
Duminică 7 noiembrie 1965Anul XXXV Nr. 6794 Atît la sosire, în fața clădirii, unde se afla o mare mulțime de oameni, cit și la intrarea în sală, conducătorii de partid și de stat au fost îndelung ovaționați.
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil și Manea Mănescu, care au făcut o vizită în regiunea Cluj, s-au întîlnit cu activul regional de partid.

CLUJ 6 Trimișii speciali Constantin Mitea, Mircea Moarcăș șl Alexandru M’ureșan transmit : în marea sală a casei universitarilor din Cluj, tovarășii Nicolae
cadrul întîlnirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a rostit următoarea cuvîntare :
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Pe șantierul hidrocentralei

Se împlinesc 48 de ani de la istorica zi în care muncitorii și țăranii din Rusia, sub conducerea partidului lui Lenin, au înfăptuit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, statornicind puterea celor ce muncesc pe a șasea parte a globului terestru. Acest glorios e- veniment a marcat o cotitură în destinele omenirii, a deschis în dezvoltarea societății o nouă epocă, de uriașe prefaceri revoluționare •— epoca trecerii de la capitalism la socialism, a triumfului marxism- leninismului pe scară mondială.Consecințele grele ale primului război imperialist, manifestarea puternică a crizei sistemului capitalist, agravarea antagonismelor societății burgheze au determinat ridicarea la luptă a maselor populare, în multe țări creindu-se o situație revoluționară.
A După victoria Marelui Octombrie, oamenii sovietici, înfruntînd cu eroism mari greutăți și lipsuri, respingînd asalturile imperialismului internațional, au lichidat într-un termen istoricește scurt crunta înapoiere moștenită de la țarism, au construit orînduirea socialistă. în prezent, sub conducerea încercată a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, poporul sovietic, muncind cu entuziasm, obține succese remarcabile în ..făurirea societății comuniste, înfăptuind politica leninistă de industrializare socialistă, ca singura cale spre progres și civilizație, dezvoltînd rapid, pe această bază, forțele de producție, Uniunea Sovietică a devenit o mare putere economică,/ care dă o cincime din întreaga producție . industrială a lumii. în anii puterii sovietice producția, industrială a sporit de 56 de ori, iar cea de energie electrică — de 230 de ori față de anul 1913. Ca urmare a îndeplinirii și depășirii sarcinilor planului septenal, la sfîrșitul acestui an volumul producției globale industriale va fi’ cu 84 la sută mai mare decît în 1959. Creșterea în ritm susținut a industriei a creat condiții pentru dotarea cu mijloace tehnice a tuturor ramurilor economiei naționale. Succesele dobîndite în domenii de cea mai mare importanță ale științei și tehnicii contemporane, realizările unanim recunoscute ale U.R.S.S, ca deschizătoare de drumuri în cucerirea spațiului cosmic, progresele pe tărîmul învățămîntului, culturii, sănătății, al ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc, sînt tot atîtea mărturii ale eforturilor creatoare ale poporului soviețic. Oamenii muncii din țara noastră, care au salutat cu însuflețire Revoluția din Octombrie și și-au exprimat solidaritatea activă cu ea,, urmăresc astăzi cu caldă simpatie și se bucură din toată inima de realizările poporului sovietic în i construcția comunistă. _ ____JPuternicul proces revoluționar al epocii noastre s-a dezvoltat continuu, înnoind fața lumii ; revoluția a învins în China și într-un șir de alte țăi'i, în care a fost instaurată puterea populară. Formarea sistemului mondial socialist — cea mai importantă cucerire a clasei muncitoare internaționale — constituie o grandioasă întruchipare a pro-

fundelor transformări petrecute în lume. Cuprinzînd o treime a populației planetei noastre, furnizînd aproape 40 la sută din producția industrială mondială, țările socialiste însumează o considerabilă forță politică, economică, socială, rezultat al victoriilor obținute de poporul român. în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea P.C.R., România înfățișează tabloul unei țări în plină înflorire, în )care socialismul a învins de- mlin și definitiv. Prefacerile revo- Ttrțîonare care au avut loc în viața poporului, actualul stadiu de dezvoltare a patriei noastre și-au găsit oglindirea în noua lege fundamentală a țării — Constituția Republicii Socialiste România. Trecînd în revistă marile înfăptuiri ale poporului, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a elaborat liniile directoare pentru continuarea, pe o treaptă mai înaltă, a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, programul dezvoltării multilaterale
(Continuare în pag. a III-a)
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de pe Argeș

Â fost străpuns 

al 4-lea tronson

Cuvîntarea

PITEȘTI (coresp. „Scînfeii").
— Constructorii hidrocentralei 

. Gheorghe Gheorghiu-Dej" de 
pe Argeș au trăit ieri un eveni
ment deosebit : străpungerea în 
galeria de fugă a tronsonului 
Corbeni-Sferescu, al patrulea la 
număr, în lungime de 1 426 m. 
Porțiunea de cîjiva metri care 
mai despărjea brigada de mineri 
a lui Paul Tihaniuc (în aval) de 
cea a lui Ion Dumitraș (în a- 
monte), a dispărut.

Galeria de fugă, noua cale sub
terană a apelor Argeșului, se află 
în faza finală de execufie. Din 
cei 11 km cîf va măsura au mai 
rămas de excavat și betonat 
675 m.

rr’

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Tovarășului ANASTAS IVANOVICI MIKOIAN 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

Tovarășului ALEXEI NICOLAEVICI KOS1GHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.MOSCOVADragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al întregului nostru popor, vă transmitem dv. și prin dv. Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., poporului sovietic un salut frățesc și cele mai sincere felicitări cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment de covîrșitoare însemnătate, care a marcat începutul unei noi ere în istoria omenirii.Prin, munca avîntată, plină de abnegație, poporul sovietic, a obținut, sub conducerea încercată a partidului său comunist, realizări remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de. trai al celor ce muncesc. Uniunea Sovietică, prima țară a socialismului victorios, înfăptuind cu succes programul făuririi bazei tehnico-materiale a comunismului, a devenit astăzi o mare putere industrială, patria unor strălucite cuceriri în domeniul științei și tehnicii.Oamenii muncii din Republica Socialistă România se bucură din toată inima de aceste victorii mărețe ale poporului sovietic, care reprezintă un aport însemnat la întărirea sistemului socialist mondial, la sporirea forțelor socialismului și păcii in lumea întreagă. Uniunea Sovietică aduce o contribuție de mare însemnătate la lupta împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial, pentru menținerea și consolidarea păcii în lume.Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie frățească statornicite între P.C.R. și P.C.U.S., colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică se întăresc și se dezvoltă cu succes. Recenta vizită în U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România a prilejuit o nouă afirmare a relațiilor prietenești dintre partidele noastre, dintre țările și popoarele noastre. Sîntem convinși că aceste relații, bazate pe principiile marxism- leninismului, egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității, întrajutorării tovărășești și internaționalismului socialist, se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și sovietic, în interesul întăririi unității țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii.Cu prilejul aniversării Marelui Octombrie, vă urăm dv. și întregului popor sovietic succese tot mai mari în activitatea creatoare de construire a societății comuniste, de înflorire continuă a patriei dv., în lupta pentru victoria păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

® Reclama, sufletul... industriei ® „Gene
roși" și „pretențioși" ® Un adevăr care 
trebuie repetat: amănuntele contează !

înainte
de confruntare

Oricăruia dintre noi îi 
face plăcere să se plimbe 
prin magazine, să admire 
vitrinele, să se intereseze de 
ultimele noufăji apărute. E 
o curiozitate legitimă, ali
mentată, mai cu seamă în 
ultimii ani, de multitudinea 
de mărfuri pe care industria 
și comerjul le furnizează. 
Dar de la fabrică și pînă în 
mîna vînzăforului care o a- 
șază cu migală în rafturi, 
marfa are de parcurs un 
drum nu întotdeauna atît 
de simplu. Pufini știu că 
pragul cel mai greu de tre
cut este, dincolo de obiș
nuitul C.T.C., contractarea, 
adică momentul cînd între
prinderea își oferă produ
sele, cînd are loc confrun
tarea cu comerjul.

Reprezentanții întreprin
derilor comerciale, ai maga
zinelor, împuterniciți să 
comande industriei, au o 
mare răspundere. Ei nu pot 
spune de la o zi la alta : 
„Îmi pare rău, m-am răz- 
gîndit. Aș vrea altceva".

Angajarea unei mărfi — în 
numele a mii și milioane de 
cumpărători — e un lucru 
serios. Trebuie să chibzuiești 
bine, să fii sigur că ceea ce 
cçri e căutat și, mai ales, 
bùn și frumos. Căci dacă 
nu, soarfa mărfii e pecetlui
tă : nici un argument — 
chiar în ipoteza că ar încer
ca cineva să-l invoce — 
nu-l va convinge pe client 
să aleagă, din bogăjia de 
mărfuri ce-i sfă la dispozi
ție, pe aceea care nu-l atra
ge și nu-l mulfumește.

Cine a pășit în aceste zile 
în sălile Casei de cultură 
din Sinaia cu gîndul de a-și 
petrece acolo cîteva ceasuri 
libere, a putut asista la un 
spectacol cu fotul neobiș
nuit. Sute de oameni se 
convingeau sau se contra
ziceau reciproc, își disputau 
întîiefatea în achiziționarea 
unor mărfuri. Obiectul dis
putelor erau mărfurile din 
sectorul mefalo-chimic, ar
ticolele de uz casnic și gos
podăresc. Și ce nu se gă
sea acolo ! Mii și mii de 
produse : de la perfecfiona- 
fele produse electronice — 
aparate de radio și televi-

zoare, de la modernele in
strumente muzicale, varia
tele lămpi, lustre sau obiec
te de uz casnic, la mărun
tele chei, șuruburi, vopsele 
sau chiar la cleștișorul 
întors gene.

Așadar, producătorii 
fost mai generoși decît 
alfi ani, au venit bine pre- 
gătifi la confruntarea cu 
clienfii. Și să-i fi văzut cu 
cîfă migală își aranjaseră 
mărfurile în standuri ! De 
astă dată, reclama era su
fletul... industriei.

Pe 
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au 
în

patru Sungimî 
undă
Dumneavoastră ce o- 
nou ?feriți

Ne aflăm în faja standului 
„Electronicii", iar interlocu
torul nostru e tov. Constan
tin Cîmpeanu, director ad
junct.

— Intii, aparatul de ra
dio „Nordic". De dimen
siuni reduse și într-o linie 
modernă, alungită, acest 
aparat este un staționar 
cu tranzistori, avînd patru 
lungimi de undă. Dintre

caracteristicile sale, una 
din cele mai importante 
este aceea că funcționează 
atît la baterie, cît și la 
rețeaua electrică. Cu alte 
cuvinte, este adaptat ori
căror condiții. Clapele, în 
număr mai mic decît la 
alte aparate, sînt situate 
deasupra, iar scala e mon
tată direct pe casetă. A- 
paratul „Dunărea“, pre
zentat într-o casetă fur
niruită, are același avan
taj ca și „Nordicul" : 
funcționează la baterie și 
la priză. O altă surpriză 
plăcută pentru cumpără
tori (cel puțin așa consi
derăm noi, producătorii) 
va fi aparatul portabil 
tranzistorizat „Hiphonic", 
tot cu patru lungimi de 
undă.

— Dar în domeniul tele
vizoarelor ?

— Oferim un aparat de 
concepție românească — 
E 59 „Dacia" — avînd 
diagonala ecranului de 59 
cm și, ceea ce e nou la 
noi în țară și de factură 
modernă, tubul kinescop 
autoprotejat (sticla nu a- 
coperă toată fața apara
tului, ci doar tubul).

Maria BABOIAN

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Dragi tovarășe și tovarăși,Ne aflăm de cîteva zile în frumoasa dv. regiune Cluj. Am venit pentru a discuta cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii, cum să lucrăm mai bine pentru a da viață hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului.întîlnirile pe care le-am avut cu activul, cu populația din orașul și regiunea Cluj, primirea entuziastă și plină de căldură ce ni s-a făcut au constituit o manifestare a unității întregului popor în jui-ul partidului, a legăturilor indestructibile ale partidului nostru comunist cu toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, o expresie a atașamentului lor profund față de politica partidului, a hotărîrii lor de a înfăptuiCu acest prilej, jul altor vizite — rul — noi am
această politică, ca și cu prile- a spus vorbito- putut constata 

i că pretutindeni domnește o at- 
I mosferă de puternic avînt po- j litic și de muncă, hotănîrea de a nu precupeți nimic pentru îndeplinirea istoricelor directive ale Congresului al IX-lea care a elaborat programul multilateral al dezvoltării României socialiste, al continuării pe o treaptă superioară a operei de desăvîrșire a con- 
I strucției socialismului.
I Doresc cu acest prilej să vă a- 
I dresez dv., și prin dv. tuturor comuniștilor, organizațiilor de partid, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, întregii populații din regiunea Cluj un salut fierbinte partea Comitetului Central Partidului Comunist Român, conducerii de partid și de stat. 

