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TEMELIA DE NECLINTIT A UNITĂȚ

Se împlinesc trei ani de la Con
sfătuirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești care a 
avut loc la Moscova — eveniment 
de însemnătate istorică în viața și 
dezvoltarea partidelor comuniste din 
întreaga lume, în lupta popoarelor 
pentru pace și socialism.

In zilele noastre se realizează o 
uriașă cotitură în destinele popoare
lor, omenirea trăiește un adînc 
proces de înnoire — trecerea de la 
capitalism la socialism — și este 
meritul Consfătuirii de a fi supus 
unei analize științifice multilaterale 
acest proces de o complexitate fără 
precedent, dînd răspunsuri științific 
fundamentate celor mai importante 
probleme ale contemporaneității.

Maturitatea și forța ideologică a 
partidelor comuniste și muncito
rești, democratismul profund care a 
caracterizat lucrările acestui for 
mondial al mișcării comuniste, con
tribuția adusă de fiecare partid au 
asigurat elaborarea Declarației Con
sfătuirii. care constituie rodul înțe
lepciunii colective a tuturor parti
delor frățești.

Acum, la trei ani de la adoptarea 
Declarației, apare cu și mai mare 
claritate însemnătatea teoretică și 
practică a acestui document — Charta 
mișcării comuniste internaționale — 
care a adus o contribuție de preț la 
îmbogățirea tezaurului marxism-le- 
ninismului. S-a dovedit încă o dată 
puterea de analiză și de previziune 
științifică, caracteristică învățăturii 
marxist-leniniste, cum poate avea 
numai o teorie indisolubil legată de 
realitate, o teorie care pornește de 
la viață, străină oricărei dogme, ca
pabilă, așa cum cerea Lenin, să sin
tetizeze trăsăturile fundamentale ale 
momentului respectiv, să analizeze 
just modificările ce apar în cursul 
evoluției istorice și să tragă pe a- 
eeastă bază concluzii teoretice șl 
practice corespunzătoare.

Definind epoca contemporană ca 
epocă a luptei celor două sisteme 
onuse, a revoluțiilor socialiste și a 
revoluțiilor de eliberare națională, a 
prăbușirii imperialismului, a lichi
dării sistemului colonial, epoca tre
cerii a noi și noi popoare pe calea 
socialismului și a triumfului comu
nismului pe scară mondială, Decla
rația Consfătuirii a subliniat, ca o 
caracteristică fundamentală a zilelor 
noastre, procesul de transformare a 
sistemului socialist mondial, a for
țelor care luptă împotriva imperia
lismului, pentru socialism, în facto
rul hotărîtor al dezvoltării societății 
omenești.

întreaga experiență a mișcării co
muniste demonstrează necesitatea ca 
partidele comuniste și muncitorești 
să țină seama de realitățile obiec
tive, de stadiul evoluției sociale, de 
particularitățile etapei istorice date, 
știut fiind că ignorarea acestora nu 
poate duce decît la greșeli din cele 
mai serioase.

Consfătuirea a arătat că principala 
contradicție a timpurilor noastre 
este contradicția dintre capitalism și 
socialism, iar principala forță mo
trice a progresului omenirii — clasa 
muncitoare internațională și siste
mul mondial socialist.

Pentru prima oară în istorie și ca 
rezultat al profundelor schimbări în 
lumea contemporană, socialismul a 
dobîndit superioritatea în raportul 
de forțe pe arena internațională. In 
aceste condiții noi, au crescut și 
cresc posibilitățile clasei muncitoare, 
ale popoarelor de a impune rezolva
rea celor mai importante probleme 
ale vieții sociale corespunzător inte
reselor lor.

Criteriul suprem al oricărei teze 
teoretice îl constituie practica, ex
periența. Și tocmai experiența vieții, 
a evenimentelor petrecute în acești 
ani a verificat justețea și valabili
tatea aprecierilor Consfătuirii. In 
acești ani s-au întărit pozițiile so
cialismului în lume, partidele co
muniste și muncitorești au obținut 
succese importante, au crescut rîn- 
durile și influența lor, a obținut noi 
victorii mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor, s-au consolidat 
legăturile dintre forțele antiimperia- 
liste de pe arena mondială, au cu
prins mase tot mai largi ideile luptei 
pentru pace, ale coexistenței pașnice.

Alături de celelalte partide fră-

(Articol publicat în revista 
„Probleme ale păcii și socialis
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țești, Partidul Muncitoresc Romîn 
vede în Declarația Consfătuirii din 
1960 o călăuză în acțiune, iar în a- 
plicarea concluziilor și aprecierilor 
acesteia — premisa cuceririi unor 
noi victorii în lupta pentru pace și 
socialism.

I
Consfătuirea din 1960 a apreciat 

că problema cea mai arzătoare a 
zilelor noastre este apărarea păcii și 
a pus ca sarcină fundamentală par
tidelor comuniste lupta pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război mon
dial. Ea a oglindit fermitatea cu 
care partidele marxist-leniniste, răs
punzând încrederii popoarelor, țin în 
mîinile lor steagul luptei pentru 
pace.

Intemeindu-se pe analiza științi
fică a caracteristicilor epocii și ale 
raportului de forțe actual, Consfă
tuirea de la Moscova a tras conclu
zia că forțele păcii sînt astăzi mai 
puternice decît ale războiului și au 
capacitatea să zădărnicească încer
cările imperialismului de a dezlănțui 
un nou război mondial — procesul 
de creștere continuă a acestor forțe 
creînd posibilități reale de a exclude 
războiul mondial din viața societății 
încă înaintea victoriei socialismului 
pe întregul glob pămîntesc.

Desigur, natura imperialismului se 
menține neschimbată'; atîta' timp 
cît dăinuie imperialismul se va men
ține și terenul pentru războaie agre
sive. O expresie a acestei realități 
este politica cercurilor ultrareacțio- 
nare, a așa-zișilor „turbați“, care 
pledează pentru continuarea cursei 
înarmărilor, menținerea blocurilor 
militare, a bazelor de pe teritorii 
străine, pentru imixtiuni în trebu
rile interne ale altor popoare.

Dar imperialismul nu mai este azi 
sistemul unic sau atotputernic pe 
globul pămîntesc. Posibilitatea nu 
numai de a preîntîmpina, ci și de 
a exclude războiul mondial din viața 
societății pornește tocmai de la 
luarea în considerare a profundelor 
modificări petrecute în lumea de azi, 
de la faptul că întărirea continuă a 
forțelor socialismului și păcii, care 
cuprind lagărul socialist, clasa mun
citoare internațională, mișcarea de 
eliberare națională, mișcarea demo
cratică pentru pace, esta un proces 
ireversibil și că superioritatea aces
tora în raportul mondial de forțe se 
va accentua tot mai mult. Concomi
tent cu creșterea forțelor socialis
mului se adîncește continuu criza 
generală a capitalismului, se ascut 
contradicțiile sale inerente, are loc 
prăbușirea sistemului colonial, se 
intensifică criza politicii șl a ideo
logiei burgheze.

~ Popoarele lumii nu vor și nu pot 
să se resemneze cu perspectiva unei 
noi conflagrații mondiale, care, în 
actualele condiții de dezvoltare a 
științei și tehnicii, s-ar transforma 
în mod inevitabil într-un război 
termonuclear și s-ar solda cu urmări 
catastrofale incalculabile, cu exter
minarea a sute de milioane de oa
meni, distrugerea unor țări și popu
lații, a marilor centre ale civiliza
ției. Prevăzînd o asemenea evoluție 
a tehnicii militare, Lenin spunea 
încă în 1916, după cum relatează 
Krupskaia, că tehnica contemporană 
contribuie din ce în ce mai mult la 
caracterul distrugător al războiului, 
dar că va veni o vreme cînd războiul 
va deveni atît de distrugător încît 
va fi în general imposibil.

Conștiente de răspunderea istorică 
ce le revine pentru soarta propriilor 
popoare și ca exponente ale viitoru
lui omenirii, partidele comuniste, 
țările lagărului socialist consideră 
ca o datorie primordială să dezvă
luie proporțiile reale ale primejdiei 
războiului termonuclear și să lupte 
cu cea mai mare energie, unind cele 
mai largi forțe, pentru a face impo
sibilă declanșarea sa — și aceasta 
acum, fără a aștepta să cadă bom
bele termonucleare.

Ideea fundamentală a Declarației 
în problema păcii — războiul mon
dial poate fi evitat prin lupta unită 
și energică a tuturor forțelor păcii 
— s-a dovedit o idee mobilizatoare, 

opusă fatalismului și pasivității, o 
idee care dinamizează popoarele, le 
inspiră încredere în propriile forțe, 
le ridică la luptă activă, hotărîtă 
împotriva imperialismului, spre a 
nu-i permite să împingă omenirea 
în prăpastie.

Este cunoscut că în întreaga pe
rioadă postbelică nu au lipsit mo
mentele de gravă încordare, perico
lele acute pentru pacea lumii. In 
timpul conflictului din Marea Carai
bilor, popoarele au fost puse în fața 
primejdiei iminente a războiului 
mondial termonuclear. In această 
situație gravă, Uniunea Sovietică a 
dat dovadă de un înalt simț de răs
pundere pentru soarta omenirii ; 
prin tratative s-a reușit prevenirea 
catastrofei, a fost menținută pacea, 
fiind apărate totodată independența 
și cuceririle eroicului popor cuban. 
Unul din principalele rezultate ale 
acestei perioade este tocmai evitarea 
războiului mondial și salvgardarea 
păcii, lichidarea unui șir de focare 
locale ale războiului, îngustarea po
sibilităților de acțiune ale cercurilor 
militariste agresive, cucerirea de noi 
poziții de către forțele păcii.

Desigur, aceste rezultate nu pot 
constitui motiv de autoliniștire, de 
slăbire a vigilenței. Este de neștir
bită actualitate aprecierea Consfă
tuirii potrivit căreia „a lupta pentru 
pace astăzi înseamnă a da dovadă 
de cea mai mare vigilență, a de
masca neobosit politica imperialis
mului, a urmări cu atenție uneltirile 
și mașinațiile ațîțătorilor la război, 
a îidica mînia sfîntă a popoarelor 
împotriva acelora care se orientează 
spre război, a întări organizarea 
tuturor forțelor iubitoare de pace, a 
intensifica neîntrerupt acțiunile ho- 
tărîte ale maselor pentru apărarea 
păcii, a consolida colaborarea cu 
toate statele care nu sînt interesate 
în noi războaie“.

Militînd pentru salvgardarea păcii, 
țările socialiste manifestă grija cu
venită pentru asigurarea capacității 
de apărare spre a fi oricînd gata să 
aea o ripostă nimicitoare unei agre
siuni. In această privință o uriașă 
însemnătate o au spulberarea mo
nopolului șl lichidarea superiorității 
nucleare a S.U.A., existența gigan
ticei forțe racheto-nucleare făurită 
de către Uniunea Sovietică și pusă 
în slujba păcii, a securității tuturor 
țărilor socialiste și a altor țări care 
luptă pentru libertate și indepen
dența lor.

întregul curs al evenimentelor in
ternaționale din acești ani demon
strează justețea concluziei Consfă
tuirii care a subliniat că principiul 
coexistenței pașnice între cele două 
sisteme mondiale opuse constituie 
temelia de neclintit a politicii ex
terne a statelor socialiste și a orien
tat țările socialiste, partidele comu
niste și muncitorești să urmeze linia 
coexistenței pașnice ca linie gene
rală a politicii lor internaționale.

Opiniei publice mondiale îi apare 
cu tot mai multă claritate că astăzi 
există o singură alternativă — ori 
coexistența pașnică dintre statele cu 
orînduiri sociale diferite, ori cata
strofa unui război nimicitor. Aceasta 
și explică uriașa răspîndire și forță 
de atracție a ideii de coexistență 
care, impunîndu-se ca unicul prin
cipiu just și rațional în relațiile in
ternaționale, a cucerit de partea sa 
mase din cele mai largi, pături și 
categorii sociale din cele mai dife
rite, oameni de diverse concepții 
politice, religioase, filozofice.

Avînd la baza politicii sale ex
terne unitatea strînsă cu celelalte 
țări socialiste, solidaritatea și cola
borarea cu toate forțele păcii și pro
gresului, R. P. Romînă desfășoară o 
activitate intensă, perseverentă 
pentru promovarea principiilor co
existenței pașnice în viața interna
țională. Această politică se exprimă 
în inițiativele diplomatice ale țării 
noastre, în contribuția pe care o 
aduce la rezolvarea problemelor li
tigioase și în eforturile pentru con
tinua dezvoltare a legăturilor eco
nomice, schimburilor științifice șl 
culturale cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială. R. P. Ro
mînă întreține astăzi legături econo-
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mice cu peste 80 de state pe baza 
avantajului reciproc, corespunzător 
intereselor apropierii între popoare 
și colaborării internaționale. Prac
tica arată că dezvoltarea unor ase
menea relații duîe la eliminarea 
unor reziduuri ale războiului rece, 
favorizează conviețuirea pașnică în
tre state.

Promovarea principiilor coexisten
ței pașnice și implicit recunoașterea 
că războiul mondial nu poate fi 
calea rezolvării problemelor inter
naționale litigioase impun ca singu
rul mijloc pentru soluționarea aces
tor probleme calea tratativelor.

Desigur, aceasta nu este o cale 
netedă, fără asperități. Ea cere sta
telor socialiste să depună eforturi 
perseverente, să manifeste spirit de 
inițiativă, să accepte și compromi
suri rezonabile, să folosească contra
dicțiile din lagărul imperialist pen
tru a izola pe adepții „balansării pe 
marginea prăpastiei războiului“, ți- 
nînd seama că chiar și în rîndurile 
cercurilor conducătoare din țările 
N.A.T.O. există oameni care, mani- 
festînd luciditate față de pericolele 
războiului nuclear pentru propriile 
lor țări, înclină spre o politică mai 
rațională și se pronunță pentru evi
tarea războiului.

Mijlocul radical pentru excluderea 
a înseși posibilităților de ducere a 
războiului îl constituie dezarmarea 
generală și totală. In această pri
vință, așa cum a apreciat Consfătui
rea din 1960, realizarea programului 
de dezarmare generală preconizat 
de U.R.S.S. și susținut de celelalte 
țări socialiste ar avea o importanță 
istorică p^entru destinele omenirii. 
Este' semnificativăjp pțmtru deplasă
rile produse în acești ani, poziția 
favorabilă dezarmării exprimată de 
diferite state, inclusiv state nesocia- 
liste. Acțiunile combative de masă 
desfășurate în forme din cele mai 
diverse — demonstrații, „marșuri ale 
păcii“, acțiuni împotriva amplasării 
de arme atomice, împotriva bazelor 
militare — reflectă hotărîrea de 
luptă a păturilor largi populare pen
tru înfăptuirea dezarmării.

Prin înseși obiectivele ei, lupta 
pentru dezarmare are un caracter 
antiimperialist, este o parte inte
grantă a luptei forțelor păcii și pro
gresului împotriva imperialismului, 
în tratative, în foruri internaționale, 
în organizațiile mondiale, ca și în 
acțiunile de masă, țările socialiste, 
partidele comuniste și muncitorești 
militează insistent pentru lozinca 
dezarmării, ca lozincă de luptă care, 
mobilizînd mase din ce în ce mai 
largi împotriva cursei înarmărilor, a 
poverilor legate de aceasta, lovește 
în politica celor mai agresive cercuri 
imperialiste, Ie îngreuiază posibili
tățile de acțiune.

