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Alături de popoarele Uniunii So
vietice și ale țărilor socialiste fră
țești, de mișcarea comunistă și mun
citorească internațională, de întrea
ga omenire progresistă, poporul ro
mân întîmpină cu bucurie glorioasa 
aniversare a semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Acum o jumătate de veac, parti
dul bolșevic, în frunte cu Lenin, 
dînd un măreț exemplu de inițiativă 
istorică și unind într-un singur și 
irezistibil șuvov revoluționar lupta 
proletariatului împotriva capitalis
mului cu mișcarea țărănească împo
triva moșierilor, cu lupta de elibe
rare națională a popoarelor asuprite, 
cu mișcarea general-democratică 
pentru pace, a condus masele mun
citoare din Rusia la o victorie care, 
prin urmările sale imediate și de 
perspectivă, prin înrîurirea pe care 
a exercitat-o asupra conștiinței po
poarelor, s-a înscris în istoria'ome
nirii ca un eveniment epocal, 
importanță mondială.

Revoluția din Octombrie a 
sub semnul întrebării sistemul 
zat pe exploatarea omului 
către om pe care se clădise 
treaga organizare socială, a lumii de 
pînă atunci, i-a opus acestuia Uri 
sistem nou, radical deosebit, supe
rior. în măsură să asigure o reală 
egalitate și frăție între oameni. Ea 
a demonstrat în mod strălucit că 
clasa muncitoare, călăuzită de par
tidul comunist, își poate îndeplini 
misiunea ei istorică de a prelua în 
mîinile sale propriile destine și ale 
întregii societăți, de a conduce ma
sele celor ce muncesc la deplina eli
berare din lanțurile oricărei exploa
tări și asupriri, la construirea socie
tății noi, socialiste.

Ca rezultat al Revoluției din Oc
tombrie, imperialismul a primit o 
grea lovitură, el a încetat să mai 
fie un sistem mondial unic, atotcu
prinzător ; în lume a apărut socia
lismul, organizat ca stat și capabil 
să se împotrivească politicii anti
populare și agresive a imperialis
mului, să sprijine lupta maselor 
largi de pretutindeni pentru liber
tate, democrație, pace si progres.

Revoluția din Octombrie a des
chis astfel noi și vaste perspective 
luptei revoluționare a popoarelor, a 
determinat intrarea ei într-un sta
diu nou, superior. în perspectiva is
torică, Octombrie 1917 apare ca în
ceputul unei ere de înnoire gene
rală revoluționară a lumii, era re
voluțiilor proletare și a revoluțiilor 
de eliberare națională, era trecerii 
omenirii de la capitalism la socia
lism, a triumfului idealurilor de li
bertate și prietenie între popoare.

Multiplele și profundele semnifi
cații ale Revoluției din Octombrie 
explică imensa rezonanță pe care a 
avut-o pe toate meridianele globului. 
Clasa muncitoare, milioanele de ex
ploatați și asupriți din lumea în
treagă, care năzuiau la eliberarea 
socială și națională, au văzut în ea 
un exemplu și un îndemn la reali
zarea propriilor aspirații, s-au ridi
cat cu și mai mult elan și hotărîre 
la lupta revoluționară. Ideile mar- 
xism-leninismului sub steagul cărora 
s-a înfăptuit Revoluția din Octom
brie au căpătat o largă răspîndire, 
au pătruns adînc în conștiința oa
menilor muncii. Anii imediat ur
mători au fost, în întreaga lume, o 
perioadă de avînt revoluționar, care 
s-a îmbinat indisolubil cu puternica 
mișcare de solidaritate pentru apă
rarea tînărului stat socialist împo
triva intervenției puse la cale de 
reacțiunea internațională.

în România, unde ca urmare a su
ferințelor pricinuite maselor de pri
mul război mondial, vechile con
tradicții sociale care măcinau orîn- 
duirea burghezo-moșierească se 
ascuțiseră și mai mult, receptivita
tea maselor față de marile prefa
ceri revoluționare din Rusia a fost 
deosebit de intensă. Mișcarea mun
citorească, care avea tradiții de luptă 
de peste o jumătate de veac și se 
afla în plin proces de dezvoltare și

de

pus 
ba
de 

în-

maturizare, a salutat cu căldură Re-. 
volutia din Octombrie. Fruntași so
cialiști ca M. Gh. Bujor, Alecu Con- 
stantinescu, Gheorghe Cristescu, 
Consțant.in Popovici, Al. Dobro- 
geanu-Gherea, Vasilescu Vasia, 
E. Rozvani, Gh. Niculescu Mizil, 
D. Fabian au consacrat explicării 
semnificației cuceririlor lui Octom
brie nenumărate articole publicate 
în presa muncitorească, cuvîntări 
rostite la întruniri, mitinguri etc. 
Acțiunile de solidaritate ale clasei 
muncitoare și ale maselor largi din 
România au căpătat o mare amploare, 
îmbrăcînd cele mai diverse forme, 
de.la tipărirea și răspîndirea de ma
nifeste și organizarea unor puternice 
greve și demonstrații de protest, 
pînă la lupta cu arma în mînă a mii 
și mii de români în cadrul unităților 
militare pe fronturile revoluției. 
Toate aceste manifestări au înscris 
memorabile file în cartea tradițiilor 
internaționaliste ale maselor munci
toare din România, au durat și mai 
trainică temelie prieteniei cu adinei 
rădăcini în istorie dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovietice.

★

Evenimentele petrecute în răstim
pul celor 50 de ani care au trecut de 
la Revoluția din Octombrie au de
monstrat în fapt forța și trăinicia noii 
orînduiri sociale și de stat căreia 
aceasta i-a dat naștere. Dînd dovadă 
de un înalt eroism și de un devota
ment nemărginit față de patria so
cialistă. poporul sovietic a înfrînt 
asalturile dușmane atît în anii răz
boiului civil și ai intervenției im
perialiste, cît și mai tîrziu. în timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
cînd Uniunea Sovietică a dus greul 
luptei pentru zdrobirea fascismului, 
cucerind admirația și recunoștința 
întregii omeniri. în pofida imenselor 
dificultăți cauzate de înapoierea moș
tenită de la autocrația țaristă, de ur
mările războaielor, de situația in-

MOSCOVA 5. Corespondenții 
noștri la Moscova, S. Podină și N. 
Cristoloveanu, transmit: Delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., care participă la 
manifestările prilejuite de sărbă
torirea semicentenarului Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, a 
vizitat duminică dimineața Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Moscova.

Oaspeții români au fost însoțiți 
de A. I. Pelșe, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., de N. A. 
Tihonov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., mem
bru al C.C. al P.C.U.S., și de alte 
persoane oficiale.

La intrarea în întreprindere.

membrii delegației au. fost intimpi- 
nați de reprezentanți ai conducerii 
uzinei. Un grup de tinere au oferit 
oaspeților buchete de flori.

La sediul administrativ al uzinei, 
A. A. Gromov, directorul general 
al întreprinderii, deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S., membru 
al conducerii centrale a Asociației 
de prietenie sovieto-rdmâne, a fă
cut un scurt istoric al dezvoltării 
acestei unități industriale și a vor
bit despre principalele preocupări 
ale colectivului de muncitori, teh
nicieni și specialiști de aici. Pen
tru succesele în muncă obținute în 
cinstea aniversării Iui Octombrie, 
colectivului uzinei i-a fost decernat 
steagul memorial de qătre C.C. al 
P.C.U.S.. Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Consiliul de Mi-

niștri și Consiliul Central al Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică.

Conducătorii de partid și de stat 
români au vizitat apoi secția, a doua 
automatizată, secția de controlare a 
calității bilelor de rulmenți și sec
ția mașinilor electronice de calcul.

în dimineața aceleiași 
a fost vizitată de către 
Partidului Comunist din 
și Partidului Comunist 
Ion.

în continuare, în una 
uzinei a avut loc un miting. în 
prezidiu au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, precum și ceilalți membri 
ai delegației române. în prezidiu 
se aflau, de asemenea, membrii ce
lor două delegații.

zile, uzina 
delegațiile 
Germania 
din Cey-

din halele

(Continuare în pag. a III-a)

Cu vin tarea to varășului
Ion Gheorghe Maurer

(Continuare în pag. a II-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Avem bucuria să trăim împreună 

cu dumneavoastră aceste clipe 
înălțătoare ale aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. 
Delegații români nu se găsesc pen
tru prima oară în această uzină, 
care cu cît îmbătrînește cu atît de
vine mai tinără. mai puternică și 
mai frumoasă.

împreună cu popoarele Uniunii 
Sovietice, cu forțele progresiste din 

. întreaga lume, poporul român săr
bătorește jubileul Marii Revolftțîi’ 
Socialiste din Octombrie — revo
luție care a dat o lovitură puter-, 
nică edificiului lumii capitaliste, a 
deschis o eră nouă în istorie — 
era trecerii omenirii de la capita
lism la socialism. Cu acest prilej, 
vă transmitem dumneavoastră, oa
menilor muncii din Uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova, tuturor 
oamenilor sovietici, salutul cald al 
clasei muncitoare din România, al 
comuniștilor și al întregului popor 
român.

In România, vestea că muncitorii, 
țăranii și soldații ruși, sub condu
cerea încercată a partidului comu
nist făurit de Lenin, au săvîr.șit 
revoluția socialistă a avut un pu

ternic ecou. Ea a fost salutată cu 
profundă simpatie și entuziasm de 
oamenii muncii, care și-au expri
mat cu deosebită forță solidaritatea 
cu tînăra putere sovietică prin am
ple acțiuni desfășurate pe întreg 
cuprinsul țării — mitinguri, de
monstrații, greve — cit și prin 
participarea nemijlocită cu arma în 
mină a numeroși fii ai poporului 
nostru la apărarea puterii sovietice. 
Victoria Revoluției din Octombrie, 
realizările Uniunii Sovietice în 
construirea noii orinduiri au consti- .. 
tuit un îndemn însuflețitor pentru 
mișcarea revoluționară a proleta
riatului, a maselor muncitoare din 
România, în lupta lor împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, pen
tru o viață mai bună.

Poporul român cunoaște munca 
eroică și sacrificiile pline de abne
gație ale popoarelor Uniunii So
vietice pentru apărarea și conso
lidarea cuceririlor revoluției, pen
tru biruirea dificultăților care 
le-au stat în cale în opera de făuri
re — pentru prima oară în istorie 
—. a societății socialiste. Această 
muncă, aceste sacrificii n-au fost 
zadarnice. Astăzi, la a 50-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Uniunea Sovietică 
se țțrezinta ca. un stat puternic și 
înfloritor,' dispune de un potențial 
economic uriaș, de o industrie de 
prim rang, care realizează o cin
cime din producția industrială a

(Continuare în pag. a III-a)
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SURPRIZE ÎN DIVIZIA B.
LUPTE GRECO-ROMANE

• DINAMOVIȘTII DIN NOU 
CAMPIONI. - RUGBI • E-
CHIPA GRIVIȚA ROȘIE VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
TURCIA SE APROPIE DE SFÎRȘIT (corespondență din Istanbul) 
ȚARĂ Șl DE PESTE HOTARE.

LENINGRAD 5 (Agerpres). — 
La 5 noiembrie, la Leningrad a 
avut loc o ședință solemnă consa
crată celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi. Au fost prezenți vete
rani ai mișcării revoluționare, eroi 
ai celui de-al doilea război mon
dial, oamerți de artă și cultură, 
numeroși oaiiieni ai muncii.

La ședință au luat cuvîntul Leo
nid Brejnev, care a dat citire salu
tului adresat de C.C. al P.C.U.S., 
de Prezidiul Sovietului Suprem și 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
oamenilor muncii din Leningrad. 
El a evocat tradițiile revoluționare 
și de muncă ale orașului oare poar
tă numele lui Lenin și i-a felicitat 
pe locuitorii Leningradului pentru 
succesele obținute.

în continuare, Nikolai Podgornîi 
a remis Ordinul „Revoluției din Oc
tombrie" acordat orașului Lenin
grad cu prilejul semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La ședința solemnă de la Lenin
grad au rostit cuvinte de salut 
Jacques Duclos, membru al Birou
lui Politic al P.C. Francez, Dang 
Cian Thi, membru al Prezidiului

C.C. al F.N.E. clin Vietnamul de 
sud, Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania, Arnoldo 
Martinez Verdugo, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Mexic, Aii Yata,

(Continuare în pag. a III-a)

...Așadar, minerii de 
la Cicani lucrează de pe 
acum cu randamente 
prevăzute pentru 1969 ; 
nivelul de 4 500 fone 
cărbune extras pe zi a 
fost depășit, ajungîn- 
du-se la o producție de 
4 695 tone cărbune pe 
zi. Este fără îndoială un 
frumos succes al mineri
lor de aici, al înfregii in
dustrii a mineritului din 
țara noastră, lafă și moti
vul care ne-a adus zilele 
trecute în mijlocul aces
tui harnic colectiv de mi
neri, care dezgroapă 
„aurul negru" de 
mantia de steril a 
leagurilor gorjene, 
prinse între Jiu și 
mana.

— Eu socotesc că ele
mentul esenjial al aces
tui rezultat de prestigiu, 
obținut la noi, este om :l 
stăpîn pe meseria și teh
nica ce i s-a încredin
țat, ne-a spus inginerul 
ion JESCl), directorul 
întreprinderii miniere 
Rovinari. Vreau să-mi 
argumentez afirmația.
Lipsa de experiență din 
primii ani de exploatare 
a cărbunilor prin carie
re, fără să mai pome
nesc de școlile profesio
nale sau tehnice miniere 
— care nu dădeau nici 
un fel de noțiuni de ex
ploatare a cărbunilor 
prin acest sistem — 
ne-au produs la început 
destule neajunsuri. Dar 
ele au fost răzbite 
de minerii noștri și 
astfel am ajuns ca 
astăzi să avem în pal
maresul nostru experien
ța proprie care, fructifi
cată bine, ne-a asigurat 
și succesul realizării pa
rametrilor proiectați la 
Cicani.

lată „istoricul” acestor 
rezultate, așa cum l-am 
aflat la Rovinari. în pri
mul an de activitate, 
aici s-a ajuns la situa
ția de a se stăpîni și a-

plica tehnologia clasică 
de exploatare a cărbu
nelui prin cariere, ceea 
ce însemna o producție 
maximă de pînă la 
600 000 tone pe an, de 
fiecare carieră, cu o pro
ductivitate fizică de 3 
pînă la 4 tone cărbune

sub 
me- 
cu- 
Tis-

LA
ÎN-
15

DE-

MINERII DE 
CICANI AU 
DEPLINET CU 
LUNI MAI
VREME PRINCI
PALII INDICA
TORI TEHNICO- 
ECONOMICI PRE
VĂZUT! ÎN PRO

IECT

pe post. Dar necesitățile 
de cărbune ale econo
miei naționale erau în 
continuă 
accelerat 
muncii și 
producție 
cît dublă 
planificată. Cea dinții 
„poartă" spre această 
realizare a fost schimba
rea orientării în ceea ce 
priveșfe dotarea minelor 
„la zi" cu tehnică moder
nă, avînd în vedere rea
lizările obținute de țările 
cele mai avansate din 
acest punct de vedere. 
Așa de pildă, la Cicani, 
a fost introdus un exca
vator complex, cu roate 
și capete, magistrale de 
benzi și punți penlru 
haldare, care asigură pe 
oră 800 mc steril ex
cavat și transportat. Puz
deria de excavatoare cu 
lingură au fost înlocuite 
cu o „uzină" pe șenile 
care, mînuită de numai 
5 muncitori, asigură în

creștere. S-e 
productivitatea 
s-a obținut o 
mai mulf de- 
față de cea 

Cea
spre

prezent o extracție du
blă din cărbunele des- 
copertat de către exca
vatorul amintit. în timpu 
introducerii și exploatări 
acestor giganți s-au luai 
măsuri penfru a evita 
orice surpriză neplăcută 
De pildă, oamenii care 
lucrează astăzi pe aceste 
uriașe utilaje, printre al
tele au participat efectis 
la montarea lor, însușim 
du-și teoretic și practii 
schemele de montaj, e 
lectrice, caracteristicii» 
de funcționare.

