele mo
mente de panică, a- 
ceasta a fost pur și 
simplu o coinciden
tă. Avioanele mili
tare elvețiene au 
dreptul, printr-o

EROAREA
comunicat transmis 
prin radio lămurea 
episodul. Era vorba 
de o greșeală de tir 
a unităților elveție
ne de artilerie care 
făceau exerciții în 
zona Luziensteig (o 
anchetă ulterioară 
urmează să elucide
ze în amănunțime 
cauzele și responsa

convenție bilaterală, 
să survoleze spațiul 
aerian al Lichtens- 
teinului.

Dacă pentru locui
torii din Lichtens
tein totul s-a sfîrșit 
cu bine, pentru u- 
nul dintre ei totul 
s-a terminat exce
lent. Werner Tramm 
proprietarul celor

două restaurante din 
Malbun, a realizai 
în seara zilei de po 
mină și în ziua ur 
mătoare cîștiguri de 
aproape patru or 
mai mari decît îr 
împrejurări obișnui 
te. Un număr re 
cord de turiști, sta 
ționați în alte mi' 
localități ale prinr 
patului și-au »ntr< 
rupt obișnuitele pa 
tide de cărți sau ru 
letă din cazinouri c 
să alerge la lor 
unde au căzui obv 
zele. Unrîe gu 
rele" afirmă c
Werner Tramm s»
gîndește să-i trimi'1' 
un dar ofițerului el 
vețian care a dirija 
tirul eronat. NuJ 
exclus ca asemenea 
supoziții să se do
vedească exacte.

EM. RUCAR
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