(Aplauze prelungite, urale).Apreciind justețea liniei de industrializare socialistă a țării, care reprezintă factorul determinant al progresului continuu al întregii societăți, Congresul a stabilit ca și pe viitor industrializarea să stea în centrul politicii economice a partidului. Ridicarea industriei țării noastre pe o treaptă și mai înaltă în următorii cinci ani va exercita o puternică influență a- supra întregii vieți sociale. Aceasta va determina creșterea impetuoasă a forțelor de producție, . dezvoltarea ...continuă a--bazei teh- ’nico-măteriale a socialismului, introducerea pe scară largă a progresului tehnic în toate domeniile producției materiale, înflorirea orașelor și transformarea lor în puternice centre economice și culturale, atragerea de noi pături ale populației în sectoarele industriale și în celelalte sectoare neagricole.Sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului sînt mărețe. Dar stă în puterea noastră de a le realiza și fără îndoială că minunatul nostru popor le va realiza. Aceasta , impune însă ca fiecare, la locul său de producție, să-și organizeze tot mai bine munca, activul nostru de partid să mobilizeze energia și entuziasmul celor ce muncesc pentru a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea. Concen- trîndu-ne eforturile pentru a realiza în cît mai bune condiții sarcinile planului pe 1965, este necesar să acordăm atenție deosebită luării tuturor măsurilor pentru pregătirea trecerii la realizarea sarcinilor planului pe 1966, primul an al noului plan cincinal. O atenție deosebită trebuie să acordăm îmbunătățirii continue a calității producției, creșterii productivității muncii și în mod deosebit realizării investițiilor.După cum cunoașteți, Congresul a stabilit, de asemenea, sarcini mari în ce privește dezvoltarea agriculturii, care în condițiile țării noastre reprezintă o ramură importantă a economiei, menită să aducă o contribuție de preț la ridicarea nivelului de trai al poporului, la progresul general al societății noastre socialiste.în centrul activității partidului se află dezvoltarea bazei tehnico- materiale a agriculturii — condiție esențială a creșterii producției agricole vegetale și animale —, organizarea unei producții moderne, intensive, întărirea economică a unităților socialiste agricole de stat și cooperatiste. Pentru noi este clar că cooperativizarea agriculturii este numai începutul și nu rezolvarea problemei agrare, a problemei dezvoltării agriculturii. Trebuie să concentrăm toate eforturile pentru a asigura agriculturii tot ceea ce îi este necesar — mecanizare, chimizare, introducerea științei în agricultură. Numai pe această cale vom putea să obținem sporirea producției agricole, să dovedim în fapt superioritatea agriculturii socialiste. Corespunzător indicațiilor Congresului, în prezent se elaborează o serie de măsuri privind îmbunătățirea organizării, a conducerii și planificării agriculturii noastre, pentru mai buna rezolvare a problemelor pe cave le ridică viața și munca în cooperativele agricole de producție. în curînd va avea loc o plenară a Comitetului Central al partidului, care va trebui să se pronunțe și să hotărască măsurile necesare în acest domeniu de activitate. Noi sîntem convinși că țărănimea noastră, toți oamenii muncii din agricultură vor ști să dea viață prevederilor directivelor sului al IX-lea cu privire terea producției agricole și animale, la dezvoltarea turii noastre socialiste.Avem, de asemenea, de

nit un bogat, program de măsuri sociale pentru ridicarea bunăstării poporului ; se vor dezvolta și perfecționa învățămîntul de toate gradele și asistența sanitară ; știința, care are un rol deosebit în dezvoltarea societății noastre socialiste, va cunoaște un puternic avînt și va aduce o contribuție activă la dezvoltarea economiei noastre socialiste, la înflorirea vieții spirituale a întregului popor.înfăptuirea sarcinilor mari trasate de Congresul al IX-lea cere, desigur, o muncă intensă, susținută, din partea întregului nostru popor. După cum știți, în stabilirea acestui program Comitetul Central și guvernul s-au sfătuit cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii. De aceea, planurile noastre au temelia de granit a voinței și înțelepciunii maselor; ele se bazează pe hărnicia și capacitatea creatoare a celor ce muncesc, pe conștiința înaltă a mun-

nii muncii din regiunea Cluj vor obține succese și mai mari, vor munci cu mai mult avînt și vor lichida neajunsurile din activitatea lor, vor face ca întreprinderile și agricultura din regiunea Cluj să nu fie mai prejos față de cele din alte regiuni.Ca în întreaga țară, și în regiunea Cluj în anii șesenalului au fost date în folosință populației un însemnat număr de apartamente și noi construcții social-culturale; s-a îmbunătățit deservirea comercială și sanitară a populației, a crescut desfacerea de produse industriale și agroalimentare.Referindu-se la activitatea în domeniul construcției de locuințe, vorbitorul a relevat realizările importante în acest sector și în același timp a arătat că în planul cincinal se prevăd noi eforturi în această privință.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat ” muncitorilor și țăranilor

menii muncii români, maghiari muncesc cu elan, înfrățiți, adu- cîndu-și aportul la lupta pentru înfăptuirea mărețelor sarcini ale desăvîrșirii construcției socialiste în România. Socialismul a a- dus și aduce îndeplinirea aspirațiilor celor mai înalte ale tuturor oamenilor muncii, a asigurat și a- sigu.ră egalitate deplină în drepturi și posibilitatea afirmării multilaterale în viața socială a țării a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, fii egali ai marii noastre familii — Republica Socialistă România. Ceea ce a afirmat Congresul noștru, ceea ce a înscris Constituția Republicii Socialiste România este o realitate vie a vieții noastre. Nouă ne revine sarcina de a întări continuu prietenia și unitatea între poporul român și naționalitățile conlocuitoare (Aplauze puternice).Partidul nostru este ferm con-« vins că aplicînd neabătut liniă
«
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Aspect de la întilmrea conducătorilor de partid șl de stat cu activul regional de partid Cluj
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Congre- la creș- vegetale agricul-îndepli-

citorilor, țăranilor și intelectualilor, indiferent de naționalitate, a întregului. nostru popor, care în mod conștient își făurește propriul său viitor, viitorul socialist. 
(Aplauze).în munca sa, poporul nostru are o călăuză încercată — Partidul Comunist Român — care de-a lungul întregii sale existențe a dovedit că nu are țel mai înalt de- cît slujirea intereselor oamenilor muncii, asigurarea unei vieți libere și fericite pentru popor. Călăuzindu-se neabătut de învățătura marxist-leninistă și apli- cînd-o creator la condițiile concrete ale țării noastre, înfăptuind linia sa justă, verificată de viață, partidul nostru conduce poporul din victorie în victorie pe drumul socialismului și comunismului.El își îndeplinește cu cinste rolul de detașament de avangardă al clasei muncitoare, de forță politică conducătoare a întregii societăți. 
(Aplauze prelungite).După cum este cunoscut — a subliniat vorbitorul — partidul și guvernul nostru au acordat și acordă atenție deosebită repartizării raționale a forțelor de producție pe întregul cuprins al țării, ridicării economice și sociale a tuturor regiunilor. O expresie grăitoare a acestei politici o constituie însăși dezvoltarea regiunii Cluj. Regiunea dv. cunoaște un puternic avînt, a devenit un însemnat centru economic și social-cultural al țării noastre. Munca harnică a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și oamenilor de știință, a organelor de partid și de stat a făcut posibil ca producția industrială globală a regiunii să crească de peste două ori în anii șesenalului și de aproape șase, ori față de anul 1950.în perioada puterii populare, regiunea Cluj s-a îmbogățit cu numeroase întreprinderi industriale moderne, utilate cu tehnică înaintată. O serie de noi mari întreprinderi industriale sînt în curs de îndoială rectivelor Congresului al IX-lea și regiunii Cluj îi va reveni o parte importantă. Toate acestea vor ridica și mai mult potențialul industrial al regiunii, vor accelera progresul ei social multilateral. Așa cum a arătat aici primul secretar al comitetului regional, tovarășul Berghianu, și cum a reieșit din cuvîntul celorlalți vorbitori, întreprinderile din regiunea dv. îndeplinesc cu succes planul de stat, realizează economii tante, pun în valoare noi ale producției. Ceea ce am trebuie să constituie un pentru continua îmbunătățire a activității noastre, pentru folosirea cît mai chibzuită a mijloacelor pe care le avem la îndemînă. Sîntem convinși că comuniștii, toți oame-

construcție și fără din prevederile di-

impor- rezerve realizat imbold

din regiunea Cluj calde felicitări pentru realizările obținute în dezvoltarea industriei și agriculturii, în continuare, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat intensa activitate culturală și științifică ce se desfășoară la Cluj. în acest oraș, cu bogate tradiții, a spus vorbitorul, lucrează un număr însemnat de intelectuali — oameni de știință, cadre didactice, literare, artistice din țara noastră. Savanții și cercetătorii au obținut rezultate însemnate în diferite domenii ale științei contemporane. Universitatea și celelalte institute de învăță- mînt superior au realizări valoroase, aducînd o contribuție de seamă la formarea cadrelor necesare diferitelor domenii de activitate — economic, cultural și social.Ținînd seama de activitatea rodnică desfășurată de oamenii de știință și cultură, de cadrele din învățămînt, partidul și guvernul nostru dau o înaltă prețuire aportului pe care ei îl aduc la progresul general al țării, la cauza construcției socialismului în patria noastră.Mulți tovarăși care au luat astăzi cuvîntul au vorbit pe larg și au înfățișat cu date convingătoare rezultatele obținute în înfăptuirea ■ politicii marxist-leniniste a partidului nostru în problema națională. Este cunoscut, tovarăși, că în regiunea Cluj de veacuri trăiesc împreună oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități. împreună ei au făurit de-a lungul istoriei toate bogățiile materiale și spirituale care există in această parte a țării noastre. Toate acestea au fost realizate prin munca lor unită, în ciuda încercărilor de învrăjbire ale claselor exploatatoare. Istoria este plină de exemple de lupte eroice duse în comun de oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități împotriva exploatării și a- supririi, pentru libertate, pentru o viață mai bună. însăși victoria a- supra fascismului, victoria luției populare și făurirea lismului în România sînt luptei unite, sub conducerea dului nostru, a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate.Este meritul partidului nostru comunist că a știut să întărească continuu frăția de nezdruncinat dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Regiunea Cluj constituie o pildă vie a relațiilor de armonie și frăție in munca și în viața oamenilor muncii de diferite naționalități, ca urmare a politicii naționale juste, marxist-leniniste duse de partidul și guvernul nostru.Și cu prilejul acestei vizite am fost plăcut impresionați că în fabrici, cooperative agricole de producție, instituțiile de învățămînt, științifice și culturale vizitate, oa-

revo- socia- rodul parti-

stabilită de cel de-al IX-lea Congres al său, muncind uniți pentru desăvârșirea construcției socialiste, noi vom ridica România în rîndul țărilor avansate, vom asigura înflorirea patriei noastre socialiste, liberă și independentă.Ne-a impresionat foarte plăcut cuvîntul tinerilor aici cu entuziasm tive, despre felul mânia de mîine. clasa muncitoare, încredințat diferite răspunderi în partid și în stat, ne revine sarcina să muncim în așa fel încît să răspundem acestor aspirații, ca mîine urmașii noștri să poată spune: cei ce au fost înaintea noastră au știut să-și îndeplinească datoria față de popor. (Aplauze prelungite, 
urale).în cuvîntul pe care l-a luat aici, tovarășul Simion Opriță, care lucrează la atelierele C.F.R., a evocat puternicele tradiții revoluționare ale orașului Cluj. în acest oraș s-au ridicat din rîndul clasei muncitoare, țărănimii, intelectualilor mulți revoluționari, care au a- dus o contribuție de seamă în lupta partidului, a clasei noastre muncitoare. Este bine să prețuim și să cultivăm aceste tradiții, să educăm tineretul nostru în spiritul respectului față de acei revoluționari din patria noastră care și-au adus aportul la victoria clasei noastre muncitoare, la viața nouă pe care o trăiește astăzi întregul nostru popor.Tovarăși, organizația de partid din Cluj, care cuprinde pe cei mai înaintați oameni, muncitori, țărani, intelectuali — români, maghiari și de alte naționalități — este una din organizațiile puternice ale Partidului Comunist Român, nu numai din punct de vedere numeric. dar și prin felul în care muncește, rezolvă problemele complexe caro se pun în diferitele domenii de activitate ale construcției socialismului. Ea dispune de un activ temeinic pregătit, de cadre experimentate. Aceasta s-a remarcat și în cursul adunării de astăzi, cînd cei care au luat cuvîntul, muncitori și academicieni, țărani și scriitori, au arătat nu numai capacitatea de a vorbi frumos și expresiv, ci și o înaltă competență in abordarea problemelor. Iată de ce putem spune că organizația regională de partid Cluj dispune de forțele necesare pentru ca sarcinile ce-i revin din hotărîrile Congresului al IX-lea să fie nu numai îndeplinite, ci și depășite. Dorim întregii organizații de partid, tuturor comuniștilor, succese și mai mari în îndeplinirea acestor sarcini. (Aplauze puternice).

care au vorbit despre perspec- cum văd ei Ro- Nouă, celor ce poporul ne-au

(Continuare în pag. a Ilî-a)
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(O scrisoare cu un conținut ase
mănător am primit și de la tov. ION MUȘAT, președintele co
operativei agricole de producție 
Pecineaga, raionul Negru Vodă).

Ing. Sfelian DINESCU 
vicepreședinte 
al Consiliului agricol regional 
Dobrogea

Noul —în 6 000 de bucăți
Frumosul pătrunde cu pași rriari în 

viața noastră cotidiană — în casă, pe 
stradă, oriunde. Promovarea lui în In
feriorul locuinței a suscitat Interesul.
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Perspectivele dezvoltării producției (Urmare din pag. I)
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modaiitafca de organizare 
zooveterinar. Or,

• 8,50 — Gimnastica de înviora
re la domiciliu « 9,00 — Filmul 
documentar : Pe poteci de mun
te « în jurul orei 9,25 — Trans
misiune de la Moscova, 
la parada militară și i 
fia oamenilor muncii 
cova cu prilejul zilei 
iembrie. o Emisiune | 
pil : Telejurnalul 
Ilustrate din țară. <

Prof. univ. Sergiu VREJBA 
șef de catedră la Institutul 
agronomic „N Bălcescu"- 
București

E bună șarja ? (Laboratorul uzinelor „Republica" din Capitala) Foto : Agerpres

CUM E VREMEA

0 LA FAYETTE — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9.45 ; 
..............  16.30 ; 18.45 : 21.

filmului sovietic : 
OAMENI ! : Repu- 
11.45: 14; 16,30;

12; 14,15: .... 
e Festivalul 
CREDEȚI-MA, 
blica — 9,30 : 
18.45 ; 21,15.
0 FURTUNA 
— cinemascop 
9,15: 11.30; "

Puncte de vedere

La redacție sosesc în continuare scrisori în care cadre didactice și specialiști din agricultură își spun părerea și fac propuneri pentru perfecționarea învățămîntului agricol superior. Publicăm în cele ce urmează cîteva asemenea scrisori.
O conturare mai precisă

Documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. subliniază că în perioada 1966—1970 este necesar să se realizeze în agricultură un progres substanțial, care să corespundă cerințelor dezvoltării echilibrate și armonioase a economiei naționale, să sporească participarea agriculturii la crearea venitului național, să se asigure ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor. Pentru realizarea acestor directive, între alte măsuri, este necesară asigurarea unui important număr de specialiști cu o înaltă competență. Și după părerea 
mea cunoștințele care urmează să fie 
însușite de studenții Institutelor agro
nomice trebuie să tie concentrate pe 
discipline majore, cuprinzătoare și 
esențiale pentru pregătirea lor, prin 
predarea cărora să se poată obține 
o conturare mal precisă a specializă
rii, un înalt nivel științific și o strînsă 
legătură eu producția.După cum se știe, medicul veterinar, pregătit în facultățile noastre începînd cu anul școlar 1962— 1963, are un profil de specialist unic al producției animale. Deci, el trebuie să cunoască zootehnia — tehnica exploatării economice a animalelor — genetica, selecția și ameliorarea animalelor, alimentația și medicina veterinară. De la prima examinare apare greutatea cumulării în bune condiții a cunoștințelor teoretice și practice și mai ales a aplicării lor consecvente, permanente și la timp, în sectoarele în care lucrează. De aceea, 
susțin și eu părerea acelor specialiști 
din unitățile agricole socialiste care 
consideră că în viitor pregătirea ca
drelor cu studii superioare pentru 
ramura creșterii animalelor ar trebui 
să se realizeze în facultăți distincte 
de medicină veterinară șl de zooeco
nomie. în această ordine de idei, propun ca pînă la începerea unei analize temeinice asupra planului de învățămînt, a programelor de curs și lucrări practice, să se cla
rifice — înfîl de toate — profilul 
specialistului pregătit în facultăți de 
medicină veterinară,în facultățile de medicină veterinară de astăzi, studentul parcurge și științele de medicină veterinară și științele zootehnice, iar fiecare profesor, fiecare catedră sau chiar disciplină insistă, pe drept cuvînt, să-1 facă specialist în toate domeniile medicinii veterinare și ale zootehniei. Concomitent este de menționat că, atît medicul veterinar, cît și inginerul zootehnist, care lucrează nemijlocit în întreprinderile agricole socialiste, datorită complexității producției agri- ’ cole, necesității dezvoltării multilaterale a producției agricole, trebuie să-și însușească un mare volum de cunoștințe. în cazul primului profil : epidemîologia, farmacologia, profilaxia, parazitolo- gia, Igiena, pentru cazuri mai puține și chirurgia etc, iar pentru al doilea profil : creșterea și dezvoltarea tuturor speciilor de animale, în plus alimentația animalelor, genetica și selecția animalelor. Deci, Iată cîte probleme, cîte specialități trebuie să aprofundeze și unul și altul, chiar în cazul divizării în două a profilului medicului veterinar pregătit astăzi.