Mai înainfe și conco 
miient cu introducere, 
în cariera Cicani a noi 
lor metode d8 exploa 
tare a cărbunelui cu uti 
laje de înaltă producti 
vitale, tehnicienii d» 
aici*au rezolvat și o se 
rie de alte probleme 
care nici prin proiecte!, 
de deschidere a mine 
lor nu erau pe deplin e 
tucidate. Așa, de exern 
piu, ei au realizat c 
succes trecerea de 
tehnologia veche la ce 
nouă, fără întrerupere 
procesului de producții 
Menținînd în parali 
cele două tehnolog 
timp de două luni, ei a 
creat posibilifatea ext 
cutării corecte a probe 
lor tehnologice și d 
funcționare a noilor ut 
laje, cît și rernedier 
prealabile a neajunsur 
lor ce s-au ivit în aceas 
tă perioadă. O altă pro 
blernă de ordin tehnir 
absolut necesară, care i 
fost rezolvată, este mc 
dernizarea stației d 
claubare și însilozare 
cărbunelui penfru o pro 
ducție de 1 000 tone pi 
oră, fără nici un fel d< 
investiții suplimentare

Victor DELEANU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Contînuare 
în pag. a III-a)

Lucrările agricole 
de toamnă

Arăturile pentru însămînțări 
de primăvară au fost intensifi
cate în ultima săptămînă în ma
joritatea regiunilor țării. Com
parativ cu săptămînă preceden
tă, această lucrare a fost execu
tată pe o suprafață mai mare cu 
aproape 400 000 hectare. Cel mai 
ridicat ritm a fost înregistrat de 
unitățile agricole din regiunile 
Maramureș, Crișana și Bacău, 
iar cel mai scăzut în regiunile 
Cluj, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Iași, Oltenia și Argeș. Acest 
ritm nesatisfăcător se datorește 
îndeosebi nefolosirii depline a 
tractoarelor, ca și faptului că

Casa de cultură din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej care se va da în 

folosință în acest an
(Foto : M. Cioc)

unitățile agricole nu au trans
portat cocenii de porumb de pe 
terenurile recoltate.

în întreaga țară, potrivit da
telor Consiliului Superior al 
Agriculturii, s-a arat pînă la 3 
noiembrie 67 la sută din supra
fața prevăzută. Concomitent au 
fost administrate însemnate can
tități de îngrășăminte.

Din zi în zi, timpul va în
greuna mai mult condițiile de 
executare a arăturilor. De a- 
ceea, urgentarea acestei lucrări 
rămîne principala sarcină a lu
crărilor din agricultură.

(Agerpres)

J Operația

Lichidarea

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a 11-a) (Continuare în pag. a IV-a)

Corespondenfă 
din Rio de Janeiro 

de la VASILE OROSChiar și in orașul școlilor
Eram categoric, la acea 

oră din seară — după o 
foarte interesantă, rodni
că, dar și obositoare do
cumentare — lipsită de 
orice patimă anchetatori- 
că sau pasiune reporteri
cească. Străbăteam par
cul public din centrul 
Clujului din impulsul de 
a surprinde o dată și 
încă o dată, în ineditul 
cadru clujean, crepuscu
lul naturii în toamnă.

Urmărind dansul mor
tuar al frunzelor galben- 
roșietice, ascultînd muzi
ca fără de sfîrșit a havu
zului înconjurat de statui, 
străbătînd aleile nelumi
nate dintre copaci, sau 
cele prea luminate, dar 
la iei de neîngrijite de 
lîngă lacul cu lebedele 
de o grație nedezmințită. 
Am ajuns în apropierea 
chioșcului aflat în penum
bră. Era locul cel mai 
populat : oamenii erau a- 
trași cu toții de concertul

de muzică ușoară pe ca- 
re-1 susțineau, ei între ei 
pentru ei, un grup de ti
neri. Programul era între
rupt de cascade sonore 
de rîs, comentarii pe mar
ginea „calității" interpre
tării și „autenticității" tex
tului, un fel de jocuri de-a 
baba oarba etc. Cu ex
cepția a cîteva minute 
cînd se făcea excesiv 
zmogot, totul în acea sea
ră era deosebit de plă
cut. Iți ziceai chiar : iată 
un mod cît se poate de 
agreabil pentru un grup 
de cîțiva tineri clujeni de 
a-și petrece o seară în 
mijlocul naturii 1

Numai că, de la o vre
me am început să observ 
în parc, întîi unul, apoi 
un altul, multe, foarte 
multe grupuri de cîte trei, 
patru, șase, șapte — bă
ieți mai ales. Tinerii cir
culau în sus și în jos, o- 
coleau lacul și o porneau 
iar în sus și-n jos... Se sa-

lutau uneori dintr-o poli
tețe vecină cu plictiseala.

— Plimbarea în parc — 
îmi explică un tînăr elev 
la Liceul industrial ener
getic, răspunzînd privirii 
mele nedumerite — este 
printre puținele și poate 
cel mai la îndemînă mij
loc de petrecere a timpu
lui liber. Astăzi, încă, e o 
zi fericită 1 Am putut a- 
sista la un meci de fotbal, 
la o cursă ciclistă.

— De ce nu ne între
bați ce facem cînd plouă 
și cînd am terminat și de 
învățat, și de făcut lectu
ră, și de ascultat muzică? 
adăugă vecinul lui de 
bancă, elev la Grupul 
școlar de construcții.

De la cei doi am aflat 
că oaspeții chioșcului 
sînt niște obișnuiți ai 
parcurilor, mutîndu-și se
diul dintr-unul în altul.

Unul dintre interlocuto
rii mei au încercat, chiar 
în scurta, pasagera noas-

tră convorbire, sa pună 
degetul pe originea rău
lui — lipsa unor forme 
organizate, adecvata de 
petrecere a timpului liber.

— Pionierii au un Pa
lat al lor, studenții o casă 
de cultură și cluburi ale 
institutelor, noi — strada, 
parcurile, malul Someșu
lui. (Au adăugat vrînd 
să-și dea importanță și 
restaurantul zis „Chios 
(? 1) și „Melodi-Bar". N 
călcaseră pe acolo).

— Cum ? Intr-adevăr 
numai atît? Să fim drepți.

Există în Cluj cîteva 
cluburi (practic mai pu
ține decît informează ghi
dul orașului — să zi
cem) frecventate mai a- 
les de tineri muncitori, 
dar și de elevi la școli 
medii și profesionale

guvernului brazilian una concen
trează în mod deosebit atenția in 
momentul de față. Este vorba de 
ceea ce autorifățile federale nu
mesc „ocuparea efectivă a terito
riului", iar presa — „lichidarea 
unui paradox*. Pe alte meridiane 
expresia ar putea să sune ciudat, 
dar aici ea are o rezonanță cit se 
poate de obișnuită, rezulfînd din
tr-o situație specifică. La Rio și-a 
desfășurat lucrările „reuniunea pri-

vind ocuparea teritoriului", prezi
dată de ministrul agriculturii, ți la 
care au participat circa 600 de re
prezentanți din toate statele și te
ritoriile federale ale Braziliei. In 
cadrul acestei reuniuni ministrul 
agriculturii a informat, între altele 
că „numai 47 la sută din supra 
fața țării este efectiv ocupată, ia- 
guvernul pretinde să încorporeze 
și restul de 53 la sută ce se află 
practic în afara economiei națio 
nale". Nu e vorba, explica minis 
trul, numai de a asigura prezenți 
fizică a brazilienilor pe vaste su 
prafețe nepopulate, ci totodată d< 
a face posibilă utilizarea rațională 
în scopul dezvoltării economice, . 
resurselor nafurale de pe înfrei 
teritoriul țării.

Rațiunile abordării acestei pro 
bleme sînt multiple, însă două as 
peefe prevalează în tentativa d 
soluționare a ei. Mai întîi, expan 
siunea industrială enunjată de gu 
vernul Costa e Silva se izbește d> 
obstacolul pe care îl reprezinți 
rînduielile arhaice din agricultura 
Pe lîngă faptul că agricultura rn 
reușește să asigure populației can-

•I
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ternațlonală specială creată după re
voluție, cînd Uniunea Sovietică a fost 
multă vreme singurul stat socialist, 
înconjurat de ostilitatea lumii capi
taliste, oamenii sovietici au izbutit 
să înfăptuiască, în toate domeniile, 
adinei prefaceri înnoitoare, să asi
gure construirea victorioasă a so
cialismului. Uniunea Sovietică a de
venit o putere 
rang, a cărei 
circa 20 la sută 
trială mondială, 
sută înainte de__ ____ _ . ...
marilor* uzine și hidrocentrale,

economică de prim 
industrie realizează 
din producția indus- 
fată de numai 2,8 la 
revoluție ; o tară a 

a 
unor vaste șantiere, a unui puternic 
avînt al creației științifice și teh
nice, a unor remarcabile victorii în 
cucerirea Cosmosului, în folosirea 
energiei nucleare, în tehnica ra
chetelor, în radioelectronică și în 
alte domenii de importantă hotărî- 
toare pentru progresul științific și 
tehnic al omenirii și dezvoltarea ci
vilizației.

Comuniștii români și toti oamenii 
muncii din tara noastră dau o înaltă 
prețuire activității creatoare, desfă
șurate de poporul sovietic, sub con
ducerea P.C.U.S., pentru construirea 
comunismului, succeselor obținute de 
el în dezvoltarea industriei, agricul
turii și a celorlalte ramuri ale eco
nomiei, în domeniul științei și culturii 
în ridicarea nivelului de trai, con- 
siderîndu-le ca o contribuție hotă- 
rîtoare la întărirea puterii econo
mice. politice și militare a sistemului 
mondial socialist, la creșterea pu
terii de atracție a socialismului, la 
întărirea forțelor păcii și progresului.

în perioada care a trecut de cînd 
salvele „Aurorii” vesteau lumii în
ceputul unei ere noi în istoria uni
versală, transformări revoluționare 
de o mare profunzime si amploare 
au modificat radical tabloul lumii 
contemporane. Procesul istoric inau
gurat de Revoluția din Octombrie a 
continuat prin revoluțiile socialiste 
înfăptuite în alte 13 țări din Europa, 
Asia și America Latină, ceea ce a 
lărgit imens breșa în frontul impe
rialist. a asigurat ieșirea socialismu
lui di.n cadrul unei singure țări si 
transformarea lui în sistem mondial. 
La a 50-a aniversare a Revoluției din 
Octombrie, steagul socialismului flu
tură triumfător în țări de pe trei 
continente, cuprinzînd un sfert din 
suprafața globului și peste 35 la sută 
din populația lui. Este o dovadă cum 
nu se poate mai elocventă că trece
rea de la capitalism la socialism con
stituie în zilele noastre o cerință le
gică, inexorabilă a dezvoltării so
ciale.

Construind noua societate, țările 
socialiste au obtinut importante suc
cese, și-au dezvoltat considerabil 
forțele de producție, ceea ce le-a 
permis să-și sporească în 
înalte producția industrială ; 
locvent faptul că în ultimii 
ponderea lor în producția 
trială mondială s-a dublat 
20 la sută la 40 la sută). Experiența 
țărilor socialiste evidențiază marile 
posibilități pe care le creează socia
lismul pentru mobilizarea tuturor 
resurselor materiale și umane în ve
derea avîntului economiei și culturii, 
ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Valorificînd la maxim a- 
vantajele socialismului, 
nînd neîncetat conducerea și îndru
marea tuturor domeniilor vieții so
ciale, potrivit cerințelor noi care se 
ivesc, partidele comuniste și munci
torești din țările socialiste își înde
plinesc o obligație fundamentală atit 
față de propriul popor, care le-a în
credințat conducerea destinelor tării, 
cît și fată de clasa muncitoare inter
națională, fată de oamenii muncii din 
întreaga lume. Cu cît fiecare țară 
socialistă obține rezultate mai bune 
în dezvoltarea economiei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al po
porului, cu atît mai mare este apor
tul ei la creșterea potențialului și 
influentei sistemului mondial socia
list, la întărirea forțelor păcii și pro
gresului din întreaga lume.

Poporul român își aduce contri
buția la sporirea forțelor socialismu
lui și păcii prin realizările pe care 
le-a obtinut și le obține în constru
irea noii orînduiri. Călăuzit de parti
dul comunist, înfăptuind neabătut 
politica partidului — expresie a apli
cării creatoare a marxism-leninis- 
mului, potrivit condițiilor României 
— el a izbutit. într-o perioadă isto
rică scurtă, să transforme România 
într-o tară
progres, cu 
viguroasă și 
cu un nivel 
ridicat. Realitățile însufletitoare ale 
României de astăzi, numeroasele fa
brici și uzine moderne, înălțate pe 
întreg cuprinsul tării, ogoarele de
venite mult mai roditoare ca urmare 
a progreselor mecanizării și chimi
zării. înfățișarea nouă a orașelor si 
satelor, condițiile de viată de care 
se bucură masele largi dau o mă
sură concretă, palpabilă, a forțelor 
creatoare ale unui popor cu adevărat 
liber, care muncește pentru el în
suși. pentru propășirea patriei și 
bunăstarea Sa.

Perspectivele dezvoltării viitoare 
au fost conturate cu limpezime prin 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
IX-lea al partidului, prin măsurile 
de mare însemnătate economică și 
politică ce au fost adoptate de ple
narele C.C. al P.C.R., în perioada 
care a trecut de la congres, pentru 
îmbunătățirea activității în diferite 
sectoare. Spiritul științific si inova
tor propriu politicii partidului, stră
dania sa de a perfecționa permanent 
conducerea întregului proces de dez
voltare a societății,.pe baza studierii 
și cunoașterii necesităților reale, a 
cerințelor legilor obiective ale socia
lismului. și-au găsit o nouă și puter
nică expresie în ansamblul de mă
suri preconizate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., supuse acum dez
baterii publice, și care urmează să 
fie aprobate în luna decembrie de 
înaltul for al partidului — Confe
rința Națională a P.C.R.

Un factor important al progresului 
multilateral al țărilor socialiste îl 
reprezintă relațiile de tip nou sta
tornicite între ele. Făurirea și per
fecționarea continuă a acestor relații, 
întemeiate pe principiile colaborării 
frățești si internaționalismului socia
list. ale independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, constituie un 
merit istoric al socialismului, o ca
racteristică a epocii deschise de Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie. Prietenia și alianța cu toate ță
rile socialiste reprezintă, în politica 
externă a României, elementul cen
tral. partidul și guvernul tării noastre

ritmuri 
este e- 
17 ani, 
indus- 

(de la

perfectio-

socialistă în continuu 
o economie dinamică, 
o cultură înfloritoare, 
de civilizație tot mai

preocupîndu-se constant de dezvol
tarea acestor legături pe multiple 
planuri.

O prietenie frățească caracterizea
ză relațiile dintre tara noastră și Uni
unea Sovietică. Avînd vechi tradiții 
în decursul istoriei, cimentată prin 
lupta comună a ostașilor români și 
sovietici și sîngele vărsat în războiul 
antihitlerist, această prietenie a că
pătat un conținut nou în condițiile 
orînduirii socialiste, dezvoltîndu-se 
într-o largă și rodnică colaborare pe 
tărîm politic, economic, științific, 
tehnic și cultural. Sărbătorirea glo
riosului jubileu al Revoluției din 
Octombrie în țara noastră, multiplele 
adunări , și acțiuni cultural-artistice 
ce i-au fost consacrate au prilejuit 
o vie manifestare a sentimentelor de 
caldă prietenie față de poporul so
vietic, pe care le nutrește poporul 
român — sentimente ce au fost ex
primate și în cadrul ședinței solemne 
de la Moscova consacrată aniversării 
semicentenarului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul de
legației de partid și guvernamentale 
române, în cuvîntarea sa de salut. 
„Avem ferma convingere — a spus 
secretarul general al C.C. al parti
dului nostru — că și în viitor rela
țiile de prietenie și colaborare tovă
rășească dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul popoa
relor noastre, al intăririi sistemului 
mondial socialist, în interesul păcii 
în întreaga lume".

