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Mesajul C. C. al P. C. R., Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România cu prilejul semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 

t

Tovarășului L. I- BREJNEV, Secretar general al C.C. al P.C.U.S.

ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ 
SEMICENTENARULUI MARELUI OCTOMBRIE

în timpul adunării festive din sala Palatului Foto : Gh. Vințilă

Luni seara, în sala Palatului 
Republicii Socialiste România 
a avut loc adunarea festivă or
ganizată de Comitetul orășe
nesc București al Partidului 
Comunist Român, Comitetul 
Executiv al Sfatului popular 
al orașului București și Consi
liul General A.R.L.U.S., cu pri
lejul semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Fundalul scenei, drapat în 
roșu, era pavoazat cu portretul 
lui Vladimir Hid Lenin, ală
turi de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Uniunii Sovietice și urarea : 
„Trăiască a 50-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie". De-o parte și de 
alta a scenei erau înscrise da
tele festive : 1917—1967.

Întâmpinați cu vii aplauze de 
asistență, în prezidiu au luat 
loc tovarășii Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 

. Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, Du
mitru Popa, Ion Cosma, Gheor
ghe Vasilichi, Gheorghe Stoica, 
Ludovic Takacs, acad. Petre 
Constantinescu-Iași și acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
general colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate, George 
Macovescu, prim adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, Mircea Angelescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., Ioana Cela 
Boga, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor, 
Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Hie Gheor
ghiu și Mihali Fekete, veterani 
ai mișcării muncitorești din 
țara noastră care au partici
pat la luptele pentru apărarea 
Puterii Sovietice, artistul po
porului Costache Antoniu, 
Floarea Uță, țesătoare la Uzi
nele textile „7 Noiembrie", și 
Marin Ionescu, sudor ia uzine
le „23 August".

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, Ivan Grigorovici 
Kovali, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Tad- 
jikă, conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
române, care se află în țara 
noastră, precum și cosmonau
tul Pavel Popovici.

(Continuare în pag. a V-a)
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Cuvîntorea lui A. V. 
Basov, ambasadorul

Uniunii Sovietice 
la București

Cuvintarea tovarășului Chivu Stoica

NICOLAF, CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român6 noiembrie 1967

Tovarăși,împreună cu popoarele Uniunii Sovietice, cu masele muncitoare și forțele progresiste de pretutindeni, poporul român sărbătorește semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment crucial în istoria universală.în urmă cu jumătate de secol, proletariatul, masele muncitoare din Rusia țaristă, sub conducerea încercată a partidului bolșevic, întemeiat de Lenin, pecetluiau soarta lumii vechi, a dominației burgheziei și moșierîmii pe a șasea parte a globului terestru. Victoria revoluției, făurirea primului stat din lume al muncitorilor și țăranilor au inaugurat procesul ireversibil al revoluțiilor proletare, al apariției și afirmării noii orînduiri, deschizând întregii umanități perspectiva luminoasă a socialismului.Revoluția din Octombrie a constituit o confirmare strălucită a vitalității ideilor lui Marx. Engels și Lenin, a capacității clasei muncitoare — cea mai înaintată forță a societății — de a conduce cu succes lupta maselor populare pentru înlăturarea nedreptății sociale și instaurarea unei orînduiri în care să domnească munca, egalitatea, libertatea.Victoria dobândită cu grele jertfe de proletariatul și masele asuprite din vechea Rusie a descătușat uriașele energii ale oamenilor muncii, le-a oferit posibilități și condiții noi de manifestare a inițiativelor și talentelor lor creatoare, dezvăluind astfel unul din izvoarele esențiale ale forței și superiorității socialismului fată de orînduirile precedente.Printr-o muncă entuziastă, plină de abnegație și spirit de sacrificiu, oamenii sovietici au apărat cuceririle revoluționare, au învins uriașele dificultăți care au rezultat din nivelul scăzut al forțelor de producție moștenite de la regimul tarist, precum și din ostilitatea imperialismului, greutățile generate de complexitatea problemelor făuririi noii orînduiri sociale. Popoarelor sovietice și partidului lor comunist le revine meritul istoric de a fi asigurat pentru prima oară în lume — mergînd pe căi neexplorate —- victoria socialismului, îmbogățind astfel cu noi și valoroase concluzii teoria și practica revoluționară.La baza dezvoltării multilaterale a statului sovietic s-a aflat politica de industrializare socialistă. Experiența Uniunii Sovietice, iar ulterior experiența altor țări socialiste, a demonstrat importanța esențială a industrializării pentru făurirea rinei baze tehnice-materiale modeme, pentru ridicarea tuturor ramurilor economiei, întărirea independenței naționale și a capacității de apărare a țării, îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al maselor, asigurarea progresului general al societății.Pe baza traducerii în viață a planului cooperatist-leninist, s-a rezolvat una din problemele esențiale ale construcției socialiste într-o țară cu o țărănime numeroasă — trecerea micilor gospodării țărănești pe făgașul socialismului. Agricultura sovietică a fost înzestrată cu o puternică bază tehnică.Succesele repurtate în economie au constituit temelia creșterii bunăstării materiale și culturale a celor 