Cu un profund realism, Consfă
tuirea din 1960 a arătat totodată că 
acest obiectiv istoric nu va putea 
fi realizat după principiul „totul sau 
nimic“, că sarcina țărilor socialiste 
și a tuturor forțelor păcii este de a 
înainta cu răbdare, pas cu pas, pe 
calea luptei pentru înfăptuirea de
zarmării. Așa cum sublinia Decla
rația, „lupta trebuie dusă cu am
ploare crescîndă, urmărind cu per
severență rezultate reale : interzice
rea experiențelor cu arme nucleare 
și a fabricării acestor arme, lichida
rea blocurilor militare șl a bazelor 
militare de pe teritoriile străine, 
reducerea considerabilă a forțelor 
armate și a armamentelor, netezin- 
du-se astfel calea spre dezarmarea 
generală“.

Tocmai prin această prismă pri
vesc partidele comuniste încheierea 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arme nucleare în 
cele trei medii. El constituie un 
succes al politicii de coexistență paș
nică, un factor pozitiv al vieții in
ternaționale cu toate limitele sale, 
deși nu se referă la experiențele 
subterane și nu rezolvă problemele 
majore ale luptei pentru preîntîm- 
pinarea războiului mondial. Practic, 
el pune capăt exploziilor nucleare 
care contaminau cu depuneri radio
active aerul, apa, alimentele și pri
mejduiau astfel, chiar în timp de 
pace, sănătatea oamenilor. Pe plan 
politic, Tratatul marchează un pas 
în direcția destinderii încordării, 
creează premise pentru abordarea 
cu succes și a altor probleme inter
naționale litigioase.

(Continuare în pag. III-a)

Combinatul de celuloză și hîrtie din Suceava (Foto : GH. VINȚILĂ)

Arături de toamnă 
pe supraîețe întinse

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
în regiunea Suceava, mecanizatorii din 
gospodăriile de stat și S.M.T. desfășoară 
o vie activitate pentru executarea la 
timp a arăturilor de toamnă. Pînă în 
seara zilei de 2 noiembrie, pe ogoarele 
gospodăriilor colective din raionul Do- 
rohoi se executaseră arături pe 58 la 
sută din suprafața planificată, raionul 
situîndu-se fruntaș pe regiune.

Brigăzile de mecanizatori care lu
crează pe ogoarele gospodăriilor colec
tive din Cristinești, Hilișeu și Ibănești 
au obținut cele mai frumoase rezultate, 
fiind pe terminate cu această lucrare.

formații de teatru amator 
în întrecere

TOPLIȚA (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri în 6 centre din raionul To- 
plița s-a desfășurat faza interco- 
munală și interîntreprinderi a con
cursului regional al formațiilor de 
teatru amator. La clubul munci
toresc de pe lîngâ C.I.L.-Gălăuțaș, 
sute de spectatori au putut urmări 
spectacolele forestierilor din Topli- 
ța, Răstolița și din alte localități. 
La Stînceni-centru s-au întrecut 
cele trei echipe de teatru ale cămi
nelor culturale din satele aparțină
toare, precum și cele din Lunca Bra
dului și Călimănel.

Ecouri J Sprijin mai eficient acțiunii 
de ridicare a calificării

Intr-o serie
/Î8i de articole pu-

că carintBtB “i,cia“itaPulto
tcWeîr „Scînteia", to-

A.

- rays8 varași din dife-
rite întreppin- 
deri au formu- 
lat observații 
și propuneri 

care se referă la activitatea desfă
șurată de direcția noastră pe linia 
ridicării nivelului tehnico-profesio- 
nal al muncitorilor. Voi încerca să 
răspund unor sugestii făcute în ar
ticole publicate în cadrul rubricii 
„Calificarea — în pas cu cerințele 
tehnicii noi“ și să redau cîteva din 
preocupările Direcției personal și 
învățămînt din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini în domeniul 
calificării și ridicării calificării 
muncitorilor.

Sugestii de care vom ține seama
Colectivul editurii noastre urmărește 

cu interes discuția organizată de 
ziarul „Scînteia" în legătură cu ridica
rea calificării muncitorilor. Multe dintre 
articolele publicate cuprind, pe lîngă 
aprecieri pozitive, observații și su
gestii cu privire la literatura teh
nică apărută, la cărțile tehnice de spe
cialitate de care au nevoie muncitorii 
dintr-o întreprindere sau alta pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele tehnico-pro- 
fesionale.

In ultimul timp, în Editura tehnică 
au apărut numeroase cărți folosi
toare muncitorilor dornici să-și ri
dice calificarea. Menționăm lucrările 
„Turnarea în forme întărite cu bioxid 
de carbon", „Cartea muncitorului de la 
tratamente termice“, „Cartea cazangiu
lui", „Găurirea", „Desen tehnic indus
trial pentru muncitori", „Debitarea me
talelor", „Cartea sculerului", „Utilajul 
secțiilor galvanice" și altele. Ele.au fost 
apreciate. Ne străduim să publicăm cît 
mai multe asemenea lucrări.

Ne bucură faptul că muncitorii de la 
turnătoria de metale și aliaje neferoase 
a Șantierului naval-Galați au primit cu 
interes deosebit „Cartea turnătorului" 
de C. Rădulescu și S. Vulcan, apărută 
recent. Ei au propus, totodată, ca edi
tura noastră să publice lucrări aparte 
despre turnarea metalelor neferoase și 
metodele care pot fi utilizate pentru 
economisirea metalelor și aliajelor nefe
roase. Ne-a reținut atenția și sugestia in
ginerilor S. Scraba și V. David, de la 
Uzinele de utilaj petrolier-Tîrgoviște, de

8 000 m forați în plus

Din datele primite de la direcția 
de specialitate din Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei rezultă 
că sondorii de pe cuprinsul țării au 
forat, în cele zece luni care au tre
cut din acest an, peste prevederile 
planului, mai mult de 8 000 m.

Paralel cu depășirea planului de 
foraj, ei au obținut succese și în re
ducerea prețului de cost. Astfel, va
loarea economiilor realizate în pri
mele 9 luni ale anului prin reduce
rea costului forajului se ridică la a- 
proape 30 milioane lei.

Cronica unei di mi ne ii de duminică
Craiovenii s-au putut 

convinge anul acesta, o- 
dată în plus, de adevă
rul celor arătate de me
teorologi și geografi ; 
toamna prin partea lo
cului este mai lungă de
cît în alte regiuni ale 
țării, temperatura fiind 
în aceste zile destul de 
ridicată. Există așadar 
motiv să începem croni
ca unei zile de repaus 
cu interesul, localnicilor 
pentru turism.

Ora 7 dimineața. în 
fața Agenției O.N.T.- 
Carpați îi întîlnim pe 
Marin Tomescu, munci
tor la întreprinderea 
șantiere construcții mon
taje, pe Vasile Rusu, 
maistru la Uzinele „7 
Noiembrie", și alții. Ex
cursiile duminicale au 
devenit o obișnuință 
pentru ei. 6 autocare — 
un adevărat tren auto — 
dau semnalul de plecare. 
Un lucrător al agenției 
le urează călătorie plă
cută, apoi ne explică iti- 
nerariul : 260 de turiști 
vor vizita Bucureștiul și 
vor asista din tribunele 
stadionului 23 August la 
meciul de fotbal R. P.

Romînă-Danemarca, iar 
110 vor vizita Valea 
Prahovei, Brașovul, Va
lea Oltului.

Orașul a avut ieri, la 
rîndul lui, numeroși oas
peți : colectiviști din sa
tele învecinate, din ra
ioanele Băilești și Fi- 
liași, turiști din Tr. Se
verin și Tg. Jiu, sportivi 
din Brașov, Hunedoara 
și Arad. La ora 8 dimi
neața s-au deschis por
țile expoziției agricole 
regionale. Un grup de 
vizitatori ascultă cu a- 
tenție explicațiile ghidu
lui despre felul cum au 
muncit gospodăriile co
lective din raionul Se- 
garcea. Aproape în a- 
celași timp, în sălile 
Muzeului de artă pu
teau fi văzuți Ion An
tonescu din Tr. Seve
rin și Petre Muscalu, co
lectivist din Filiași, ad- 
mirînd tablourile maeș
trilor artei noastre din a 
doua jumătate a secolu
lui trecut. Pește 120 de 
vizitatori s-au perindat 
prin sălile muzeului in 
primele ore ale dimi
neții.

O primă problemă la care mă voi 
referi este aceea ridicată de ingine
rii Silvestru Scraba și Vasile David 
de la Uzinele de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. Intr-unui din articolele 
publicate ei au subliniat necesitatea 
acordării unui sprijin mai eficient 
din partea ministerului în domeniul 
îmbunătățirii conținutului cursurilor 
de ridicare a calificării. Firește, în 
această privință sînt încă multe 
de făcut — observația fiind bine
venită. Cursurile de ridicare a cali
ficării organizate de conducerile ad
ministrative în colaborare cu comi
tetele sindicatelor au luat o mare 
amploare în întreprinderi ; aceste 
cursuri cuprind o masă largă de 
muncitori, ridică probleme variate 
și, de aceea, ele trebuie să stea mai 
mult decît pînă acum în atenția 
noastră. Nouă ne revine sarcina de 
a asigura acestor cursuri o orientare

a se edita lucrări despre tratamentele 
termice și termochimice moderne. Alți 
tovarăși au subliniat necesitatea de a se 
publica lucrări despre unele procedee 
tehnologice noi, care se aplică în între
prinderi, cum este turnarea sub presiune 
și altele.

Sînt îndreptățite și observațiile privind 
îmbunătățirea și completarea lucrărilor 
destinate muncitorilor cu noutățile teh
nice care apar mereu în meseriile res
pective. Ținem să precizăm că în ul
tima vreme una din principalele noastre 
preocupări este ca, după prezentarea 
principiilor generale fundamentale, lu
crările pentru muncitori să înfățișeze, la 
un nivel accesibil, cele mai noi realizări 
din domeniul respectiv. Cu fiecare ree
ditare se fac completări, actualizări. Așa 
este cazul cu „Cartea strungarului", 
„Cartea rectificatorului" ș.a.

Extinderea continuă a tematicii edi
toriale are la bază consultarea largă a 
specialiștilor din producție, a muncito
rilor și tehnicienilor ; în acest scop au 
fost organizate numeroase consfătuiri. 
Sugestiilor venite din uzine, inspirate 
din necesitățile majore ale producției, 
le vor urma publicații corespunzătoare, 
întocmite de către specialiști. Pen
tru muncitorii din sectoarele de trata
mente termice va apărea lucrarea 
„Tratamente termice în atmosfere con
trolate“ de Al. Teodorescu, în care vor 
fj prezentate pe larg o serie de pro
cedee înaintate, instalațiile pentru a- 
ceste tratamente termice, tehnologia de 
tratament termic a diferitelor piese și

TELEGRAMĂ
Comitetului Central

al Partidului Comunist din Norvegia
OSLO

Cu prilejul marii voastre sărbători — aniversarea a 40 de ani de la 
crearea Partidului Comunist din Norvegia — Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn adresează comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii norvegieni un cald salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în lupta pe oare o duceți pentru 
apărarea drepturilor sociale și politice fundamentale ale poporului mun
citor norvegian, a suveranității și independenței Norvegiei, pentru pace, 
democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Desigur că din croni
ca noastră nu pot lipsi 
manifestările sportive de 
ieri dimineață. La ora 9, 
tribunele erau pline de 
suporterii veniți pentru 
a urmări întîlnirea de 
rugbi dintre echipele 
„Electroputere" și „Si- 
derurgistul“-Hunedoara.

Facem un scurt popas 
la casa de cultură a stu
denților. Echipa de dan
suri a Institutului Agro
nomic repetă un joc din 
Gorj. Se pregătește pen
tru viitorul concurs cul
tural-artistic al studen
ților.

La ora 11 iubitorii de 
muzică au umplut pînă 
la refuz sala filarmoni
cii. E și firesc : craio
venii au avut, în cadrul 
concertului dirijat de 
Victor Golescu, un oas
pete prețuit — pe Ze- 
naida Pally, artistă a po
porului din R. P. Ro
mînă.

...O dimineață dumini
cală ca oricare alta la 
Craiova...

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

cît mai corespunzătoare, de a ajuta 
întreprinderile să găsească formele 
cele mai potrivite cu cerințele pro
ducției și ale tehnicii noi, însfîrșit 
de a urmări concret eficiența lor în 
producție. Am reținut și sugestia ca 
direcția noastră să se ocupe mai 
mult de generalizarea . experienței 
bune, a formelor și a metodelor in
teresante folosite în diferite între
prinderi pentru ridicarea calificării.

Intr-un alt articol, strungarul 
Gheorghe Enache, tot de la Uzinele 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște, în
treba ce se poate face concret pen
tru ridicarea în continuare a nivelu
lui de pregătire profesională al mun-

Ing. CLAUDIU BEIU 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini

(Continuare în pag. Il-a)

metale etc. Pentru muncitorii din sec
țiile prelucrătoare, montaj, întreținere și 
reparații, va apărea volumul „Metale 
folosite în industrie" de V. Constantin 
și I. Dănescu, cuprinzînd cunoștințe 
despre metale, alegerea cea mai potri
vită a acestora, metodele de economi
sire sau înlocuire a metalelor scumpe. 
„Cartea oțelarului", „Toleranțe și ajus- 
taje", „Mașini de găurit cu coloană fa
bricate în R. P. Romînă", „Mașini de 
frezat fabricate în R.P. Romînă", „în
drumător pentru ridicarea calificării 
strungarilor" „îndrumător pentru ridi
carea calificării lăcătușilor de întreți
nere", „Montarea utilajelor tehnologice 
industriale", „Mecanizarea și automati
zarea lucrărilor de strungărie“ — sînt 
o parte din titlurile care vor apărea și 
care vor sta la îndemîna celor ce vor 
să-și îmbogățească cunoștințele, să-și ri
dice calificarea. Desigur, ëxemplele pot 
fi extinse și în alte domenii de specia
litate din industria energetică, electro
tehnică, chimică, din sectorul construc
ții etc. — domenii în care Editura teh
nică publică, de asemenea, numeroase 
lucrări menite să contribuie la ridicarea 
calificării profesionale a muncitorilor.

Sugestiile făcute în cadrul discuției 
din ziar ne sînt deosebit de utile și vom 
ține seama de ele la alcătuirea planuri
lor tematice de viitor. Am fi bucuroși 
să primim cît mai multe asemenea pro
puneri.

Ing. AUREL OPREAN 
director al Editurii tehnice
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VIAȚĂ DE PARTID

Noua

urmă 
ani’ 

la o 
mai-

oa- 
în- 
ce-

lor ce trebuie luate pentru ca să 
. sporim și mai mult contribuția bri
găzii la creșterea producției anima
liere. Comuniștii de aici au o bună

«te mmă

medie din Tg. Neamț, regiunea Baeau
(Foto i AGERPRES)

Uneori, cînd deschizi plicurile 
sosite la redacție, descoperi, ală
turi de filele de hârtie, o fotogra
fie, un portret. Sînt tovarăși de 
muncă ai corespondenților, 
meni înaintați spre care se 
dreaptă simpatia și prețuirea 
lor din jur.

Din poșta ultimei săptămîni
ales doar cîteva din aceste por
trete.

MAISTRUL
„Era o zi călduroasă cînd în 

hala strungăriei a intrat un tînăr 
cu zîmbetul pe față, de parcă ar 
fi spus : „Bine v-am găsit sănă
toși, băieți !“ Era fostul strungar 
Ștefan Anghel care în 

cu trei 
a plecat 
școală de 
ștri“.

Astfel își în
cepe scrisoarea 
corespondentul 
nostru C.. Dră- 
guilin, încercînd 
să creioneze 
profilul tova
rășului său de 
muncă de la 
Întreprinderea 
de carotaj și 
perforări din 

Ploiești. Din scrisoarea corespon
dentului se desprinde portretul 
unui om înaintat, care își pune la 
inimă problemele producției și, în 
primul rînd, calitatea produselor 
și ridicarea calificării.

„Mai erau unii muncitori — re
latează corespondentul — care 
spuneau : „lucrez de zece ani în 
felul acesta și totuși a mers“.