Epoca nouă, inaugurată de Revo
luția din Octombrie, se caracterizează 
nu numai prin afirmarea crescîndă 
a socialismului, devenit un sistem 
mondial de state, ci printr-o creștere 
fără precedent a forțelor revoluțio
nare pe întreg cuprinsul globului. 
Secolul nostru a fost numit secolul 
trezirii energiei care dormita în nu
cleul atomului. Cu tot atit de multă 
dreptate ar putea fi el denumit 
secolul trezirii uriașei energii a 
maselor populare. Partidele comu
niste și muncitorești numărînd circa 
50 de milioane de membri și care 
sînt urmate de sute de milioane de 
oameni, mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor, sub loviturile că
reia s-a prăbușit sistemul colonial, 
lupta tinerelor state eliberate pen
tru consolidarea independenței lor, 
mișcarea mondială pentru pace cu- 
prinzînd cele mai diferite pături și 
categorii sociale — reprezintă uria
șe forte ale contemporaneității, a că
ror acțiune accelerează progresul o- 
menirii.

Evoluția societății spre împlinirea 
idealurilor de libertate, pace și drep
tate socială ale popoarelor întîmpină 
împotrivirea cercurilor agresive ale 
imperialismului internațional care, 
în încercarea de a împiedica lupta 
revoluționară a popoarelor, atentează 
la cuceririle lor, recurg la presiuni 
și comploturi, organizează provocări 
și intervenții armate. Agresiunea im
perialismului american împotriva 
Vietnamului, fărădelegile săvîrșite de 
interventionist! pe pămîntul acestei 
țări reprezintă o încălcare a celor 
mai elementare norme ale dreptului 
internațional, o sfidare a opiniei pu
blice, o gravă primejdie pentru 
pacea mondială.

Acțiunilor agresive ale imperialis
mului i se opun însă astăzi forțe 
cum nu au existat nicicînd, ca
pabile să zădărnicească uneltirile 
lui, să asigure pacea și colaborarea 
între popoare. Succesul luptei lor 
depinde de unitatea lor de acțiune, 
de solidaritatea de luptă a forțelor 
antiimperialiste din întreaga lume, 
iar condiția primordială a acestei 
solidarități este unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 
Eforturile neobosite pentru continua 
întărire a unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești 
constituie un imperativ al vremuri
lor noastre, o cerință imperioasă 
pentru înfăptuirea marilor idealuri . 
ale epocii inaugurate de Revoluția 
din Octombrie.

Jumătate de secol din istoria ome
nirii este un interval de timp foarte 
scurt istoricește. El a fost însă sufi
cient pentru a demonstra caracterul 
ireversibil al procesului trecerii de 
la capitalism la socialism, inaugurat 
acum 50 de ani prin Revoluția din 
Octombrie. Acest proces nu repre
zintă, desigur, o succesiune neîntre
ruptă de marșuri triumfale, ci o în
fruntare aspră, în diverse forme, în
tre forțele progresului și forțele reac- 
țiunii, cu fluctuațiile inerente ori
cărei lupte, dar, direcția generală a 
dezvoltării istorice, rezultatele de 
durată ale sale se înscriu pe drumul 
jalonat de Revoluția din Octombrie 
și de revoluțiile socialiste biruitoare, 
care i-au urmat — drumul victoriei 
socialismului.

împărtășind însuflețirea cu care 
oamenii sovietici sărbătoresc glorioa
sa aniversare a Marelui Octombrie, 
poporul român adresează poporului 
sovietic calde felicitări și urări de 
noi și tot mai mari succese în mă
reața operă de construire a comu
nismului.

• Operațiunea Crossbow — cinemascop : Patria —
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Festival — 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 11,30 ;14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
Excelsior — 10,30 ; 13 ; 15,30 ;18 ; 20.30, Modern — 
11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : Republica — 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, Victoria (completare Orașul) 
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, Grivița (completare 
Ziua recoltei 1367) — 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : Luceafărul (completare Ar
monie) — 12,30 ; 15.30 ; 17,45 ; 20, București (comple
tare Aventurile lut Bobo-Clty) — 11,15 ; 13,30 ; 16,30; 
18,45 ; 21, Gloria (comnletare O nuntă la Olteni) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, Tomls — 8—14,30 în 
continuare ; 17,15 ; 19,30, Melodia — 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea Albina 
nească. Apis Mellfica Carpatina).
® Răzbunătorii — . cinemascop : Capitol —
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Giulești — 16 ; 18 ; 20.
• Sfidarea : Central — 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
9 suflete sbuciumate : Cinemateca — 10 ;

13,30 ; 
româ-

11,15 5

21.
„ ___ r____________ _ ___ ____ _ , 12 ; 14,
• Ceapaev : — Lumina (completare Lenln în Sa
mara) — 9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Veselie la Acapulco : Doina (completare Fetița 
cu chibrituri) — 11.30 ; 13,45 : 16 ; 18,30 ; 21.
e Pescarul din Louisiana : Union (completare Ni
colae Kirculescu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mărășeștl... 50 de ani — Orizont științific nr. 9/1967 
— Micii înotători — Mlaștina tăcută — Stîrcul, pa-

săre reptilă — Efemere : Timpuri noi 9—21 tn con
tinuare.
• Prostănacul — cinemascop ! Dacia — 8—20,45 în 
continuare, Miorița — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45, Floreasca — 11,30 ; 14 ; 16,15 î 18,45 ; 21.
• Amprenta : Buzeștl (completare Sub semnul trai
nicei prietenii româno-bulgare) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45,
• Canaliile : Ci'îngașl completare Cvartet) — 15,30; 
18 ; 20,3(1.
0 Un idiot la Paris — cinemascop : Bucegl (com
pletare Perfecțiunea e rotundă) — 9—13 în conti
nuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Aurora (completare Apar
tamentul) — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, Flamura 
(completare Gustav își cumpără mașină) — 11,18 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Unirea 
— 15,30 ; 19,30.
0 Cine călărește un tigru : Flacăra (completare 
Greierele și furnica) — 14—18,30 în continuare ;
20.45, Volga (completare Intîlniree) — 9,30—14 în 
continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Sus mtinile, domnilor polițiști I t Vltan (comple
tare Se răresc norii) — 14—18,30 tn continuare ; 20,45. 
0 Agonie și extaz — cinemascop : Popular (com
pletare Permanențe) — 15 ; 18 ; 21.
0 Pasărea Phonix — cinemascop : Arta — 9—14,30 
în continuare ; 17,30 ; 20,15.
0 Testamentul Incașului — cinemascop : Munca 
(completare Congresul lingviștilor) — 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
0 Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop l 
Moșilor (completare Ultima țigară) — 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, Progresul (completare Cancerul meta
lelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Bunicul, Kylljan și eu : Cosmos (completare Fata 
și vîntul) — 14—20,30 în continuare.
0 Povestea țarului Saltan * ’
(completare Examenul) —

— cinemascop : Viitorul 
13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.

• Jandarmul la New York — cinemascop s Colen- 
tlna — 14,15 ; 18,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion — cinemascop i Rahova 
(completare Gustav inovatorul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Lira — 
15 ; 19.
• Cine vota s-o ucidă pe Jessie 7 : Drumul afirll 
(completare Arhitectura universului) — 15 ; 11,30 ; 
20.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Fe
rentari (completare Nota rece la sport) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : Cotrocenl (comple
tare Sub semnul trainicei prietenii romino-bulgare) 
— 14—20,45 in continuare.
• Sora cea mare — cinemascop : Pacea (comple
tare Tovarășa) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

teatre

• Opera română : Carmen— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă ; Secretul lui Marco 
Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia 8turdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Viața poetului — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Studio a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Bietul meu Marat — 19,30.
• Teatrul „țăndărică" (la Palatul Pionierilor) : Ti- 
grișorul Petre — 17.
• Teatrul satirlc-muzical ,(C. Tănase" (sala Savoy) : 
scandal Ia Boema — 19,30.

Actualitatea
unor străvechi
îndeletniciri

La colțul zoologic din orașul Roman

Ion ISTRATI

Chiar și în
orașul stolilor...

(Urmare din pag. I)

Se pare, după cum 
pretind unii, că, fată 
de numărul relativ re
dus al artelor propriu- 
zise, există pe lume 
cu mult mai multe ta
lente. De unde își și 
au obîrșia variatele în
țelesuri ale talentului 
ca atare, începînd, să 
zicem, cu cel ce se 
feră la capacitatea 
tlstică a cuiva de

zile, își lasă baltă și 
casă și familie și me
serie, apucind calea 
altor ocupații la care 
rivnesc, dar pentru 
care nu au nici o do- 
tatie. Pe drept cuvînt, 
multi oameni de la sa
te, ca și din mediul ur
ban, se întreabă azi cu 
vădită îngrijorare și 
se plîng că, o dată cu 
săvîrșirea din viață a 
cutărui bătrîn baci 
sau fierar sau lemnar, 
tare anevoie se va mai 
găsi — dacă se va mai 
găsi — cineva care Să 
știe să închege cum 
se cade un caș la stînă, 
care să bată o potcoa
vă la un cal, care să 
meșterească o căru
ță, care să-ți facă niște 
tocuri la uși ori la 
ferestre, care să-ti as- 
cută o sapă sau o se
ceră, să-ti sape o fîn- 
tînă, să-ti 
acoperișul 
să-ți coasă 
etc. Răsar, 
și se ivesc, 
colo, fel de 
provizati meșteșugari 
din cei despre care 
bine zice o veche vor
bă că nu-s altceva 
decît „douăsprezece 
meserii, treisprezece 
sărăcii".

Nu intenționăm să 
deslușim, în cadrul a- 
cestor scurte însem
nări, sugestiile trebui
toare care s-ar cere 
să fie exprimate de 
către cei în măsură 
pentru curmarea unor 
astfel de situații cîte 
există sau cîte se mai 
pot eventual ivi. Cre
dem însă că e totuși 
foarte posibil ca. îm
preună cu o serie de 
binevenite măsuri cîte 
s-au luat și cîte se iau 
în această direcție de 
către cooperația meș
teșugărească și de 
către alte organe com
petente, să se acorde 
o atentie mult sporită 
acestor aparent mă
runte probleme, găsin- 
du-li-se o rezolvare. 
Pentru că, orice s-ar 
zice și oricît ne-am 
lăuda cil învățarea și 
cu îmbrățișarea de 
noi meserii, sînt șl au 
să mal fie și suficiente 
îndeletniciri. unele 
vechi de cînd lumea, 
care s-au dovedit și 
se dovedesc absolut 
utile bunului mers al 
muncii și activității 
noastre de fiecare zi 
și care pot și trebuie 
să se bucure de ocro
tirea la care au 
dreptul.

voie, sfîrșește prin a-și 
dezonora sculele și a le 
abandona. De bună 
seamă, istoria ne oferă 
mărturii și despre nu 
puține cazuri în care, 
tinîndu-se cont de pro
gresele înregistrate pe 
toate tărîmurile de ac
tivitate, unele meserii 
se arată a fi, cu vre
mea, anacronice, aces
tea nemaiavînd căutare 
și nici rost și dispărind 
spre a lăsa locul cuve
nit celor noi, impuse și 
situate la loc de cinste 
de progresul civiliza
ției și culturii.

re- 
ar- 

a 
descrie, ori a zugrăvi 
ceva anume și mergînd 
pînă la cele mai re
cente dintre meșteșu
gurile mecanice. tn 
orice caz. dacă o defi
niție a talentului e oa
recum mai dificil de 
dat, în privința Hrtelor 
mai fieoare e lesne dis
pus să susțină că, în 
definitiv, chiar marea 
țui mică meserie, pe 
care o practică, este 
totuși o artă, ceea ce, 
în ultimă instanță. în
seamnă că, in general 
vorbind, avem de-a 
face cu o sumă de arte 
egală cu cea a tuturor 
îndeletnicirilor ori în- 
demînărilor umane.

Nu cunoaștem de 
unde se trag rădăcinile 
unui proverb ca ale ce
lui ce. de pildă, zice că 
„meseria e brățară de 
aur", sau ale altora a- 
semenl, cu toate inspi
rat izvodite din tezau
rul inepuizabil al expe
rienței poporului, dar, 
ori si cum el poate fi 
considerat ca făcînd 
parte dintr-un cod etic 
sau_dint.r-o arhivă vie 
a înțelepciunii popu
lare în care se reflec
tă. cu caracter de lege, 
adevărul că munca e 
și rămine oulsul nos
tru de viață. E adevă
rat că. pe parcursul 
dezvoltării societății u- 
mane. au fost, în ca
drul muncii manuale și 
intelectuale — și au să 
mai fie — meserii mai 
mult sau mai puțin so
licitate. mai mănoase 
si mai puțin bănoase, 
în genere, insă, avem 
încredințarea că. de 
fapt, oricît de mărunte 
și de modeste ar fi nu 
există niciunde 
rii proaste prin 
profilul lor, în 
să-1 compromită
pe cel ce le exercită, ci 
doar din cele rău de 
tot și inabil îndepli
nite care, în orice caz, 
îl fac de rîs numai și 
numai pe executantul 
cu pricina, lipsit, neîn
doios de vocație, de a- 
siduă pregătire. de 
hărnicie și de probitate 
și care, de voie, de ne-

intensificării activită
ților cultural-educati
ve și sportive ale tu
turor tinerilor, inten
sificare bazată pe cu
noașterea aprofun
dată a preferințelor 
lor. O oră petrecută 
în parcul public al 
Clujului ne-a prilejuit 
audierea a numeroa
se propuneri pe care 
le făceau, în vederea 
înnobilării prețiosului 
timp liber de care 
dispun mulți dintre ei, 
propuneri revelatoa
re pentru liniile de 
forță pe care se ca
nalizează interesul 
tinerilor.

Concluzia care se 
impune pentru reali
zarea dorințelor aces
tora : lărgirea ariei 
de cuprindere a acti
vităților, eforturi mari, 
restructurări de me
todă în ce privește 
activitatea ce le e 
destinată și mai ales 
efort înzecit în pri
vința elevilor, aflați 
în plin proces de for
mare și — paradoxal 
— cei mal neglijați 
pînâ acum. Efort la 
nivelul posibilităților 
nevalorificate ale 
fiecărei școli și la ni
velul organizațiilor 
de tineret. Efort de 
dirijare a preocupă
rilor, de care de alt
fel nu poate fi absol
vită nici familia, răs
punzătoare directă și 
principală pentru mo
dul în care tinerii ei 
membri își irosesc 
timpul. Concluzia de 
care pomeneam mai 
sus se impune să dea 
de gîndit, așa cum a 
reieșit din această 
însemnare, chiar în- 
tr-un „oraș al școli
lor", cum este Clujul.

sibilitatea exersării și 
cultivării pasiunilor 
lor extraprofesionale, 
mai ales tehnice. Este 
ceea ce am ailat 
chiar de la ei în acea 
seară petrecută (îna
inte de ora 21) în 
parc, atunci cînd și-a 
iăcut apariția un 
grup de vreo 12 ti
neri care s-au oprit 
undeva pe marginea 
lacului. Experimen
tau o barcă cu motor 
Dacă i-o prinde paz
nicul ? se temea ci
neva de lingă mine. 
Nu i-a prins, căci 
după cîteva minute 
de alunecare rapidă 
barca s-a oprit ; se 
rupsese cureaua de 
transmisie. Moment 
de ușoară tristețe. 
Dar, în sfîrșit, se va 
rezolva și asta 1

Erau studenți în a- 
nul 1 la facultăți teh
nice și economice, 
toți foști colegi de 
școală la liceul „E- 
mil Racoviță". Orga
nizau împreună ex
cursii, vizionau îm
preună spectacole, 
meștereau diverse 
mecanisme. Cumpă
raseră cîteva mo
torașe cu bani cîș- 
tigați cu trudă în va
canțe, le folosiseră 
întîi la biciclete 
(deștepți am fost !) ; 
le-a venit într-un tîrziu 
ideea atașării lor la 
o barcă înjghebată 
din cîteva seînduri.