Cred că șl în ceea ce privește pla
nurile de 
cursurilor șl 
putea aduce 
scopul de a
tendințele moderne în specializarea 
unul medic veterinar. Se pare că azi nu ar fl necesar să se acorde o atentie prea mare în procesul de învătămînt patologiei și clinicii bolilor parazitare, tehnologiei și expertizei sanitar-veterinare. Chirurgia își pierde în mare măsură însemnătatea în medicina veterinară modernă, fapt care ar trebui să se reflecte atît în numărul de ore

afectat în prezent cursului, cît și în conținutul său. Legat de chirurgie este cursul de anatomie animală. Acest curs poate fi, după părerea mea, mult simplificat, prin eliminarea detaliilor care abundă, uneori, la descrierea scheletului, oaselor, mușchilor, organelor.
Privitor la cursurile de „Economia 

agriculturii socialiste”. „Organizarea 
întreprinderilor agricole socialiste" și 
„Evidența economică”, părerea mea 
este că acestea trebuie să cuprindă, 
la facultățile de medicină veterinară 
șl zooeconomie. același număr de 
ore șl lucrări și proiecte de an, ca șl 
la facultățile de agricultură și horfi- 
cultură. Experiența efectuării de lucrări practice la disciplina „Organizarea întreprinderilor agricole socialiste“ la facultatea de medicină veterinară a dovedit insuficienta cunoaștere de către studenți a aspectelor legate de organizarea producției și a proceselor de muncă în creșterea animalelor. în puținele ore afectate lucrărilor practice nu se pot cientă măsură, de planificarea în gospodăriileîn cooperativele agricole de producție, planificarea acțiunilor sanitar-veterinare, calcularea prețului de cost în producția animală, problemele de analiză economică a activității gospodăriilor.In prezent, cînd forțele de producție ale societății avansează în mod vertiginos, cînd tehnica se perfecționează continuu, cînd metodele de organizare a proceselor de producție trebuie să țină pasul 
cu

ducției să-l fie dai un speciallsl cu 
o înaltă calificare profesională. Tinerii absolvenți ai facultății de medicină veterinară, trimiși în ultimii ani în unitățile agricole, sînt el înșiși nemulțumiți de „maratonul“ la care au fost supuși în însușirea cunoștințelor.Iată o mică parte dintre considerentele care mă determină să mă alătur părerii de a se crea două profile de specialiști care să lucreze în creșterea animalelor. 
In consecință, cred că ar fi potrivit 
să se studieze posibilitatea creării 
unul Institut de zooeconomie cu două 
facultăți : facultatea de zootehnie care 
să pregătească ingineri zootehniști și 
facultatea de medicină veterinară care 
să pregătească medici veterinari. Studenților de la facultatea de zootehnie să li se predea disciplinele legate de zootehnie generală, zootehnie specială, genetică, alimentație, reproducție, organizare, mecanizare în zootehnie, economie agrară, pășuni și finețe și cultivarea plantelor de nutreț. Pentru stagiile anuale de practică în producție trebuie alese cele mai bune unități agricole de stat și coope-

ratiste din țară. Cred că ar fi bine să se examineze și posibilitatea ca, în cazul creării Institutului de zooeconomie, acesta să aibă 3—4 ferme de animale, organizate și dotate Ia nivelul tehnicii actuale, în care studenții să poată aprofunda cunoștințele teoretice în strînsă legătură cu cerințele practicii.Studenților de la facultatea de medicină veterinară ar fi potrivit să li se predea discipline legate strict de activitatea de prevenire și combatere a bolilor la animale. Consider ca deosebit de utile intensificarea și lărgirea activității studenților în clinici, organizarea mai temeinică a practicii la circumscripții, în unitățile agricole, în laboratoare și abatoare, pe lîngă institutele de cercetări științifice.

T e a t r e
• Teatrul operă șl balet :
RĂPIREA DIN SERAI - 11,
TRAVIATA — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
tara SURISULUl — 10,30, CASA 
CU TREI FETE - 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : ÎNȘIR-TE 
MARGARITE — 10, OAMENI ȘI 
ȘOARECI — 15,30, VLAICU VODĂ
— 19,30, (sala Studio) : TEZAU
RUL LUI JUSTINIAN - 10,
SPECTACOL VASILE ALECSAN- 
DRI — 15,30, PATIMA DE SUB 
ULMI — 19,30.
e Teatrul de Comedie : PO
VESTIRI PESTRIȚE (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat de 
Comedie din Leningrad) — 10.30 
șl 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) CLIPE DE VIATA
— 10, COMEDIA ERORILOR —
15, NIMIC NU SE PIERDE. DRA
GUL MEU - 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahla nr. 76 A) : INTRI
GA ȘI IUBIRE - 10. FII CU
MINTE, CRISTOFOR ! - 16. DRA
GA MINCINOSULE - 20.
Ș Teatrul „Barbu Delavrancea" :

E CAUTA UN MINCINOS — 20. 
• Teatrul Mic ; SPECTACOL JA
QUES PREVERT — 11, CINCI 
SCHITE ȘI CINTÄREATA CHEA- 
LA — 15. VULPILE - 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL Șl 
VINTUL — 11.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESOi 
RUL DE FRANCEZA - 20, (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
e Ansamblul artistic al C.C.S. : 
PE TREPTE DE LUMINA — 20. 
• Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 16 
și 20.

cuprinde, în sufi- problemele legate producției animale agricole de stat și
animaliere impun o

riguroasă

Văzută de pe poziția tehnicianului din producție, întrebarea „Corespunde învățămîntul agricol superior cerințelor zootehniei ?“ poate primi răspunsul : e nevoie de o specializare mai precisă pentru fermele zootehnice a căror amploare necesită prezența a cel puțin două cadre zooveterinare cu
mijloacelor de lucru, apare și mai pregnant necesitatea ca, pe lîngă formele de perfecționare a specialiștilor prin aspirantură sau doctorat, în special medicii veterinari șl inginerii zootehniști aflați în producție să aibă la îndemînă și alte forme de perfecționare. Acestea ar putea să fie de scurtă durată : 10—30 de zile, sau de mai lungă durată • 1—2 ani. Propun să 
fie organizate, pe lîngă (acuități sau 
Institute de cercetări, stațiuni experi
mentale — cicluri scurte de Informare 
asupra unor probleme concrete ca, 
de exemplu : folosirea antibioticelor 
și blostlmulatorllor în creșterea ani
malelor prepararea șl folosirea rețe
telor de furațe complexe șl combi
nate, combaterea oarazltozeior. orga
nizarea proceselor de producție în 
combinate de creștere a animalelor 
de tip Industrial, hibridarea la ani
male. tehnica modernă în selecția a- 
nlmalelor. organizarea rațională a 
munch în creșterea animalelor, efec
tuarea de analize economice asupra 
efectelor în producție a diverselor 
metode noi zootehnice șl de medicină 
veterinară șl multe alte aspecte șl 
probleme. Tn vederea perfecționării inginerilor zootehniști și a medicilor veterinari pe o durată mai lungă si a specializării lor mai a- profundate. propun înființarea pe lîngă facultățile de medicină veterinară și de zootehnie a unor cursuri post-universitare (de 1—2 ani) cu frecvență

pregătire superioară ; un profil larg este corespunzător acolo unde fermele zootehnice, insuficient dezvoltate, nu necesită decît un singur specialist zooveterinar.
După părerea mea, în condițiile 

zootehnie) anilor trecuți, mal puțin 
dezvoltată, un singur cadru eu pre
gătire multilaterală zooveterinară ar fi 
fost suficient In marea majoritate a 
unităților zootehnice. Dacă însă avem 
tn vedere planul de perspectivă, care 
prevede concentrarea șl industrializa
rea de proporție a unităților zootehni
ce, fără îndoială că specializarea se 
impune. Consider că trebuie să pornim de la principiul că exigen
țele reale ale producției trebuie să

determine
a învățămîntului din acest unghi de vedere trebuie să ne gîndim că de pe acum există în țară numeroase combinate de păsări, porci, taurine, că într-un viitor apropiat ele vor fi mai multe, să avem în vedere numeroasele gospodării agricole de stat sau cooperative agricole de producție cu mari efective de animale care fac necesară prezența a cel puțin două cadre zooveterinare cu pregătire superioară.Să luăm exemplul Combinatului avicol Crevedia. Practica celor cinci ani de funcționare a Impus următoarele specializări zooveterinare. cuprinse de altfel în schema actuală : doi medici veterinari, doi ingineri zootehniști. un inginer cu selecția (genetist). un inginer cu. alimentația, (nutritionist). Apare 
evident că. pe măsura dezvoltării 
creșterii animalelor, chiar pregătirea 
de medic veterinar șl Inginer zooteh
nist rămîne nesatisfăcătoare, fiind ne
cesare noi profiluri de specializare.

Lîngă noi se află și Ing. Nicolae 
Luncescu din Ministerul Comerțului 
Interior. îi cerem părerea — în cali
tate de specialist și... achizitor.

— Modelele prezentate pentru 
1966, în special televizorul „Dacia"— ne spune el — reprezintă un 
progres calitativ atît din punct de 
vedere al prezentării, cît și al ca
racteristicilor tehnice. Este de men
ționat, aproape la totalitatea apa
ratelor, trecerea la cablajul impri
mat. La unele aparate de radio 
însă, sînt îmbunătățiri de 
tehnic care se introduc cu 
neală. Mă refer la reglajul 
separat (pentru frecvență înaltă, 
joasă), la realizarea unei extensii 
de bandă pe unde scurte.

Sînt observații pe care reprezentan
tul uzinei și le însușește.

După cum se știe, depanarea con
stituie de multă vreme o problemă a 
aparatelor defecte. Ce ar mai trebui 
făcut ca cetățenii să nu fie purfațl 
inufil pe drumuri, ca reparațiile să se 
facă repede și bine ?

— Lucrurile au fost reglementate— ne spune tov. Cîmpeanu. Pentru 
anul viitor, ne-am angajat să li
vrăm cantități suficiente de piese 
de schimb Problema e însă : cum 
vor fi folosite aceste piese ? După 
părerea mea și ținînd seam.a. de ex
periența de pînă acum. ÜÇECOM
— ale cărei unități execută repa
rațiile — ar trebui să exercite un 
control foarte strict.

• Aspecte de 
demonstra- 
dln Mos- 
de 7 No- 

pentru co- 
plonierilor. 

----------- — w Emisiune 
pentru sate o 13,00 — Duminica 
sportivă. FOTBAL : Rapid—Șt>in- 
ța Timișoara șl Dinamo Bucu
rești—Petrolul « 19,00 — Jurna
lul televiziunii (I) o 19,20 —
Filmul artistic Pădurea spînzura-, 
ților o 21,00 — Transmisiune de 
la Moscova. Program artistic cu 
prilejul zilei de 7 Noiembrie 0 
23,00 — Jurnalul televiziunii (TI) 
• 23,15 — Teiesport.

(Aceste puncte de vedere sînt 
susținute și în scrisoarea trimi
să de ing. IULIAN ZÄBAVÄ, 
candidat in științe agricole, con
ferențiar la același institut).

Montorii secțiilor noi ale Combinatului petrochimic de la Brazi și-au stivuit frezoane- le, șanlerele, suporții, cupoanele de țevi și alte materiale noi-nou- țe, cărora le venea rîndul să Intre a doua zi în schelăria clădirii aflata în construcție, și au plecat pe la casele lor Nu peste multă vreme, o echipă de tineri avîntați. salariat! ai secțiilor gata construite ale aceluiași combinat petrochimic, a intrat în curtea șantierului șl a început să adune cu sîrguință fier vechi Aceasta e o acțiune demnă de toată lauda. însă cu o' singură condiție : să se observe bine etatea •fierului. Curtea într-adevăr plină fier, numai să tepleci să-l culegi, dar probabil fiindcă se înserase, nu se mai vedea atît de deslușit care-f vechi și care nu. așa că. printre altele, s-au colectat și (rezoane. saniere, suporți. cupoane de țevi și alte materiale nou- nouțe din cele pomenite mai sus. obținîn- du-se rezultate remarcabile.manța primit cartonflorit de la întreprinderea de strîngere a deșeurilor metaliceînsuflețiți de acesi rapid succes, echipierii au revenit în seara următoare cu puteri sporite Tntrucît terenul era cunoscut, n-a mai fost nevoie decît de o cercetare sumară, în urma căreia

era de a-

s-au Identificat drept nefolositoare alte o- blecte de metal rătăcite pe acolo, cum ar fi capacele de la hidran- țil proaspăt instalați, ori elemente de calorifer pe cale de a fi montate, ceea ce a făcut ca întreprinderea de colectare a metalelor, bucuroasă de neașteptata și abundenta aprovizionare, să-1 declare pe tinerii respectivi cel mai buni strîngători din localitate și să ofere fie-

pe șantier i-a atras a- tenția că anumite țevi stivuite sînt fier nou și nu vechi, el i-a răspuns cu o atitudine cam paleolitică, adăugind prin mai multe propozițiuni iuți că nu este timp de discuții teoretice A doua zi, un șei de brigadă, în- cercînd să le explice harnicilor colectori rostul unor buloane fără de care schelele metalice nu pot fi înălțate, a primit un bulon înapoi cu mențiunea sugera, tinerilor scoată