— Acum zece ani perforam la 
2 000 m adîncime, acum tindem 
spre 6 000 — răspundea prompt și 
hotărît tînărul maistru.

De la o săptămână la alta se 
simțea că oamenii își însușesc o 
nouă atitudine față de calitatea 
produselor.

Rînd cu rînd se conturează tot 
mai precis portretul maistrului 
Ștefan Anghel, ca inovator și ra- 
ționalizator, ca elev la școala me
die serală, ca un om sîrguincios și 
modest. „Pentru toate aceste me
rite comuniștii l-au ales membru 
în biroul organizației de partid 
din atelier“ — încheie corespon
dentul nostru.

FREZORUL
„Mașina de frezat la 

crează Cornel Iliescu 
operații complicate, dar 
una produsele lui obțin calificati
vul „foarte bine". Locul său 
muncă este

care lu- 
execută 

întotdea-

inovator și, totodată, un bun pe
dagog pentru elevii pe care, ca 
un părinte, îi ajută să ajungă 
muncitori cu o înaltă calificare.“

BRIGADIERUL

Un autor „colectiv“, și anume 
colectivul gazetei de perete de la 
G.A.C. „Victoria“ din comuna Mi
hai Bravu, raionul Istria, ne scrie 

despre Ion Cre- 
țu, șeful brigă
zii de cimp 
nr. 2.

„An de an — 
afirmă autorii 
scrisorii — bri
gada sa a fost 
fruntașă în toa
te campaniile 
agricole. Și în 
acest an, bri
gada a 2-a a 
terminat prima 
și în timp op
tim multe din-

agricole.“tre lucrările
Ce calități sînt înmănuncheate 

la acest om ? Corespondenții_noș- 
tri observă că : „deși tînăr, briga
dierul e un om foarte conștiincios,. 
dinamic și energic, dar, totodată, 
calm și hotărît în îndeplinirea 
sarcinilor. Analizînd temeinic si
tuația membrilor brigăzii a știut 
să îmbine interesul acestora cu 
nevoile gospodăriei, a reușit să 
aibă întotdeauna participarea cea 
mai bună la muncă."

DEPUTATUL

Gospodăria agricolă colectivă din
comuna Săcueni este una din gospo
dăriile dezvoltate din raionul Mar- 
ghita, regiunea Crișana. Ținînd sea- .......... ........
ma că în această gospodărie există pregătire și experiență în creș- 
mai multe brigăzi permanente, că în terea animalelor, răspund de cîte un 

grajd, ajută îngrijitorii în furajarea 
animalelor etc. Anul trecut, însă, 
nu s-a ținut seama întotdeauna de

fiecare brigadă se află mai mulți 
membri și candidați de partid, aci 
au fost create organizații de bază pe 
brigăzi ; anul trecut a luat ființă un factorii care influențează creșterea 
comitet de partid pe gospodărie, care producției de lapte, nu s-a realizat 
îndrumă și controlează activitatea o furajare diferențiată. Ce au făcut 
acestora. . și ce vor „face în viitor comuniștii

Pentru a cunoaște în ce stadiu se din brigadă pentru a asigura înlă
turarea acestor lipsuri — iată una

un
T „„..7 „X.j (2g 

model de ordine 
și curățenie, iar 
stegulețul 
„evidențiat 
producție"

de 
în 
a 

poposit la ma
șina sa pe tri
mestrul III al 
acestui an“.

In două fra
ze doar, strun
garul Marin 
Safar, de la U- 
zinele de utilaj 
petrolier din 
Tîrgoviște, își 

caracterizează tovarășul de mun
că. „Dar — completează cores
pondentul — frezorul este și un

Corespondentul nostru C. Pe- 
trovici din Iași n-a avut poate 
la îndemînă fotografia tov. Dumi
tru Florea despre care ne scrie. 
Dar și așa imaginea acestui om 
se conturează printre rînduri și 
parcă îl vedem aevea cu statura 
sa înaltă, cu vocea sa caldă, stînd 
de vorbă cu tovarășii săi de mun
că sau cu cetățenii din cartierul 
Nicolina. Maistru la Atelierele de 
reparat material rulant Nicolina, 
Dumitru Florea este deputat în 
circumscripția orășenească nr. 36 
din acest cartier.

„Datorită inițiativei deputatului 
nostru, au fost curățați și dați cu 
var peste 800 de pomi, iar la pro
punerea sa, cetățenii au reparat 
850 m l garduri și au făcut lu
crări de întreținere la străzi, ri
gole și trotuare. Mobilizați de de
putatul Dumitru Florea, cetățenii 
au colectat și expediat la I.C.M. 
1 600 kg fier vechi“.

Portretul unui om activ, fruntaș 
în producție și în activitatea gos
podărească se desprinde din rîn- 
durile corespondentului.

Asemenea rînduri am primit și 
de la electricianul Alexandru 
Tuza, de la uzina „Victoria“-Ca- 
lan, despre un tovarăș.de-al său, 
tot electrician, Gheorghe Stăncu- 
lea. Și lista ar putea continua...

E și firesc. In amplul efort con
structiv al întregului popor, tot 
mal mulți dintre tovarășii noștri 
de muncă devin niște autentici și 
interesanți „eroi" de reportaj.

PAUL DIACONESCU

află pregătirea adunărilor pentru 
darea de seamă și alegeri în organi
zațiile de bază, corespondentul 
„Scînteii“, H. Grosu, s-a adresat to
varășului Nagy Iuliu, secretarul co
mitetului de partid pe gospodărie. 
Iată pe scurt cele relatate de acesta:

— Comitetul nostru de partid îm
plinește în curînd primul an de ac
tivitate. Desigur că în acest timp el 
a acumulat o oarecare experiență. 
Membrii comitetului de partid se o- 
cupă fiecare de îndrumarea unei or
ganizații de bază. După ce au parti
cipat la ședința de instructaj de la 
comitetul raional, la care au fost și 
secretarii organizațiilor de bază, 
membrii comitetului ajută acum bi
rourile la întocmirea dărilor de sea
mă, astfel-incit acestea să oglindeas
că problemele principale ale muncii 
politice și organizatorice pentru în
tărirea gospodăriei colective, ținînd 
seama de sarcinile specifice ale fie
cărei brigăzi. Pentru ca aceste pro
bleme să fie cît mai bine analizate, 
la întocmirea dărilor de seamă sînt 
atrași membrii de partid cu mai 
multă experiență, sînt consultați bri
gadieri, colectiviștii fruntași, specia
liști.

Darea de seamă a organizației de 
bază din sectorul zootehnic, de pildă, 
se va ocupa în primul rînd de fe
lul cum au muncit comuniștii din 
acest sector pentru a spori produc
ția de carne și lapte. Deși sarcinile 
prevăzute în planul de producție au 
fost îndeplinite atît la lapte cît și la 
came, vom insista asupra măsuri-

din problemele care va fi pusă în 
discuția adunării de alegeri.

în acest an, organizația de bază de 
aici a primit 6 candidați de partid ; 
ea și-a alcătuit un activ fără partid 
format din 17 colectiviști fruntași. 
Nu se poate spune însă că s-a făcut 
totul pentru ridicarea nivelului poli
tic al acestora și pentru atragerea 
lor la îndeplinirea sarcinilor orga
nizației. Darea de seamă va ridica și 
această problemă de mare însemnă
tate pentru întărirea organizației.

Organizațiile de bază din brigăzile 
de cîmp nr. 4 și 6 au realizat în a- 
cest an multe lucruri bune pentru 
mobilizarea colectiviștilor la spori
rea producției de grîu și porumb. 
Considerăm însă că aportul comu
niștilor la creșterea producției de 
cereale poate fi și mai mare. Ei pot 
și trebuie să șe afle în fruntea acți
unilor de popularizare și aplicare a 
celor mai înaintate reguli agroteh
nice, să ajute ca învățămîntul agro
zootehnic să se desfășoare în cele 
mai bune condiții. Tocmai asupra a- 
cestor chestiuni vor insista dările de 
seamă care vor fi prezentate în adu
nările de alegeri ale celor două or
ganizații. Desigur ele se vor ocupa 
pe larg și de felul cum au muncit 
comuniștii pentru executarea la un

nivel agrotehnic ridicat a lucrărilor 
agricole de toamnă, de măsurile ce 
vor trebui luate pentru întreținerea 
semănăturilor în timpul iernii.

Darea de seamă a organizației de 
bază nr. 1 construcții va analiza 
cum au muncit comuniștii din acest 
sector pentru ridicarea la timp a 
unor adăposturi bune pentru a- 
nimale, pentru folosirea în mai mare 
măsură a materialelor din resurse 
locale.

Anul trecut, învățămîntul de par
tid a funcționat în gospodăria noas
tră mai bine decît în alți ani. în 
noul an școlar, învățămîntul de 
partid va cunoaște o și mai mare 
dezvoltare. în cercuri și cursuri 
vor studia toți candidații și noii 
membri de partid, precum și un nu
măr de colectiviști din activul fără 
partid, se vor ține mai multe confe
rințe. Cu prilejul adunărilor de ale
geri, noi vom pune în discuția comu
niștilor toate aceste probleme, vom 
analiza, pe baza experienței de anul 
trecut, ce trebuie făcut pentru ca în
vățămîntul de partid să fie mai legat 
de viață și mai eficace, să ducă la 
înarmarea membrilor de partid cu 
cunoașterea cît mai temeinică a po
liticii partidului, la ridicarea conti
nuă a conștiinței lor socialiste. O 
mare atenție vom acorda și învăță- 
mîntului agrozootehnic, oare cuprin
de numeroși colectiviști.

în pregătirea alegerilor ne preo
cupă mult întocmirea proiectelor de 
hotărîri care vor fi supuse spre a- 
doptare. Membrii comitetului nostru 
de partid îndrumă organizațiile de 
bază din brigăzi spre a da proiecte
lor un caracter cît mai concret, pre- 
văzînd măsuri eficace pentru înde
plinirea sarcinilor actuale.

Sîntem încredințați că, cu cît adu
nările de dare de seamă și alegeri 
în organizațiile de bază vor fi mai 
bine pregătite, cu atît mai bine se 
vor desfășura, contribuind la ridica
rea nivelului întregii munci de par
tid în gospodăria noastră colectivă.

1

A apărut revista

„Probleme ale păcii și socialismului“
) — 1963
presei intitulată „Partidele frățești 
se pronunță împotriva scizioniștilor“ 
și informații privind activitatea par
tidelor frățești din Indonezia, R. D. 
Germană și Franța.

în cadrul rubricii „Scrisori, note“ 
au apărut materialele „Stăpînii“ de 
V. ZAGLADIN, „Lupta comuniștilor 
indieni“ de K. NAIR, „Congresul In
ternaționalei Socialiste de Ia Am
sterdam“ de H. FAGAN, „Cîrdășia 
dintre reacțiunea din Italia și Elve
ția“ de A. FONTANI, „Sarcinile po
porului japonez și datoria intelec
tualității“ de K. IANAGHIDA.

La rubrica „împotriva represiuni
lor și persecutării democraților“, re
vista publică materiale din Repu
blica Sud-Africană, Spania, Congo, 
Ecuador, Japonia ; de asemenea se 
publică articolul „Să fie oprit răz
boiul fratricid“ !

Rubrica „Cărți și reviste“ cuprin
de recenzia „Probleme ale construc
ției socialiste în R.P.D. Coreeană" 
de K. KOST.

Nr. 11 (63)
A apărut în limba romînă, în E- 

ditura politică, nr. 11 (63) pe anul 
1963 al revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului“, revistă teoretică și 
informativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Acest număr cuprinde articolele : 
„Rolul și însemnătatea mondială a 
luptei Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice“ de L. LONGQ ; „Te
melia de neclintit a unității mișcării 
comuniste internaționale“ de I. GH. 
MAURER ; „Turcia în ghearele re- 
acțiunii“ de J. DEMIR ; „Cercetările 
economice și conducerea economiei“ 
de F. TABEEV ; „Despre situația din 
Irak“ de AZIZ AL-HAJ ; „Adevă
rul despre „noul“ contract de muncă 
al petroliștilor din Venezuela“ de 
J. FARIA.

La rubrica „Răspunsuri la între
bările cititorilor“, sub semnătura lui 
P. MOTTA LIMA, se publică arti
colul „Cine revizuiește hotărîrile a- 
doptate în comun ?"

Rubrica „în partidele comuniste și 
muncitorești“ cuprinde o revistă a

Sesiune științifică

în institut

Duminică s-au încheiat lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni științifice a 
cadrelor didactice de la Institutul de 
Construcții din București, organizată 
cu prilejul sărbătoririi Zilei institu
tului.

In cuvîntul de închidere, prof. ing. 
Vasile Nicolau, rectorul institutului, 
a subliniat necesitatea unei colabo
rări tot mai strînse între cadrele di
dactice și specialiștii din producție 
în vederea elaborării de lucrări 
științifice din domeniul construcții-
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Sprijin mai eficient acțiunii de ridicare a calificării

La cercul de artă plastică din Lupeni.

Marți, 5 noiembrie, 
ora 20, în sala mică a 
Palatului R. P. Romîne 
are loo un recital susți
nut de tineri soliști : 
Aurelian Octav Popa — 
clarinet ; Agatha Dru- 
zescu — voce, 
gram lucrări de
mann, Brahms, M. Jora, 
A. Roussel, M. Negrea, 
J. Nin și alții.

Joi, 7' noiembrie, ora 
19,50 are loc în stu
dioul de concerte al 
Radioteleviziunii con
certul orchestrei simfo
nice și corului'Radiote
leviziunii. Dirijor : Ca
rol Litvin. în program : 
Gheorghe Dumitrescu 
— suita r-—-------- «
„Ogoare înfrățite“, 
primă audiție ; Beetho
ven — concertul nr. 5 
în Mi bemol major pen
tru pian și orchestră — 
Solistă : Maria Fotino, 
artistă emerită ; G. V. 
Sviridov — Oratoriul 
patetic pentru soliști,

cîmpenească
“........ în

cor și orchestră, pe ver
suri de Vladimir Ma- 
iakovski. Soliști : Ma
ria Săndulescu și David 
Ohanesian, 
rit.

Vineri, 
ora 19,30, 
de stat „George Enes- 
cu“ va prezenta la Școa
la medie nr. 22 '
Lazăr“ concertul 
zică în Franța 
XVI—XVII—XVIII“ din 
ciclul „Muzica de-a 
lungul veacurilor". își 
dau concursul : Emilia 
Petrescu, Nicolae Gaf- 
ton, Mihail Rădulescu, 
Dumitru Pop, A. Capi- 
tanovici, N- Rădulescu 
și o formație a corului 
Filarmonicii. Dirijor : 
D. D. Botez.

Sîmbătă, 9 noiembrie, 
ora 20, și duminică 10 
noiembrie, ora 11, 
larmonica 
„George Enescu“ pre
zintă în studioul de

artist eme-

8 noiembrie, 
Filarmonica

„Gh. 
„Mu

sée.

Fi
de stat

concerte al Radiotele
viziunii un concert sim
fonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu, artist eme
rit ; solist : Gheorghe 
Haîmoș, artist emerit. 
In program : Doru Po- 
povici — Două schițe 
simfonice ; Chopin — 
Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 1 ; 
Brahms — Simfonia a 
Il-a.

Duminică, 10 noiem
brie, ora 20, în sala mi
că a Palatului R. P. Ro
mîne, în cadrul ciclului 
„Muzica de-a lungul 
veacurilor“ pentru stu
denții Universității din 
București, are loc con
certul „Opera italiană 
în sec. al XIX-lea". 
Vor interpreta : lolanda 
Mărculescu și Mihail 
Arnăutu, artiști emeriți, 
Iulia Buciuceanu, Ma
rius Rintzler, Nicolae 
Gafton, Vasile Micu, 
Ion Buzea.