ce muncesc. Orînduirea socialistă a transpus în viață dreptul cetățenilor la muncă, odihnă și învățătură, a deschis larg în fața oamenilor muncii porțile științei și culturii. An de an au fost alooate fonduri considerabile pentru construcția de școli și universități, instituții de știință și artă, pentru lărgirea fondului de locuințe, pentru ocrotirea medicală și asistența socială.Noua orînduire socială a trecut cu succes examenul greu al celui de-al doilea război mondial, dovedindu-și în mod strălucit trăinicia și invincibilitatea. Prin lupta lor eroică și înaltul spirit de sacrificiu, popoarele sovietice au adus contribuția hotărâtoare la zdrobirea Germaniei naziste, la salvarea civilizației mondiale de barbaria hitlerismului, cîș- tigînd recunoștința tuturor celor cărora le sînt scumpe idealurile progresului și democrației, libertății, independenței și păcii popoarelor.în anii postbelici, în pofida uriașelor pierderi și distrugeri suferite, poporul sovietic, mobilizîndu-și toate forțele și energiile, a reușit să înlăture rănile pricinuite de război ; economia a atins, într-o perioadă scurtă, nivelul antebelic, au fost create condiții pentru obținerea unor noi victorii în dezvoltarea economiei și culturii.La 50 de ani de la Revoluția din Octombrie, Uniunea Sovietică se prezintă ca o mare putere economică, politică și militară. Dînd a- proape o cincime din producția industrială mondială, ea ocupă în prezent al doilea loc în lume și primul în Europa în rîndul statelor industriale dezvoltate.Pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice au apărut noi centre industriale, s-au înălțat mii de fabrici, uzine, centrale electrice, au fost create ramuri noi ale industriei și tehnicii moderne. O dezvoltare continuă cunosc, de asemenea, celelalte ramuri ale economiei naționale.De o înaltă apreciere se bucură realizările remarcabile ale oamenilor de știință sovietici în domenii hotărâtoare ale progresului teh- nico-științific mondial — în energetică și construcții hidrotehnice, în construcția de rachete și în as- tronautică, în cercetarea Cosmosului, în folosirea energiei nucleare. Asemenea realizări, ca lansarea primului satelit al Pămîntului și a primului om în Cosmos, așezarea lină pe planeta Venus a stației a- utomate „Venus-4", precum și recenta experiență reușită de joncțiune automată a unor sateliți a- flați pe orbită reprezintă succese strălucite ale științei și tehnicii sovietice, dovadă a forței creatoare a socialismului, a perspectivelor pe care acesta le oferă materializării celor mai îndrăznețe visuri ale o- menirii.Desfășurînd o amplă activitate constructivă, poporul sovietic înfăptuiește în prezent programul e- laborat de Congresul al XXIII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice pentru construirea societății comuniste, pentru ridicarea continuă a țării pe noi culmi ale progresului.Poporul român se bucură din toată inima de marile realizări obținute de Uniunea Sovietică, vă- zînd în acestea o contribuție de însemnătate deosebită la întărirea sistemului mondial socialist,. la 