Problema, pusă în discuție în paginile ziarului „Scînteia" în legătură cu profilul specialistului care trebuie să se ocupe în unitățile agricole socialiste de creșterea animalelor a suscitat un interes deosebit în rîndul lucrătorilor din agricultura regiunii Dobrogea.După părerea mea, creșterea a- nimalelor nu s-a dezvoltat la nivelul agriculturii în general, între altele pentru că de îndrumarea ei s-au ocupat cadre care nu au avut o pregătire profundă în problemele de bază, așa cum au avut cadrele din domeniul cultivării plantelor. Acest fapt poate fi ilustrat și prin rezultatele diferite obținute de unitățile care au avut un specialist în problemele de zootehnie, comparativ cu unitățile îndru-

■ mate „în general" de cadre care nu au avut o astfel de pregătire. Din cele 241 cooperative agricole de producție existente în regiune, numai 54 au ingineri zootehniști ; acestea sînt tocmai cele care obțin rezultate cu răsunet în sectorul zootehnic tocmai pentru că au avut un inginer zootehnist care a știut să conducă complexele probleme ale organizării, selecției, alimentației și reproducției animalelor, iar medicii veterinari s-au ocupat în cele mai mici amănunte de prevenirea și combaterea bolilor.
!n cei 5 ani de facultate, oricîî de 

bine ar fi oriental planul de învăță- 
mînt, este practic imposibil ca un 
student să aprofundeze atîl pro
blemele de zootehnie cît și cele de 
medicină veterinară în așa fel ca pro-

Pentru perfor- lor, tinerii au o diplomă de cu chenar în-

căruia cîte o diplomă specială cu păsărele. Ambele rîn- duri de diplome erau cît se poate de meritate, căci nimeni nu și-a strîns pînă acum propriul său combinat ca să-l ducă la fier vechi.Montorii, neștiind că au favorizat obținerea acestor distincții și căpătînd obiceiul de a se lua zilnic cu mîini- le de cap pe motiv că 11 se împuținează materialele, au hotărît ca unii dintre ei să observe cu mai multă luare-aminte entuziastele manifestări de e- conomisire a fierului vechi pe șantier, pentru a aluta la distingerea justă a feluritelor vîrste ale fierului. Ion Ristulescu șef de depozit la combinat, principalulîndrumător, n-a obiectat principial. Numai cînd un muncitor de

de a și-l face ao cravată.Ce a generat oare această stranie confuzie între fierul vechi șl fierul nou ? Se pare că o simplă hîrtie e- misă de direcția generală de resort a ministerului tutelar. Această hîrtie recomanda să se strîngă la Brazi fier vechi în cantități corespunzătoare unei i- maginații efervescente. dar dezlipită de realități. Pentru ca planul fixat într-un spirit poetic în biroul bucureștean să poată fi adus la îndeplinire s-ar cuveni ca tinerii colectori să fie orientați și spre alte surse de fier vechi. Bunăoară, ar fi de colectat cu folos maxim creioanele mecanice ale planificatorului din respectiva direcție generală, precum și mașinile de

scris la care a fost bătut planul trimis la Brazi. în paranteză fie spus, acest plan recomanda să se strîngă nu numai fier și fontă veche, ci și cupru vechi, idee întrutotui remarcabilă, dacă ne gîndim că întreprinderea respectivă nu lucrează cu cupru șl, ca atare, acesta nici nu are cum să se învechească aici.S-ar putea de asemenea, colectori săclanțele și balamalele de la ușa serviciului mecanicului-șef al combinatului El este acela care, urmînd îndemnul hîrtiei, a înscris în raza frumoasei acțiuni de cblectare și secții ce sînt încă în construcție și care, deci, nu ar putea oferi pentru moment decît praf de cărămidă Tn sfîrșit, poate că n-ar trebui ocolite nici ghidoanele bicicletelor parcate în curtea combinatului, precum și tabla galvanlzată care nu așteaptă decît un amurg tn care să fie smulsă de pe acoperișul întreprinderii.Trebuie cruțate deocamdată numai șuruburile ce fixează șinele de cale ferată pe traverse, fiindcă e posibilă sosirea, cu trenul, a unei comisii de cercetare mai îndeaproape a chestiunii, capabilă să ofere celor în cauză nu diplome cu flori și păsări în chenare, ci chenare pur și simplu, căci întreaga întîmplare e bună de pus în ramă.

spiritul de Inițiativă, gîndirea creatoa
re a numeroși specialiști din sectorul 
bunurilor de larg consum.

Tn rîndu1 produselor care se bucu
ră de o mare atenție în arhitectura 
interioarelor și care au constituit o- 
bieciul mullor discuții se numără cor
purile de iluminat. O primă consta
tare în ce le privește : modelele sînt 
numeroase, variate, metamorfoza su
ferită de-a lungul ultimilor ani e e- 
videntă.

Printre ofertanfi — un furnizor 
nou : fabrica de mase plastice „Mun
tenia". Produsele sale — corpuri de 
iluminat cu abajururi din material 
plastic — atrag prin forma modernă 
și suplă, amintind amfore, oale româ
nești, conuri și sfere, ca și prin colo
ritul variat. Privite de la distanță, pare 
greu de crezut că nu sînt lucrate din 
sticlă. Cu atît mai plăcută este sen
zația de elasticitate pe care o ai stin- 
gîndu-le.

— Cîteva cuvinte despre caracte
risticile acestor materiale.

Ne răspunde unul din creatori, ing. 
Alexandru Mlhăllescu :

— E vorba de două materiale 
plastice cu efect decorativ preg
nant : foliile de polistiren brodate 
în diverse combinații de culori și 
motive decorative ; firul fără sfîr
șit din acetat de celuloză, care 
poate fi colorat într-o gamă 
proape inepuizabilă de nuanțe.

Unele amănunte tehnice întregesc 
explicațiile : broderia foliilor de po
listiren asigură o circulație continuă 
între aerul din exteriorul abajurului 
și cel încălzit din inferior, făcînd ast
fel imposibilă orice deformare. Deci, 
nici o teamă lampa e și rezistentă I

Ce a ales comerțul din toate aceste 
produse noi ? Răspunsul — comanda
rea a 36 de modele în ,6 000 de bu
căți (din care 1 200 revin Capitalei) — 
ni se pare puțin mulțumitor. Cum vor 
putea fi împărțite. în cursul unul an 
întreg 4 800 de piese — plafoniere, 
lămpi de masă 
în numeroasele 
din țară. în așa 
cunoască și să 
vreme s-a spus : 
greu. La noi se caută mărfurile tradi
ționale” Ca urmare a acestei concep
ții învechite o seamă de produse 
reușite au fost ostracizate. Dar astăzi ? 
Viața a arătat clar cît de rapid a e- 
vpluat gustul consumatorilor și în ce 
direcții, cît de mult este apreciată 
creația îndrăzneață. De ce atunci ase
menea reticențe ?

Guban. Marcă a cărei faimă a tre
cut de 
șoarei, 
Sinaia, 
rite. Ș; 
purilor

— Produse noi ?
— 60 de modele numai la lămpi 

șl lustre — ne răspunde ing. De- 
zideriu Lazăr. Eantezia producăto
rilor s-a consumat, incontestabil, 
cu folos Varietatea formelor — a- 
tît a corpurilor propriu-zise. cît și 
a abajururilor — este mai mare. 
S-a abandonat în bună 
ideea de a da 
forme de flori 
bosit.oare prin 
eut mai puțină 
pitor expresie 
tile înnobilări 
cealaltă incompatibile 
contemporan își impune prezența 
lampa cu un singur glob, coborînd 
din tavan pe o tijă basculantă din 
cordon electric alb ce poate fi di
mensionată în funcție de nevoi. 
Gruparea a două sau mai multe 
asemenea lămpi la înălțimi diferi
te. în porțiunea de cameră pe care 
dorim a o ilumina, răspunde prin
cipiilor de decorație ale 
terior modern

— Cum apreclafl, Tn ce 
veșfe. rezultatele lucrărilor 
tractare ?

— în general n-am avea de ce 
să ne plîngem Ni s-ău comandat 
zeci de mii de corpuri de iluminat 
E o dovadă că au plăcut și au fost 
apreciate Dar după părerea noas
tră. despre o anumită timiditate a 
comerțului în împrospătarea sor
timentului se mai poate încă vorbi. 
Din cele 60 de sortimente oferite, 
ne-au fost cerute doar 40 Eireste, 
luat ca număr î.n sine, nu e puțin. 
Dar îv raport cu oferta, ar fi pu
tut fi mai mult.

în încheiere la acest capitol, o ob
servație de amănunt : continuă să fie 
neglijate calitatea și aspectul acceso
riilor electrice — întrerupătoare, șnu
ruri etc. 
refuzînd 
toril sînt 
curînd.

Iar despre alte produse care au fă
cut obiectul contractărilor de la Si
naia — într-un număr viitor.

măsură 
lămpilor exclusiv 
care deveniseră o- 
monotonie, s-a fă- 
rlsipă de. metal șcli- 
a unei false și inu- 
— atît una cît si 

cu gustul

DEASUPRA ASIEI 
: Luceafărul —

9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30.
• UNCHIUL MEU : Grivița -
9.45: 12; 14,15: 16,30; 18.45; 21.
0 CINE EȘTI DUMNEATA. DOM
NULE SORGE ? — cinemascop :
București - 9,15; 12; 15.30: 18.15; 
21. Feroviar — 9.30; 12.15: 15: 17.45;
20.30 Tomis — 9.15: 12: 15.15: 18; 
20,45, Modern — 9: 11.30: 14; 16.30; 
19; 21,30.
o pacat de benzina : capi
tol (completare Calitate în canti
tate Industrială) - IO; 12; 14:. 16.15; 
18.30: 20.30 Moșilor (completare 
Au fost salvați) - 15.30: 18: 20,30, 
Floreasca (completare Acolo unde 
a trăit Hemingway) — 10: 12- 14; 
16. 18.15: 20.30
• CĂLĂTORIE IN JURUL PA-MINTULUi : Victoria — 10 : 12;
14; 16,15 : 18.30; 20,45. Flacăra
(completare Chibrituri) — 10: 14; 
16,15: 18.30; 20.45 Rahova (comple
tare, Mexico-Expresl — 10.30: 16; 
18.15. 20.30
« DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : Central — 
9' 11,15: 13.30: 16; 18.30: 21 Mio
rița - 9. 11.15: 13.30: 16: 13.30: 21. 
0 CEAPAEV : Lumina (comple
tare Pionterla nr 5/1965) - 9.45; 
12; 14. 16 15: 18,30; 20 30
A BANDA : Union (completare 
Soclul) - 11. 16: 18,15; 20.30
0 PROGRAM PENTRU COPII 1 
Doina - 10 11.15; 12.30
© VESELIE LA ACAPULCO î 
Doina (completare Pionierla 
5/19G51 - 13 45: iș; 18.15: 20.30.
a LA HOTARUL DINTRE CELE 
DOUA OCEANE - CAMPIONUL
- ARAM HACIATURIAN : Tim- 
purJ,,,No' - ln—-21 în continuare. 
0 RUNDA 6 Ciulești (comple
tare Vizita delegației de nartfrl și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste Romănla în URS S.) : —
11.30. 16, 18 15. 20.30
® CAPORALUL Si CEILALȚI î 
Cultural - 15.30. 18’ 20.30. Colen- 
tina - 15 30: 17.45: 20
O SPĂRGĂTORUL — cinema
scop înfrățirea între popoare — 
10: 15.15; 18 20.15
0 JUDFX Dacia - 9—15 tn con
tinuare I7i 19: 21
a CAMERA IN FORMA DE ;L* i 
Buzestl - R.45, 11 15- 13.30 16 :18.30 21
• ONORABILUL STANISLAS,
AGENT SECRET Cosmo‘s - 16 ; 
18: 20 Bucegi - 9,30: 11.45: 16 15: 
18.30 20.45 Pacea - 16: 18: 20
(la toate completarea Prima ti>. 
o A TRECUT O FEMEIE - ci
nemascop Unirea (completare 
Elevul rle serviciu) — 11 ■ 16 • 
18.15: 20.30
• CARAMBOL : Vitan (comple
tare Căciula fermecată) - 15- 17; 
19: 20.45

o DOMNUL — cinemascop : 
Munca (completare Construim) —
10.30. 14 16.15; 18.30: 20.45
0 SAMBA Popular - 11.30: (6;
18.30 21 Progresul - 11.30- 14.30; 
16.45 19 21.15 (la ambele com
pletarea A cul e vina 71
0 PRIMA Zi DE LIBERTATE — 
cinemascop : Arta (completare 
Gestapovistnl Schmidt) _ 10 ;
12.30 15: 17,30 20 Lira (comple
tare Muzeul Zambacclam - 15 30; 
18: 20.30
«s PTNA LA ORAȘ NU E DEPAR
TE - cinemascop : Crîngasl 
(completare <n numele celor vii)
- 16: 18. 20
0 LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : 
Viitorul 15.30 18: 20.30
O CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE Volga (comDletare Știați 
că.. ) - 10; 12.30 15.30. 18: 20.30.
0 CARTIERUL VESELIEI : Fla
mura - 10: 12,30: 15.30: 18: 20,30, 
© CORBII • Drumul Sării — 16: 
18 : 20
• LALEAUA NEAGRA - cine
mascop Ferentari (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Renuhllcil Socia
liste România în R p Bulgaria) 
- 10. 15,30 18 20.30.
0 HOȚUL DE PIERSICI . Cotro- 
ceni (completare Fata de pe So- 
meș) — 15 ; 17 : 19 : 21.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8. o șl 10 noiembrie 
Vreme relativ frumoasă 
început apoi devine 
toare Cerul va 
noros mai ales 
cădea plot locale ___ ...
către sfîrșit:)! Intervalului 
peraturtle ...............
prinse între minus 5 șl plus 5 
grade tar mtxlmele între 6 și 16 
grade Ceată locală Tn București : 
Vreme schimbătoare. cu cerul 
temporar noros Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.
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Cronica Z 0 0 @ I

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)înfăptuind consecvent directivele Congresului în toate domeniile de că de, f'- activitate, partidul nostru apli- cu fermitate o politică externă pace și prietenie între popoare, centrul activității desfășurate tărîm internațional de PartidulpeComunist Român și guvernul Republicii Socialiste România este slujirea intereselor socialismului și păcii, cauza progresului social contemporan. Eforturile depuse de poporul român pentru creșterea puterii economice a țării, pentru dezvoltarea 1 și înflorirea societății noastre socialiste constituie o contribuție la întărirea întregului sistem socialist, la cauza celor ce muncesc de pretutindeni. Parte componentă a sistemului socialist mondial, Republica Socialistă România pune în centrul politicii sale externe prietenia și alianța cu toate țările socialiste, militează pentru întărirea continuă a Unității și coeziunii acestora pe baza internaționalismului socialist și a marxism-leninismului, a respectării principiilor suveranității și independenței naționale, a întrajutorării tovărășești și avantajului reciproc, a neamestecului în treburile interne. Viața demonstrează că numai pe acest temei se pot dezvolta relații normale, cu adevărat frățești, între statele socialiste, că aceasta este calea justă de îmbinare a intereselor naționale ale fiecărei țări cu interesele generale ale sistemului socialist. 