Săptămma aceasta 
pe ecranele Capitalei
PRINTRE OAMENI BUNI — pro

ducție a studioului „A. P. Dov- 
. jenko” din Kiev. Scenariul : Iuri 

Zbanațki. Regia : Evghenii Brlun- 
ciughin, Anatoli Bukowski, Filmul 
codtice pe ©cran istoria dramatică 
a unei fetițe oare, rătăcită de fami
lie în timpul războiului, este cres
cută de o colhoznică cu dragostea 
unei adevărate mame. Rolul col
hoznicei este interpretat de Veia 
Marețkala. în alte roluri principa
le : S. Pavlova, Ira Mițik, B. Bori
senko, I. Krotenko, N. Antonova.

UCIGAȘUL PLĂTIT — producție 
italiană. Scenariul : Damiano Da- 
miani, Cezare Zavattini. Regia: Da
miano Damiani. Acțiunea 
aspecte caracteristice 
capitaliste. Un financiar 1 
să-și înlăture creditorul 
se salva de ruină. Un : 
'al. său, din dorința de a-și scăpa 
familia de sărăcie, acceptă în 
schimbul unei sume de bani să 
comită crima. Interpretează : Ser
gio Fantoni, Alberto Lupo, Belinda 
Lee, Silvia Koscina, Pietro Germi.

[ prezintă 
societății 
hotărăște 
pentru a 
subaltern

(Urmare din pag. I-a)

„Artistul și epoca sa”
Muzeul de artă al R. P. Romîne 

organizează, în cadrul acțiunii de 
popularizare a artelor plastice, un 
ciclu de conferințe intitulat „Artis
tul și epoca sa". Prima etapă a a- 
cestui ciclu se va desfășura între 11 
noiembrie — 15 decembrie și cu
prinde conferințe închinate unor ar
tiști din Renaștere ca Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Tizian, Van 
Eyck, Brueghel și Dürer. Conferin
țele vor avea loc în fiecare luni, 
orele 18, în Sala mică a Palatului 
R. P. Romîne și vor fi însoțite de 
proiecții și filme documentare.

citorilor încadrați în categorii supe
rioare de calificare. Intr-adevăr, e o 
problemă importantă. In această 
privință nu se pot da rețete general- 
valabile, dar un lucru este cert — 
îl confirmă practica întreprinderilor 
fruntașe. Și pentru muncitorii cu o 
înaltă pregătire profesională se pot 
găsi forme și mijloace eficiente de a 
le lărgi orizontul tehnic. Acesta este 
un lucru necesar pentru că tehnica 
nu stă pe loc și fiecare muncitor, 
chiar și dintre cei mai pregătiți, tre
buie să învețe mereu. Dintre formele 
analizate de noi și confirmate ca efi
ciente de practica întreprinderilor 
desprindem : conferințele și infor
mările tehnice, recenziile și diferite 
simpozioane, schimburile de expe
riență sistematic organizate ș.a. Tot 
așa de bine se pot folosi și sesiunile 
științifice, la care să fie antrenați și 
un număr mare de muncitori și teh
nicieni.

Principalul este ca tuturor acestor 
manifestări să ÎL se asigure o te
matică bogată, axată pe problemele 
majore ale producției, pe nevoile ei 
de viitor, pe cunoașterea și popu
larizarea celor mai recente noutăți 
tehnice din ramura respectivă. De o 
deosebită importanță este, în același

scop, și asigurarea de materiale do
cumentare pentru studiul acestor 
categorii de muncitori — materiale 
revăzute și adecvate nivelului teh
nic actual al producției. In această 
privință întreprinderile pot primi — 
cum bine s-a arătat în unele mate
riale publicate în ziar •— un sprijin 
mai larg din partea I.D.T.-ului, a E- 
diturii tehnice, a Revistei învăță- 
mîntului profesional și tehnic, ca și 
a revistei noastre departamentale.

Firește, acțiunile de calificare și 
ridicare a calificării care au loc în 
întreprinderi îmbracă și alte aspecte. 
La sfîrșitul anului trecut, în urma 
unei analize făcute în 45 de între
prinderi industriale, am ajuns la 
concluzia că pentru a se ține pasul 
cu sarcinile sporite de producție sînt 
necesare noi forme de specializare a 
muncitorilor și tehnicienilor, noi căi 
pentru ridicarea calificării lor. De 
aceea, s-au organizat și au fost spri
jinite de către noi, 
inițiativele ivite în 
deri în legătură cu 
citorilor în a doua 
cial au fost ajutați 
citori strungari, lăcătuși sau tîm- 
plari să fie pregătiți și să cunoască 
bine și meseriile de electricieni, me
canici pentru instalații și de întreți
nere, de care se simte multă nevoie 
în unele din întreprinderile noastre.

în ultimul timp, 
unele întreprin- 
calificarea mun- 
meserie. In spe- 
o serie de mun-

S-a obținut prin aceasta o mai bună 
stabilitate a cadrelor, reducerea 
fluctuației forței de muncă, o valo
rificare mai deplină a cunoștințelor 
tehnico-profesionale ale fiecărui 
muncitor.

Tot pentru ridicarea calificării 
muncitorilor și pentru încadrarea lor 
cît mai corespunzătoare, noi am dez
voltat și am sprijinit concursul pe 
meserii și ani de studii. La mijlo
cul acestui an au absolvit diferite 
școli tehnice și profesionale 7 500 
muncitori. In urma atragerii majo
rității lor în concurs a crescut sim
țitor nivelul pregătirii lor. Dintre a- 
ceștia — pe baza examenului sus
ținut în fața comisiilor tehnice de 
încadrare — 23,4 la sută au primit 
categoria a IlI-a de încadrare, 53.7 
la sută — categoria a IV-a, 20,4 la 
sută — categoria a V-a, 2,5 Ta sută 
— chiar categoriile a Vl-a și a Vil-a 
de încadrare. Subliniem rezultatele 
pozitive obținute, prin organizarea a- 
cestor concursuri care, după părerea 
noastră, pot fi extinse și în alte ra
muri ale industriei.

Direcția noastră își propune să a- 
corde tot sprijinul acțiunii de ridi
care a calificării muncitorilor din 
întreprinderile constructoare de ma
șini, pentru ca pregătirea lor să țină 
pasul cu cerințele producției moder
ne din zileie noastre.

Premieră la Opera de stat din lași
IAȘI (coresp. „Scînteii").— Ieri seară, 

colectivul Operei de stat din Iași a pre
zentat o nouă premieră. Este vorba de 
opera „Fala cu garoafe“ de Gh. Dumi
trescu, pe un libret de Nicolae Tăutu. 
Conducerea muzicală a spectacolului a- 
parține lui Radu Botez. Regia artistică 
este semnală de George Zaharescu, iar 
scenografia de Hristofenia Cazaou.

CINEMATOGRAFE : Festivalul filmu
lui sovietic : Bate toba : rulează la ci
nematograful Republica — bd Maghe- 
ru nr. 2 (8; 10; 12; 14; 16,45; 19; 21,15). 
Ucigașul plătit — cinemascop : Sala 
Palatului R. P. Romîne (orele 19,30 
— seria de bilete 873), Carpațl 
(bd. Magheru 29), Excelsior (bd. 1 
Mai 322), Feroviar (cal. Grivltel 80), 
Flamura (șos. Giurgiului 153). Tragedia 
optimistă — film pentru ecran panora
mic : Patria (bd, Magheru 12—14). La 
vîrsta dragostei : București (bd. 6 Mar
tie 6), Grivița (calea Griviței — lingă 
podul Basarab), Melodia (șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Llzeanu), Mo
dern (piața G. Coșbuc 1). Electra : Ca
pitol (bd. 6 Martie 16), Cotrocenl (șos. 
Cotrocenl 9). Țrei plus două — cine
mascop : Tineretului (cal. Victoriei 48). 
Babette pleacă la război — cinemascop : 
Victoria (bd. 6 Martie 7), Viitorul (str. 
M. Eminescu 127). Godin : Central (bd. 
6 Martie 2), înfrățirea între popoa
re (bd. Bucureștil-Nol). Vară și 
fum — cinemascop : Lumina (bd. 6 Mar
tie 12), Buzești (str. Buzești 9—11), Pro
gresul (șos. Giurgiului 3). Lazariilo de 
Termes : Union (str. 13 Decembrie 5—7). 
Program special pentru copii — diminea
ța la cinematograful Doina (str. Doam
nei 9). Rocco și frații săi (ambele se
rii) — după-arfiiază : Doina (str. Doam
nei 9). Program de filme documentare 
rulează la cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 13). Dracul și cele 10 po
runci — cinemascop : Ciulești (cal. Glu- 
lești 56). Povestea pantofiorului de aur : 
Cultural (piața Ilie Pintilie 2). Vacanță 
Ia mare — cinemascop : Dacia (cal. Gri
viței 137). Cel mal mare spectacol : 
Crîngașl (șos. Crîngașl 42). Valsul nemu
ritor ; Bucegl (bd. 1 Mai 57). Strict se
cret — cinemascop : Unirea '(bd. 1 ' Mal 
143), Arta (cal. Călărași 153). Dinastia 
neagră : Tomis (cal. Văcărești 21), Flo- 
reasca (str. I. s. Bach 2). Ancheta : Fla
căra (cal. Dudești 22), Volga (șos. I. 
Pintilie 61). Rîul și moartea : Vitan (cal. 
Dudești 97)’. Cucerirea Everostului : Mio
rița (cal. Moșilor 127). Ordinul Ana : 
Munca (șos. Mihal Bravu 221). Doctor 
în filozofie : Popular (str. Mătăsari 31), 
La răspîutie : Moșilor (cal. Moșilor 221). 
Taxiul morții : Aurora (bd. Dimitrov 
118), Pacea (bd. Libertății 70—72). Ulti
mul tren din Gun Hill : Colentina (șos. 
Colentina 84). Doi din alte lumi : Lu
ceafărul (cal. Rahovei 118). Escondida : 
Lira (cal. 13 Septembrie 196). Elena din 
Troia — cinemascop : Ferentari (cal. 
Ferentari 86).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19.10 — Pentru 
ți școlari : Coristruiți-vă singuri 
stațiune meteorologică (II). 19,30 
strucția de utilaje în pas cu 
modernă. 19,45 — Album liric. 
Revista spectacolelor. 20,40 — Muzică 
preclasică. 21,30 — Telesport. în încheie
re : Buletin de știri, buletin meteorolo-

R. P.
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Scenă din filmul „Printre oameni buni

pionieri 
o mică 
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„Biblioteca pentru toți“
Ia al

Recent a apărut nu
mărul 200 al colecției 
„Biblioteca. pentru 
toți” care cuprinde ul
timul din cele patru 
volume ale romanului 
„Război și pace” de 
Lev Tolstoi. Inaugura
tă în anul 1960 cu um 
volum din „Poeziile” 
lui Eminescu, „Biblio
teca pentru toți” a ti
părit pînă acum circa 
10 000 000 exemplare 
care cuprind opere ale

?i 
ti-

200-1 e a număr
scriitomiloir clasici 
contemporani. Iată
raj ele în care au fost 
tipărite cîteva lucrări 
de seamă ale literatu
rii romîne : „Poeziile” 
lui Eminescu (două e- 
diții) 140 000 exempla
re, „Fire de tort” de 
Goșbuc 120 000 exem
plare, teatrul și nuve
lele lui Caragials 
100 000 exemplare 
etc.

Din literatura străi
nă : „Roșu și negru”

de Stendhal (două vo
lume), 145 000 exem
plare ; „Marile speran
țe” de Dickens (două 
volume) 75 000 exem
plare ; „Crimă și pe
deapsă” de Dostoïev
ski (două volume) 
75 000 exemplare ; 
„Germinai” de Zola 
(două volume) 65 000 
exemplare; „Goya” de 
Feuchtwangei (două 
volume) 80 000 exem
plare.

Muzică populară 
românească imprimată 

în S. U. A.
In S.U.A. a apărut, în cadrul se

riei de discuri „Columbia Lomax" 
cu imprimări din folclorul popoa
relor, un disc antologic de muzică 
populară romînească (aproximativ 
60 minute de înregistrare). Discul 
e inclus într-un album cu expli
cații științifice și ilustrații și cu
prinde 34 de piese muzicale selec
ționate din colecțiile Institutului 
de etnografie și folclor al Acade
miei R. P. Romîne.

Ieri în țară : Vremea a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros în Ardeal unde a plouat 
temporar în prima parte a zilei. Vîntul 
a suflat în generai slab, exceptînd Ba
natul, Bărăganul și Dobrogea, unde a 
suflat potrivit din sud și sud-est. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
21 grade la Gurahonț, Pîclișa, Oravlța, 
Vărădia, Lugoj șl 6 grade la Topllța. In 
București : Vremea a început să se în
călzească. Cerul a fost variabil. Vîntul 
a suflat în general slab din sud-est. 
Temperatura maximă a atins 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 8 
șl 7 noiembrie. In țară : Vreme umedă 
și relativ călduroasă. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea ploi locale, mal 
frecvente în vestul țării. Vînt moderat 
din sud-vest. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 2 și 8 gra
de, iar maximele între 6 și 16 grade, 
în București : Vreme relativ călduroa
să, cu cerul variabil la început, apoi 
noros. Temporar ploaie. Vînt moderat. 
Temperatura în creștere ușoară.



S C T N T E I A Pag. 3

EM LIA DE NECLINTIT A UNITĂȚII MIȘCĂR
COMUNISTE INTERNATIONALE

(Urmare din pag. I-a)

Primit cu satisfacție de cele mai 
largi cercuri ale opiniei publice 
mondiale, Tratatul s-a bucurat de o 
recunoaștere internațională cum au 
cunoscut puține acțiuni sau acor
duri, fiind semnat de peste 100 de 
state. Văzînd în el o reflectare a 
politicii țărilor socialiste de coexis
tență pașnică, dezarmare și micșo
rare a încordării, o parte integrantă 
și o expresie a liniei lor generale de 
luptă pentru pace, R. P. Romînă a 
salutat încheierea Tratatului și a 
fost printre primele țări din lume 
semnatare ale lui. Partidul nostru 
consideră că prin aceasta și-a înde
plinit o îndatorire de cinste nu nu
mai față de propriul popor, ci și față 
de toate popoarele, corespunzător 
spiritului Declarației din 1960, Ape
lului adresat de Consfătuire către 
popoarele din lumea întreagă, inte
reselor reale ale păcii și socialis
mului.

Republica Populară Romînă apre
ciază ca o sarcină de cea mai mare 
însemnătate continuarea cu tenaci
tate, umăr la umăr cu celelalte țări 
socialiste, a luptei pentru destinde
rea internațională, pentru încetarea 
oricăror experiențe cu arme atomice, 
pentru interzicerea producției aces
tor arme, a mijloacelor de transpor
tare a lor și lichidarea stocurilor de 
arme nucleare existente, pentru re
ducerea și apoi desființarea completă 
a tuturor forțelor militare și arma
mentelor clasice. R. P. Romînă se 
pronunță împotriva răspîndirii ar
melor atomice în lume, considerînd 
aceasta ca o problemă de mare ac
tualitate ; cauza păcii ar avea nu
mai de cîștigat, prevenindu-se pose
darea armelor atomice de către un 
număr mereu crescînd de țări, căci 
aceasta ar spori considerabil peri
colul de război mondial.