— Dacă am fi fost 
îndrumați și ajutați 
cît de cît într-un cerc 
tehnic 1 — rostea
Dorel Vancea un gînd 
pe care nu apucasem 
să-l rostesc...

Se vorbește foarte 
mult în ultima vreme 
despre necesitatea

chiar de studenți. A- 
colo se poate citi, 
se poate juca șah 
și chiar un fel de 
biliard. Dar altceva?

văzusem 
în tot 

vreun aiiș 
care să le 
programul zilei, să le 
popularizeze maniies- 
tările originale bine 
gîndite și

Am tost 
dimineața 
„Victoria" 
țului-cooperației, club 
îngrijit de altiel, pla
sat în centru, dar în 
spațiul restrîns al u- 
nui subsol. Am par
curs planul pe cîte
va luni de vară (în 
iulie iusese închis), 
căutînd „cu lumina
rea" manifestările 
speciale, acelea a- 
dresate tinerilor. Ala
iuri de expuneri, con- 
ierințe, recenzii, une
le interesante de alt
fel, dar nu întotdea
una și neapărat pen
tru tineri — reveneau 
relativ des în', pro
gram clasicele „seri 
distractive pentru ti
neri", 
dans și, 
jocuri 
(vechi de zeci de ani), 
concursul cel mai bun 
cîntăreț. 
Nici unul dintre 
care iuseseră 
de-a lungul 
nu distinsese 
notă specifică 
o „seară distractivă" 
la alta. Le găseau 
identice — „mai ales 
dans".

— Nici aici și în 
nici un alt loc tinerii 
clujeni între 14—18 
ani nu găsesc po-

luni

miercuri

marți
R

JOI

Peisai contemporan din Deva

PROGRAMUL I. Moment 
poetic interpretat de Ana 
Barcan Ignat (8,20). Sfatul 
medicului : Primul ajutor 
în caz.de intoxicație (9,25). 
Recital de lieduri Valentin 

Teodorian (9,45). Cronica economică (11,03). Recital de 
operă Ionel Tudoran (11,35). Biblioteci șl bibliotecari 
(12,15). Tntîlnire cu melodia populară și interpretul prefe
rat (13,10). Valsuri și tangourl (14,45). Afiș radiofonic. 
Emisiunile culturale ale săptăminii (15,05). Orizont știin
țific (16,30). Antena tineretului (17,10). Documentele Ple
narei, amplu program al viitorului (18,40). Concert de 
melodii românești (19.00). Teatru radiofonic : Semicente
narul Marelui Octombrie — „Șase iulie" de Mihail Șa- 
trov (20,40). Moment poetic. Poeții lumii cîntă Revoluția
(22.30) . PROGRAMUL II. Cărți noi pentru micii cititori
(9.30) . Sulta simfonică de Dinu LIpatti (10,03). Cîntece 
despre Lenln (10,45). Muzică de estradă (11,25). Pagini 
alese din muzica de estradă (16,37). Cronica literară de 
Ion Budescu : Perpessicius — „Opere" volumul II (17,40). 
Rampa. Spectacolele unor teatre fără sală proprie (19,45). 
Noapte bună, copii : „Clocîrlia ți soarele", poveste de 
Mihai Jetnăneanu (20,30). Săptămîna muzicii sovietice. 
Din Festivalul muzical „Stelele Moscovei 1967“ (23,07). „Să 
cînți șl să visezi" — muzică ușoară (23,52).

PROGRAMUL I. Moment 
poetic interpretat de Flo
rin Piersic (8,20). Sfatul 
medicului : Afecțiuni ale 
căilor respiratorii la copii 
(9,25). Din cîntecele tine

retului sovietic (10,45). Succese ale muzicii ușoare (12,25). 
Tot înainte (ediție pentru pionierii din clasele a III-a și 
a IV-a) (14,15). Meridiane (15.05) „Partidul, conștiința pa
triei" — program de cîntece (16,15). Tribuna radio. Rapor
tul dintre interesele personale și cele generale în noul 
regim al chiriilor. Vorbește conf. dr. Ion Filipescu (16,30). 
Inșlr-te mărgărite (emisiune pentru copil) (17.10). Odă 
limbii române (18,30). Pagini de mare popularitate din 
operele scriitorilor noștri : Barbu Ștefănescu Delavrancea 

..Sultănica" (20,40). Moment poetic. Semicentenarul 
Marelui Octombrie. „Doisprezece" de Al. Block (frag
ment) (22,30). PROGRAMUL II. „Ce frumoasă-i țara mea" 
— cîntece și jocuri (7,00). Radioracheta pionierilor (9,30). 
Din nuvelistica lui Maxim Gorki (10,30). Album folcloric 
(10,45). Știință, tehnică, fantezie (13,30). Concert de prînz 
(14,08). Suită simfonică din baletul ..Haiducii" de Hilda

nică- 
Clujul, 

mare 
anunțe

organizate, 
a doua zi 
la clubul 
al cotnei-

Cu muzică, 
cîteodată, 
distractive

dansator. 
cei 

la els 
anului 

vreo 
de la

mese- 
însuși 
stare 

cumva

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE

Jerea (17,10). Poeme simfonice de. Cesar Franck (18,00). 
Săptămîna muzicii sovietice : muzică populară (20,00). 
Noapte bună, copii : „Bulgăre de stea", poveste de Vic
tor Frunză (20,30). „Lenin' 
kovski (21,30).

poem de Vladimir Maia-

PROGRAMUL I. Moment 
poetic interpretat de kiti 
Stroescu (8,20). Sfatul medi
cului : Utilizarea terapeuti
că a singelui uman (0.25). 
Piese simfonice de Theodor 

culturale (12,15). De ce 7 DeRogalskl (10,30). Coordonate , ____ . _ .
unde 7 De cind 7 (emisiune pentru școlarii din clasele 
I—IV) (14,15). Emisiune de actualități literare (15,05). Do
cumentele Plenarei, amplu program al viitorului (15,30). 
Antena tineretului. Atenție, nu ești singur. Radlo-anchetă 
(18,40). Mari cupluri ale iubirii : Manon Lescaut și cava
lerul Des Grleux (20,40). Moment poetic. Versuri de Mlhu 
Dragomir tn lectura lui Eugen Frunză (22,30). PROGRA
MUL II. Opera în foileton ; „Fidelio" de Beethoven (8,35). 
Ochiul magic (emisiune de știință și tehnică pentru șco
lari) (9,30). Lectură în premieră (10,30). Concert de mu
zică populară (11,30). Selecțiuni din opereta ,,O noapte 
la Veneția" de Johann Strauss (15,00). Lexicon folcloric 
muzical (16.20). A 7-a artă. Ediție pentru cinecluburi 
(18,25). Voci, orchestre, melodii (20,15). Teatru radiofonic. 
„Ion" de Liviu Rebreanu.
(21,05).

Dramatizare de Mihail Sorbul

PROGRAMUL I. Moment 
poetic interpretat de Radu 
Corlolan (3,20). Recital de 
opera Valentin Loghin 
(11,15). Muzee șl expoziții : 
Muzeul de artă modernă 

Bucarelll, directoarea muzeu-din Roma. Prezintă Palma _____ ___  __________  ______
lui (15.05). Dansuri din operete (13.20). Incursiune în co-

însemnare

Așa stînd lucrurile, 
nimeni, de exemplu, 
nu se mai gîndește azi 
să se facă apar, vel- 
nicer, zaraf. jltar, 
marchitan, ș.a.m.d. 
cînd, de la un an la 
altul. au apărut și 
apar îndeletniciri de 
tot mai înaltă califi
care și din ce în ce 
de mai mare eficien
tă, fiecare bucurîn- 
du-se de îndreptățită 
stimă.

Cu toate acestea, se 
observă că. pe diverse 
temeiuri, în parte 
explicabile, ca și din 
motive foarte rar jus
tificate — mai degrabă 
din cauza unor păgu
bitoare prejudecăți, 
sau din rea înțelege
re și slabă pricepere 
— o seamă de meserii 
din cele care nicicum 
nu și-au trăit traiul și 
care sînt și încă vor 
fi foarte folositoare se 
pomenesc, cu timpul, 
a fi desconsiderate, 
fiind, de dragul alto
ra, lăsate la o parte 
și înmormîntate.

Am întîlnit 
destui tineri 
deși sînt 
sau chiar 
de-ai unor destoinici 
oieri 
tr-ale 
unor fierari de faimă, 
ai unor dulgheri ori 
stoleri, ai unor vestiți 
butnari sau rotari, al 
unor cojocari, prlsă- 
cari, livădarl, cizmari 
etc. la care au uce
nicit, cu reale însușiri 
și cu priintă. ani de

astfel 
care, 

fii, nepoți 
strănepoți

neintrecuti în- 
băciei sau ai
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ttrtian (18,30). Antena tineretului (17,10). Cronica econo
mică (18,03). Jurnal agrar (18,40). Oameni de seamă i Grl- 
gore Antipa (20,40). PROGRAMUL II. Bibliotecă de lite
ratură româna : ionel Teodoreanu — „La Medeleni". Pre
zintă Vasile Mănuceanu (10,30). Clasici al muzicii corale : 
Ion Vidu (11,45). Uzina văzută de aproape (13,30). Miorița 
(15,30). Sfatul medicului : Tușea convulsivă (16,15). Cvar
tetul de coaiele de Ionel Perlea (16,20). De la Euridice la 
Melisande : opera „Orfeu" de Gluck (fragmente) (18,25). 
In jurul globului (19,45). Transmisiunea concertului or
chestrei de studio a Radiotelevlziunii ; dirijor. Ludovic 
Baci (20,00). In pauză : Buletin de știri. Amintirile case
lor : Cum l-ați cunoscut 
Victor Frunză.

pe Țuculescu ? Prezentare de

vmen
PHOGRAMUL I. Moment 

poetic interpretat de Theo
dor Danetti (8*20). Sfatul 
medicului : influența fac
torilor meteorologici asupra 
bolii reumatismale (9,25). 

(10,40). Succese ale muziciiEstrada artistului amator
ușoare (12,20). Dumbrava minunată (emisiune pentru șco
larii din clasele I—IV) (14,15). Cărți care vă așteaptă 
(15,05). tn slujba patriei (17,10). Documentele Plenarei, 
amplu program al viitorului. Radidsimpozion. Venitul na
țional și nivelul de trai (18,30). Varietăți muzicale (19,40). 
Moment poetic : Versuri din piesele de teatru ale lui 
Lucian Blaga (22,30). PROGRAMUL II. Noua geografie 
a patriei (9,30). Teatru radiofonic : „Febre" de Horia 
Lovinescu. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" din București (10,30). Con
cert de prînz (14,08). Pe teme medicale (16,15). Sulta de 
șapte dansuri populare de Sabin Dt-ăgoi (17,10). Scriitori 
ai secolului XX : Cesar Vallejo (Peru) (17,40). Seară de

tăbluiască 
la 
un 
în schimb, 
pe ici, pe 
fel de im-

casă, 
cojoc

operă : „Andrea Chenier" de Giordano (fragmente) (20,00). 
carnet plastic (22,15).

PROGRAMUL I. Muzică 
populară (10,30). Parada 
soliștilor șl a orchestrelor 
de muzică ușoară (13,30). 
Cadran cultural (15,05). Din 
repertoriul corului Radio- 

televlzlunll (16,15). Tribuna radio. Pași importanți pe 
calea apropierii satului de oraș (16,30). Atențiune, părinți ! 
(17,10). Concert simfonic popular (17,30). In jurul globului 
(18,03). Știință, tehnică, fantezie, (18,40). Moment poetic. 
Amintiri lirice (22,30). PROGRAMUL II. Intîlnire cu mu
zica ușoară (8,00). Lieduri de Schumann (9,00). File de 
legendă. Moșnenii din Ploiești. Scenariu radiofonic de 
Grlgore Băjenaru (9,30). DO-RE-MI — pentru copil (emi
siune muzicală pentru școlarii din clasele I—IV) (11,15). 
Album folcloric (12,45). Refrene de neuitat — muzică 
ușoară (16,36). Concert de muzică populară (18,00). Scrii
tori la microfon. Nina Cassian (19,30). Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor

si mbată

Mircea Cristescu (20,00).

PROGRAMUL I. Teatru 
radiofonic pentru copii : 
„Tlnuț și generalul coman
dant". Scenariu de Al. Ovi- 
diu Zotta (8,00). Transmi
tem pentru sate (9,15). Cîn

tece din folclorul nou șl jocuri (10,45). De toate pentru 
toți (12,00). Estrada duminicală (13,10). Sport și muzică 
(14,00). De la A la Z — muzică ușoară (18,15). Orchestra 
de estradă a Radiotelevlziunii (19,30). Teatru scurt — Cîteva 
lovituri — de Ion Arleșanu (20,30). Moment poetic — De 
dragoste — Versuri de Byron și Shelley (22,30). PRO
GRAMUL II. Muzică populară de pe meleagurile patriei 
(6,00). Soliști și formații artistice de amatori (7,00). Arii 
din operete (7,20). Caleidoscop muzical (8,00—8,30). Actua
litatea cinematografică — Premierele săptăminii (10.45). 
Canțonete (12,20). Medalion liric : Nicolae Herlea (12,35). 
Concert de prînz (13,18). „La horă-n sat" — emisiune de 
cîntece și jocuri (16,30). Opereta „Secretul Iul Marco Polo" 
de Lopez (montaj muzical) (18.00). Metronom '67 (20.15).

duminică

caz.de
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VIZITA OTLEGAIITIROMANE LA UZINA
DE RULMENȚI NR. 1 DIN MOSCOVA

(Urmare din pag. I)

Deschizînd mitingul, secretarul 
comitetului de partid din uzină, 
P. Z. Sorokin, în numele colectivu
lui de oameni ai muncii din între
prindere, a salutat pe membrii de
legației de partid și guvernamentale 
române -și pe ceilalți oaspeți,

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului; 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

In cuvîntul său, directorul gene
ral al uzinei, A. A. Gromov, s-a 
referit la succesele obținute de co
lectivul acesteia în întîmpinarea a-

Cu vin ta rea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I)
întregii lumi. Industrializarea so
cialistă a țării, transformarea so
cialistă a agriculturii, creșterea în 
ritm rapid a forțelor de producție 
au asigurat ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, progresul multilateral, 
neîntrerupt al întregii societăți so
vietice. Nivelul atins de Uniunea 
Sovietică este concludent ilustrat 
de realizările remarcabile ale oa
menilor de știință, tehnicienilor și 
specialiștilor sovietici în explorarea 
Cosmosului, folosirea energiei nu
cleare și în alte domenii deosebit 
de importante ale științei și teh
nicii, în care țara dumneavoastră 
se situează la loc de frunte în lume.

Poporul român urmărește cu viu 
interes și adincă satisfacție succe
sele obținute de Uniunea Sovietică, 
le apreciază ca o contribuție de 
mare însemnătate la întărirea for
țelor socialismului și păcii, la no
bila cauză a comunismului.

Stimați tovarăși și prieteni,
Sîntem bucuroși că am avut po

sibilitatea să vizităm din nou in
ti aprinderea dumneavoastră — cea 
n ai mare uzină de rulmenți din 
tiniunea Sovietică — și să ne în- 
tîlnim încă o dată cu colectivul 
ei fruntaș în producție și activi
tatea obștească. Cunoaștem tra
dițiile de muncă și de luptă ale 
uzinei și ne-au făcut o puternică 
impresie priceperea și măiestria 
muncitorilor, tehnicienilor , și in
ginerilor ei. Dorim să remarcăm 
cu satisfacție că între specialiștii 
din industria noastră de rulmenți 
și cei din uzina dumneavoastră 
există relații rodnice de colaborare 
și schimb de experiență.