(Aplauze). în același timp, Repu-■ Adunarea activului de partid a fost deschisă de primul secretar al Comitetului regional Cluj al P. C. R., Maxim Bet- 
ghianu, care a arătat că prezența înalților oaspeți constituie un fericit prilej de a reafirma hotărîrea nestrămutată a comuniștilor, a tuturor locuitorilor regiunii Cluj de a munci cu abnegație pentru traducerea în viață a hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al partidului.Vorbitorul a arătat că, în ansamblul general de dezvoltare a întregii noastre țări, regiunea Cluj s-a bucurat din plin de atenția partidului și guvernului, cunosçînd un avînt fără precedent în toate domeniile vieții economice și culturale. Ca urmare a investițiilor alocate de către stat, în anii șesena- lului valoarea producției globale industriale a regiunii L a crescut de la 3,8 miliarde lei în 1959 la 6 miliarde lei în 1965. Regiunea ocupă un loc fruntaș în economia națională în producția de oțel special și laminate finite pline, ciment, a- gregate frigorifice, izolatori electrici de înaltă tensiune, produse a- brazive și încălțăminte. Față de a- nul 1959, producția industrială a regiunii destinată exportului este de 3 ori mai mare.Referindu-se la faptul că în perioada 1966—1970 producția globală industrială va spori în regiune cu circa 60 la sută, vorbitorul a arătat că printre obiectivele industriale noi prevăzute se înscriu : hidrocentrala de pe rîul Someș, fabrica de prefabricate de beton armat și precomprimate Aiud, fabrica de produse din beton celular autocla- vizat din Dej, complexul pentru industrializarea lemnului din Cîm- peni, secția de roți monobloc și linia pentru fabricare la rece a osiilor montate din Huedin, întreprinderea de tricotaje din Bistrița și altele.Vorbind apoi despre rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea agriculturii regiunii, primul secretar al comitetului regional de partid a arătat că în viitorul cincinal agricultura va cunoaște o nouă dezvoltare, intensivă și multilaterală. O atenție deosebită va fi acordată întăririi economico-orga- nizatorice a cooperativelor agricole și unei mai bune organizări a muncii, ceea ce va duce la sporirea contribuției regiunii cu mai multe .■ produse vegetale și animale, la fondul centralizat al statului, la ridicarea nivelului de trai al țărănimii. El a arătat în continuare că în anul 1965 valoarea mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist este cu aproape 80 la sută mai mare decît în 1959. Eforturi deosebite se depun pentru construcția de , locuințe, pentru a se răspunde într-o măsură tot mai mare cererilor întemeiate ale populației.Clujul cunoaște astăzi o înflo-. rire fără precedent a vieții sale științifice și culturale. în cele 27 de facultăți din oraș învață peste 17 000 de tineri. O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării barei materiale a învățămîntului, precum și construirii a numeroase cămine și cantine. Toate acestea asigură studențimii condiții optime de viață și învățătură. Oamenii de știință din Cluj, grupați în jurul filialei Academiei, au obținut succese de seamă în rezolvarea u- nor probleme fundamentale din domeniul istoriei patriei, limbii și literaturii române matematicii, chimiei, medicinii, biologiei și a- griculturii. Alături de cercetarea fundamentală, o preocupare permanentă a fost și continuă să fie dezvoltarea cercetărilor științifice cu aplicabilitate practică imediată în domeniul economiei și culturii, în Cluj își desfășoară activitatea și un numeros și valoros detașament de scriitori români și maghiari, care în Ultimii ani au publicat un însemnat număr de opere și lucrări literare, aducînd o contribuție importantă la patrimoniul literaturii noastre naționaleDupă ce vorbitorul a subliniat unitatea de nezdruncinat a tuturor oamenilor muncii din regiunea Cluj în jurul partidului și al Co

blica Socialistă România dezvoltă relații cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială.Partidul nostru militează pentru dezvoltarea relațiilor tovărășești cu toate partidele comuniste, pentru cimentarea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Pornim de la premisa că ceea ce unește partidele comuniste — lupta pentru socialism și pace, pentru interesele vitale ale oamenilor muncii, împotriva imperialismului — este esențial și precumpănitor Calea sigură de întărire a unității partidelor comuniste este respectarea strictă a normelor de bază ale relațiilor dintre ele : egalitatea în drepturi și neamestecul în treburile interne ale altui partid, respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili singur linia politică, strategia și tactica revoluționară corespunzător condițiilor concrete în care activează. (Aplauze).Viața demonstrează că existența imperialismului poartă în sine pericolul de război. De aceea, una din sarcinile centrale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a forțelor progresiste din întreaga lume, este de a uni eforturile lor, pentru a împiedica imperialismul să arunce omenirea într-un nou război care, în condițiile de astăzi, cînd există armele nucleare, s-ar transforma într-un război nimicitor. Imperialismul desfășoară o serie de acțiuni agresive — în Vietnam și în alte părți ale lumii — atentează la libertatea pendența popoarelor, la
*mitetului său Central, el vat experiența pozitivă mulată de organizațiile de partid, creșterea capacității și competentei lor în rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică construcția noastră socialistă, forța lor de influențare și mobilizare a maselor la realizarea liniei politice a partidului, a sarcinilor care revin regiunii.Regiunea Cluj — a subliniat în continuare vorbitorul — este o mărturie puternică a succesului politicii înțelepte a partidului în rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale. Trăind împreună și muncind înfrățiți în fabrici, pe ogoare, șantiere, în amfiteatre, în laboratoare, pe scenele teatrelor, oamenii muncii din regiunea Cluj, români, maghiari, germani și de alte naționalități, însuflețiți de a- celeași idealuri, bucurîndu-se de aceleași drepturi, văd în politica partidului chezășia înfloririi depline a Republicii Socialiste România, mamă bună pentru toți fiii săi.în încheiere, primul secretar al comitetului regional de partid a subliniat că cei peste 100 000 de membri de partid, uteciștii, toți cei ce muncesc în regiunea Cluj, români, maghiari și de alte naționalități, dau o înaltă prețuire muncii neobosite pe care o desfășoară Comitetul Central al partidului, a- probă din toată inima linia politică a partidului nostru în problemele fundamentale ale construcției socialiste, în politica externă a statului, contribuția pe care partidul nostru o aduce la întărirea coeziunii și unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.A luat apoi cuvîntul Zeno Mi

ron, directorul uzinei „Tehno- frig“, care a arătat, printre altele, că întregul colectiv al uzinei este hotărît să nu-și precupețească forțele pentru a da viață istoricelor directive ale Congresului . al IX-lea al Partidului Comunist Român. Alături de grija pentru perfecționarea utilajelor frigorifice existente, colectivul uzinei se preocupă continuu de asimilarea de noi produse cum ar fi : compresorul frigorific de mare capacitate, instalații de pasteurizat produse lactate, utilaje automate pentru industria de panificație și altele. Avem condiții bune de muncă — spune vorbitorul. Dispunem de o hală modernă pentru prelucrări mecanice, laboratoare și standuri de probă etc. Sîntem o uzină tînără, cu vîrsta medie a lucrătorilor ei de numai 22 ani. Cu tot elanul nostru tineresc asigurăm conducerea partidului că vom depune toate eforturile pentru _ a contribui în măsură mereu sporită la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne stau în față, ridicînd continuu calitatea produselor uzinelor noastre la nivelul celor mai reușite produse existente în tehnica mondială.Președintele cooperativei agricole de producție din comuna Dragu, 
Gavril Miclea, a arătat că justețea liniei politice a partidului în ^cooperativizarea agriculturii își găsește o puternică expresie și confirmare în înflorirea satelor. Vorbitorul a ilustrat toate acestea prin numeroase date și fapte din viața comunei sale, a țăranilor cooperatori. El a arătat că numai în perioada 1960—1964 cooperativa agricolă din Dragu a primit de la stat împrumuturi pe termen lung și fără dobîndă de peste 2 milioane lei. Cu sprijinul statului și prin munca harnică a cooperatorilor, s-au obținut producții tot mai mari de produse vegetale și animale. Un rol important în obținerea acestor succese l-au avut și măsurile luate cu privire la îmbunătățirea regimului de valorificare și stimulare a creșterii producției. Folosesc și acest prilej — a subliniat vorbitorul — să mulțumesc din inimă partidului și statului nostru pentru inițierea acestor măsuri, care ne-au adus anul acesta, numai prin sporul pe care îl vom încasa din vîn- zarea laptelui și a cartofilor, venituri în plus de peste 300 de mii lei.

și inde- suvera-
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nitatea unor state. Partidul nostru se pronunță cu hotărîre împotriva acestor acțiuni agresive, împotriva oricărui amestec în treburile interne ale altor state. Considerăm că fiecare popor trebuie să fie lăsat să-și hotărască singur soarta sa, calea dezvoltării sale sociale. Aceasta este una din cerințele epocii noastre, este singura cale de asigurare a păcii în lume (Aplauze). Astăzi este mai necesară ca oricînd asigurarea unității de voință și ac-- țiune a țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale, unirea tuturor forțelor păcii. Partidul și guvernul nostru vor face totul, vor milita consecvent pentru unirea acestor forțe, aducîndu-ne astfel contribuția la cauza păcii și socialismului în lume. (Aplauze în
delungate, puternice).în încheiere, tovarășul Ceaușescu a spus :în fața țării noastre se în toate domeniile vieții mărețe perspective. Poporul nostru. liber și stăpîn pe soarta sa, are în față un viitor minunat. Prin munca unită a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, să făurim acest viitor dorit de întregul nostru popor. Să nu precupețim nici un efort pentru a ridica patria noastră pe culmile tot mai înalte ale civilizației, ale comunismului, să muncim cu tot elanul, cu toată priceperea noastră, pentru victoria socialismului și comunismului în patria noastră. 
(Aplauze prelungite, urale. Asis
tența, în picioare, ovaționează mi
nute în șir).

Nicolaedeschid, sociale,

Vorbitorul a arătat apoi că toți membrii cooperativei agricole din Dragu, în frunte cu cei 250 de membri de partid, au dezbătut Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului și, pe această bază, și-au propus un amplu plan de măsuri privind sporirea producției atît în sectorul vegetal cît și în cel zootehnic.S-a dat apoi cuvîntul muncitorului Simion Oprița: „Ca membru de partid și vechi muncitor la atelierele „16 februarie“, unde muncesc de peste 40 de ani, sînt cuprins de emoție și nespusă bucurie determinată de prezența în mijlocul nostru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și a celorlalți conducători ai partidului și statului nostru — a spus el.. Așa cum rezultă din documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc este obiectivul fundamenta', al politicii partidului și statului nostru. E bine însă să ne amintim și de trecut. în 1923, cînd mi-am început ucenicia, mizeria, condițiile neomenești de lucru, nesiguranța zilei de mîine, mînă în mînă cu lipsa de drepturi politice,' înfățișau tabloul trist al vieții muncitorilor și familiilor lor. încă de atunci ' năzuința muncitorilor spre o viață mai bună, hotărîrea de a schimba soarta s-au oglindit în dîrzenia cu care ei s-au ridicat la lupta revoluționară. De neuitat au rămas în memoria noastră eroicele zile din februarie 1933, cînd, alături de ceferiștii și petroliștii din întreaga țară, muncitorii atelierelor C.F.R. din Cluj și-au adus contribuția la paginile glorioase ale acestei mari bătălii de clasă organizate și conduse de partidul comunist.în trecut, muncitorii clujeni — români, maghiari și de alte naționalități — au fost în egală măsură exploatați și oprimați. Eliberarea patriei noastre le-a deschis largi perspective, le-a descătușat capacitatea creatoare. Acum, strîns uniți, muncitori români, maghiari și de alte naționalități răspund cu entuziasm de a spori în ateliere locomotive Mîndri de luptă revoluționară, strîns uniți în jurul partidului, sîntem ferm hotărîți să muncim cu elan pentru traducerea în viață a .sarcinilor Congresului al IX-lea al partidului“.A luat apoi cuvîntul rectorul Universității „Babeș-Bolyai“, acad. 
Constantin Daicoviciu, care a spus : îngăduiți-mi în aceste momente de puternice emoții să aduc partidului și guvernului, în numele întregii dăscălimi, de la modestul conducător al grădiniței de copii pînă la conducătorul din învăță- mîntul superior, întreaga noastră recunoștință, adîncul nostru omagiu pentru tot ceea ce s-a făcut în interesul școlii, al culturii și al științei în această țară. Scoțînd în evidență că din totdeauna cadrele didactice au năzuit ca școala, cultura să constituie o piatră unghiulară a ridicării mărețului edificiu al unei Românii prospere — năzuințe care au fost zădărnicite sub vechea orînduire — vorbitorul a subliniat că aceste năzuințe sînt acum realități împlinite. în România socialistă înflorește o știință și cultură care au reușit să se impună, să cucerească prestigiu pe plan mondial. în nobila operă de propășire a țării, învățătorul și profesorul, atît de urgisiți în trecut, au astăzi un important rol. Ei sînt înconjurați de respectul și prețuirea întregului popor.Vorbitorul a arătat că toate a- ceste înfăptuiri sînt rezultatul politicii clarvăzătoare a partidului, care a mobilizat și îndrumat cu înțelepciune energiile creatoare ale tuturor oamenilor muncii din noastră — români, maghiari, mani și de alte naționalități, subliniat caracterul științific,

la chemarea partidului producția. în prezent, se repară lunar 42 de față de 18 în trecut, glorioasele tradiții de