creșterea influenței și prestigiului socialismului în lume, la consolidarea forțelor antiimperialiste de pretutindeni, la lupta pentru triumful cauzei păcii.Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, comuniștii din România, întregul nostru partid și popor adresează Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, popoarelor sovietice, cele mai calde felicitări și salutul lor frățesc.Avîntul revoluționar din numeroase țări, generat și amplificat de ascuțirea contradicțiilor economice, sociale și politice interne, de gravele consecințe ale primului război mondial, a găsit în victoria celei dintîi revoluții socialiste din lume un puternic factor stimulator. Răsunînd ca o înflăcărată chemare la luptă pentru idealurile eliberării sociale și naționale, ideile lui Octombrie au însuflețit pe cei exploatați și asupriți, forțele democratice și progresiste de pe toate continentele. Revoluțiile proletare și intensificarea acțiunilor muncitorești dintr-o serie de țări capitaliste, revoltele anticolonialiste ce au avut loc în Asia zguduiau edificiul lumii vechi. Lupta pentru revendicări economice și politice, împletită cu o profundă acțiune de clarificare ideologică, reflecta maturizarea continuă a mișcării muncitorești.în fața atacului furibund al reac- țiunii interne și al intervenționiș- tilor imperialiști, care urmăreau sugrumarea în fașă a tinerei puteri sovietice, clasa muncitoare internațională, opinia publică progresistă mondială s-au ridicat cu vigoare în sprijinul cuceririlor Marelui Octombrie. Valul de greve și demonstrații, trimiterea de ajutoare materiale, participarea luptătorilor și unităților organizate ale muncitorilor din multe țări, alături de Armata Roșie, la apărarea cuceririlor revoluției, acțiunile de sabotare a transportului de arme și echipament destinat forțelor contrarevoluționare erau tot atîtea manifestări ale solidarității active a proletariatului internațional cu frații săi de clasă din Rusia.Revoluția socialistă rusă victorioasă a avut un larg și profund ecou în România. Purtătoare a unor bogate tradiții de luptă de peste o jumătate de veac și aflată în plină efervescență revoluționară, mișcarea muncitorească și socialistă din țara noastră a salutat cu deosebită căldură evenimentele din Rusia. Muncitorimea, cercurile democratice și progresiste, reprezentanți de vază ai intelectualității și-au manifestat simpatia și sprijinul față de Revoluția din Octombrie. Lozinca „Jos mîinile de pe Rusia Sovietică !“ a devenit una din cele mai populare în rândurile maselor muncitoare. în numele acestei solidarități au avut loc la București și în celelalte centre ale țării greve, demonstrații și alte acțiuni de protest, care îmbinau revendicările economice și politice ale proletariatului cu afirmarea ho- tărîtă a spiritului său internaționalist de sprijinire și apărare a revoluției ruse. în 1918, Partidul Socialist din România declara că „este solidar cu Partidul Comu- 
(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășului N. V.

Tovarășului A. N.Dragi tovarăși.Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm un frățesc salut și calde felicitări, dumneavoastră, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Sovietului Suprem și Guvernului Sovietic, tuturor comuniștilor, popoarelor Uniunii Sovietice.Eveniment de însemnătate epocală în istoria universală, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a deschis era revoluțiilor proletare, a trecerii de la capitalism la socialism, a stimulat spiritul revoluționar al clasei muncitoare, al maselor largi populare de pe toate meridianele globului, în lupta lor pentru realizarea aspirațiilor de libertate și progres, pentru eliberarea socială și națională.Prin munca sa eroică și plină de abnegație, înfrîn- gînd nenumărate greutăți, poporul sovietic, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a construit societatea socialistă, a asigurat înaintarea statului sovietic pe calea progresului multilateral economic, social-politic, științific și cultural. Trăinicia orînduirii socialiste a fost verificată cu succes în anii de grele încercări ai Marelui Război de Apărare a Patriei. Purtînd greul războiului, aducînd contribuția hotărîtoare la zdrobirea fascismului — dușmanul popoarelor și civilizației — Uniunea Sovietică a câștigat pentru totdeauna recunoștința întregii omeniri.în cele cinci decenii care au trecut de la victoria Revoluției din Octombrie, U.R.S.S. s-a transformat