A crescut considerabil ideea creării 
de zone denuclearizate. Alături de 
alte state care au făcut propuneri 
privind crearea unor astfel de zone 
în Europa Centrală, Europa Nordică, 
America Latină, Extremul Orient 
etc., Republica Populară Romînă, în 
dorința de a contribui la destindere 
și întărirea securității internațio
nale, a depus și depune eforturi 
perseverente pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei con
viețuiri — propunerile făcute în a- 
cest sens de guvernul romîn fiind 
însușite de unele state balcanice și 
bucurîndu-se de un larg sprijin în 
opinia publică. La propunerea R. P. 
Romîne a fost înscrisă pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a O.N.U. 
realizarea unor acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor dintre statele europene apar- 
ținînd sistemelor sociale diferite. în
semnătatea unor astfel de înțelegeri 
constă atît în promovarea unor re
lații de bună vecinătate și de cola
borare normală între state, cît și în 
faptul că ele ar sustrage cursei în
armărilor zone întinse ale globului, 
favori.zînd crearea unui climat pro
pice destinderii.

Manifestînd permanent inițiativă, 
forțele care militează pentru pace, 
dezarmare, coexistență ridică la or
dinea zilei noi propuneri și obiective 
— ca încheierea unui pact de ne
agresiune între țările membre ale 
N.A.T.O. și cele participante la Tra
tatul de la Varșovia, reducerea sau, 
inițial, înghețarea bugetelor mili
tare. De o mare însemnătate pentru 
întărirea păcii ar fi lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial prin încheierea tratatului 
de pace german.

Partidele comuniste și muncito
rești militează cu perseverență pen
tru înfăptuirea măreței lor misiuni 
istorice, nu numai de a făuri pe 
scară mondială o societate fără ex
ploatare, mizerie și posibilități de 
război, ci și de a izbăvi omenirea 
încă în epoca actuală de coșmarul 
unui nou război mondial.

în condițiile epocii noastre, cînd 
dezvoltarea mondială este determi
nată de mersul întrecerii istorice 
dintre cele două sisteme, rolul de
terminant al socialismului își găsește 
o puternică manifestare prin rezul
tatele obținute de țările socialiste în 
construcția noii societăți.

Partidele comuniste și muncito
rești din țările socialiste urmează 
aprecierea lui Lenin care arăta că 
țările socialiste exercită o influență 
hotărâtoare asupra evoluției inter
naționale prin realizările lor econo
mice, prin modul în care socialismul 
rezolvă în practică sarcinile dezvol
tării economice și culturale, ale 
creării unui nivel de trai superior.

Învingînd greutăți inerente operei 
complexe de construire a noii orîn- 
duiri sociale, popoarele țărilor socia
liste au repurtat victorii istorice în 
crearea și dezvoltarea bazei tehnice 
materiale a socialismului. Sub con
ducerea P.C.U.S., partidul făurit de 
Lenin, care a acumulat o experiență 
de o însemnătate principială pentru 
întreaga mișcare comunistă, Uniunea 
Sovietică a trecut la construirea 
desfășurată a comunismului. Impor
tante succese au obținut și celelalte 

țări ale lagărului socialist, îndeosebi 
în creșterea rapidă a industriei, și 
în primul rînd a ramurilor ei con
ducătoare, în ridicarea productivi
tății muncii, dezvoltarea științei, 
tehnicii și culturii, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale celor ce 
muncesc. Pe ansamblul țărilor so
cialiste, producția industrială - a 
crescut în ultimii cinci ani cu peste 
70 la sută, pe cînd în țările capita
liste cu numai 25 la sută. În anul 
1962, producția industrială în țările 
membre ale C.A.E.R. a crescut cu 
aproximativ 9 la sută, în timp ce 
în țările Europei occidentale cu nu
mai 4 la sută.

Ca urmare a înaltelor ritmuri de 
creștere industrială, țările socialiste 
au ajuns să-și sporească ponderea 
în producția industrială mondială 
de la 20 la sută în 1950 la 37 la 
sută în 1962.

Poporul nostru înfăptuiește cu 
succes sarcinile programului de dez
voltare a economiei naționale ela
borat de Congresul al III-lea al 
partidului. Planurile anuale au fost 
îndeplinite și depășite regulat, toate 
ramurile economiei naționale se 
dezvoltă pe o linie mereu ascen
dentă. După date preliminare, pro
ducția industrială globală a sporit, 
în primii patru ani ai șesenalului, 
cu un ritm mediu anual de 15 la 
sută, față de 13 la sută cît a fost 
prevăzut ; producția industrială este 
anul acesta de 7,4 ori mai mare de- 
cît în 1938. Prin încheierea colecti
vizării agriculturii relațiile socialiste 
de producție au învins în întreaga 
economie, s-au creat condiții pentru 
creșterea într-un ritm mai rapid a 
producției agricole. în pas cu pro
gresele realizate în dezvoltarea eco
nomiei naționale, a crescut an de an 
venitul național, și pe această bază 
s-au ridicat continuu salariul real 
și nivelul de trai al populației.

Partidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste, ca partide 
de guvernămînt, le revine o înaltă 
răspundere pentru construirea cu 
succes a socialismului, înainte de 
toate față de propriile lor popoare 
și totodată față de clasa muncitoare 
internațională. Așa cum se arată în 
Declarația de la Moscova, dezvoltînd 
în ritm intens producția industrială 
și agricolă, înfăptuind o justă poli
tică economică, partidele comuniste 
și muncitorești din țările socialiste 
își îndeplinesc îndatorirea lor inter- 
naționalistă de a contribui la întă
rirea continuă a comunității socia
liste mondiale, la creșterea forțelor 
socialismului în întreaga lume.

Pentru a îndeplini cu succes sar
cinile complexe ale dezvoltării eco
nomiei în flecare țară socialistă este 
necesară mobilizarea tuturor forțe
lor și resurselor interne, maxima 
valorificare a propriilor posibilități, 
folosindu-se totodată pe deplin a- 
vantajele colaborării și întrajutorării 
din cadrul sistemului socialist mon
dial.

Călăuzindu-se după principiile e- 
galității depline în drepturi, avan
tajului reciproc și întrajutorării to
vărășești, popoarele libere, suverane 
ale țărilor socialiste — unite prin 
legături strînse de solidaritate in- 
ternaționalistă, prin interese și sco
puri comune și care pășesc împreună 
pe calea socialismului și comunis
mului — perfecționează colaborarea 
lor economică, politică și culturală 
multilaterală, ceea ce corespunde 
atît intereselor fiecărei țări socia
liste, cît și intereselor lagărului so
cialist în ansamblul lui.

Stricta respectare a principiilor 
fundamentale ale colaborării dintre 
țările socialiste — suveranitatea, e- 
galitatea, avantajul reciproc, întra
jutorarea tovărășească — constituie 
chezășia dezvoltării întregului sistem 
socialist mondial, îndeplinirii sarci
nilor naționale și internaționale ce 
revin partidelor marxist-leniniste 
din țările socialiste. Aceste principii 
asigură relațiilor dintre țările socia
liste o uriașă forță de atracție pe 
arena internațională, constituie prin 
exemplul lor un factor mobilizator 
în lupta popoarelor din țările ca
pitaliste pentru apărarea suverani
tății și independenței lor călcate în 
picioare de imperialism, întăresc 
prestigiul ideilor socialismului.

Urmînd aceste principii, țările so
cialiste membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc înfăp
tuiesc diviziunea internațională so
cialistă a muncii. Mijlocul principal 
de realizare a acesteia îl constituie 
coordonarea planurilor economiilor 
naționale, care are drept obiectiv 
îmbinarea specializării internațio
nale a producției cu dezvoltarea 
complexă multilaterală a economiei 
fiecăreia dintre țările socialiste, li
chidarea diferențelor formate în 
cursul istoriei dintre nivelurile lor 
economice, în primul rînd prin in
dustrializarea țărilor cu nivel relativ 
scăzut de dezvoltare economică, 
creșterea producției materiale în 
fiecare țară și în întregul sistem 
mondial socialist.

în felul acesta, diviziunea inter
națională socialistă a muncii duce 
la lichidarea urmărilor diviziunii 
capitaliste a muncii, care încătușa 
forțele de producție ale țărilor 
noastre, permanentiza împărțirea 

lumii în țări industriale, înaintate, 
și țări agrare, înapoiate.

Aceste principii și obiective și-au 
găsit reflectarea și în hotărîrile 
Consfătuirii din iulie a.c. a primilor 
secretari ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
și a șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., care a reafir
mat deplina justețe a documentului 
adoptat în iunie 1962 — „Principiile 
fundamentale ale diviziunii interna
ționale socialiste a muncii“.

Se știe că în actuala alcătuire a 
C.A.E.R. nu se reflectă dccît parțial 
configurația sistemului socialist 
mondial. Dezvoltarea colaborării e- 
conomice între toate țările socialiste, 
inclusiv cele care în prezent nu fac 
parte din C.A.E.R., este de cea mai 
mare însemnătate pentru întărirea 
forței economice a comunității mon
diale socialiste. A găsi împreună cu 
aceste țări căile de urmat pentru a 
se ajunge la participarea tuturor 
statelor socialiste la activitatea 
C.A.E.R. este, după părerea parti
dului nostru, o sarcină de o deose
bită importanță în vederea valorifi
cării din plin a avantajelor trans
formării socialismului într-un sistem 
mondial și asigurării unei trainice 
baze materiale unității și coeziunii 
țărilor socialiste. în acest fel 
C.A.E.R. și-ar îndeplini pe deplin 
rolul ce-i revine în dezvoltarea re
lațiilor de colaborare economică în
tre statele socialiste, ținînd seama 
de varietatea condițiilor specifice 
ale fiecăruia dintre ele.

Partidul și guvernul țării noastre, 
aplicînd neabătut principiile colabo
rării dintre țările socialiste enunțate 
în Declarația de la Moscova din 
1960 și în celelalte documente ela
borate în comun, își aduc și își vor 
aduce întreaga contribuție la dezvol
tarea acestei colaborări frățești, la 
întărirea sistemului socialist mon
dial și obținerea de noi succese în 
istorica întrecere dintre capitalism 
și socialism.

întărirea continuă a sistemului 
socialist, slăbirea pozițiilor imperia
lismului deschid proletariatului 
perspective și posibilități de acțiune 
cum nu existau înainte, creează pre
mise deosebit de favorabile luptei 
popoarelor pentru libertate și pro
gres social. în aceste condiții, parti
dele comuniste și' muncitorești își 
concentrează forțele spre mobiliza
rea și organizarea clasei muncitoare 
și a maselor largi din propria țară 
în vederea realizării aspirațiilor de 
eliberare socială a celor ce muncesc.

Una din concluziile de cea mai 
mare importanță ale Consfătuirii 
este aceea că victoria socialismului 
în diferite țări șl pe scară mondială 
e pe deplin posibilă fără un nou 
război mondial, în condițiile coexis
tenței pașnice între cele două sis
teme

Marxiștii au arătat întotdeauna 
că drumul spre revoluția socialistă 
nu trece neapărat prin războaie 
între state. Aceasta cu atît mai mult 
în zilele noastre, cînd există puter
nicul sistem mondial socialist, iar 
raportul de forțe se accentuează ne
contenit în favoarea socialismului. 
Partidele comuniste și muncitorești 
concep coexistența pașnică ca o 
formă specifică a luptei de clasă, 
a luptei dintre capitalism și socia
lism, ca teren pentru desfășurarea 
luptei ideologiei socialiste împotriva 
ideologiei burgheze.

Pornind de la principiul că alege
rea regimului social este dreptul 
propriu, inalienabil, al fiecărui 
popor, Declarația de la Moscova a 
reafirmat aprecierea mișcării comu
niste mondiale că revoluția socia
listă, care înfăptuiește transformări 
fără precedent prin amploarea și 
profunzimea lor, nu poate fi impusă 
din afară, cu forța armată ; ea este 
rezultatul dezvoltării lăuntrice a 
fiecărei țări, al ascuțirii extreme a 
contradicțiilor sociale, contradicții 
care se rezolvă prin lupta revolu
ționară a proletariatului, în alianță 
cu masele largi și în primul rînd cu 
țărănimea. Condusă de partidele 
marxist-leniniste, clasa muncitoare 
luptă pentru a obține victoria asu
pra capitalismului fără intervenții 
militare externe, fără un nou război 
mondial.

Lupta popoarelor pentru a-și ho
tărî ele însele propria soartă se 
bucură de sprijinul ferm al lagărului 
socialist, al partidelor comuniste și 
muncitorești, care se ridică cu hotă
râre împotriva exportului imperia
list de contrarevoluție. Tocmai dato
rită existenței și uriașei puteri poli
tice și materiale a lagărului socia
list și a celorlalte forțe progresiste 
din lume, solidarității manifestate de 
ele cu mișcările revoluționare, im
perialiștilor le este din ce în ce mai 
greu să intervină în treburile in
terne ale țărilor pentru înăbușirea 
acestor mișcări.

Experiența istorică a confirmat 
teza lui Lenin cu privire la diversi
tatea formelor și căilor de dezvol
tare a revoluției socialiste în dife
rite țări, previziunea sa că această 
diversitate va crește tot. mai mult, 
pe măsura cuprinderii în procesul 
revoluționar a noi și noi țări și po
poare. Oricît de mare ar fi însă a- 
ceastă varietate de forme, drumul de

Năzuința de eliberare a popoare
lor subjugate de colonialism își gă
sește acum realizarea în condiții 
deosebit de favorabile, datorită fap
tului că lupta lor se desfășoară în- 
tr-un cadru istoric nou, în condițiile 
existenței sistemului socialist mon
dial și a puternicului sprijin acordat 
sub toate formele mișcării de elibe
rare de către țările socialiste, în 
condițiile întăririi clasei muncitoare 
internaționale, solidarității active a 
proletariatului din metropole, a tu
turor forțelor progresiste din lume.

Cercurilor imperialiste le este as
tăzi incomparabil mai greu să inter
vină cu forța armelor pentru a-și 
menține privilegiile coloniale. Trans
formarea tot mai mult a socialis
mului în factorul hotărâtor al dez
voltării omenirii, schimbarea rapor
tului de forțe pe arena mondială 
înlesnesc considerabil revoluțiile de 
eliberare națională ; la rândul ei, 
lupta popoarelor pentru indepen
dență națională contribuie la modi
ficarea continuă a raportului de 
forțe în favoarea socialismului, de
mocrației și păcii.

însăși experiența istorică arată că 
procesul de lichidare a colonialis
mului are loc și se desfășoară cu 
succes în condițiile internaționale 
ale coexistenței pașnice între cele 
două sisteme sociale opuse. Aceasta 
demonstrează cu toată puterea că 
politioa de preîntîmpinare a războiu
lui mondial, de promovare a coexis
tenței pașnice nu are nimic comun 
cu „coexistența“ sau „armonia“ în
tre asupriți și asupritori.

Mișcarea comunistă internațională, 
țările lagărului socialist, ridicîndu-se 
împotriva războiului între state, pen
tru rezolvarea pașnică a oricăror 
probleme litigioase între țări dife
rite, sprijină cu hotărâre lupta de 
eliberare dusă prin toate mijloacele, 
inclusiv lupta cu arma în. mînă, de 
popoarele coloniale.

Problema cea mai importantă și 
deosebit de complexă care stă as
tăzi în fața statelor recent eliberate 
este consolidarea independenței lor, 
prin dezvoltarea economică proprie 
și înfăptuirea reformelor democra
tice pentru lichidarea stării de îna
poiere social-economică seculară, de 
mizerie și ignoranță moștenite de la 
colonialism. Pentru aceste țări este 
de o deosebită însemnătate ajutorul 
acordat de țările socialiste, ajutor 
nelegat de condiții politice și îndrep
tat înainte de toate spre asigurarea 
unei dezvoltări economice de sine 
stătătoare. Popoarele din țările co
loniale sau fost dependente se con
ving că nu au prieten mai încercat 
șl mai sincer, sprijin mai de nădejde 
în realizarea aspirațiilor lor de li
bertate, independență și progres de- 
cît țările socialiste.