Vizitînd astăzi uzina dumnea
voastră, am avut prilejul să consta
tăm progresele mari pe care le-ați 
făcut în răstimpul, care a. trecut de 
la prima noastră vizită. Pentru 
realizările obținute, pentru contri
buția pe oare o aduceți prin munca 
și iscusința dumneavoastră la în
făptuirile de prestigiu ale industriei, 
sovietice de mașini, la succesele 
cc «Vgițcției comuniste, vă adresăm, 
d ^tovarăși, felicitările noastre 
prietenești.

Vă rog, tovarăși, să-mi permiteți 
să mă refer, ,pe scurt, la munca și 
realizările poporului român, la cîte- 
va din preocupările sale actuale. 
Oamenii muncii din țara noastra 
desfășoară o susținută activitate 
pentru transpunerea în viață a o- 
biectivelor și sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, care a trasat li
niile directoare ale continuării pe 
o treaptă mai înaltă a procesului de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în România.

în centrul programului de dez
voltare multilaterală a economiei, 
științei și culturii, a întregii vieți 
sociale se află continuarea neabă
tută a industrializării socialiste 
care, așa cum arată experiența de 
o jumătate de veac a Uniunii So
vietice, propria noastră experiență 
și a celorlalte țări socialiste, este 
calea sigură spre progres și civili
zație, spre bunăstarea poporului. 
Producția globală a industriei noas
tre a fost anul trecut de 2,1 ori mai 
rpare față de 1960, iar în primele 9 
luni ale anului acestuia — al doi
lea an al actualului cincinal — a 
sporit cu încă 14,1 la sută, România 
socialistă situîndu-se printre țările 
cu cel mai înalt ritm de creștere 
din lume. Concomitent cu dezvolta
rea intensă, pe baza tehnicii înain
tate, a construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, chimiei, energeticii, a- 
cordăm o atenție sporită producției 
bunurilor de consum, în scopul sa
tisfacerii în condiții tot mai bune 
a cerințelor populației. Am obținut 
în cursul ultimilor ani recolte agri
cole bune, iar în actualul plan cin
cinal se soluționează în linii gene
rale problemele mecanizării com
plexe și ale chimizării agriculturii, 
ceea ce va spori simțitor aportul 
acestui sector important la progre
sul general al țării.

CĂRBUNELE GORJULUI
(Urmare din pag. I)

iată de 250 tone pe oră cit avea ea 
înainte. O influentă mare au avut-o și 
măsurile aplicate pentru utilizarea inte
grală a timpului de lucru, ceea ce a 
permis ca la cariera Cicani efectivul to
tal să fie redus cu circa 200 de oameni, 
care au fost îndreptați spre lucrările de 
investifii noi.

In ceea ce privește praful de cost, 
este indiscutabil că va fi realizat, deoa
rece în lunile anterioare atingerii para
metrilor din proiect la volume de pro

mversării semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
El a arătat apoi că, în lupta pen
tru victoria Revoluției din Octom
brie, în aceleași rînduri cu munci
torii sovietici și cu Armata Roșie, 
au luptat și s-au jertfit mii de vo
luntari veniți din multe țări, prin
tre care și din România. Vorbitorul 
a arătat că muncitorii uzinei — 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-română — cunosc 
și apreciază realizările oamenilor 
muncii din România, cărora le-a 
urat noi succese în activitatea lor.

în continuarea mitingului au luat 
cuvîntul Willy Mohn, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist dm Germania,

O deosebită importanță pentru 
ridicarea întregii activități econo
mice și sociale pe o treaptă mai 
înaltă au măsurile pentru perfec
ționarea conducerii și planificării 
economiei naționale și îmbunătăți
rea organizării administrativ-teri- 
toriale, corespunzător condițiilor 
noii etape de dezvoltare socialistă 
a țării, măsuri prevăzute în docu
mentele adoptate de Plenara C.C, 
al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, 
supuse în prezent unei ample dez
bateri publice și care urmează să 
fie prezentate, peste cîteva săptă- 
mîni, spre aprobare Conferinței 
Naționale a P.C.R.

Muncind cu însuflețire și’ elan 
patriotic pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului său co
munist, poporul român înaintează 
cu pas ferm pe calea vieții sale noi, 
spre binele și fericirea sa, aducîn- 
du-și contribuția la întărirea forțe
lor socialismului și păcii în lume, 
la afirmarea superiorității orîndui- 
rii noastre socialiste.

Dragi tovarăși,
Prietenia dintre popoarele noas

tre, cu vechi și bogate tradiții, se 
dezvoltă continuu în toate dome
niile, pe fundamentul trainic al 
idealurilor și țelurilor comune în 
lupta pentru construirea socialismu
lui și comunismului. Sărbătorirea 
semicentenarului Marii. Revoluții 
Socialiste din Octombrie este un 
nou prilej de afirmare a. sentimen
telor de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă pe care le nutresc 
reciproc clasa muncitoare, popoa
rele țărilor noastre. Avem ferma 
convingere că relațiile de colabo
rare tovărășească dintre țările 
noastre, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, în interesul 
ambelor popoare, al întăririi siste
mului mondial socialist, al cauzei 
păcii.

Tovarăși,
Trăim o epocă de adînci transfor

mări revoluționare, în care forțele 
socialismului, ale clasei muncitoare 
internaționale, ale mișcării de eli
berare națională, ale popoarelor 
care și-au cucerit de curînd inde
pendența și luptă pentru o dezvol
tare de sine stătătoare, ale demo
crației și progresului social exercită 
o înrîurire puternică asupra întregii 
evoluții a lumii contemporane.

Evenimentele ne arată însă că 
imperialismul, în primul rînd cel 
american, încearcă prin toate mij
loacele să împiedice mersul înainte 
al societății, atentează la cuceririle 
popoarelor, se sprijină pe forțele 
reacționare de pretutindeni pentru 
a pune la cale și săvîrși comploturi, 
lovituri de stat, intervenții militare. 
Expresia cea mai gravă a 'acestei 
politici agresive — care comportă 
cel mai serios pericol pentru pacea 
lumii — o constituie războiul pur
tat de S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez. Poporul român își mani-

FESTIVITĂȚILE DE EA LENINGRAD
(Urmare din pag. I) 

secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Marocan, Ian Pta- 
sinski, prim-secretar al Comitetului 
voievodal Gdansk al P.M.U.P, 
(Gdansk-ul este oraș înfrățit cu 
Leningradul), reprezentanți ai oa
menilor muncii din Leningrad.

Participanții la ședință au adre
sat o scrisoare de salut Comitetului 
Centra] al P.C.U.S., Prezidiului So 
vietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

*
LENINGRAD 5 (Agerpres). •— La 

Leningrad, pe Cîmpul lui Marte, 
a avut loc la 5 noiembrie solemni
tatea depunerii unor coroane de 
flori la Ansamblul memorial în 

ducție mai mici decît s-eu obținut în oc
tombrie preful de cost s-a înscris la ni
velul prevederilor proiectate. Producti
vitatea muncii, de 15 tone pe post din 
proiect și respectiv 16,2 tone pe post, 
cît s-a realizat în luna octombrie, este 
comparabilă cu rezultatele obfinute în 
carierele cu vechi tradifii, similare, din 
mai multe fări din Europa. O temelie 
care asigură, în continuare, realizarea 
tuturor indicatorilor prevăzufi. De altfel, 
în aceste zile au fost luate noi măsuri 
tehnico-organizatorice. Astfel, pentru re
ducerea imobilizărilor la riparea benzilor 
în frontul de lucru atît la steril cît și la 

și Peter Keineman, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Ceylon.

După terminarea mitingului, în 
cadrul unei scurte întîlniri în pa
vilionul administrativ al uzinei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
mulțumind muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor întreprinderii 
pentru primirea făcută delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, a felicitat călduros întregul 
colectiv pentru realizările obținute 
— care sînt o expresie a dezvol
tării întregii țări, sub conducerea 
P.C.U.S. — și le-a urat noi izbînzi 
in activitatea pe care o desfășoară 
în rîndurile constructorilor comu
nismului din Uniunea Sovietică.

festă solidaritatea internaționalistă 
cit poporul frate vietnamez, îi acor
dă întregul său sprijin material, 
politic și diplomatic, fiind din tot 
sufletul alături de el în lupta eroică 
pe care o duce pentru apărarea .li
bertății și independenței sale. Este 
necesar să se facă totul pentru a 
impune încetarea imediată și necon
diționată a bombardamentelor 
S.U.A. asupra R. D. Vietnam, opri
rea agresiunii, respectarea dreptu
lui sacru al poporului vietnamez, de 
a dispune liber de soarta patriei 
sale.

Poporul român este deplin soli
dar cu lupta popoarelor pentru cu
cerirea, apărarea și consolidarea in
dependenței lor naționale, pentru 
dreptul de a decide asupra soartei 
lor. întreaga activitate internațio
nală a țării noastre, relațiile Româ
niei cu toate statele lumii se ba
zează pe respectarea independenței 
și suveranității naționale, a egali
tății depline în drepturi, pe neames
tecul în treburile interne ale altor 
popoare — principii de importanță 
hotărîtoare pentru dezvoltarea nor
mală a raporturilor internaționale, 
pentru desfășurarea largă a coope
rării mondiale

In centrul politicii noastre exter
ne se află constant prietenia și 
alianța cu toate țările socialiste, de 
care România este strîns legată 
prin comunitatea orînduirii sociale, 
prin interesele majore ale luptei 
împotriva imperialismului și reacți- 
unii, pentru triumful cauzei socia
lismului și comunismului. Partidul 
Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România militează 
cu hotărîre pentru coeziunea și so
lidaritatea sistemului socialist mon
dial, pentru unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare din întreaga 
lume, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor so
ciale care luptă pentru pace și pro
gres social.

Vă mulțumim încă o dată, dragi 
tovarăși și prieteni, pentru pri
mirea prietenească — în care ve
dem o expresie a sentimentelor 
frățești față de poporul nostru, 
față de partidul nostru comunist. 
Vă adresăm tuturora, dumnea
voastră și familiilor dumneavoastră, 
cele mai bune urări de prosperitate 
și fericire, de noi succese in munca 
închinată înfloririi continue a Uni
unii Sovietice, înălțării edificiului 
luminos al comunismului în patria 
dumneavoastră.

Trăiască a 50-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie I

Trăiască gloriosul popor sovietic 
și călăuza sa încercată pe drumul 
construcției comuniste — Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 1

Trăiască prietenia frățească din
tre poporul român și poporul sovie
tic, dintre partidele și țările noas
tre 1

(Cuvintarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer a fost subliniată 
in repetate rinduri cu puternice 
aplauze).

cinstea luptătorilor căzuți în Revo
luția rusă.

Monumentul, construit în anul 
1919, adăpostește sub plăcile sale 
de granit mormintele comune ale 
celor căzuți în lupta împotriva 
autocrației țariste, unităților mili
tare ale Guvernului provizoriu și 
în bătăliile războiului civil.

La monument au depus o coroa
nă de flori Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi și Alexei Kosîghin. Lîngă 
flacăra veșnică a monumentului au 
depus, de asemenea, coroane de 
flori locuitori și oaspeți ai Lenin
gradului. în timpul solemnității, la 
care au participat peste 10 000 de 
persoane, s-au tras salve de salut. 
Apoi, în fața monumentului a avut 
loc o paradă a unor unități de 
gardă ale Armatei Sovietice.

cărbune s-a prevăzut folosirea cărucioa
relor de bandă, care vor asigura exca- 
varea a două fîșil la o singură ripare. 
In același scop se va mări treapta I a 
haldei interioare a carierei și se va lungi 
frontul de depunere, încît la un ciclu 
de ripare a benzii de transport de pe 
haldă, volumul sterilului depus să creas
că cu 20 la sută, ieftinind astfel preful 
de cost al cărbunelui excavat. în vede
rea omogenizării producfiei de cărbune 
și trimiterea ei la consumator în bune 
condifii, se va construi un sistem de 
măcinare a cărbunelui cu o granulafie 
de peste 100 mm, eliminînd astfel greu- 
tăfile atit la folosirea silozului de încăr
care la mină, cît și la descărcarea va
goanelor la beneficiari.

SPORT 
FOTBAL După 11 etape

REZULTATE TEHNICE
DINAMO BUCUREȘTI—RAPID : 3-2 (1-1). Au

torii golurilor : Dinu (min. 27), Ghergheli (min. 62) și 
Dumitrache (min. 63 ) pentru Dinamo ; I. Ionescu 
(min. 37) și Neagu (min. 89) pentru Rapid.

STEAUA—PROGRESUL : 1-1 (0-0). Autorii golu
rilor : Stoicescu (min. 62) pentru Progresul, respectiv 
Constantin (min. 68).

F. C. ARGEȘUL—UNIVERSITATEA CLUJ : 2-0 
(1-0). Autorii golurilor : Kraus (min. 5) și Jercan 
(min. 50).

U. T. ARAD—FARUL CONSTANȚA: 1-0 (0-0). 
Autorul golului : Chivu (min. 53).

DINAMO BACAU—PETROLUL PLOIEȘTI : 1-0 
(1-0). A înscris.!. Mocanu, autogol (min. 10).

UNIVERSITATEA CRAIOVA—A.S.A. TG. MU
REȘ : 4-0 (1-0). Autorii golurilor : M. Popescu (min. 
10 și 49), Oblemenco (min. 70) și Nițâ (min 87).

JIUL PETROȘENI—STEAGUL ROȘU BRAȘOV i
4-0 (0-0). Autorii golurilor Peronescu (min. 82 și 89), 
Covaci (min. 59) și Naidin (min. 72).

CLASAMENTUL
F. C. Argeș 11 6 3 2 16— 8 15
Steaua 11 5 3 3 29—13 13
Universitatea Craiova 11 6 1 4 15—11 13
Universitatea Cluj 11 5 3 3 13—12 13
Dinamo Bacău 11 6 0 5 15—19 12
Farul 11 4 3 4 14—12 11
U.T.A. 11 5 1 5 9—9 11
Dinamo București 11 3 5 3 11—12 11
A. S. A. Tg. Mureș 11 4 3 4 14—18 11
Jiul 10 3 3 4 12— 9 9
Petrolul 11 4 1 6 11—12 9
Progresul 11 2 5 4 11—15 9
Rapid 10 3 2 5 10—12 8
Steagul Roșu 11 2 3 6 7—16 7

Cadrilul inconstanței
Ultimul cuplaj interbucureștean 

al sezonului de toamnă s-a dovedit 
superior celor două precedente prin 
claritatea . acțiunilor de joc, ritm și 
spectaculozitate în fazele de poartă. 
Echipele care nu se prezentau cu 
prima șansă, adică Dinamo și Pro
gresul, au avut Un rol important în 
reușita partidelor, jucind mal bine 
decît favoriții prezumtivi, Rapid șl 
Steaua. De fapt, Dinamo, prin felul 
în care a învins ieri, pare că este 
pe punctul de a se reabilita după 
eșecurile din ultima vreme și că 
începe să-și revalorifice lotul în con
cordanță cu ideile apărării „om la 
om" și ale contraatacului. Remarcăm, 
printre altele, o surpriză tactică ce 
a atirnat greu în balanța succesului : 
folosirea lui Pîrcălab în spatele ce
lor trei vîrfuri de atac, el asigurînd 
un debit considerabil de pase foarte 
utile. Nu ne explicăm cum n-au se
sizat rapidiștii rolul inedit al lui 
Pîrcălab și de ce l-au lăsat complet 
liber în acțiuni pe toată durata par
tidei !