țara ger- E1 a te-

meinic, serios al politicii partidului nostru. în fața oricărei probleme care se impune se fac studii premergătoare, se întind antene, se fac investigații adînci și multilaterale. Iar ceea ce ne călăuzește este invincibila învățătură mar- xist-leninistă a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric. Acest partid al nostru — a spus acad. Daicoviciu — răsărit din adîhcurile poporului, din cea mai bună clasă a poporului nostru, din clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, înconjurat cu dragoste de către intelectualitatea noastră, acest partid adaugă la politica lui, pe lîngă înalta învățătură, adîncul contact cu viața de toate zilele, unde se simte sufletul partidului, al poporului, al clasei muncitoare. Un exemplu recent îl constituie întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți conducători ai partidului și statului cu oamenii de știință, artă și cultură.Rectorul universității clujene a exprimat, în încheiere, hotărîrea și spiritul de răspundere cu care cadrele didactice își privesc înalta misiune care le-a fost încredințată de partid și de popor. El a arătat că la baza orientării întregii activități didactice de viitor stau documentele celui de-al IX-lea Congres al partidului, adevărată vistierie plină de _________ _ __riență, de metode și forță mobilizatoare.A luat învățăminte, de expe-

sarcinilor

etice a acestei pe experiența de fiecare zi a noastre. Utili-

apoi cuvîntul Balogh 
Edgard — redactor șef adjunct al revistei „Korunk“, care a subliniat că în timpul vizitei făcute în regiunea Cluj, pe oriunde au trecut oaspeții dragi ai orașului — conducătorii de partid și de stat — în întreprinderi, instituții administrative, institute științifice, printre studenți, pretutindeni au putut observa acel ritm de muncă plin de vitalitate și entuziasm care nu poate exista decît acolo unde concepțiile sînt clare și ideile precis ordonate. Acest iucru — a subliniat el — îl datorăm partidului, recentului său Congres. în spiritul liniei generale a partidului, Congresul a oferit opiniei publice un exemplu de felul cum a rezolvat și pot fi rezolvate, pornind de la condițiile noastre concrete, în spiritul leninismului viu, problemele de importanță majoră ale poporului nostru.Vorbitorul s-a ocupat pe larg de problemele cercetării științifice, subliniind importanța trasate de Congresul al IX-lea în acest domeniu.Ca profesor de literatură maghiară și redactor al unei reviste în limba maghiară — a subliniat în continuare vorbitorul — am trăit intens aprecierea pe care Congresul a dat-o rezolvării problemei naționale, superiorității rezolvări, bazată istoriei și pe viața poporului patriei zarea liberă a limbii materne de către naționalitățile conlocuitoare, activitatea editorială și presa în limba maternă, teatrele, școlile de toate gradele reprezintă concretizarea tezei deplinei egalități înscrise în noua Constituție a patriei noastre socialiste. Frăție — aceasta nu este doar lozincă, ci un fapt de necontestat, o realizare remarcabilă a politicii partidului nostru de rezolvare a problemei naționale în spiritul leninist.Vorbitorul a amintit apoi despre vizita făcută la Cluj de un ziarist american, care, influențat de unele cercuri reacționare, printre care unii disidenți, s-a interesat îndeaproape dacă în România este admis să se vorbească în public limba maghiară, dacă există școli cu limba de predare maghiară, dacă maghiarii pot să ocupe orice fel de posturi. însoțit de cîțiva colegi ziariști, a vizitat întreprinderi și sate alese de el. Nu de mult, acest ziarist a publicat la New York un ciclu de articole în care oferă cititorilor săi informații în legătură cu Teatrul maghiar din Cluj, cu activitatea Operei maghiare, articole în care vorbește despre secțiile română și maghiară ale unei școli și descrie — așa cum a văzut el — la mașini, în birouri și afară pe cîmp români și maghiari muncind cot la cot. Acest lucru nu este un fapt mărunt, el are o mare însemnătate, deoarece face să crească prestigiul țării noastre, să dea o lovitură acelor practici prin care elemente reacționare încearcă să abată atenția îndreptată asupra politicii lor rasiale sau de pogromuri, îndreptate împotriva unor minorități.Prin rezolvarea problemei ționale, prin menținerea și voltarea unității frățești tre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, apărăm și suveranitatea patriei noastre față de orice intenții imperialiste de învrăjbire, ațîțare și intrigi venite din afară.Patriotismul socialist — a subliniat în continuare vorbitorul — este o realitate vie, miezul întregii noastre activități și al aspirațiilor noastre. Din Ardeal și pînă în Do- brogea, din Moldova și pînă în Oltenia, această țară bogată și în plină dezvoltare este a noastră, a tuturor. Pe oriunde ar merge oaspeții noștri dragi — tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer — să ducă cu dînșii în toate colțurile țării expresia atașamentului nostru sincer față de Republica Socialistă România, față de partid și Comitetul său Central.Emoționante au fost cuvintele rostite în cadrul adunării de studentul Sabin Pop de la Facultatea de științe economice. Pentru minunatele condiții de viață și de studiu ce ne-au fost create, mulțumim din inimă Partidului Comunist Român, și drept recunoștință ne angajăm să ne ridicăm mereu 

na- dez- din-

nivelul de pregătire, profesional și politic, spre a deveni cadre cu o înaltă calificare necesare economiei, științei și culturii noastre în plin avînt — a spus, printre altele, vorbitorul. în universitatea noastră învățăm și muncim, umăr la umăr, studenți români, maghiari și de alte naționalități, trăim împreună într-o prietenie frățească, animați de aceleași idealuri scumpe, spre realizarea cărora ne conduce partidul.însuflețiți de sarcinile izvorîte din documentele Congresului al IX-lea privind învățămîntul superior, studenții universității clujene, dînd glas celor mai calde șj sincere simțăminte, promit că schimbul de mîine al purtătorilor făcliei științei și culturii din țara noastră va dovedi, prin competență, pasiune și dăruire în muncă, patriotismul său, atașamentul puternic față de partid, față de viitorul strălucit al scumpei noastre patrii — comunismul.Sentimente asemănătoare a exprimat, în cadrul adunării, și studenta Busztay Ileana, de la Institutul de medicină și farmacie. „Sîntem o generație fericită — a spus ea — care cunoaștem numai din spusele părinților noștri condițiile grele de muncă și de învățătură ale studenților de altădată, cînd taxele școlare mari făceau aproape imposibilă pătrunderea fiilor de oameni ai muncii în învăță- ■ mîntul superior“. Arătînd că la Institutul de medicină și farmacie învață astăzi peste 2 000 de studenți. — români, maghiari și de alte naționalități — vorbitoarea a spus : indiferent de naționalitatea ce o avem, noi, studenții care trăim pe meleagurile scumpei noastre patrii socialiste, sîntem conștienți de înaltele noastre îndatoriri, de condițiile bune ce ni se creează pentru a învăța, pentru ca anii studenției să fie cît mai rodnici și mai frumoși. Asigurăm conducerea partidului — a spus vorbitoarea — că ne vom dărui, alături de ceilalți oameni ai muncii, toate cunoștințele, talentul, elanul nostru tineresc cauzei construcției socialiste în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.Luînd cuvîntul, muncitoarea FIo- rica Berchesan de la Fabrica de pielărie și încălțăminte „Clujeana“ a arătat, printre altele : „Vreau să aduc conducătorilor partidului și statului un mesaj înflăcărat din partea colectivului de muncitori — români, maghiari și de alte naționalități — din uzina noastră. Noi considerăm planurile partidului de înflorire a patriei expresia propriilor noastre năzuințe de bunăstare și fericire. Ca urmare a aplicării politicii de industrializare promovate ferm de partid, și fabrica noastră a cunoscut o continuă dezvoltare, s-a lărgit și modernizat, în anii noului cincinal sînt prevăzute a se investi fonduri importante, ceea ce va duce la creșterea producției de încălțăminte de 3,'5 ori. Sîntem mîndri că încălțămintea fabricată la „Clujeana“ se bucură de aprecieri pozitive nu numai în țară, ci și peste hotare... Bunăoară, .în acest an am livrat peste 400 ÖÖO perechi încălțăminte, care au .fost .exportate în 16 țări. Sîntem cu toții conștienți de necesitatea de a ne ridica continuu pregătirea profesională, de a întări disciplina și spiritul de răspundere, pentru a face față unor sarcini mult sporite.în uzina noastră, marea majoritate a muncitorilor sînt femei. Ele aduc o contribuție de seamă la realizarea procesului de producție, participă activ la viața politică, obștească și cultural-artistică, însuflețite fiind de marile drepturi și libertăți pe care le au în statul nostru socialist. Asigurăm pe dragii noștrii oaspeți că vom urma I neabătut politica înțeleaptă a par- I tidului, politica înfloririi patriei I noastre scumpe, a viitorului nostru fericit.Entuziasmul cu care conducătorii partidului și statului nostru au fost primiți în orașul și regiunea Cluj de către toți oamenii muncii, români, maghiari și de alte naționalități — a spus scriitorul Letay 
Lajos — a fost un ecou al politicii partidului, ecoul politicii ferme, consecvente, principiale în toate domeniile vieții, în făurirea Româ- | niei de azi și de mîine, în asigu- | rarea nivelului material și. spiri- I tual din ce în ce mai înalt al tu- | turor celor ce muncesc, al tuturor | celor ce sînt partizanii fericirii, in- | diferent de cuvîntul pe care-1 fo- I losesc pentru a numi ziua de mîi- I ne : viitor, jovo sau Zukunft. în B continuare, vorbitorul a spus : | multe ar trebui .arătate, frumos s-ar putea vorbi despre grija partidului pentru satisfacerea tuturor necesităților materiale și spirituale ale poporului. Ca scriitor, aș putea vorbi despre grija deosebită a partidului pentru înseși operele și capodoperele literaturii de ieri, de azi și de mîine, pentru curățenia morală și filozofică a spiritului, pentru cultivarea curajului intelectual, pentru consecvența principială a creatorului. După ce s-a referit la activitatea rodnică a scriitorilor clujeni, vorbitorul a spus : cu ocazia întîlnirii din luna mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vorbit despre cea mai avansată știință, despre cea mai avansată cultură, ca despre unul din mijloacele de construire a socialismului și comunismului. Noi știm bine ce răspundere deosebită, ce sarcini mari ne revin nouă, care lucrăm în uzina creației artistice, literare. Vrem și trebuie să oferim cititoru- | lui o literatură ce abundă în idei | sănătoase și profunde, o literatură g modernă, actuală, bine concepută B și bine scrisă, într-un cuvînt : | demnă de cei ce construiesc socia- | lismul, comunismul. în opera de | educare, de influențare, de îmbo- | gățire socialistă a maselor, a spus | vorbitorul, noi, scriitorii români și i

maturizarea revolu-a subliniat înalta

maghiari din Cluj, conlucram in cea mai deplină frăție și unitate creatoare, fapt apreciat nu o dată și de martori veniți de pe alte plaiuri. în acest spirit de adevărată, sudată unitate vrem să educăm și de acum înainte milioanele de cititori.A vorbi despre tineret, pentru noi cei născuți la eliberare — a spus în cuvîntul său poeta Ana 
Blandiana — înseamnă a vorbi despre ultimii 20 de ani; a cunoaște istoria nouă a țării, nu înseamnă decît a ne cunoaște biografia; a fi mîndri de țară înseamnă a fi mîn- dri de noi. Sîntem o întreagă generație care, indiferent dacă ne-am născut înainte sau după 1944, ne-am început viața conștientă cu ochii pe tricolorul cu stema României. Maturitatea noastră, a primei generații de după revoluție, e, într-un fel, ției.Vorbitoarea răspundere a tinerei generații de a fi purtătoare și a ridica tot mai sus steagul nobilelor și glorioaselor tradiții ale pămîntului și poporului nostru, de a fi în primele rînduri în lupta pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român. Sîntem exponenții unei epoci eroice — a spus vorbitoarea — epocă de cardinale transformări ale țării, de mutații ale sufletului omenesc, și datoria noastră de onoare este de a o exprima cu răspundere și adevăr.A luat apoi cuvîntul muncitorul 
Csapo Ioan. De la această tribună — a spus el — aș vrea să împărtășesc bucuria prilejuită colectivului nostru de vizita conducătorilor de partid și de stat în orașul și regiunea noastră.Vorbitorul a arătat că uzina „Carbochim“, construită în anii regimului nostru, își realizează cu succes sarcinile de plan la toți indicatorii, punînd astfel temelie solidă viitorului plan cincinal, la sfîr- șitul căruia producția globală a uzinei va crește cu 48,4 la sută. în întreprindere lucrează cot la cot, strîns uniți, muncitori și cadre tehnice, români, maghiari și de alte naționalități, în deplină unitate frățească, ce s-a cimentat în munca comună, entuziastă a tuturor, în procesul ridicării din temelii a întreprinderii. Această frăție se dezvoltă necontenit în focul luptei pentru realizarea sarcinilor puse de partid. Profundul democratism al orînduirii noastre de stat înscris în Constituție, largile drepturi întemeiate pe deplina egalitate a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, trezesc în inimile tuturor muncitorilor uzinei noastre un profund sentiment sentimentul de a depline drepturi al cialiste România.

★în încheierea vizitei făcute la Cluj de conducătorii de partid și de stat, comitetul regional de partid a oferit o masă la care au luat parte activiști de partid și de stat, cadre din economie, învăță- mînt, știință și cultură, muncitori fruntași, țărani cooperatori, stu- denți, militari, reprezentanți ai ganizațiilor obștești.Formații de artiști amatori întreprinderile orașului și din stituții de învățămînt superior prezentat un frumos program tistic.Masa s-a desfășurat într-o mosferă caldă, tovărășească.

de mîndrie — fi cetățean cu Republicii So-

or-din in- au ar-at-
7 Noiembrie

(Urmare din pag. I) culturii, a în centrul partidului.

înrîurire asupra popoarelor, contrast cu relațiile din ca- lumii capitaliste, caracteri- prin inegalitate, dependență

a economiei, științei și personalității umane, politicii economice a miezul ei, îl constituie industrializarea socialistă — singura cale pentru creșterea continuă a forțelor de producție, pentru bunăstarea poporului și asigurarea în fapt a independenței și suveranității naționale. Succesele țării noastre, ale celorlalte țări socialiste contribuie la întărirea forțelor socialismului, demonstrează superioritatea noii orînduiri, exercită o puternică "în drul zate economică și politică, relațiile de tip nou dintre țările sistemului socialist mondial sînt menite să asigure înflorirea fiecărui stat și a fiecărei națiuni socialiste, conlucrarea frățească între ele pe baza egalității în drepturi, pentru asigurarea progresului fiecăreia și întărirea sistemului socialist în ansamblu.în cadrul acestor relații, prietenia și colaborarea româno-sovie- tică au cunoscut o largă dezvoltare. Recenta vizită în Uniunea Sovietică a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România a adus o nouă contribuție la întărirea legăturilor frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre.Un factor esențial al progresului social în epoca contemporană îl constituie mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Partidele comuniste și muncitorești se călesc în lupta împotriva forțelor reacțiunii ; într-un șir de țări ele activează și astăzi în condiții grele, înfruntînd persecuții de tot felul — de la înscenări judiciare și ilegalizări pînă la teroarea și represiunile dezlănțuite de forțele extremiste de dreapta. Experiența arată însă că prigoana anticomunistă organizată de forțele reac- țiunii, ale imperialismului și colonialismului, nu poate înăbuși lupta partidelor clasei muncitoare, care răspunde cerințelor progresului istoric, intereselor fundamentale ale popoarelor. Apărarea și consolidarea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a unității sistemului mondial socialist, pe baza principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului proletar, reprezintă chezășia principală a victoriei cauzei socialismului și păcii.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTULUI ENGLEZContinuîndu-și călătoria în țară, sîmbătă dimineața delegația parlamentului englez, în frunte cu Ian Mikardo, membru al Comitetului Național Executiv al Partidului laburist, a sosit în orașul Brașov. La sediul sfatului popular regional, președintele comitetului executiv, Ion Mărcuș, a vorbit despre dezvoltarea multilaterală a acestei regiuni. Parlamentarii britanici au fost apoi oaspeții uzinei de tractoare, unde au vizitat principalele secții de producție, precum și grupul social. După-amiază, vizi- tînd cooperativa agricolă de producție Hălchiu, membrii delegației s-au interesat de organizarea și de rezultatele obținute de a- ceastă unitate agricolă. A mai fost vizitat complexul turistic Poiana Brașov. Seara, președintele sfatului popular regional a oferit un dineu în cinstea oaspeților.
TELEGRAMA

Tovarășului A. A. GROM1KO 
ministrul afacerilor externe 

al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste MOSCOVAStimate tovarășe ministru,Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie vă transmit felicitările mele cordiale și vă doresc din toată inima noi succese în activitatea dv. dedicată înfăptuirii politicii externe a Uniunii Sovietice.Sînt profund convins că relațiile de prietenie trainică și colaborare multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta și întări continuu spre binele ambelor noastre popoare, al socialismului și păcii în lumea întreagă.