Chezășia victoriei în lupta dusă 
de popoarele asuprite pentru lichi
darea definitivă a colonialismului 
sub toate formele și manifestările 
sale, chezășia victoriei tinerelor 
state suverane în lupta pentru con
solidarea independenței naționale o 
constituie unitatea șl solidaritatea 
lor cu celelalte forțe mondiale ale 
progresului social — în primul rînd 
cu țările socialiste, cu clasa munci
toare internațională.

Este plin de măreție tabloul lumii 
contemporane în care marile forțe 
revoluționare — popoarele care con
struiesc socialismul și comunismul, 
mișcarea revoluționară a clasei mun
citoare din țările capitaliste, lupta 
de eliberare națională a popoarelor 
asuprite, mișcările general-democra- 
tice — unindu-se tot mai strîns se 
contopesc într-un torent unic care 
macină sistemul imperialist mondial 
și deschide omenirii căi largi spre 
viitor.

in
Succesele obținute de partidele co

muniste în lupta pentru pace, in
dependență națională, democrație și 
socialism confirmă concluzia că miș
carea comunistă și muncitorească 
internațională a devenit cea mai in
fluentă forță politică a contempo
raneității. Marea armată internațio
nală a comuniștilor unește astăzi în 
rândurile ei 42,5 milioane de membri, 
cu peste 6 milioane mai mult 
decît în 1960 și cu aproape 10 mi
lioane mai mult decît în 1957. Te
roarea dezlănțuită împotriva comu
niștilor într-o serie de țări, antico
munismul furibund, născocirile apo
logeților capitalismului n-au putut 
și nu pot să stăvilească puterea de 
atracție în continuă creștere a idei
lor marxism-leninismului în rându
rile maselor muncitoare.

Provoacă o mare îngrijorare fap
tul că tocmai în aceste împrejurări, 
cînd mișcarea comunistă mondială 
are mai mult ca oricînd nevoie de 
unitate. în rândurile ei se manifestă 
divergențe în probleme fundamen
tale ale contemporaneității, iar pole
mica a căpătat o ascuțime de-a 
dreptul primejdioasă.

Partidele comuniste constituie o 
familie de partide frățești pe care 
le leagă' principiile internaționalis
mului proletar, lupta comună pentru 
înfăptuirea acelorași țeluri — victo
ria socialismului și a comunismului; 
ceea ce le unește reprezintă esen
țialul în relațiile lor și este infinit

la capitalism la socialism trece obli
gatoriu prin cucerirea puterii poli
tice de către clasa muncitoare și or
ganizarea noii puteri de stat.

Misiunea plină de răspundere de 
a stabili care sînt căile și metodele 
cale. mai potrivite pentru cucerirea 
puterii într-o țară sau alta revinç, 
în mod firesc, clasei muncitoare, 
forțelor revoluționare din țara res
pectivă, pe baza cunoașterii profunde 
a raportului de forțe, a condițiilor 
Interne și internaționale concrete în 
care se desfășoară lupta de clasă.

Declarația Consfătuirii a arătat că 
în epoca contemporană, datorită 
noului raport de forțe pe arena mon
dială,-, poate să apară posibilitatea ca 
proletariatul unor țări capitaliste în 
frunte cu detașamentul său de avan
gardă, unind în jurul său majori
tatea poporului și folosind cele mai 
largi forme ale luptei de masă, să 
înfrîngă rezistența forțelor reacțiu- 
nii și să cucerească puterea de stat 
fără război civil.

Totodată, Consfătuirea a subliniat 
necesitatea imperioasă ca clasa mun
citoare și partidul ei să stăpinească 
toate formele de luptă, pașnice sau 
nepașnice, pentru cucerirea puterii, 
să fie pregătite pentru a înlocui și 
trece rapid de la o formă la alta, 
potrivit condițiilor concrete ale . des
fășurării revoluției socialiste. Clasa 
muncitoare nu absolutizează folosi
rea forței ; chiar și în condițiile tre
cerii nepașnice, gradul de ascuțire a 
luptei de clasă depinde nu atît. de 
proletariat, cît de folosirea violenței 
de către cercurile reacționare și de 
forța lor de împotrivire.

Consfătuirea a acordat o deosebită 
atenție problemelor luptei împotriva 
monopolurilor imperialiste, făuririi 
unui larg front antimonopolist, cu
prinzând clasa muncitoare, țărăni
mea muncitoare, alte pături de oa
meni ai muncii și chiar unele stra
turi ale burgheziei. Așa-numita in
tegrare, formarea de organizații in
terstatale de tipul Pieței comune 
constituie o expresie a politicii mo
nopolurilor, o nouă formă a luptei 
pentru reîmpărțirea pieței mondiale 
capitaliste între marile uniuni ale 
capitaliștilor, pentru penetrația sta
telor imperialiste mai puternice în 
economia partenerilor lor mai slabi, 
ceea ce duce în mod inevitabil la în
călcarea suveranității și* independen
ței acestora, o armă a politicii reac
ționare agresive a oligarhiilor finan
ciare internaționale și a ofensivei 
monopolurilor împotriva nivelului de 
trai și drepturilor cetățenești ale ce
lor ce muncesc.

Piața comună este în mod justi
ficat apreciată drept unul din cele 
m.ai nevralgice noduri ale contradic
țiilor interimperialiste. Realitatea in
firmă teoriile cu privire la caracte
rul pretins „ireversibil“ și „progre
sist“ al Pieței comune.

Clasa muncitoare din țările capi
taliste, în frunte cu partidele comu
niste, cheamă cele mai largi straturi 
ale poporului la luptă împotriva mo
nopolurilor, împotriva „integrării“, 
pentru interesele economice și drep
turile democratice ale celor ce mun
cesc, pentru apărarea independenței 
și suveranității tuturor popoarelor.

Rodnicia Consfătuirii din I960 se 
reflectă și în amploarea deosebită 
pe care au luat-o în ultimii ani 
luptele sociale din țările capitaliste, 
în focul acestora, numeroase par
tide comuniste, ca Partidul Comunist 
Francez, Partidul Comunist Italian, 
partidele comuniste din Spania, Ma
rea Britanie, din țări ale Asiei, Ame
rică Latine și din alte țări, au cîș
tigat o experiență prețioasă, și-au 
dovedit capacitatea de a organiza și 
conduce cu succes acțiunile de luptă 
ale oamenilor muncii. Ateasta a con
tribuit la creșterea și întărirea rân
durilor și la sporirea autorității lor, 
la obținerea unor importante suc
cese în alegeri, la progrese în direc
ția făuririi unității muncitorești de 
acțiune.

Ca o importantă forță revoluțio
nară a contemporaneității se mani
festă lupta de eliberare, a popoare
lor ; ea constituie o parte constitu
tivă a procesului revoluționar mon
dial, confirmînd . comunitatea de 
interese ale popoarelor țărilor lagă
rului socialist, ale clasei muncitoare 
din țările capitaliste care luptă pen
tru victoria socialismului și ale miș
cării de eliberare națională a po
poarelor din Asia, Africa, America 
Latină asuprite, de imperialism.

Caracteristic epocii noastre este nu 
desprinderea uneia sau cîtorva țări 
din sistemul colonial, oi însăși pră
bușirea întregului edificiu al colo
nialismului — proces esențial de 
adîncire a crizei generale a capita
lismului.

în cei trei ani oare au trecut de 
la Consfătuirea din 1960, numeroase 
alte țări și-au dobîndit indepen
dența . Irianul de Vest s-a realipit 
la Indonezia ; a fost eliberat teri
toriul Goa ; s-a încheiat victorios 
războiul drept, de eliberare dus de 
poporul algerian ; a biruit revoluția 
antifeudală în Yemen ; s-a intensi
ficat lupta patrioților din Vietnamul 
de Sud, din Angola, din Africa de 
Sud. A crescut considerabil pe arena 
internațională rolul tinerelor state 
independente.

mai puternic decît ceea ce ar putea 
să le despartă. De aceea este, cu to
tul inadmisibil ca în relațiile dintre 
ele să se recurgă la atacuri și cali
ficative jignitoare, la prezentarea 
deformată a pozițiilor partidelor fră
țești, aruncarea acuzațiilor de „tră
dare a intereselor popoarelor din ță
rile lagărului socialist și a popoarelor 
din întreaga lume“, „netezirea căii 
de restabilire a capitalismului“, 
„alianță cu forțele războiului, cu im
perialismul, cu reacționarii din toate 
țările împotriva revoluției“ ș.a., sau 
la calificarea unei țări, socialiste 
prin natura orânduirii ei social-po- 
litice, drept țară nesocialistă.

Divergențele dintre partidele țări
lor socialiste sînt tot mai mult ex
tinse asupra relațiilor dintre statele 
socialiste, lucru deosebit de pericu
los pentru unitatea partidelor co
muniste și muncitorești din aceste 
țări — unitate care constituie un 
factor esențial al coeziunii lagărului 
socialist, a întregii mișcări comu
niste mondiale. Partidul nostru con
sideră că a nu admite nimic ce ar 
putea slăbi această unitate, a face 
totul pentru continua întărire a prie
teniei și colaborării dintre țările so
cialiste este o . înaltă îndatorire a 
partidelor marxist-leniniste din a- 
ceste țări.

Este, desigur, posibil ca între par
tidele comuniste și muncitorești să 
existe păreri diferite în anumite 
probleme ale revoluției și construc
ției socialiste sau în probleme ge
nerale ale mișcării comuniste inter
naționale ; pe măsura dezvoltării 
luptei revoluționare, diversitatea 
condițiilor în care își desfășoară ac
tivitatea partidele comuniste gene
rează și va genera, fără îndoială și 
pe viitor, păreri diferite asupra unor 
asemenea probleme. Deosebirile de 
păreri care apar pot însă și trebuie 
să fie discutate în mod tovărășesc, 
în spiritul unei înalte principialități, 
pe temeiul adevărurilor universal- 
valabile ale marxism-leninismului.

Pe baza îndelungatei lor expe
riențe, partidele comuniste au ela
borat și definit clar la Consfătuirea 
din 1960 principiile și normele rela
țiilor dintre ele, care să asigure, co
respunzător etapei actuale de dez
voltare a mișcării muncitorești, în
tărirea coeziunii ei ideologice, unita
tea ei de gîndire șl de acțiune. ••

„Cînd în fața unui partid sau al
tuia se ridică probleme care se re
feră la activitatea unui alt partid 
frățesc — se arătă în Declarație —, 
conducerea lui se adresează condu
cerii partidului respectiv ; la nevoie, 
se organizează întâlniri și consul
tări“. Aceasta, și nu polemica pu
blică în jurul unor astfel de pro
bleme, nu atacurile șl acuzațiile care 
duc inevitabil la știrbirea relațiilor 
frățești dintre partidele comuniste și 
a unității mișcării comuniste este ca
lea pentru soluționarea divergențe
lor.

Forma cea mai potrivită de orga
nizare a relațiilor dintre partide s-a 
dovedit a fi întîlnirile, consultările 
sau consfătuirile mai largi care per
mit o discutare aprofundată a pro
blemelor actuale, cunoașterea reci
procă a părerilor și pozițiilor, cris
talizarea punctelor de vedere unice 
și stabilirea liniilor directoare de 
activitate. Un exemplu în această 
privință l-a constituit însăși Consfă
tuirea de la Moscova din 1960, care, 
în urma unor ample dezbateri, a 
confruntării largi a părerilor și deo
sebirilor de vederi, a putut ajunge 
la adoptarea unei platforme unice.

Mișcarea comunistă mondială dis
pune de o linie generală, elaborată 
de Consfătuirile din 1957 și 1960 și 
exprimată în documentele pe care 
și-au pus semnătura toate partidele 
comuniste. Pe temelia de neclintit a 
celor două Declarații, și numai pe 
această temelie, poate fi asigurată 
unitatea mișcării comuniste.

Declarația subliniază necesitatea 
respectării solidare de către fiecare 
partid comunist a aprecierilor și 
concluziilor elaborate în comun la 
consfătuirile lor de către partidele 
frățești. Aprecierile și concluziile 
Declarației cu privire la caracterul 
epocii contemporane, la sarcinile ge
nerale ale mișcării comuniste și 
muncitorești, la normele relațiilor 
dintre partidele frățești sînt organic 
legate între ele — și nu se poate 
admite denaturarea Declarației prin 
scoaterea unor teze din context. 
Aceasta nu poate să ducă decît la 
o interpretare arbitrară, la denatu
rarea sensului acestui document, a 
liniei generale a mișcării comuniste. 
A fi fidel Declarației din 1960 în
seamnă a respecta cu consecvență 
tezele și concluziile ei și — ceea ce 
e deosebit de important — a le aplica 
în practică, în politica de partid și 
de stat.

Prin activitatea lor teoretică și 
practică partidele comuniste și mun
citorești își aduc aportul la îmbogă
țirea măreței învățături a marxism- 
leninismului, steaua călăuzitoare a 
comuniștilor din lumea întreagă. 
Aceasta demonstrează maturizarea 
lor ideologică și organizatorică, ca
pacitatea lor de a aplica și dezvolta 
în mod creator teoria marxist-leni- 
nistă, corespunzător condițiilor con
crete în care își desfășoară activita
tea. Așa cum a relevat Consfătuirea 
de la Moscova, în mișcarea comu

nistă nu există partide „superioare" 
și partide „subordonate“, toate par
tidele, fie ele mari sau mici, sînt pe 
deplin egale în drepturi, toate poartă 
răspunderea în fața oamenilor mun
cii din propria țară și în fața între
gii mișcări comuniste și muncito
rești pentru destinele socialismului.

Egalitatea în drepturi a partide
lor frățești presupune, firește, cea 
mai scrupuloasă aplicare a princi
piului neamestecului în treburile in
terne ale altor partide. Nici unui 
partid nu-i este îngăduit a impune' 
altor partide linia și hotărîrile sale, 
a frece peste capul conducerii de 
partid din.tr-o țară sau alta, a face 
apel la schimbarea acesteia, a spri
jini grupări din interiorul sau din 
afara partidelor frățești din alte țări. 
Respectarea strictă a principiului 
egalității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne ale altor par
tide reprezintă condiția esențială 
pentru soluționarea justă a proble
melor divergente, ca și a oricăror 
probleme pe care le ridică lupta lor 
comună.

Interesele fundamentale ale cau
zei clasei muncitoare, ale socialis
mului și păcii cer să fie restabilită 
unitatea mișcării comuniste și mun
citorești mondiale. Mai actuală ca' 
oricând este în condițiile de azi con
cluzia Declarației din 1960 : „Grija 
pentru întărirea permanentă a uni
tății mișcării comuniste internațio
nale este suprema datorie interna- 
ționalistă a fiecărui partid marxist- 
leninist.

Apărarea hotărâtă a unității jniș- 
cării comuniste internaționale pe 
baza principiilor marxism-leninis
mului, ale internaționalismului pro
letar, neadmiterea oricăror acțiuni 
care ar putea submina această uni
tate reprezintă condiția obligatorie 
a victoriei în lupta pentru indepen
dență națională, democrație și pace, 
pentru rezolvarea cu succes a sar
cinilor revoluției socialiste, ale con
strucției socialismului și comunis
mului“.

Profund conștient de îndatoririle 
sale internaționaliste, Partidul Mun
citoresc Romîn a militat și militează 
pentru apărarea și consolidarea uni
tății mișcării comuniste mondiale. 
El a salutat propunerea făcută de 
C.C. al P.C.U.S. la începutul acestui 
an, de-încetare a polemicii între par-; 
tidele comuniste.

De atunci însă, polemica publică 
s-a întețit tot mai mult, duc-înd la 
agravarea situației. Partidul nostru 
consideră și acum că încetarea po
lemicii, aplicarea consecventă a for
melor preconizate de Consfătuirea 
de la Moscova pentru rezolvarea 
deosebirilor de vederi între parti
dele comuniste este calea cea mal 
sigură și mai eficace care poate duce 
la ieșirea din situația creată, la res
tabilirea unității pe baza Declarației 
din 1960. Am reținut cu deosebită 
atenție aprecierea făcută în Decla
rația guvernului sovietic din 21 sep
tembrie a.c. că „problema încetării 
polemicii deschise între guvernele 
R. P. Chineze și U.R.S.S., între P. C. 
Chinez și P.C.U.S. rămîne, ca și pînă 
acum, actuală“.