Pînă la pauză, meciul Dinamo-Ra- 
pid s-a caracterizat prin joc de si
guranță în apărare de ambele părți 
cu puține greșeli, aproape doar ace
lea datorită cărora s-au înscris go
lurile. Astfel, la o centrare înaltă a 
lui Pîrcălab de pe dreapta. Dinu pro
fită de o ezitare a lui Răducanu, ii 
„suflă" balonul dintre mîini și-1 tri
mite, cu capul, în plasă. Egalarea se 
produce din cauza unei neglijente in 
supravegherea lui Dumitriu, acesta 
creînd. cu subtilitate, o fază de gol 
fructificată de Ion Ionescu. După 
pauză, însă, echilibrul jocului se 
rupe, apărarea rapidistă (în special 
Motroc) cedînd atacurilor dinamovis- 
te. Mai multe acțiuni „anunță golul" 
și nu vine numai unul, ci două. în 
două minute ! Mai întîi Ghergheli în
scrie după o combinație Pîrcălab- 
Dumitrache-Popa, apoi Dumitrache 
nu iartă o greșeală a lui Motroc și, 
cu o execuție tehnică precisă, în
scrie imparabil. Din acest moment, 
scorul ar fi putut lua proporții, dar 
apărarea dinamovistă joacă neserios 
finalul meciului, permitind chiar lui 
Neagu un gol frumos in minutul 89.

Este surprinzătoare căderea Rapi
dului din partea a doua a partidei, 
în afara lui Dan și a lui Dumitriu 
(cît a jucat), ceilalți giuleșteni n-au 
avut, duminică, nici formă atletică 
corespunzătoare, nici ambiția de 
luptă cu care ne obișnuiseră.

în scădere de formă s-a prezentat 
și Steaua. Este adevărat că „alb-al- 
baștrii" au avut multă poftă de joc 
și că au aliniat poate cea mai rațio
nală formulă de echipă de la începu
tul campionatului, că, totodată,

Pe terenurile de rugbi
în campionatul divizionar de 

rugbi, „centrul de greutate" al eta
pei l-a constituit partida desfășurată 
ieri pe Stadionul Republicii din Ca
pitală între echipele Dinamo și 
Steaua. Valoarea actualelor efective 
și evoluțiile de pînă acum ale celor 
două formații indicau o victorie a

Repunere de la margine în meciul 
Progresul—Rapid

Infr-un viitor foarte apropiat, alături 
de Cicani, vor fi deschise noi mine „la 
zi” în bazinul Rovinari, ce vor trebui 
să asigure din timp cantitatea de com
bustibil necesară centralelor electrice 
în plină construcție. Discutînd cu mi
nerii și tehnicienii din Cicani, ei ne-ay 
relatat că experienfa cîșfigată în folo
sirea tehnicii moderne pentru exploa
tarea cărbunilor „la zi" nu este nu
mai a lor. Ea constituie o punte trai
nică și pentru celelalte mine de căr
buni din bazinul lor, care în curînd 
vor începe să producă, astfel ca ele 
să poată realiza, ca și la Cicani, înainte 
de termen, parametrii stabiliți în pro
iect, asigurînd pe această cale o efi
ciență economică înaltă și imediată a 
investițiilor făcute de stat.

Țarălungă, Matei, Mateianu și alți 
jucători de la Progresul au depus o 
activitate neașteptat de rodnică. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că Steaua 
însăși a „contribuit" la reușita ac
țiunilor echipei Progresul, i-a per
mis atît la mijlocul terenului (slabi 
Negrea și Tătaru), cit și pe aripi (a- 
croșaj necorespunzător la Sătmărea- 
nu șl Rotaru), să organizeze faze 
periculoase la poarta lui Haidu. No
roc cu D. Nicolae, impecabil în pos
tul său (și încă fără brutalități !), și 
cu Jenei, neimblînzit păzitor al lui 
Stoicescu. (Acesta, de altfel, a în
scris punctul Progresului intr-unui 
dintre rarele momente de „liber
tate"). Noroc și cu Constantin, care 
a găsit in final și resursele necesare 
pentru a marca golul egalizator.

Așadar, cuplajul interbucureștean 
ne-a evidențiat două echipe în oare
care progres, dar și alte două, toc
mai acelea care dintr-un anumit 
punct de vedere ne interesează mai 
mult, Rapid și Steaua. în oarecare 
declin. Să mai fie oare necesar să le 
reamintim că data meciurilor cu 
Juventus și Valencia e undeva, pe 
aproape ?

Valeriu MIRONF.SCU

REZULTATE DIN DIVIZIA B
SERIA I: Electronica Obor — Si- 

rierurgistul Galați 3—2 ; Flacăra 
Moroni — C.S.M.S. Iași 0—1 ; Me- 
from Brașov — C.F.R. Pașcani 4—0 ; 
Poiana Cîmpina — Politehnica 
București 1—0 ; Victoria Roman — 
Portul Constanța 0—1 ; Metalul 
București — Chimia Rimnicu Vilcea 
2—0 ; Chimia Suceava — Ceahlăul 
Piatra Neamț 0—1. După 11 etape, 
în clasament conduce echipa 
C.S.M.S. Iași cu 19 puncte, urmată 
de Ceahlăul Piatra Neamț cu 14 
puncte.

SERIA A Il-a : A. S. Cugir — Gaz 
metan Mediaș 0—1 ; Minerul Baia 
Mare — Olimpia Oradea 2—0 ; In
dustria sîrmei Cimpia Turzii — 
C.F.R. Timișoara 1—1 ; Crișul Ora
dea — C.S.M. Reșița 3—1 ; Metalul 
Hunedoara — C.F.R. Arad 3—1 ; 
Politehnica Timișoara — C.F.R. Cluj 
2—0 ; Vagonul Arad — C.S.M. Si
biu 3—0. După 11 etape, în clasa
ment conduce echipa Vagonul 
Arad cu 16 puncte, urmată de Cri- 
șul Oradea și C.F.R. Timișoara cu 
cîte 15 puncte.

dinamoviștilor, însă pe teren lucru
rile s-au petrecut cu totul altfel, 
prezumtivii învingători pierzînd la 
un scor sever : 6—17. Este adevărat 
că steliștii s-au prezentat ieri mai 
bine puși la punct decît în ultimele 
etape, dar succesul lor se datorează 
în mare parte și jocului cu mult sub 
posibilități al adversarilor. In ciuda 
numărului considerabil de puncte 
înscrise, partida a fost de un nivel 
tehnic scăzut, elementul principal — 
pasa, lăsînd mult de dorit de ambele 
părți. De altfel, unii specialiști pre- 
zenți î,n tribune iși manifestau sur
prinderea față de forma slabă a ma
jorității jucătorilor din aceste două 
echipe, susceptibili de selecționare 
în lotul reprezentativ. Intenții con
structive au existat, e drept, și la 
Dinamo șl la Steaua, dar de cele 
mai multe ori realizarea lor s-a în
trerupt la jumătatea drumului. O 
impresie constant bună au lăsat-o 
Mateescu și Penciu de la învingători, 
Rășcanu de la învinși. în urma aces
tui rezultat, fruntașa clasamentului, 
echipa Grlvița Roșie și-a mărit la 
cinci puncte avansul față de Di
namo, fiind virtuală ciștlgătoare a 
titlului.

Celelalte partide ale etapei s-au 
încheiat astfel ; Progresul — Rapid 
9—3 ; Grivița Roșie — Gloria 14—6 ; 
Știința Petroșeni — Precizia Săcele 
14—3 ; Farul Constanța — Politehni
ca Iași 6—3 ; Rulmentul Bîrlad — 
Agronomia Cluj 0—0.

TENIS DE MASA Două 
victorii românești 
Ia „internaționalele" 
Iugoslaviei

La Karlovaț au luat sfîrșit campio
natele internaționale de tenis de masă 
ale Iugoslaviei, la care reprezentan
ții României au obținut două titluri. 
După victoria Măriei Alexandru, sîm- 
bătă, în proba de simplu, campioana 
noastră împreună cu Dorin Glurgiu- 
că au cîștigat proba de dublu mixt, 
învingînd cu 3-2 pe Neale, Mary 
Wright (Anglia). în finala de dublu 
masculin, perechea Eglitis, Sarkoian 
(U.R.S.S.) a învins cu 3-0 pe Surbek, 
Stipancic (Iugoslavia). Jucătoarele 
engleze Wright și Smith au cîștigat 
proba de dublu întrecind în finală cu 
3-1 cuplul Măria Alexandru—Eleo-

La Pitești scorul 
putea fi mai mare

PITEȘTI (prin telefon). Cel peste 
15 000 de spectatori, prezenți în tri
bunele stadionului „1 Mai" din Pi
tești, au fost satisfăcuți de victoria 
echipei locale. Se poate spune că li
derul categoriei A a avut tot timpul 
partida la discreție. Scorul insă pu
tea fi mult mai mare, dacă Dobrin și 
alți coechipieri, în locul unor „de
monstrații de fotbal", ar fi urmărit 
să înBcrie goluri. De asemenea, nu 
putem omite nici faptul că Ringhea- 
nu a apărat excelent poarta clujeană. 
Iată cum au fost înscrise cele două 
goluri. După cinci minute de la înce
perea meciului, Kraus e pus în cursă 
de Dobrin și trimite mingea în poar
ta clujenilor, pe lîngă Ringheanu : 
1-0. Al doilea gol e realizat de Jer
can, în min. 50, cînd a făcut „mat" 
Întreaga apărare adversă și a înscris 
imparabil. De reținut că oaspeții au 
avut și ei o ocazie mare de a înscrie 
în min 41. cînd extrema dreaptă Co- 
man a șutat plasat de la numai pa
tru metri, însă portarul Coman, prin- 
tr-un reflex extraordinar, a deviat 
mingea în corner.

„Europenele" de volei 

inaintea ultimelor etape
ISTANBUL (prin te

lefon de la trimisul 
nostru special). — încă 
o suită de cite trei 
meciuri, și voleibaliștii 
participanți la turneul 
final al „europenelor" 
vor primi răsplata e- 
forturilor depuse. Du
minică, în ziua de o-

U.R.S.S. 
Cehoslovacia 
Ungaria 
R.D.G.
Polonia 
România 
Iugoslavia 
Italia

înainte însă de a ne 
referi la actuala confi
gurație a clasamentu
lui, vă informăm că in 
ultima partidă de sim- 
bătă seara, Cehoslova
cia a întrecut Polonia 
cu 3—2 (7—15, 16—14, 
10—15, 15—9, 15—6). A 
fost un meci de lungă 
durată (încheiat la 
miezul nopții), de un 
rar dinamism și spec
taculozitate, în care 
voleiul și-a etalat în
treaga sa frumusețe. 
Cehoslovacii, cu o 
voință exemplară, au 
refăcut de fiecare dată 
handicapul, reușind in 
final o victorie deose
bit de prețioasă. Deși 
învinși, polonezii con
tinuă să constituie 
revelația campionate
lor ; au un atac redu
tabil, jocul lor este 
viguros și tehnic.

dihnă, printre altele, 
fiecare antrenor a 
consultat, împreună cu 
jucătorii săi, clasamen
tul (pe care vi-l redăm 
mai jos), neomițind să 
calculeze, bineînțeles, 
cîte meciuri și care 
anume mai pot fi ciști- 
gate sau... pierdute.

4 4 0 12— 4 8 
4 4 0 12— 4 8 
4 3 1 10— 7 7 
4 2 2 10— 7 6 
4 2 2 9— 8 6 
4 13 6—9 5 
4 0 4 2—12 4 
4 0 4 2—12 4

Excluzînd surprizele, 
de proporții, echipele 
U.R.S.S. și Cehoslova
ciei — avînd același 
număr de victorii și 
același setaveraj — nu 
pot pierde prac
tic meciurile de 
azi și miine, cu Un
garia și Iugoslavia, 
respectiv cu R. D. Ger
mană și Ungaria. Ar 
rămîne, deci, ca întâl
nirea lor directă, cu 
care se va încheia 
competiția, să desem
neze campioana Euro
pei. La „mondialele" 
din 1966, cehoslovacii 
au învins cu 3—2. Vor 
reuși sovieticii să se 
revanșeze acum ?

Se anunță o luptă 
foarte strînsă pentru 
medaliile de bronz : 
patru echipe, aflate a- 
cum pe locurile 3—6, 
speră să se urce pe ul

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
„CUPA INTERCONTINENTA

LA" LA FOTBAL — EDIȚIA 
1967 A REVENIT DUPĂ TREI 
MANȘE ECHIPEI ARGENTI- 
NENE RACING BUENOS AI
RES care în ultimul meci a în
trecut cu 1—0 formația 
scoțiană Celtic Glasgow. Acest 
al treilea meci a fost umbrit de 
comportări nesportive și nume
roase brutalități. Arbitrul Ro
dolfo P. Osorio (Paraguay) a 
eliminat trei scoțieni și doi ar- 
gentlneni.

nora Mihalca (România). în finala 
probei de simplu masculin, iugosla
vul Surbek l-a învins cu 3-0 pe ma
ghiarul Beleznay.

HOCHEI La Bolzano:
România-Italia 5-3

Selecționatele de hochei pe gheață 
ale României și Italiei s-au întîlnit 
intr-un meci amical pe patinoarul din 
orașul Bolzano. Prestînd un joc bun, 
cu atacuri rapide, hocheiștli români 
au obținut victoria cu scorul de 5-3 
(3-1, 0-1, 2-1). Cele două formații se 
întilnesc în meci revanșă la Milano.

Rubricâ realizată de
Constantin ANI

Lupte greco - romane

Dinamovistii 
au păstrat 
titlul

Asaltată cu insistență în ultimii ani 
de luptătorii clubului Steaua, „re
duta" multiplilor campioni, dinamo- 
viștii, a rezistat din nou. E drept, mai 
greu ca oricînd, dar tocmai acest lucru 
conferă un plus de valoare victoriei 
lor. Rezultatul întîlnirii directe, ce 
urma să-i desemneze pe purtătorii 
tricourilor de campioni, s-a decis în... 
primul meci, la cat. 52 kg. Activ și în 
bună dispoziție, Gh. Stoiciu (Steaua) 
întrunea sufragiile specialiștilor, mai 
ales după reușita a două acțiuni ce 
i-au adus cinci puncte ; neatent în 
apărare, el este surprins însă de o 
revenire a dinamovistului Cornel 
Turturea, care reușește să răstoarne, 
nesperat, rezultatul in favoarea sa 
învingînd la puncte. A fost, de alt
fel. cel mai frumos meci al reuniunii. 
Și campionul mondial I. Baciu 
(Steaua), medaliat cu aur la recenta 
„Săptămînă preolimpică" de la Ciu
dad de Mexico, s-a înscris printre 
evidentiați, fulgerătorul „tur de braț 
cu salt, înapoi" — procedeu foarte 
dificil, dar spectaculos și eficace — 
fiind din nou atuul său principal. 
Deși s-a ferit (obstrucționind) două 
reprize, dinamovistul I. Alionescu 
n-a reușit să-l evite și... a părăsit 
salteaua învins.

Iată celelalte rezultate : cat. 63 kg 
— S. Popescu (Steaua) b. p. L. Buha 
(Dinamo) ; cat. 70 kg — I. Gabor (S) 
și I. Enache (D) descalificați ; cat. 78 
kg — I. Țăranu (D) b. p. C. Badea 
(S) ; cat. 87 kg — N. Neguț (S) și 
FI. Ciorcilă (D) descalificați ; cat. 97 
kg — Gh. Popovici (D) b.p. Gh. Me- 
zinca (S) ; cat. peste 97 kg — N. Mar- 
tinescu (D) și N. Pavel (S) meci nul. 
în deschidere, Steaua și Dinamo au 
dispus de Oțelul Galați cu 30—2 și 
respectiv 29,5—2,5.

„Consider că întîlnirca Steaua-Di- 
namo, ce a marcat încheierea cam
pionatului pe echipe, a constituit, în 
ciuda pasivității cîtorva luptători, 
o finală reușită — spunea președin
tele F.R.L., Al. Crăciunescu. Mă gîn- 
desc în primul rînd la ardoarea cu 
care s-a luptat, la sensibilul echili
bru valoric dintre competitori, re
flectat, de altfel, în scorul strîns al 
derbiului : 11—9 în favoarea cam
pionilor. Pentru viitorul apropiat 
(meciul cu echipa R. F. a Germa
niei. la 10 noiembrie), dar mai ales 
pentru perspectivă, antrenorii lotului 
național vor trebui să lucreze mai 
mult cu luptătorii din categoriile 
„mari", deficitari și de această dată 
la capitolul combativitate".