CORNELIU MÄNESCU 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România

SPORT

Azi în Capitala
FOTBAL : meciurile Dinamo Bucu

rești—Petrolul și Rapid—Știința Ti
mișoara sînt programate în cuplaj, 
începînd de la ora 13, pe stadionul 
„23 August",

BASCHET : Constructorul—Rapid, 
Progresul—Voinja Brașov (feminin), 
Steaua—Dinamo Oradea, Rapid— 
Aurul Brad (masculin) — în sala 
Floreasca, de la ora 8.

HANDBAL : Știința București— 
Mureșul Tg. Mureș (finala „Cupei 
de toamnă"), pe terenul Progresul, 
de la ora 11.

BOX : In sala Casei de cultură a 
raionului „23 August", începînd de 
la ora 10, se desfășoară o gală a- 
micală între boxeri de categoria A.

RUGBI : Pe stadionul Dinamo, de 
la ora 15, lotul reprezentativ sus
ține un meci de antrenament cu 
formația bucureșfeană Dinamo.

în zilele noastre șe afirmă ca o forță fără precedent cerința respectării suveranității și independenței popoarelor, a dreptului lor sacru de a-și decide propria soartă.în ultimele decenii, ca rezultat al victoriilor obținute de mișcarea de eliberare națională, jugul asupririi coloniale a fost scuturat de peste un miliard și jumătate de oameni, în lume au apărut zeci de noi state. Destrămarea sistemului colonial, sporirea rolului statelor care și-au cucerit de curînd independența sînt o parte integrantă a procesului revoluționar mondial, evenimente istorice ale vremurilor noastre.Salvgardarea păcii, zădărnicirea planurilor agresive ale imperialismului constituie una dintre problemele fundamentale. ale vieții internaționale actuale.! Patria Marelui Octombrie, al cărei prim act legislativ a fost „Decretul asupra păcii“, și-a cîștigat o înaltă apreciere datorită activității pe care o depune, împreună cu celelalte țări socialiste, pentru menținerea păcii și securității internaționale, preîn- tîmpinarea unui război mondial, promovarea relațiilor de colaborare între state, indiferent de orîn- duirea lor social-politică.Viața arată că în condițiile existenței imperialismului se mențin și cauzele care generează conflicte internaționale, tendințe de agresiune, atentate împotriva independenței și suveranității unor țări. Un grav pericol pentru pace îl reprezintă agresiunea S.U.A. în Vietnam. împreună cu popoarele celorlalte țări socialiste, cu toate forțele păcii, poporul român a condamnat și condamnă intervenția imperialistă în Vietnam, cere cu hotărîre curmarea ei neîntîrziată, își- exprimă solidaritatea frățească cu lupta eroică a poporului vietnamez, căruia îi acordă sprijinul său internaționalist.în zilele noastre, sute de milioane de oameni de pe toate continentele militează pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru îndepărtarea definitivă a spectrului pericolului nuclear prin interzicerea și distrugerea armelor de exterminare în masă, pentru asigurarea păcii.Interesele apărării păcii și securității cer, mai mult ca oricînd, creșterea vigilenței popoarelor, unirea într-un singur șuvoi a tuturor forțelor antiimperialiste, intensificarea luptei lor.Cu prilejul glorioasei aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, poporul român transmite poporului sovietic un călduros salut și urarea frățească de a cuceri noi victorii în munca dedicată înfloririi continue a patriei sale, înaintării ei spre culmile civilizației comuniste și în lupta pentru apărarea păcii.



RHODESIA - ADEN - CIPRU
in dezbaterile 0. N. Ö.
O aritmetică semnificativă a voturilor

NEW YORK 6. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Vineri după-amia- ză, în ședința plenară a Adunării Generale au corttinuat dezbaterile pe marginea proiectului de rezoluție cu privire la 
situația din Rhodesia de 
sud, adoptat de Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonome. Cei aproape 20 de delegați care au luat cuvîntul au sprijinit în majoritatea lor documentul prezentat și au criticat rezervele formulate de reprezentantul Marii Britanii privind necesitatea folosirii tuturor mijloacelor în vederea apărării drepturilor poporului sud-rhodesian la o independență reala.Supus la vot, documentul a fost aprobat cu 82 de voturi pentru, 9 — împotrivă și 18 abțineri. Delegația Angliei nu a participat la vot. Printre cei ' care s-au opus adoptării documentului s-au aflat reprezentanții Portugaliei, Africii de sud etc.în continuare, Adunarea Generală a luat în discuție rezoluția cu privire la situația din Aden. Reprezentantul Angliei s-a opus adoptării acestui document care cere guvernului britanic să

ridice starea de asediu decretată în Aden, să elibereze deținuții politici și să-și retragă baza militară din acest teritoriu. Delegații Sudanului, Cehoslovaciei, R.A.U., Yemenului etc. s-au pronunțat în favoarea adoptării rezoluției. Rezoluția a fost adoptată cu 90 de voturi pentru, 11 — împotrivă și 10 abțineri. Din nou au votat împotrivă, alături de Anglia, reprezentanții Portugaliei, Africii de sud, S.U.A. etc.Tot în după-amiaza zilei de 5 noiembrie a avut loc o ședință a Consiliului de Securitate, convocată la cererea Turciei, pentru a lua în dezbatere situa
ția din Cipru.Reprezentantul Turciei, Orhan Erlap, a declarat că ciprioții greci ar fi responsabili pentru incidentele de la Famagusta. La rîndul său. ministrul a- facerilor externe al Ciprului a declarat că la Famagusta domnește în prezent ordinea. El a afirmat că ciprioții turci s-ar face responsabili de incidentele ce au avut loc în ultimele zile la Famagusta.Președintele Consiliului de Securitate, Ortiz Sans, a făcut apel la „moderație între cele două comunități cipriote“.

Printr-o manevră, comitetul special al Camerei inferioare a Parlamentului japonez a ratificat ieri tratatul japono—sud-coreean, ceea ce reflectă graba anumitor cercuri de a obține aprobarea tratatului în cele două camere ale parlamentului. Intre timp, la Tokio, după cum se vede și din fotografie, continuă demonstrațiile pentru anularea tratatului.

Relațiile franco— 

vest-germane 

Gersten maier 

avertizează «•»BONN 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la un dejun organizat la Bonn de către Asociația presei străine, Eugen Gerstenma- ier, președintele Bundes- tagului vest-german, a marcat o nouă îndepărtare de poziția oficială a guvernului în problemele de politică externă. In principal, el s-a pronunțat pentru căutarea unui dialog și a unei linii comune cu Franța. „Ar fi o nebunie a se încerca o izolare a Franței și a visa să se răspundă la atitudinea franceză adoptînd o poziție rigidă, făcînd din Germania (occidentală) o anexă a Statelor Unite“ — a spus el.

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA AAOSCOVA
Raportul prezentat de Dmitri Poleanski cu prilejul 

aniversării Revoluției din Octombrie

Referindu-se la noua manevră întreprinsă de guver
nul Rhodesiei, proclamarea stării excepționale, agenția 
„France Presse“ arată că aceasta „îi era necesară pri
mului ministru Ian Smith pentru a face să se creadă la 
Londra că situația cere o urgentă proclamare unilate
rală a independenței“. Se știe, de altfel, că și fără 
această măsură represivă guvernanții rasiști transfor
maseră Rhodesia într-o închisoare pentru populația 
africană a acestei țări. O atestă și desenul de mai jos, 
reprodus din publicația engleză „New Statesman“.

Situația din
' DJAKARTA 6 (Agerpres). — Agențiile de presă continuă să relateze despre acțiunile întreprinse împotriva elementelor democratice din Indonezia. Astfel, agenția Antara anunță că, potrivit declarației celui de-al treilea viceprim-mi- nistru, Chaerul Saleh, președintele Adunării Populare Consultative (organul legislativ suprem din Indonezia), au fost retrase temporar toate drepturile membrilor adunării care reprezentau partidul comunist, iar 20 de înalți funcționari din aparatul de stat au fost demiși.Ziarul militar indone-

Indonezia

Ian Smith : „Noi nu avem nimic de așcuns în Rhodesia".

zian „Angkatan Bersend- jata“ relatează că forțele armate indoneziene l-au arestat în localitatea Pandeglang pe Da- chlan Rivai, membru al C.C. al P.C. din Indonezia.Postul de radio Djakarta a transmis o declarație a generalului Ach- madi, ministrul informațiilor, făcută joi la Congresul extraordinar al A- sociației ziariștilor indonezieni, în care se arată că acesta a fost convocat în vederea „reorganizării asociației și excluderii elementelor implicate în mișcarea de la 30 septembrie“. Agenția Associated Press adaugă că asociația a exclus deja o parte din membrii săi, printre care și pe președintele A. Karim. în suburbia Tanggerang din capitală unități militare au arestat 118 membri ai asociației.Agenția Antara a anunțat, pe de altă parte, și arestarea președintelui organizației locale din Bogor a Partidului național din Indonezia, acuzat de „simpatie față de mișcarea de la 30 septembrie“. Totodată se arată că Sadjarwo, ministrul agriculturii, a interzis temporar activitatea u- nor sindicate.Agenția Reuter relatează din Djakarta că, potrivit unei note a Minis-

terului Afacerilor Externe al Indoneziei, adresată tuturor ambasadelor și legațiilor acreditate la Djakarta, „din cauza situației existente în țară“ au fost instituite restricții cu privire la circulația personalului diplomatic și auxiliar, interzicîndu- li-se acestora părăsirea regiunii Djakarta fără o autorizație prealabilă.Postul de radio Djakarta relatează că președintele Indoneziei, Sukarno, care a luat cuvîntul la ședința de sîm- bătă a Consiliului de Miniștri, a cerut membrilor cabinetului să contribuie la menținerea ordinii în țară. Arătînd că membrii partidului comunist a cător participare la așa-numita „mișcare din 30 septembrie“ va fi dovedită vor fi sancționați, Sukarno a subliniat totodată că la această mișcare au participat și unele grupări religioase și naționaliste. El a'spus că, în ciuda acestor evenimente, „colaborarea „Nasakomului“ (forțele naționaliste, religioase și comuniste — n.r.) rămîne o necesitate“ și că revoluția indone- ziană trebuie să-și continue drumul înainte. Sukarno a menționat că u- nele grupări din țară au exploatat sentimentele naționale împotriva unui anumit partid politic, dar că politica Indoneziei trebuie să rămînă de stînga, fără să se cadă în extremități.

început
si se sfîrseste printr-o farsă

„Campania electorală a început printr-o farsă — aceea de a face să se creadă că măcar o „opoziție legală" ar putea să se exprime în Portugalia. 34 de candidați ai acestei „opoziții" au decis, la începutul lunii octombrie, să se prezinte în 34 de circumscripții, însumînd 13 la sută din electoratul portughez. Surpriză : ei au putut să-și publice liber în presă manifestul electoral. Crimă : ei cereau în manifest ca principiul autodeterminării să fie aplicat în Angola și Mozambic". Astfel descrie, într-o corespondență din Lisabona, trimisul ziarului francez „Combat" începutul campaniei electorale din Portugalia pentru a- legerile legislative care au loc astăzi.Crima n-a fost iertată, în cele 25 de zile, cît a durat în total campania electorală, candidaților „opoziției" li s-au creat asemenea condiții, încît s-au retras treptat, astfel că pînă la urmă mai figurează doar două nume de-ale lor pe listele din orașul Braga.în ce privește surpriza, ea n-a fost, desigur, pentru guvern. Acesta a acceptat candidaturile „o- poziției legale", cu scopul de a da regimului o aparență de „democrație"; pe măsură ce și-a dat seama că chiar și aceste candidaturi inofensive devin stînjenitoare, a făcut totul pentru ca ele să fie retrase.De ce le-a acceptat inițial ? Tocmai pentru a camufla faptul că opoziția reală, reprezentanții reali ai păturilor largi ale

populației sînt împiedicați în modul cel mai categoric să participe la a- legeri. După cum este știut, Partidul Comunist din Portugalia, una din forțele politice cele mai influente și mai combative, activează în cea mai adîncă ilegalitate. Nu au avut posibilitatea de a depune candidaturi nici exponenții altor partide și grupări politice (social- democrați, creștin-demo- crați, catolici progresiști, republicani, liberali). In acest fel, clasa muncitoare, țărănimea (care reprezintă 60 la sută din populația țării), intelectualitatea progresistă, pături ale burgheziei mici și mijlocii au fost puse în imposibilitate de a-și desemna candidați în alegeri. Iși au astfel asigurate mandatele cei 130 de candidați propuși de partidul de guvernămînt „Uniunea națională", care sînt exponenții intereselor latifundiarilor, marii burghezii, cercurilor bancare și financiare, adică ai minorității privilegiate.Totul a fost pregătit pentru a asigura „reușita" nestingherită a acestor candidați în alegeri. Diferite îngrădiri „constituționale" privează de dreptul de vot cea mai mare parte a corpului electoral. La vot participă doar cei care au diferite studii sau posedă un anumit venit minim. Femeile trebuie să aibă studii superioare. Ca urmare, la o populație de nouă milioane de locuitori, vor vota mai puțin de două milioane. Printre alte măsuri, menite să