Socotim oportune propunerile cu
prinse în rezoluția Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, din 14 septembrie 
a.c., de a se suspenda polemica pu
blică,. a se relua convorbirile între 
P.C.U.S. și P. C. Chinez, a se lua în 
considerare de către toate partidele 
comuniste necesitatea începerii pre
gătirilor pentru o conferință mon
dială în cursul anului viitor. în acest 
sens se pronunță și alte partide fră
țești.

Partidul nostru consideră că tre
buie făcut un apel insistent către 
partidele frățești de a se pune capăt 
polemicii publice ; deosebirile de pă
reri existente să fie luate în discu
ție între conducerile partidelor, să 
se muncească cu răbdare și perseve
rență pentru crearea condițiilor în 
vederea întrunirii unei noi consfă
tuiri a partidelor comuniste și mun
citorești. Pe această cale se va pu
tea păși, fără îndoială, spre realiza
rea năzuinței fierbinți a tuturor co
muniștilor — unitatea trainică.

Divergențele din mișcarea comu
nistă îi bucură pe adversarii comu
nismului, care caută să le exploateze 
în folosul lor, să semene confuzie 
în rândurile partidelor comuniste și 
ale oamenilor muncii. Avem convin
gerea profundă că partidele frățești, 
călăuzindu-se de interesele supreme 
ale cauzei socialismului și păcii, vor 
păși cu hotărîre pe calea restabilirii 
unității.

Istoria mișcării comuniste și mun
citorești internaționale arată că nu 
o dată a trebuit să facă față unor 
împrejurări grele, dar întotdeauna 
ea a învins greutățile, a pășit îna
inte cu forțe sporite, repurtînd noi 
și noi victorii.

Continua întărire a forței și influ
enței sistemului mondial socialist, 
a partidelor comuniste și muncito
rești din lumea întreagă, deplasarea 
neîncetată a raportului de forțe pe 
scară mondială în favoarea forțelor 
socialismului și păcii — toate aces
tea arată că viitorul omenirii apar
ține socialismului și comunismului.
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alegen in GreciaIeri au avut loc

După lovitura 
de la

de stat militară

SAIGON 3 (Agerpres). — Deși nu 
au mai avut loc lupte în capitala 
sud-vietnameză, toate intersecțiile 
principale și clădirile publice, pre
cum și școlile, facultățile, cazărmile 
sînt păzite de importante efective 
militare, în ținută de campanie. 
„Atmosfera rămîne încordată“, 
transmite agenția France Presse.

Duminică, corpurile lui Ngo Dinh 
Diem și Ngo Dinh Nhu au fost în
humate.

Agenția United Press Internatio
nal relatează că cinci membri ai gu
vernului lui Diem s-au predat mili
tarilor și se află în mod temporar 
sub stare de arest. Fostul șef al așa- 
numitului Birou prezidențial de stu
dii și comandant al forțelor speciale, 
colonelul Le Quang Tung, arestat 
împreună cu alți colaboratori de 
frunte ai lui Ngo Dinh Diem, a fost 
executat duminică în secret, 
membri de frunte ai clicii lui 
au reușit să fugă. Mulțimea 
cendiat sîmbătă automobilele 
nele din casele lor.

S-a anunțat în mod oficial că luni 
noul guvern numit de junta militară 
își va prelua atribuțiile. După cum 
se știe, acest guvern urmează a fi 
condus de fostul vicepreședinte 
Nguyen Ngoc Tho.

Presa internațională comentează eve
nimentele din Vietnamul de sud, rele
vînd faptul că înlăturarea lui Ngo Dinh 
Diem de la putere nu reprezintă rezol
varea problemei. „Poporul vietnamez, 
scrie ziarul francez „Le Figaro“, va în
cerca o oarecare satisfacție văzînd pră- 
bușindu-se un regim a cărui populari
tate redusă a fost scoasă în evidență de 
problema budistă. în fond, însă, nu va 
avea loc nici o schimbare...“.

Presa americană și din alte țări re
levă rolul jucat de S.U.A. în pregăti
rea și efectuarea loviturii de stat din 
Vietnamul de sud. „New York Herald 
Tribune“ scrie că „în ciuda dezmințirii 
categorice do către Departamentul de 
Stat că guvernul Statelor Unite ar fi

Alți 
Diem 
a in
și u-

Saigon
implicat în revolta de la Saigon, 
ceasta revoltă este revolta noastră“. La 
rîndul său, ziarul „New York Times“ 
scrie : „O lovitură de stat, mai mult sau 
mai puțin similară, în anul 1960, în 
Laos, de care au fost făcute răspunză
toare Statele Unite, a avut rezultate 
dezamăgitoare“.

★
PNOM PENH 3 (Agerpres). — 

Șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a rostit la 3 no
iembrie o cuvîntare radiodifuzată 
consacrată înlăturării lui Ngo Dinh 
Diem de la putere. După cum se 
știe, între Cambodgia și Vietnamul 
de sud au avut loc în ultima vreme 
serioase conflicte, care au dus la 
ruperea relațiilor diplomatice și e- 
conomice dintre cele două țări. 
Șeful statului cambodgian a arătat 
că țara sa dorește restabilirea rela
țiilor cu Vietnamul de sud, dacă 
noul guvern va îndeplini o serie de 
condiții prealabile ca : respectarea 
de către guvernul sud-vietnamez a 
neutralității Cambodgiei, renunțarea 
la revendicarea insulelor de coastă 
cambodgiene etc.

Memorandum pentru 
acordarea independentei 

Federației Arabiei de sud
ADEN 3 (Agerpres). — Șase lideri 

politici arabi din Aden au adresat 
ministrului englez al coloniilor, Dun
can Sandys, un memorandum în care 
îi cer să fixeze de urgență o dată 
definitivă pentru acordarea indepen
denței Adenului și tuturor teritorii
lor incluse în Federația Arabiei de 
sud. Ei cer acordarea independenței 
acestor teritorii înainte de sfîrșitul 
anului 1964 și organizarea în Aden a 
unor alegeri la baza cărora să se 
afle un sistem electoral nou, demo
cratic. Printre semnatarii memoran
dumului se află Mohammed Aii 
Bashraheel, redactor-șef al cotidia
nului de limbă engleză „The Recor
der“ și al cotidianului arab „Al 
Ayam“ din Aden. El a declarat că au 
fost înaintate copii ale memorandu
mului înaltului comisar britanic în 
Arabia de. sud și secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant.

ATENA 3 (Agerpres). — La 3 no
iembrie s-au desfășurat în Grecia 
alegeri parlamentare. Pe listele elec
torale au fost înscriși 5 600 000 de 
alegători. Guvernul a anunțat că 
neparticiparea la vot ar putea atrage 
sancțiuni judiciare. Primul ministru 
al guvernului provizoriu, Mavromi- 
halis, a dat publicității o declarație 
în care a atras atenția asupra „pe-

ricolului votării duble“ și a chemat 
pe liderii partidelor politice, poliția 
și jandarmeria să mențină „liniștea 
și ordinea“ în cursul alegerilor.

Ministerul de Interne al Greciei a 
anunțat la ora prînzului că nu au 
fost semnalate incidente.

Rezultatele definitive ale alegeri
lor vor fi cunoscute abia marți.

in minuirea navei cosmice
precizeze locul aterizării,

Situația la frontiera algem-marocană
ALGER 3 (Agerpres). — Duminică 

dimineața, la granița algero-maroca- 
nă au avut loc din nou ciocniri în
tre forțele armate ale celor două 
țări. Un comunicat algerian arată că 
trupele marocane au deschis un tir 
de artilerie împotriva unităților al
geriene în regiunea postului de fron
tieră Beni-Ounif. Un comunicat ma
rocan atribuie răspunderea pentru 
aceste incidente trupelor algeriene. 
Postul de radio Alger, relevînd 
autoritățile algeriene confirmă că 
punctul de frontieră Beni-Ounif 
avut loc ciocniri, arată totodată 
aceste autorități „refuză să facă ori-

BONN 3 (Agerpres). — Agențiile 
de presă relatează că alți 11 mineri 
vest-germani, declarați decedați în 
urma catastrofei care s-a produs cu 
10 zile în urmă într-o mină din Len
gede (Saxonia Inferioară), au fost 
găsiți în viață duminică. Acești su
praviețuitori au fost găsiți din în- 
tîmplare de echipele care făceau 
cercetări pentru a stabili adîncimea 
apei care s-a revărsat în mină pro- 
vocînd dezastrul. O sondă specială 
a putut fi lansată pînă la cei 11 mi
neri izolați într-o galerie de fund. 
Posturile de radio și televiziune 
vest-germane transmit în permanen-

ță comunicate cerînd automobiliști- 
lor să evite regiunea din apropierea 
minei pentru a nu provoca noi pră
bușiri de teren. O echipă de medici 
supraveghează starea sănătății su
praviețuitorilor, care sînt slăbiți și 
epuizați după ce au stat aproape 11 
zile în galeriile subterane fără hra
nă.

Alți trei supraviețuitori scoși din 
galerii în urmă cu cîteva zile se 
află internați într-un spital. Specia
liștii afirmă că e posibil să se mai 
găsească supraviețuitori în galerii, 
în momentul catastrofei se aflau în 
mină 50 de oameni.

de 
al

că 
în 
au 
că

ce comentarii care ar putea prejudi
cia restabilirea păcii și activitatea 
comisiei africane desemnate cu su
pravegherea încetării focului“.

★
MOGADISCIO 3 (Agerpres). 

După cum a anunțat purtătorul 
cuvînt al Consiliului de Miniștri
Republicii Somalia, guvernul Soma
liei sprijină cererea guvernului alge- 
rian cu privire la convocarea Confe
rinței miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale Organizației Uni
tății Africane în problema regle
mentării litigiului de graniță alge- 
riano-marocan.

trebui să 
a subliniat omul de știință. Mane
vrarea în mai multe reprize a apa
ratului cosmic în condițiile zborului 
cosmic,, realizată pentru prima 
dată, a spus el, apropie timpul cînd 
omul va zbura spre alte planete.

★'
LONDRA 3 (Agerpres). — 'Apre

ciind importanța navei cosmice so
vietice „Poliot-1“, comentatorul 
științific al publicației duminicale 
engleze „Sunday Times“ arată că a- 
ceasta „a deschis o nouă eră în do
meniul călătoriilor cosmice. „Po
liot-1“, scrie comentatorul, depășește 
toate celelalte nave, deoarece ea 
este capabilă să îndeplinească ma
nevre extrem de complicate șl are

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Lan
sarea aparatului cosmic „Poliot-1“, 
efectuată la 1 noiembrie în Uniu
nea Sovietică, constituie o nouă 
realizare în domeniul construcției 
rachetelor, a declarat unui cores
pondent al agenției TASS cunoscu
tul astrofizician sovietic prof. Solo
mon Pikelner. Pînă în prezent, a 
remarcat prof. Pikelner, sistemele 
instalate la bordul navelor cosmice- 
satelit permiteau doar plasarea lor 
aproximativă pe 
Lansarea 
sțituie o 
privește 
Aparatul 
vrat în toate direcțiile.

Prof. Pikelner consideră că posi
bilitatea de manevrare a aparatului 
cosmic va ușura folosirea sateliților 
artificiali în observațiile astronomice combustibil suficient în acest scop“, 
și geofizice permanente.

Capacitatea navei cosmice de a 
schimba orbitele1 este deosebit de 
importantă pentru zborurile spre 
alte planete, cînd cosmonautul va

orbita calculată, 
aparatului „Poliot-1 “ con- 
treaptă mai înaltă în ce 
mînuirea navei cosmice. 
„Poliot-l" poate fi mane-

Comentatorul consideră că princi
pala însemnătate a acestei realizări 
constă în aceea că pune bazele întîl- 
nlrii aparatelor cosmice pe orbită, 
ceea ce face posibilă crearea în Cos
mos a unui laborator cosmic și a u- 
nei stații pentru navele interplane
tare.

MOSCOVA. Consiliul Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovietică a 
oferit la 3 noiembrie o recepție la 
Kremlin în cinstea delegațiilor sindi
cale din peste 90 de țări participante 
la cel de-aț XlII-lea Congres al sin
dicatelor din U.R.S.S. Șeful guvernu
lui sovietic, N. S. Hrușciov, care a 
participat la recepție, a salutat pe 
oaspeții străini, toastînd pentru soli
daritatea internațională a oamenilor 
muncii. La recepție au mai rostit 
toasturi Renato Bitossi, președintele 
Federației Sindicale Mondiale, și Vik
tor Grișin, președintele C.C.S. din 
Uniunea Sovietică.

In urma rezultatului de ieri Competiția de înot București - Berlin
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Un al treilea meci
Nici cei mai optimiști dintre su

porterii danezi care au călătorit 
de la Copenhaga la București pen
tru a încuraja echipa, făcînd să 
răsune pe stadionul „23 August“ 
strigătele de „Heia“, nu sperau, 
înainte de meci, într-o victorie. De 
altfel, cu două zile în urmă, chiar 
președintele federației daneze de 
fotbal Ebe Schwartz declarase în
tr-un interviu la televiziune că un 
rezultat de egalitate i-ar mulțumi 
pe deplin. Și totuși, ieri, oaspeții 
au izbutit să cîștige cu 3—2, exact 
cu cit pierduseră în vară pe teren 
propriu, și în felul acesta, egalînd 
situația, vor susține cea de-a treia 
partidă cu „olimpicii“ romîni.

Cum de a fost posibilă această 
răsturnare de pronosticuri ? Tre
buie spus de la bun început că 
formația daneză a fost ajutată 
substanțial de înșiși jucătorii noș
tri. Luînd prea ușor meciul, soco
tind se pare că acasă vor avea de 
îndeplinit o simplă formalitate, ei 
s-au trezit la un moment dat con
duși cu 2—0. Și aceasta abia după 
5—6 minute de joc ! Apoi, cuprinși 
de nervozitate, comit 
greșeli, ușurînd în felul acesta 
sarcina oaspeților.

Evident, punctul 
formației romîne a fost apărarea, 
prinsă mereu pe picior greșit, nesi
gură în intervenții. Popa — în pri
ma repriză — Nunweiler și mai 
ales Kozka au fost făcuți „mat“ 
cu destulă ușurință de atacanții 
danezi. Nu ne amintim ca în con
fruntări internaționale, în care 
miza, se înțelege, e mare, să se fi 
marcat chiar din primele secunde^ 
Abia a fluierat arbitrul și iată că 
de la Manolache balonul ajunge 
la Kozka. Acesta, uluit parcă, îl 
pierde în favoarea lui Thorst. O 
cursă scurtă, un șut puternic de 
la distanță și Datcu, neatent, n-a 
mai putut interveni. Este 1—0 ! Să 
fi uitat fotbaliștii noștri că un 
meci începe chiar din... prima se
cundă ? Iată însă că, după numai 
5—6 minute, același Thorst, spe-

greșeli după

nevralgic al

ALGER. Postul de radio Alger a 
transmis o amplă emisiune consacrată 
Republicii Populare Romîne. în ca
drul emisiunii au fost scoase în evi
dență succesele obținute de poporul 
romîn în dezvoltarea economiei na
ționale, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn. Emisiunea a rele
vat în mod special realizările din do
meniul valorificării superioare a petro
lului și gazelor. în cadrul emisiunii 
s-a subliniat interesul pe care îl are 
Algeria de a învăța din experiența 
țării noastre.

Denronstrație Ia Osaka (Japonia) pentru dezarmare 
și pace (fotografia din stînga).