Dan ILIESCU

tima treaptă a podiu
mului de onoare. Un
garia beneficiază de 
un anumit avans, dar 
este posibil să-l piardă, 
întrucît are de susținut 
meciuri tocmai cu 
fruntașele clasamen
tului. Se pare că 
R.D. Germană și Po
lonia, la egalitate de 
puncte, au șanse mai 
mari și nu este exclus 
ca tranșarea rivalității 
să. se amine pentru 
ultima zi, cînd va avea 
loc partida lor directă.

întrucît continuă să 
manifeste o formă 
slabă, șansele echipei 
noastre sînt minime. 
Numai în cazul unor 
victorii în toate parti
dele ce le mai are de 
jucat (cu Italia, R. D. 
Germană și Ungaria) 
voleibaliștii români 
mai pot spera la locul 
3, dar acest final este 
totuși condiționat și de 
rezultatele ce le vor 
obține polonezii în 
fața iugoslavilor și i- 
talienilor...

In turneul masculin 
de la Istanbul, luni 
sînt programate ur
mătoarele meciuri: 
România — Italia; 
Polonia — Iugoslavia; 
U.R.S.S. — Ungaria; 
Cehoslovacia — R.D.G.

Ion DUMITRIU

ECHIPA DE POLO PE APA DI
NAMO București a repurtat un fru
mos succes ocupînd primul loc în 
grupa preliminară de la Sofia a „Cu
pei campionilor europeni". în ultimul 
joc. Dinamo a dispus cu 6-1 de Ar- 
konia Szczecin (Polonia). Dinamo, 
împreună cu Partizan Belgrad și Sep- 
temvri Sofia s-au calificat pentru se
mifinalele competiției.

BOXERII ROMANI AU OBȚINUT 
CÎTEVA VICTORII ÎN SEMIFINA
LELE „TURNEULUI SPERANȚE
LOR OLIMPICE" DE LA BUDA
PESTA : „semlușorul" Gh. Ene l-a 
învins la puncte pe Iacob (R. D. 
Germană), „pana" O. Gorea pe Do
lev (Bulgaria), „cocoșul" P. Nedel- 
cea pe Torrez (Cuba), iar „greul" 
I. Alexe pe cehoslovacul Cemerys. 
Kazaryan (U.R.S.S.) l-a învins la 
puncte pe Silberman, iar Zaporozek 
(U.R.S.S.) a obținut victoria in fața 
lui A. Mihai. Finalele vor avea loc 
luni seara.

„TROFEUL BARACCHI" — cursa 
ciclistă contracronometru-perechi ce 
se dispută în fiecare toamnă la Ber
gamo — a revenit în acest an belgie
nilor Eddy Merckx și Ferdinand 
Bracke (respectiv campionul mondial 
și recordmanul orei), care au acope
rit 117 km în 2h30'06" (medie orară : 
47,768 km) ; în urma lor s-au clasat 
francezii Anquetil și Guyot la 1’07”, 
olandezii Post-De Roo, italianul Gi- 
mondl și vest-germanui Aaltig la 
3’52”. etc.

CAMPIONATUL DE CROS AL 
CAPITALEI s-a încheiat cu o victor 
rie surprinzătoare, feroviarul Ilie 
Cioca întrecîndu-1 pe favoritul pro
bei, dinamovistul N. Mustață.



viața internațională
ARMATA A PRELUAT
PUTEREA ÎN YEMEN

SANAA 5 (Agerpres). — Armata 
republicană a preluat duminică di
mineața puterea în Republica 
Arabă Yemen, răsturnînd guvernul 
președintelui Abdullah al Sallal — 
anunță agenția M.E.N., reluînd un 
comunicat al postului de radio 
Sanaa. Președintele Sallal a fost 
destituit din funcțiile de președinte, 
prim-ministru și ministru de ex
terne al Yemenului, precum și din 
funcția de secretar al Uniunii revo
luționare a poporului. In întreaga 
țară au fost introduse restricții de 
circulație, toate aeroporturile, por
turile maritime și frontierele au 
fost închise.

„Mișcarea noastră — se arată în- 
tr-un comunicat al comandamentului 
armatei yemenite — are drept scop 
să asigure respectarea principiilor 
revoluției din 26 septembrie, care a 
fost deviată de la obiectivele ei... Ea 
este îndreptată împotriva reacțiunii, 
oportunismului și imperialismului", 
în comunicat se subliniază apoi că 
noul regim „va respecta toate acor
durile încheiate de Yemen cu alte 
state și consideră că Republica Arabă 
Yemen face parte din țările lumii a 
treia". „Mișcarea noastră este o miș
care arabă care urmărește prietenia 
cu toate țările arabe și îndeosebi cu 
Republica Arabă Unită" — se subli
niază în comunicatul Comandamen
tului armatei.

Imediat după lovitura de stat, la 
Sanaa a fost format un Consiliu pre- 
zidepțial republican compus din Ab
dul Rahman Iriani, Mohamed Ahmed 
Noman și Mohammed Ali Osman. 
Funcția de președinte al Consiliului, 
care va fi asigurată prin rotație, este 
asumată în prezent de Abdul Rah
man Iriani.

înaltul comandament militar ye
menit a instalat un nou guvern 
avînd ca președinte pe Mohsen El 
Aini. Abdel Salam Sabrah a deve
nit vicepreședinte al Consiliului în
sărcinat cu problemele interne, iar 
Hassan El Makki a fost numit mi
nistru al afacerilor externe.

într-un mesaj adresat Secretaria
tului general al Ligii Arabe, Abdul 
Rahman Iriani informează că lovi
tura de stat s-a desfășurat fără văr
sare de sînge. „Forțele armate 
menite și-au îndeplinit sarcina

calm", se spune în mesaj, afirmîn- 
du-se apoi că poporul yemenit s-a 
alăturat armatei.

Abdullah al Sallal, președintele Ye
menului, se află în prezent într-o 
vizită în Irak, după ce în cursul săp- 
tămînii trecute a avut convorbiri la 
Cairo cu președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser.

ye- 
în

Duel de artilerie 
iordaniano- 
izraelian

AMMAN 5 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar iordanian, 
citat de agența U.P.I., a declarat că 
forțele izraeliene au deschis dumi
nică dimineața foc de artilerie asu
pra unor localități iordaniene si
tuate în valea fluviului Iordan. 
„Forțele noastre au ripostat cu foc 
de artilerie", a precizat purătorul 
d? cuvînt iordanian.

Agenția France Presse relatează 
că un purtător militar de cuvînt 
izraelian a declarat că „pozițiile 
iordaniene au deschis foc pentru a 
acoperi retragerea în Iordania a 
unor membri ai mișcării de rezis
tență". Artileria izraeliană a ri
postat.
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ÎN BOLIVIA

LA PAZ 5 (Agerpres). — Postul 
de radio bolivian „Altiplano" anun
ță că „situația din Bolivia este în 
prezent foarte încordată și că în 
întreaga țară se înregistrează un 
val de greve și o nemulțumire ge
nerală". Măsurile represive luate 
de autoritățile boliviene împotriva

populației sub pretextul lichidării 
mișcării de guerilă din țară consti
tuie una din cauzele acestei situații 
explozive. Potrivit aceluiași post de 
radio, aproximativ 300 de persoa
ne au fost arestate recent sub acu
zația de a fi întreținut legături cu 
mișcarea de partizani.

3S3

Sute de demonstranți, pe străzile Berlinului Occidental, cer încetarea agresiunii americane in Vietnam

0 alternativă la Piața comună?
încercînd să schițeze un 

tablou al incertitudinilor e- 
conomice și politice, ziarul 
„Daily Mail" se exprimă 
astfel : „Toate cîte au fost 
sperate, așteptate și promise 
par să dispară de îndată 
ce întindem mîna pentru a 
le prinde. Există impresia 
că vînăm umbre". Din gama 
exemplelor rezultă că așa se 
petrec de fapt lucrurile în 
primul rînd în economie, 
unde stabilitatea continuă 
încă să fie un deziderat, iar 
șomajul în creștere. Re
petate înfrîngeri în alegeri 
parțiale încep să contureze 
imaginea dezamăgirii la o 
scară din ce în ce mai largă. 
Se vorbește uneori de demo
ralizare în rîndul suporteri
lor laburiști, fapt care pare 
să fi determinat un grup de 
deputați laburiști să intro
ducă peste cîteva zile în 
Camera Comunelor o mo
țiune în care cer modificări 
substanțiale în actuala orien
tare economică.

Pe planul politicii externe 
continuă să domine atmosfe
ra de tensiune creată de 
„aventura europeană" — a- 
dică de insistența Angliei de 
a adera la C.E.E. — cu res

pectivele implicații interna
ționale previzibile și impre
vizibile. Dezbaterile din Ca
mera Comunelor âu trecut 
săptămîna aceasta în revistă, 
mai mult cu titlu enunția
tiv, cîteva aspecte cunoscute 
ale candidaturii britanice la 
Piața comună, refleotînd 
mai ales situația apărută 
după noile bariere franceze

vorbit în Camera Comune
lor despre o neschimbată a- 
titudine a Angliei în această 
problemă și și-a exprimat 
încrederea în rezultatul ne
gocierilor cu „cei șase", dar* 
cu toate acestea îndoielile și 
bănuielile nu au putut fi în 
întregime risipite. în presa 
britanică este larg răspîn- 
dită părerea că „indiscrețiile
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ridicate recent la întrunirea 
C.E.E. de la Luxemburg și, 
îndeosebi, după proaspăta și 
încă actuală „afacere Chal
font". Unele indiscreții stre
curate în cadrul unor con
vorbiri confidențiale ale 
lui Chalfont cu ziariștii par 
să fi dezvăluit intenția Lon
drei de a-și reconsidera po
litica față de Europa, ca 
represalii în eventualitatea 
că Franța va împiedica din 
nou intrarea Marii Britanii 
în Piața comună.

Dezmințirile oficiale 
fost categorice, ministrul 
externe George Brown

au 
de

a

au fost probabil caloulate" 
(„Guardian") și că ele ar fi 
fost destinate în mod deli
berat publicității în presă. 
„Financial Times" adaugă 
noi presupuneri : „Se pare 
că însuși primul ministru ar 
putea fi acela care dă greu
tate acestor reflecții".

Potrivit acestor păreri ar 
însemna, în primul rînd, că 
există o preocupare serioasă 
de a căuta alternative la 
Piața comună, concluzie 
considerată ca perfect logi
că dacă se ține seama că 
puțini mai sînt acei care 
încă speră într-o schimbare

a poziției franceze. Pentru 
unii este, de pildă, pe deplin 
edificatoare ultima declarație 
a președintelui de Gaulle 
care nu oferă candidaților 
vest-europeni, deci nici Ma
rii Britanii, decît perspectiva 
„unei asocieri" la Piața co
mună. în cercurile partidu
lui laburist este semnalată o 
înmulțire, a glasurilor care 
cer îndreptarea eforturilor 
spre elaborarea unor alter
native constructive la C.E.E., 
iar unii sînt de părere că 
ideile expuse în mod confi
dențial de lordul Chalfont 
ar trebui de fapt dezbătute 
în mod public și cu glas tare. 
„Fără îndoială — scrie săp
tămânalul „Tribune" — vor 
continua dezmințiri frene
tice. Dar dacă, după cum 
este probabil, cele spuse <' 
lordul Chalfont reprezintă 
prima nouă concepție 
vernului, care acum î 
că drumul spre Europa este 
închis, atunci ele trebuie sa
lutate". De aceeași 1 
este și săptămînalul „News 
Statesman", care scrie 
„Nu are sens să ne ] 
zăm politica externă și să ne 
răsturnăm economia 
scopul de a intra în 
comună".
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• Demonstrații la Tokio ® Trei miniștri

demiși în Burundi ® Concursul interna

țional de vioară ,,Henryk Wienîawski“

Aproximativ 100 000 de 
siudenți și muncitori au ma
nifestat duminică la Tokio 
împotriva apropiatei vizite a premieru
lui japonez, Eisaku Sato, în Statele U- 
nite ale Americii, unde va avea con
vorbiri cu președintele Johnson în le
gătură cu relațiile reciproce — anunță 
agenția France Presse. Manifestânții au 
cerut abrogarea, tratatului de securitate . 
americano-japonez și restituirea ime
diată a insulelor Bonin și Okinawa.

Un avion Caravelle, a- 
paiținînd companiei aeriene 
spaniole „Iheria", s-a pră
bușit «îmbată în apropierea lo
calității Fernhurst din Anglia. Toți 
cei 30 de pasageri aflați la bondul a- 
vionului, precum și cei șapte membri 
ai echipajului au murit.

Municipalitatea din 
Florența a anunțat bi
lanțul lucrărilor de re
staurare care s_au desfășurat 
în acest oraș în urma inundațiilor 
catastrofale din 4 noiembrie 1966. 
Un număr de 241 de mari picturi 
pe lemn au fost restaurate, cu 
excepția celebrului Christ al lui 
Cimabue. Picturile de pînză au 
fost, de asemenea, toate restau
rate. Specialiștii au detașat 1 800 
de metri pătrați de frescă pe care 
au aplicat-o din nou. Toate sculp
turile în marmură au fost, de a- 
semenea, curățate și reamplasate.

Cum a sucombat
telecentrul
de la Keflavik

pentru 
„wes- 
și-au 

carac-

Cu ani in urmă, la instalarea 
bazei militare americane in 
Islanda s-a prevăzut, printre 
accesorii, și un centru de ra
dio și televiziune, ale cărui e- 
misiuni ar fi trebuit — după 
cum reiese din declarațiile or
ganizatorilor — să procure 
cîteva clipe de destindere sol- 
daților americani aflați la „da
torie", departe de patrie.

Telecentrul de la Keflavik a 
început'să funcționeze in 1961. 
Debutînd cu reclame 
wisky și eu atracțiile 
tern"-urilor, emisiunile 
schimbat pe nesimțite
terut propagind intens politica 
administrației S.V.A. în mod 
practic, telecentrul ținea sub 
influenta sa un teritoriu in 
care era concentrată trei sfer
turi din populația țării. Ziare
le islandeze au relatat nume
roase exemple demonstrind 
influența nefastă a acestei ac
țiuni propagandistice in rîndu- 
rile tinerei generații. Un ziar 
arată că lucrurile gu ajuns 
pînă acolo incit intr-o școală 
din Reykjavik, un profesor, în- 
trebind pe un elev „cine e 
președintele Islandei ?“, acesta, 
sub obsesia emisiunilor dirija
te de la Keflavik, a răspuns 
cu seninătate : „Lyndon John
son".

Asemenea fapte au generat 
in rindurile populației nemul
țumiri și proteste care au de-

venit tot mai intense. Radio-ul 
și presa islandeză puneau cu 
tot mai multă insistență sub 
semn de întrebare bunele in
tenții ale emisiunilor ameri
cane care inundau țara. Nume
roase personalități au luat ati-. 
tudine publică : „S.U.A. — de
clara secretarul Tribunalului 
suprem al Islandei — au pă
truns in viața noastră obșteas
că, creînd un caz fără prece
dent în istoria țării". Telecen
trul de la Keflavik a devenit 
obiectul unor vii discuții în 
parlament.

Sub presiunea opiniei publi
ce, guvernul islandez s-a vă
zut nevoit, în cele din urmă, 
să ceară comandamentului 
bazei militare de la Keflavik 
încetarea emisiunilor sale de 
radio și televiziune. Așa incit, 
după un an de proteste și o- 
probriu general, telecentrul res
pectiv a trebuit să-și înceteze 
activitatea. Intr-o rezoluție a 
„Asociației adversarilor ocupa
ției", dată recent publicității 
la Reykjavik, se relevă însă 
că dispariția nedoritelor unde 
propagandistice este „numai 
o latură a problemei" care 
frămîntă in prezent pe cetă
țenii islandezi. Trupele ame
ricane — menționează cu re
proș rezoluția — se mai gă
sesc încă în Islanda.