împiedice manifestări de împotrivire față de regim, s-a anunțat că votul ră- mîne secret, dar se desființează cabinele izolate de votare, că deschiderea și numărătoarea voturilor nu se va face la localurile de vot, ci la... Ministerul de Interne.Organizate în aceste condiții, alegerile parlamentare sînt menite, în intenția inițiatorilor lor, să demonstreze că regimul salazarist se bucură de sprijin din partea maselor tocmai într-un moment cînd politica sa trece printr-o criză adîncă, cînd pe plan intern și internațional cunoaște o izolare fără precedent în cei aproape 40 de ani de cînd se află la cîrma Portugaliei.Intr-adevăr, economia țării — după cum se arată și într-un raport publicat de Organizația pentru colaborare economică și dezvoltare (O.E;C.D.) — se caracterizează printr-o încetinire a creșterii producției industriale, o agricultură înapoiată, un venit național printre cele mai scăzute din Europa, o limitare a consumului populației.Dificultățile economice s-au accentuat și mai mult ca urmare a politicii coloniale a guvernului de la Lisabona, încercărilor sale de a înăbuși mișcarea de eliberare națională din coloniile. portugheze. Pentru întreținerea celor 100 000 de militari portughezi în Africa, guvernul cheltuiește a- nual, potrivit declarațiilor lui Salazar, peste 120 mi

lioane de dolari. In acest an 40 la sută din bugetul țării a fost repartizat pentru oprimarea luptei de e- liberare națională din Angola și Mozambic. Desigur, în pofida imenselor cheltuieli militare, colonialiștii ar fi fost de mult măturați de valul luptei de eliberare dacă în ajutorul lor nu ar fi venit unele țări membre ale N.A.T.O. Referindu-se la acest lucru, un ziar din Tanzania scria : „Unele țări membre ale N.A.T.O. acordă (Portugaliei — n.r.) sprijin militar, economic și financiar, ceea ce, de altfel, constituie și baza imperiului colonial al Portugaliei". Colonialismul portughez în Africa întîmpină o vie opoziție atît în țările subjugate și în metropolă, cît și în rîndul statelor africane independente.Politica colonială a regimului salazarist, cheltuielile militare au agravat. și mai mult sărăcia maselor largi din metropolă. în ultimul timp au a- vut loc numeroase acțiuni revendicative la care au participat oameni din cele mai diferite categorii sociale : muncitori, țărani,, intelectuali, studenți. Poliția politică a fost mobilizată pentru a înăbuși a- ceste acțiuni. In temnițe se află nenumărați mili- tanți democrați.Mascarada electorală de astăzi nu poate acoperi dificultățile și incertitudinile politice și economice în care se zbate regimul salazarist.
Eugen IONESCU
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PLENARA C.C.
AL P.C. DIN AUSTRIAVIENA 6 (Agerpres). — In zilele de 3 și 4 noiembrie, la Viena s-au desfășurat lucrările Plenarei C.C. al Partidului Comunist din Austria, la care a fost discutată problema situației politice interne.Raportul a fost prezentat de Franz Muhri, președintele partidului. Plenara a adoptat în unanimitate o rezoluție privind situația politică internă și a hotărît ca poziția partidului în apropiatele alegeri să fie stabilită la o conferință de partid după discuții largi care vor fi purtate în rîndurile partidului cu privire la această problemă.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, în Palatul Congreselor din Kremlin a avut loc sîmbătă Adunarea festivă consacrată celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. In Prezidiul adunării au luat loc conducători ai partidului comunist și ai guvernului sovietic, vechi bolșevici — participant la revoluție. In sală se aflau 6 000 de moscoviți, precum și oaspeți străini sosiți din peste .60 de țări.Raportul a fost prezentat de Dmitri Poleanski, membru al Prezidiului Comitetului Central al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Referindu-se la rezultatele activității depuse de poporul sovietic în anul care a trecut, pe baza politicii leniniste a partidului comunist, vorbitorul a arătat că din 1930 pînă în 1965, cu excepția anilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, ritmul mediu anual al sporului producției industriale a fost în Uniunea Sovietică de 13,2 la sută, în timp ce în S.U.A. a fost în acești ani de 2,7 la sută, adică de 5 ori mai mic.Lucrătorii din industrie întîmpină ziua de 7 Noiembrie prin îndeplinirea înainte de termen a planului septenal: pînă la 1 noiembrie au fost depășiți indicii prevă- zuți pe acest an. în 1965 în U.R.S.S. se vor produce peste 90 milioane tone oțel, se vor obține 72 milioane tone ciment, 242 milioane tone țiței, 509 miliarde kWh energie e- lectrică.Vorbind despre problemele agriculturii, raportorul a arătat că în 1964 producția sa globală era de 1,8 ori mai mare decît cea din 1940. „Trebuie însă să recunoaștem că în ultimul timp, producția colhoznică și sovhoznică s-a dezvoltat inegal“ — a spus vorbitorul. El a amintit că C.C. al P.C.U.S. „a preconizat un program larg, fundamentat din punct de vedere economic, de îmbunătățire a activității în colhozuri și sovhozuri“.Din cauza condițiilor climatice grele producția agricolă globală va fi poate cu 2—3 la sută inferioară celei din 1964, an cu recoltă bogată, dar, în general, va depăși nivelul oricărui alt an.O dată cu creșterea venitului național (în ultimii 10 ani a crescut de peste două ori) sporesc și veniturile reale ale populației. Față de 1940, anul acesta veniturile muncitorilor și funcționarilor au crescut de 2,5 ori, iar ale țăranilor — de aproape 3 ori. Față de anul trecut, veniturile bănești ale oamenilor muncii au crescut cu peste 10 la sută. în ultimii 10 ani aproape jumătate din populația țării s-a mutat în case noi sau și-a îmbunătățit condițiile de locuit.Sensul principal al hotărîrilor ultimelor plenare ale C.C. al P.C.U.S. este că ele dau posibilitate să se înfăptuiască mai consecvent linia spre victoria comunismului, elaborată de partid.Subliniind că noul plan cincinal pe 1966-1970 trebuie să devină o etapă importantă în dezvoltarea U.R.S.S., vorbitorul a spus : „Principalele sarcini economico-politi- ce sînt în noul cincinal accelerarea ritmului dezvoltării economice a țării, ridicarea continuă, pe această bază, a nivelului de trai al oamenilor sovietici. Se prevede ca în cursul cincinalului să se lichideze rămînerea în urmă a producției agricole, să se accelereze dezvoltarea ramurilor care produc obiecte de larg consum, să se sporească productivitatea muncii sociale, să se sporească considerabil venitul național și să se întărească și mai mult capacitatea de apărare a țării“.în continuare, D. Poleanski a spus : „în virtutea profundei

superiorități interne asupra capitalismului, socialismul nu are nevoie ca lupta revoluționară, în orice parte a lumii, să fie stimulată de alții, din afară. Partidul nostru s-a pronunțat întotdeauna împotriva exportului de revoluție, cît și împotriva exportului de contrarevoluție“.El a arătat că imperialiștii, pier- zîndu-și pozițiile „recurg la folosirea celor mai extreme mijloace spre a-și menține dominația“. Condamnînd războiul agresiv al S.U.A. împotriva poporului vietnamez, vorbitorul a spus că Uniunea Sovietică a acordat și continuă să acorde Vietnamului frate întregul său sprijin politic, ajutorul economic și militar necesar.„în America Latină imperialismul american extinde, de fapt, politica de intervenție aproape asupra întregului continent. Se țin lanț șantajul, amenințările și acțiunea subversivă împotriva Cubei socialiste... Imperialiștii încearcă să împiedice dezvoltarea mișcării de eliberare și în Africa“.Subliniind că în ultimul timp în sînul blocului atlantic, între S.U.A. și R.F.G., începe să se formeze ceva asemănător unei alianțe militare bilaterale speciale, vorbitorul a relevat faptul că uneltirile forțelor imperialiste în Europa creează o primejdie serioasă pentru pace.„în prezent — a spus el — mai există posibilitatea de a se bara calea Bundeswehrului spre arma nucleară, de a se pune frîu revanșarzilor, de a se crea un sistem temeinic al securității în Europa“. Reglementarea pașnică germană „își menține întreaga sa actualitate ca principala problemă fundamentală pentru asigurarea securității în Europa“. El a arătat că Uniunea Sovietică își exprimă din nou hotărîrea de a reglementa toate problemele europene și de a dezvolta colaborarea europeană generală.Evenimentele din ultimul an confirmă o dată mai mult că imperialismul S.U.A. „acționează ca un jandarm mondial, ca un sugrumător și călău al forțelor progresiste. încercările de a se frîna procesul de eliberare socială și națională cu mijloace armate sînt în mod vădit lipsite de speranțe“. Referindu-se la faptul că Anglia sprijină această politică agresivă a S.U.A., vorbitorul a spus : „Se înțelege că această politică a Angliei își pune amprenta și pe caracterul relațiilor noastre cu a- ceastă țară“.în legătură cu politica externă a Uniunii Sovietice, D. Poleanski a subliniat că ea constă în a asigura munca pașnică a oamenilor sovietici, în a întări pe toate căile sistemul mondial socialist, a dezvolta legăturile de prietenie cu statele independente din Asia, Africa, America Latină, a sprijini lupta de eliberare a popoarelor, a obține promovarea principiilor politicii de coexistență pașnică între statele cu sisteme social-politice diferite, a menține și întări pacea pe pămînt. „Anul acesta este foarte semnificativ in această privință. Partea sovietică a întreprins un șir de măsuri îndreptate spre consolidarea pozițiilor noastre internaționale, spre întărirea unității frontului antiimperialist“.Referindu-se la activitatea în domeniul întăririi coeziunii forțelor sistemului mondial socialist, raportorul a spus în continuare : „S-a adîncit colaborarea economică și științifică în cadrul C.A.E.R. S-au întărit contactele între conducătorii statelor socialiste. Au cunoscut o nouă dezvoltare relațiile consfințite prin acorduri ale U- niunii Sovietice cu Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia și- Polo

nia. Se extind .legăturile economice și politice cu Bulgaria, Cuba, Iugoslavia, România, Ungaria. Dau roade eforturile reciproce în vederea întăririi colaborării cu R.P.D. Coreeană și R. D. Vietnam. Sînt de mare însemnătate măsurile care asigură dezvoltarea coni£ x a colaborării politice și mill, J între țările frățești în cadrul Or, ganizației Tratatului de la Varșo- via. Ne străduim să îmbunătățim relațiile — să reglementăm divergențele și să întărim prietenia cu Republica Populară Chineză“.Raportorul a scos în evidență întărirea considerabilă în ultimul an a relațiilor de prietenie între U.R.S.S. și statele care s-au eliberat.„Uniunea Sovietică intenționează și .pe viitor să întărească colaborarea multilaterală cu Indonezia. Poporul nostru a acordat totdeauna o înaltă prețuire orientării antiimperialiste a politicii ei. Socotim că fiecare popor trebuie să-și aleagă singur căile și formele de dezvoltare socială și națională“, a arătat vorbitorul. „în același timp, oamenii sovietici nu pot să nu fie îngrijorați de faptul că în unele țări, care întrețin cu noi relații bune, se ațîță o campanie anticomunistă, personalitățile p. gresiste sînt arestate și aruncat în închisori. Ne exprimăm convingerea că sub steagul anticomunismului nu se poate asigura nicăieri, în nici o țară, progresul social“.Vorbitorul a relevat întărirea prieteniei cu Afganistanul și India, dezvoltarea contactelor cu țările scandinave, îmbunătățirea relațiilor cu Iranul, Pakistanul și Turcia, o schimbare favorabilă în relațiile cu Franța și Japonia. El s-a referit la necesitatea stingerii periculosului focar al conflictului indo-pakistanez.în continuare, vorbitorul a spus: „Uniunea Sovietică a declarat în repetate rînduri că există și posibilități pentru îmbunătățirea relațiilor noastre cu S.U.A. Dar, războiul agresiv al S.U.A. împotriva R. D. Vietnam împiedică aceasta. O mare piedică pentru contacte practice este și politica Washingtonului care urmărește să acorde Bundeswehrului accesul la arma nucleară. Dacă cercurile guvernamentale ale S.U.A. doresc într-ade- văr relații normale cu Uniunea Sovietică, așa cum au declarat nu o dată, vor trebui să confirme a- ceasta prin fapte și, în primul rînd, să renunțe la politica de agresiune și amestec militar în treburile altor state și popoare“.Raportorul a subliniat că în situația actuală, Uniunea Sovietică va menține cea mai mare vigilență, își va întări neobosit puterea de apărare... „Avem acum tot ce este necesai’ pentru a da o ripostă nimicitoare oricăror agresori !“în ultimul an, a spus vorbitorul, Comitetul Central al P.C.U.S, a depus noi eforturi pentru realizarea unității țărilor socialiste și întregii mișcări comuniste mondiale. Acțiunile comune în lupta pentru țelurile comune împotriva imperialismului sînt, îndeosebi acum, calea cea mai justă de înlăturare a divergențelor. Asemenea acțiuni presupun schimb de experiență, pași întreprinși de comun acord pe arena internațională. „Urmînd această cale, anul trecut, Comitetul Central al P.C.U.S. a avut întîlniri și schimburi de păreri cu delegații de partid și guvernamentale din 12 țări socialiste și cu delegații ale partidelor frățești din 50 de state capitaliste. Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru dezvoltarea continuă a legăturilor bilaterale și multilaterale între toate partidele frățești pentru unitate pe o bază marxist- leninistă“.

Turneul violonistului Ion Voicu în Statele Unite se 
bucură de un frumos succes. în fotografie : Artistul 
romîn la terminarea primului spectacol susținut la 

New York

PEKIN. La 6 noiembrie, Lu Din-i, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit pe membrii delegației culturale române, condusă de Ion Mo- raru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cu care a avut o convorbire cordială. Au participat Și Si-min, adjunct al ministrului culturii al R. P. Chineze, și alte persoane oficiale, precum și Dumitru Gheorghiu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin.
CARACAS. Detașamente de 

partizani din Venezuela au 
întreprins atacuri curajoase 
împotriva mai multor obiec
tive militare din capitala sta
tului Aragua, orașul Maracay. 
Timp de cîteva ore, partiza
nii au ținut sub foc aceste 
obiective și au ocupat o par
te a orașului.

PHENIAN. într-o declarație dată publicității la 5 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al R. P. D. Coreene protestează împotriva măsurilor guvernului japonez prin care cetățenii coreeni din Japonia sînt împiedicați să adopte naționalitatea R.P.D. Coreene.

Politic și al Secretariatului C.C. al P. C. Cuban, locțiitor al primului ministru al guvernului revoluționar și ministrul forțelor armate revoluționare al Republicii Cuba.

MOSCOVA. Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit la 6 noiembrie pe Râul Castro Ruz, membru al Biroului

KHANG KHAY. Postul di 
radio „Vocea Laosului" a 
nunțat că unitățile antiae 
ene ale forțelor patriotice 
din Laos au doborît la 21 
octombrie un avion de bom
bardament american „F-105“, 
care a efectuat incursiuni 
deasupra localității Phou 
Khouth din teritoriile contro
late de Neo Lao Haksat. 
Alte patru avioane de ace
lași gon au fost avariate.

BRASILIA. Președintele Braziliei, Castello Branco, a prezentat Congresului două proiecte de amendamente la constituția braziliană. în baza primului proiect, numărul deputaților Congresului ar urma să fie redus de la 409 la 226. Al doilea proiect prevede modificări în organele judiciare pe linia „actului instituțional nr. 2" promulgat recent și care conține, după cum se știe, o serie de măsuri excepționale.
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