Fort Johannesburg în care autoritățile din Republica 
Sud-Africană au închis peste 300 de participant la 
mișcarea antirasistă (fotografia din dreapta).

BELGRAD- Agenția Taniug rela
tează că Haile Selassie I, împăratul 
Etiopiei, aflat într-o vizită de prie
tenie în R.S.F. Iugoslavia, a avut o 
întrevedere cu Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Cei doi 
oameni de stat au avut un schimb 
de păreri despre evenimentele inter
naționale actuale.

SAN JUAN. Agenția France Presse 
anunță că în localitatea Arecibo (Porto 
Rico), la aproximativ 100 km de San 
Juan, a fost instalat unul dintre cele 
maț puternice radiotelescoape din lu
me, destinat cercetărilor ionosferice. 
Reflectorul parabolic al radiotelescopu- 
lui are un diametru de 300 m, iar 
antena radioemițătoare este instalată 
la 130 m de centrul reflectorului. Lu
crările cu ajutorul acestui radioteles- 
cop vor permite nu numai studierea 
aprofundată a caracteristicilor diferi
telor pături ionosferice, ci și o exami
nare detaliată a regiunilor din vecină
tatea planetelor Marte și Venus.

DJAKARTA. Președintele R.F. Ger
mane Heinrich Luebke, și-a încheiat 
vizita oficială în Indonezia, plecînd 
spre Hong Kong. La Djakarta a fost 
dat publicității un comunicat comun 
asupra întrevederilor care au avut loc 
între Heinrich Luebke și președintele 
Sukarno.

CAIRO. Președintele Republicii A- 
rabe Yemen, Abdallah As-Sallal, a so
sit Ta Cairo, unde se va odihni și își 
va îngriji sănătatea. La aeroportul mi
litar din Cairo, președintele Sallal a 
fost întâmpinat de președintele R.A.U., 
Nasșer.

MANAGUA. Pilotul american Joe 
Anderson, despre care se credea că a 
murit în accidentul de avion ce a avut 
loc acum două săptămîni deasupra 
pădurilor virgine din Nicaragua, a 
ajuns, la Laguna de Perlas, pe coasta 
atlantică, după ce a reușit performan
ța fără precedent de a traversa pe jos

pădurile virgine din această țară în 14 
zile. Este pentru prima dată în istoria 
aviației că pădurilor virgine, mormînt 
al. atîtor aviatori, le scapă una din vic
time.

ACCRA. La Accra s-a dat publici
tății comunicatul final în legătură cu 
lucrările Comisiei pentru problemele 
apărări; a Organizației Unității Afri
cane. Participanții la ședință, se arată 
în comunicat, au trasat comisiei sar
cina de a elabora recomandările nece
sare în vederea asigurării apărării in
dividuale și colective a țărilor partici
pante la Organizația Unității Africane 
împotriva unei posibile agresiuni sau 
amenințări cu agresiunea.

CAIRO. După cum scrie ziarul 
egiptean „Journal d’Egypte“, o serie 
de fruntași pe tărîm politic, membri 
ai partidelor politice din Congo, au 
adresat reprezentanței speciale a 
O.N.U. în Congo rugămintea de a 
transmite o scrisoare adresată de ei 
secretarului general U Thant. Autorii 
scrisorii cer să se trimită în Congo o 
comisie pentru cercetarea activității 
guvernului, pentru a se obține elibera
rea parlamentarilor congolezi arestați, 
precum și pentru a protesta în legă
tură cu deținerea forțată a lui Gi- 
zenga pe insula Bolabemba.

LISABONA. Agențiile de presă re
latează că poliția portugheză l-a ares
tat pe scriitorul progresist Alves Re- 
del, membru al Comunității europene 
a scriitorilor. Recent, poliția a mai a- 
restat pe scriitorii Alessandri Cabrai 
și Alberto Ferreira.

Moment 
la Palatul

deosebit 
căsătoriilor

la corespondentul 
i Valentinei

Romînia-Danemarca
culînd o nouă greșeală a apărăto
rilor romîni, înscrie iar. Stupoare 
în tribune, derută în rîndurile ju
cătorilor noștri. Se trimit pase la 
întîmplare, ritmul este lent ca și 
cînd s-ar filma cu încetinitorul. 
Inexplicabil și pentru o formație 
oarecare, dar pentru o echipă re
prezentativă ! Urmarea este că nu 
peste multă vreme „cade“ și golul 
al treilea, înscris de Bertelsen în 
urma unei „bîlbîieli" a apărării.

Cînd echipa noastră și-a strîns 
rîndurile, pornind decisă la luptă, 
s-a văzut că danezii au fost siliți 
să se apere cu disperare. Raportul 
de cornere din cea de a doua re
priză este edificator. Ce folos însă 
că dominăm, că în careul advers 
sînt momente de derută, de vreme 
ce acțiunile se irosesc în vînt. Fă
cea impresia că fotbaliștii romîni 
și-au uitat la vestiare toată fante
zia în construirea acțiunilor. Oricît 
de bine a jucat Pîrcălab, oricît de 
mult a luptat Ivan, devenind la un 
moment dat atacant, sau Petru 
Emil, prea mult nu se putea face, 
întrucît echipa a fost lipsită de a- 
portul interilor, de rolul coordona
tor al centrului. Manolache, 
Țîrcovnicu, Constantin au fost 
ieri palide umbre ale unor jucă
tori consacrați. Din această cauză 
înaintarea noastră a înghesuit jo
cul, a abuzat de scheme tactice 
șablon, ușor descoperite și anihila
te de adversar. Bine cel puțin că 
a existat un mijlocaș care nu s-a 
sfiit să șuteze la poartă — Petru 
Emil, autorul celor două goluri.

în meciul de ieri, echipa olimpi
că a țării noastre a avut o com
portare sub orice critică. Pentru 
cea de a treia întîlnire cu Dane
marca, specialiștii au datoria să a- 
nalizeze cu toată seriozitatea lip
surile manifestate și să la măsuri
le care se impun.

ION MARGINEANU

înotÎntîlnirea internațională de 
București—Berlin, desfășurată la ba
zinul de la ștrandul Tineretului, a dat 
posibilitate unora dintre înotătorii 
bucureșteni să stabilească noi recor
duri republicane. Luînd ștartul în 
proba de 400 metri mixt, Cristina 
Balaban a parcurs cele 8 lungimi de 
bazin în 5 min., 49 sec. 8/10. Dioni- 
sie Nagy, care a ocupat locul II în 
proba de 400 metri mixt, în urma

Fotbal categoria B
SERIA I. C.F.R. Pașcani—Știin

ța București 2—1 ; Chimia Făgă
raș—Metalul Tîrgoviște 1—2 ; Fo
resta Fălticeni — Dinamo Bacău 
1—1 ; Metalul București — Po
iana Cîmpina 0—2 ; Știința Ga
lați—Ceahlăul Piatra Neamț 1—1 ; 
Unirea Rm. Vîlcea—Tractorul Bra
șov 2—0 ; Flacăra Moreni—Știința 
Craiova 1—0.

SERIA a Il-a. Minerul Lupeni— 
A.S.M.D. Satu Mare 2—1 ; Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii—Mine
rul Baia Mare (amînat) ;
Timișoara—C.S.M. Reșița 1—1 ; 
A. S. Cugir—Flamura roșie Ora
dea 1—0 ; Gaz Metan Mediaș— 
Jiul Petrila 3—0 ; Mureșul Tg. 
Mureș—Arieșul Turda 1—1 ; C.S.M. 
Cluj—C.S.M. Sibiu 2—0.

C.F.R.

PRONOSPORT
Concursul nr. 44 din 3 noiembrie
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Ind. Sîrmei—Minerul B. Mare (anulat)
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R. P. Romînă—Danemarca
R. P. Ungară—R. D. Germană 
Iugoslavia—Cehoslovacia
Foresta Fălticeni—Dlnamo Bacău 
Unirea Rm. Vîlcea—Tractorul

Mureșul—Arieșul
Chimia Făgăraș—Metalul Tgv.
Știința Galați—Ceahlăul P. Neamț 
Minerul Lupenl—A.S.M.D.
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Reșița
A. S. Cugir—Flamura roșie Oradea

MOSCOVA (De 1 
nostru). Vestea căsătoriei 
Tereșkova cu Andrian Nikolaev a atras 
— cum era firesc — atenția moscoviți- 

. lor care s-au adunat în mare număr în 
fața Palatului căsătoriilor de pe strada 
Griboedov. Cei doi cosmonauți, însoțiți 
de martorii Valeri Bîkovski și Valen
tina Gagarina, de Iuri Gagarin, Gher
man Titov, Pavel Popovici, au fost pri
miți aici cu aplauze îndelungate și cu 
o adevărată ploaie de flori. Urcînd 
treptele palatului, înconjurați de nu
meroși reporteri și fotografi, ei se în
dreaptă spre sala de ceremonii unde, 
sub luminile reflectoarelor, își pun 
iscălitura pe actul de căsătorie. Valen
tina semnează pentru prima oară cu 
noul ei nume, Nikolaeva-Tereșkova.

La Casa guvernamentală de recepții 
de pe colinele Lenin, tinerii căsătoriți, 
care sosesc însoțiți de N. S. Hrușciov 
și Nina Hrușciova, sînt felicitați de Kli
ment Voroșilov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., de R. 
Malinovski, mareșal al Uniunii Sovieti
ce, ministrul Apărării al U.R.S.S., de 
prim-mareșalul de aviație K. Verșinin.

N. S. Hrușciov ridică paharul în 
cinstea sărbătoriților, în cinstea mame
lor tinerei perechi, în cinstea tuturor ce
lor care au participat la crearea navelor 
cosmice sovietice. Tînăra pereche este 
felicitată apoi de Iuri Gagarin și de pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Mstislav Keldîș.

La ora cînd telefonez, în sala de re
cepții de pe colinele Lenin domnește 
însuflețire. Se dansează, se aud cîntece.

clasamentului, Steaua- 
n-a reușit să facă decît 
de egalitate (3—3) în 
unei alte formații bucu-

Pe traseu, în

In semifinalele probei feminine a cam
pionatelor internaționale de tenis de la 
Buenos Aires, campioana Argentinei, Nor
ma Baylon, a obținut b surprinzătoare 
victorie cu 8—6 : 7—5 în fața cunoscutei 
jucătoare Christine Truman. Tn finală 
Baylon va întîlni pe cehoslovaca Vera 
Sukova.

timpul probei la categoria 350 cmc.
(Foto : M. ANDREESCU)

berlinezului B. Schroeder, a stabilit, 
de asemenea, un nou record : 5 min. 
24 sec. 6/10.

Un alt record al R. P. Romîne s-a 
înregistrat în proba de 100 m liber- 
femei. Ingrid Ungur a parcurs distan
ța într-un minut, 6 sec. 8/10, iar șta
feta feminină 4 x 100 m liber, formată 
din Nicoleta Ștefănescu, Ingrid Un
gur, Măriuca și Vasilica Rotaru, a rea
lizat timpul de 4 min. 34 sec. 7/10.

în general, întrecerile au fost domi
nate de oaspeți, care au ieșit învin
gători în majoritatea probelor.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate de înotătorii berlinezi : 100 m 
bras bărbați — H. Dorniok 1T3”9/1O ; 
400 m liber femei — Veronika Holletz 
5’8”3/10 ; 100 m. bras femei — Ursula 
Kiiper l’21”8/10; ștafeta 4x100 m li
ber femei — (Renner Nimmrich, 
Noac, Holletz) 4’32”l/10.

Duminică la Budapesta, în meci retur 
pentru optimile de finală ale „Cupei Eu
ropei“ inter-țări la fotbal, echipele R. P. 
Ungare și R. D. Germane au terminat la 
egalitate : 3—3 (2—2). învingătoare în 
primul joc (2—1), echipa maghiară s-a 
calificat pentru sferturile de finală, ur- 
mînd să întîlnească1 echipa Franței, care 
a eliminat pe cea a R. P. Bulgaria.

A
Peste 4 000 de spectatori au urmărit la 

Fuessen (R. F. Germană) meciul interna
țional de hochei pe gheață dintre repre
zentativa R. F. Germane și selecționata 
orașului București. Gazdele au cîștigat cu 
9—3 (2—1 ; 3—2 ; 4—0).

*

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Baku, atletul sovietic Vla
dimir Kuznețov a aruncat suliță la 85,11 
m. Aceasta este cea de-a doua performan
ță mondială a sezonului.

★
Selecționatele de fotbal ale Suediei și 

R. F. Germane s-au întîlnit duminică la 
Stockholm într-un meci amical. Fotbaliș
tii suedezi au repurtat victoria cu scorul 
de 2—1 (0—0).

Campionatul de rugbi
în cea de-a XXI-a etapă a cam

pionatului republican de rugbi, 
fruntașa 
București, 
un scor 
compania 
reștene, Gloria. Deși mal experi
mentați șl cri o altă pregătire de
alt adversarii lor, rugbiștii mi
litari au jucat puțin convingător. 
Grivlța Roșie, echipă, de aseme
nea, cu un bun palmares, a termi
nat la egalitate cu Unirea, forma
ție aflată la periferia clasamentu
lui. în acest meci n-a lipsit mult 
ca „uniriștii“ să termine învingă
tori. Ei au ratat însă lovitura de 
transformare a unei încercări în
scrise chiar în mijlocul buturilor. 
După un joc de mare luptă, dina- 
moviștii au cîștigat cu 9—6 parti
da de ieri cu Progresul.

Meciurile din provincie s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Știința Timișoara—Rulmentul Bîr- 
lad 6—0 ; Farul Constanța—Știința 
Petroșeni 14—6 ; C.S.M.S. Iași — 
Știința Cluj 12—3.

★
Ieri, la Zagreb, într-un meci interna

tional de' fotbal, echipa Iugoslaviei a în
vins cu 2—0 (0—0) echipa R. S. Ceho
slovace. Punctele au fost realizate de 
Zambata și Skoblar.

★
La Budapesta, în optimile de finală 

ale „Cupei campionilor europeni" la te
nis de masă, echipa masculină Vasutas 
Epitoek Budapesta a învins cu 5—0 pe 
Bundesbahn Viena.

★
In meciul international de fotbal desfă

șurat duminică la Zürich, echipa Norve
giei a învins cu 2—0 (1—0) echipa El
veției.

★
într-un meci internațional de fotbal, 

desfășurat la Berlin, selecționata secundă 
a R. D. Germane a învins cu scorul de 
3—1 (2—1) echipa B a R. P. Ungare.
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Cupa Steaua“ la niofociciism
Amatorii de motociclism au avut 

ieri prilejul să asiste la un interesant 
concurs de obstacole, dotat cu „Cupa 
Steaua“.

Pe un teren cuprinzînd diferite 
elemente dificilă — porțiuni de mo- 
tocro's, gropi cu pietriș, 4 trambuline 
și o „cocoașă“ înaltă de 3 metri — 
motocicliștii au oferit celor prezenți 
întreceri disputate, spectaculoase. în 
concurs, 3 alergători au reușit să 
domine întrecerile în cadrul catego
riei lor : Traian Macarie (Dinamo) 
la 125 cmc, Alexandru Datcu (Steaua) 
la 175 cmc și Mihai Dănescu (Stea-

ua) la 250 cmc. Fiecare dintre ei a 
cîștigat manșele disputate. Meritorie 
este apoi performanța lui Mihai Dă- 
nescu care, după o luptă strînsă cu 
Gheorghe Ion, a reușit să termine în
vingător și la categoria 350 cmc. A- 
lergătorii de la „Steaua“ au dominat 
întrecerile de ieri și s-au clasat pe 
primul loc. în acest fel au cîștigat 
„Cupa Steaua“.

în probele rezervate începătorilor, 
cei mai buni au fost N. Constantin 
la 175 cmc și D. Bivolaru la 350 cmc, 
ambii de la clubul organizator.
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