Ambrozie MUNTEANU

(Urmare din pag. I)
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Președintele Republicii 
Burundi, colonelul Micom- 
bero, a demis trei miniștri 
și un număr de înalți funcționari de 
stat, anunță postul de radio Bujum
bura. Au fost demiși ministrul econo
miei și finanțelor, ministrul justiției și 
ministrul lucrărilor publice. în decret 
nu sînt menționate cauzele acestor de
miteri.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Albania a dat 
publicității o declarație în 
care condamnă intensificarea bombar
damentelor aviației americane asupra 
capitalei R. D.. Vietnam, Hanoi. în de
clarație se arată că bombardarea repe
tată a Hanoiului și a împrejurimilor 
sale, paralel cu sporirea neîncetată a 
efectivului trupelor americane stațio
nate în Vietnamul de sud fac parte din 
planul S.U.A. de escaladare continuă a 
războiului din Vietnam. Exprimîndu-și 
convingerea că victoria finală va apar
ține poporului vietnamez, Ministerul A- 
facerilor Externe al R.P. Albania își 
reafirmă sprijinul față de lupta dreaptă 
a eroicului popor vietnamez.

Premiera iilmuiui „10 ani 
ai erei cosmice", care °8lin- 
dește momentele principale ale cer
cetărilor sovietice în spațiul cosmic, a 
avut loc la Moscova. Un deosebit in
teres prezintă secvențele documentare 
realizate în timpul aselenizării line și 
diferite scene filmate de cosmonauți.

Kstâzi se deschide 
la Poznan tradiționalul 
Concurs internațional de 
vioara „Henryk Wie- 
niawski",cea mai mare 
nifestare poloneză de acest 
organizată o dată la cinci 
La concursul din acest an
participa 22 de tineri virtuoși ai 
viorii din șapte țări.

ma-
gen, 
ani. 
vor

laminorul tie la Kremikovți
în R. P. Bulgaria 

s-a sărbătorit ieri, 
într-un cadru festiv, 
„Ziua metalurgistu
lui". Evenimentul a 
prilejuit o dublă sa
tisfacție constructori
lor și siderurgiștilor 
de la marele Combi
nat metalurgic ,,Kre- 
mikovțî", situat în a- 
propierea Sofiei, o- 
biectivul nr. 1 al ac
tualului plan cincinal 
al Bulgariei. Căci ieri 
a fost inaugurată aici 
intrarea 
a unui 
biectiv 
de 1 700

în hala lungă de 
aproape 800 de metri, 
care adăpostește com
plexul de laminare, 
lingourile de oțel sînt 
transformate in zeci 
de profile felurite, în 
funcție de necesități
le industriei construc
toare de mașini. La

acest obiectiv, con
struit intr-un timp 
record de numai doi 
ani, s-ati folosit nu 
mai puțin de 30.000 
tone de mașini și uti
laje și aproape 6 000
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în funcțiune 
important o- 
— laminorul 
mm.

tone de cabluri și in
stalații. electrice. La
minorul cuprinde 85 
de agregate, aproape 
toate operațiunile de 
producție fiind auto
matizate.

„Laminorul pe 
care l-ați vizitat azi
— ne spune inginerul 
Gheno Ghenov, di
rectorul combinatului
— este dotat cu ulti
mele cerințe ale teh-

i

nicii și va livra e- 
conomiei naționale, 
pînă la sfîrșitul lui 
decembrie a acestui 
an, 150 000 tone de 
tablă în rulouri de 
2—12 mm. Prin intra
rea lui în funcțiune, 
se încheie ciclul me
talurgic : minereu — 
fontă — oțel — lami
nate. Aceasta mar
chează, totodată, ter
minarea lucrărilor 
celei de-a doua etape 
de construcții a com
binatului, care con
stituie un obiectiv de 
importanță majoră 
pentru economia bul
gară".

Se prevede cs ti 
anii următori, la 
„Kremikovțî" să se 
construiască și alte 
laminoare pentru pro
ducerea de profile 
medii, țevi cu dianie- 
tre mai mari, ca și 
secții pentru lamina
rea tablei.

MAȘINA DE CALCUL
CU TRANZISTOR»

CORESPONDENȚA DIN PEKIN DE LA I. GALAȚEAN^

introducerea tehnicii noi, con
struirea de mașini și aparate cu 
performanțe superioare, perfecțio
narea utilajelor existente constituie

tifăți suficiente de alimente (anual se 
cheltuiesc sume considerabile pentru 
importuri), industria nu e aprovizionată 
cu volumul necesar de materii prime 
agricole. Se adaugă apoi faptul că re
lațiile sociale din mediul rural, domi
nate de att^B»jternicia moșierilor, pe de 
o parte, și starea de dependență a ță
ranilor, de alta, amenință cu crearea 
unor focare de tensiune socială. încă 
acum trei ani a fost elaborat un așa- 
numit „estafuto da terra" (statutul pă- 
mîntuiui), care preconiza modificări în 
regimul de proprietate agrară, inclusiv 
dreptul de expropriere a latifundiilor 
neproductive. Soarta acelui program s-a 
dovedit din cele mai vitrege căci sub

istive, majoritatea gospodăriilor țără
nești sînt și ele neproductive fiindcă nu 
dispun nici de suprafețe, nici de mij
loace fehnice necesare pentru a prac
tica o agricultură modernă. Dacă la as*a 
adăugăm numărul mare de țărani lipsiți 
de pămînt (recensămînful îi cuprinde nu
mai pe proprietari) reiese limpede gra
vitatea situației căreia autoritățile fede
rale îi schițează acum soluții.

Din cele vreo 80 de teze însușite cu 
caracter de rezoluții de către reuniunea 
de la Rio, una reprezintă o recoman
dare oficială și se numește „necesita
tea ocupării raționale a latifundiilor ne
productive, ca prim pas spre reforma 
agrară". Din cît se vede, formularea 
nu sugerează urgență. In genere, guver
nul abordează problema restructurării

nereuri strategice, în primul rind radio
active, și la trimiterea lor spre exterior. 
Chiar în aceste zile, o comisie parla
mentară de investigații a invitat pe 
nord-americanul Stanley Amos Selling 
să explice prin ce modalități a reușit să 
devină proprietar a 650 000 (șase sute 
cincizeci de mii I) hectare de pămînt — 
suprafață de peste trei ori mai mare 
decît a statului Guanabara — sau, dacă 
comparăm cu unități geografico-ad- 
ministrative din patria proprietarului, 
atunci „imperiul" său brazilian depă
șește în dimensiuni state ca Delaware, 
Rhode Island sau districtul Columbia. 
Depozițiile lui Amos Selling sînt deose
bit de edificatoare și prin ceea ce afir
mă, și prin ceea ce ascund. Ele au pro
vocat de pe acum un veritabil scandal

„Lichidarea paradoxului"
gestiunea trecută a circulat îndelung 
prin toate forurile puterii executive și 
legislative pentru a suferi schimbări, ca 
plnă la urmă un singur punct al său să 
fie transpus pe terenul practicii : punc
tul care prevedea inventarierea proprie
tăților agrare. Operația de inventariere, 
considerată drepi cea mai completă din 
cîte s-au realizat vreodată în Brazilia, 
oferă date elocvente privitoare la ana
cronismul structurii agrare a țării. Ast
fel, la reuniunea de la Rio, agronomul 
David Felinfo Cavalcanti informa, pe 
baza datelor furnizate de recensămînt, 
că „din cele 3 500 000 de proprietăți 
recenzate prin declarații ale proprietari
lor, un număr de 2 100, reprezentînd 
doar 0,6 la sută din total, ocupă 20 la 
sută din suprafața înregistrată". Se con
stată apoi existența a 300 de superlati- 
fundii ce ocupă un teren de 27 mili
oane de hectare.’ In același timp, 75 la 
sută din numărul proprietăților sînt ca
lificate drept „minifundii" (adică gos
podării mici, insuficiente), care ocupă 
numai 15 la sută din aria totală a pro
prietăților agrare. Rezultă că dacă lati
fundiile sînt în cea mai mare parte ne
productive, fie din pricina factorilor eco
logici, fie mai ales din interese specu-

agrare cu multă precauție, afirmînd că 
realitățile braziliene impun elaborarea 
de măsuri „graduale" și adaptate parti
cularităților proprii. In orice caz, după 
o pauză de trei ani, cercurile oficiale 
repun pe tapet reforma agrară ca un 
obiectiv politico-economic.

Dezbaterea problemei în acest mo
ment are însă la rădăcină și altceva : 
neliniștea crescîndă a autorităților fede
rale față de dimensiunile căpătate de 
un fenomen mai vechi, și anume, con
centrarea de imense suprafețe de teren 
în mîinile străinilor, în marea lor majori
tate nord-americani. In repetate rînduri, 
reprezentanți ai opiniei publice, inclu
siv deputați aparținînd grupării oficiale 
„Arena", au denunțat fenomenul ca pe
riculos pentru siguranța națională, în 
afară de inconvenientele de ordin eco
nomic. Presa publică continuu informații 
din care reiese că în statele Goias, 
Mato Grosso, Amazonas, Maranhao și 
Para trusturile străine cumpără masiv su
prafețe de pămînt fie direct, fie prin 
intermediul unor firme sau persoane 
„juridicește" braziliene. Marea majori
tate a proprietarilor nu utilizează deloc 
aceste pămînturi pentru agricultură, ci 
se mărginesc la extracția ilegală de mi-

public. Acuzațiile de exploatare ilicită de 
minereuri le neagă, firește, și în aceas
tă privință nu se deosebește de alți 
concetățeni ai săi care au mai fost inte- 
rogați pe tema asta. Dar portretul afa
cerilor sale are și laturi originale. Așa, 
de pildă, recunoaște că, deși a cum
părat primele proprietăți încă în 1959, 
pînă acum nu a plătit nici un impozit 
către fiscul brazilian. Mai mult, declara 
că nici nu va plăti, fiindcă „în calitate 
de cetățean american nu am această 
obligație decît față de guvernul meu". 
A cumpărat pămînturi și cu 200 cru
zeiros hectarul, adică cu mai puțin de 
zece cenți (un dolar este egal cu 2700 
cruzeiros). Specialiștii din comisia de 
investigații consideră că multe din ac
tele prezentate sînt false. Acuzatul nu 
recunoaște, dar spune totodată că „dacă 
guvernul brazilian ar proceda la o cer
cetare profundă, ar descoperi că com
petitorii mei (adică ceilalți proprietari 
de pămînturi nord-americani) operează 
cu acte complet nereglemenfare". Ad
mite că, înainte de a cumpăra pămîntu- 
rile, a efectuat studii aerofotomefrice 
cu aparate detectoare utilizate de ar
mata S.U.A, Se laudă că firma sa este

sprijinită de marele grup monopolist 
al Rockfellerilor. In genere, episodul 
cu Amos Selling dezvăluie brazilieni
lor încofro țintesc interesele străine ; 
fiindcă Selling nu e nici pe departe 
singurul. Există proprietăți străine și mai 
mari. Firma „Brazii Land Catle Packing" 
dispune de colosala suprafață de 
2 888 053 hectare, „The Brazilian meat 
Company" — 850 000, „Lancashire Inc.” 
657 000, pentru a aminti numai pe cele 
mai cunoscute. Zona diamantiferă To- 
catins a fost achiziționată aproape în 
întregime de „United States Brazil" 
(USABRA). In lumina puținelor cifre de 
mai sus devine explicabilă neliniștea 
brazilienilor. Ziarul „Ultima Hora" scria 
recent : „Rămîne în picioare Valabilitatea 
avertismentului lansat de profesorul Ar
tur Reis (fost guvernator al statului Ama
zonas) în sensul că dacă nu se vor lua 
măsuri din timp, ne-am putea trezi la 
un moment dat cu o parte a teritoriului 
național în afara controlului nostru". 
Senatorul Enrico Resende, vice-liderul 
grupării oficiale „Arena" în cadrul Se
natului, afirma deunăzi că „problema 
suprafețelor mari de pămînt aparținînd 
străinilor e gravă și soluționarea ei va 
presupune probabil prima alternativă a 
constituției promulgate în ianuarie a.c.". 
Surse autorizate informează că această 
problemă a fost abordată la ultima reu
niune a consiliului siguranței naționale, 
care ar urma să anuleze concesiile fun
ciare acordate străinilor — în ciuda 
acordurilor anterioare privind „garanta
rea investițiilor în zone socotite de in
teres pentru siguranța națională", adică 
zonele din centrul și nordul țării unde 
se concentrează cele mai mari proprie
tăți străine.

Sub toate aspectele „ocuparea eco
nomică efectivă a teritoriului" este o 
problemă complexă și dificil de soluțio
nat, în primul rînd fiindcă în calea ei 
stau puternice interese autohtone și stră
ine — binomul „oligarhie funciară” + 
„capital monopolist străin". Pe de altă 
parte, tărăgănarea rezolvării promite 
riscuri prea mari ca să poată fi conti
nuată. încă cu destulă timiditate, gu
vernul încearcă să înfrunte situația. Dacă 
natura și limitele soluțiilor preconizate 
formează obiect de controverse în rîn- 
dul sectoarelor opoziționiste, se recu
noaște însă ca pozitivă intenția de a 
mișca lucrurile din loc în acest domeniu 
atît de important pentru interesele na
ționale ale Braziliei.

obiedive permanente pentru cerce
tătorii și colectivele de tehnicieni și 
muncitori chinezi. în ultimul timp, 
presa a informat pe larg despre 
două din cele mai importante reali
zări în acest domeniu.

Institutul de tehnologie a mașini
lor de calcul al Academiei de știin
țe a construit o mașină de calcul 
tranzistorizată, universală, de mari 
proporții. Se apreciază că ea întru
chipează cele mai noi realizări din 
domeniul electronicii semiconducto- 
rilor, aparatelor de precizie și de 
calcul. In cadrul institutului au fost 
construite în ultimii ani cîteva ma
șini mari de acest gen, iar probele 
la care a fost supus ultimul tip au 
fost trecute cu succes, acesta rezol- 
vînd multiple probleme practice 
complicate, legate 
construcții, cercetări științifice și 
proiectări. Relevînd calitățile noii 
mașini, presa arată că ea va aduce 
însemnate contribuții la moderni
zarea industriei, agriculturii, știin
ței și tehnicii chineze.

Știrea privind cea de-a doua 
realizare parvine de la uzina de uti
laj greu din Șanhai, unde a fost 
construit, intr-un timp record și cu 
minimum de cheltuieli, cel mai 
mare cuptor de tratamente termice 
cu schimbarea frecvenței din China. 
Metoda tratamentelor termice cu 
schimbarea frecvenței a fost in
trodusă pentru prima dată în țară 
la o uzină similară din Șenian.

înalt de zece metri, cuptorul 
poate trata lingouri de mari di
mensiuni — doi metri în diametru, 
cinci-șase metri în lungime și care 
cîntăresc peste o sută de tone; ca 
atare, el este deosebit de necesar 
pregătirii unor astfel de lingouri, 
pentru laminarea lor la rece de că
tre bluminguri uriașe în vederea 
obținerii de plăci din oțel aliat. 
Comparat cu instalațiile obișnuite 
de același fel, noul cuptor este 
simplu în ce privește procesul teh
nic, asigură o calitate superioară a 
materialelor prelucrate, reduce la 
jumătate timpul de producție, iar 
cheltuielile — cu două treimi. Pro
iectul a fost prezentat în toamna 
anului trecut, iar construirea cup
torului a durat numai zece luni.

Noile realizări vor aduce o con
tribuție prețioasă la îndeplinirea 
unor importante sarcini trasate de 
cel de-al treilea plan cincinal al 
R. P. Chineze.

de producție,
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