Delegația română condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a depus o coroană de flori 

la Mausoleul lui LeninMOSCOVA 6. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul

Ședința solemnă de la Moscova
-> •>MOSCOVA 6. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La 6 noiembrie, în Sala Congreselor din Kremlin a avut loc ședința solemnă a Comitetului Orășenesc Moscova al P.C.U.S. și Sovietului Orășenesc Moscova de deputății ai oamenilor muncii consacrată celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. La ședință au participat veterani ai Revoluției și ai celui de-al doilea război mondial, oameni ai muncii, oameni de știință și cultură, reprezentanți ai vieții publice.în prezidiu au luat loc Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători de partid și de stat sovietici. împreună cu conducătorii altor delegații invitate la sărbătorirea semicentenarului, în prezidiu au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer. în sală se aflau ceilalți membri ai delegației de partid și guvernamentale române și ai delegațiilor organizațiilor de masă și obștești din România invitate să ia parte la manifestările care se desfășoară în U.R.S.S cu prilejul sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.La ședința solemnă a luat cu- vîntul Alexei Kosîghin. El a declarat că jubileul Revoluției din Octombrie s-a transformat într-o săr-

IAȘI,

Construcția unui 

nou microraionîn cel mai nou și mai întins cartier de locuințe ieșean — Tătărași — a început construcția microraionului 3, ce va cuprinde blocuri cu 4—10 etaje, în- sumînd 3 670 de apartamente, întrebuințarea în mare măsură, la construcția noilor blocuri, a cofrajelor glisante va facilita scurtarea termenului de execuție, în perimetrul noului microraion s-a deschis, de asemenea, șantierul unui liceu cu 16 săli de clasă. Tot aici se vor înălța un mare complex comercial și diverse clădiri social-culturale. Noul cartier va totaliza în final aproape 8 000 de apartamente. (Agerpres).
mu

PODGORNII, Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U. R.S.S.

KOSÎGHIN, Președintele Consiliului de Miniștri al U. R.S.S.într-o putere economică de prim rang, obținînd succese remarcabile în dezvoltarea industriei și agriculturii, în creșterea forțelor de producție și a nivelului de trai al oamenilor muncii, în progresul științei și tehnicii, în cucerirea Cosmosului. în _ prezent popoarele sovietice obțin succese de seamă în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S., în opera de construire a comunismului.Poporul român se bucură din toată inima de marile realizări ale U.R.S.S., văzînd în ele o contribuție din cele mai însemnate la întărirea forței economice, politice și militare a sistemului mondial socialist, la creșterea influenței socialismului, la apărarea păcii în lume.Acordăm o înaltă prețuire prieteniei frățești dintre popoarele noastre, prietenie cu vechi și bogate tradiții. Unite prin comunitatea de orînduiri sociale, prin țelurile luptei pentru triumful socialismului și comunismului, țările noastre înfăptuiesc o largă colaborare pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, cultural; se extind legăturile frățești între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Avem ferma convingere că relațiile dintre partidele și țările noastre, bazate pe principiile marxism-leni- nismului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor român și sovietice, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei generale a socialismului și păcii. La gloriosul jubileu al Marelui Octombrie, urăm din toată inima popoarelor sovietice noi și tot mai mari succese în măreața operă de construire a societății comuniste, în lupta pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume.
CHIVU STOICA 

Președintele 
Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a depus la 6 noiembrie o coroană de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin.

bătoare strălucită a oamenilor sovietici, a popoarelor din țările socialismului, a întregii omeniri progresiste, a prilejuit o trecere în revistă impresionantă a cuceririlor și succeselor poporului sovietic și ale gloriosului său partid comunist. Răsturnarea puterii capitalului și instaurarea dictaturii proletariatului în Uniunea Sovietică, a spus el, au constituit o cucerire de însemnătate istorică mondială a partidului nostru și a maselor revoluționare din patria noastră.Cel mai important rezultat al luptei și muncii pline de abnegație a muncitorilor, țăranilor și intelectualității sovietice constă în victoria deplină, definitivă a socialismului, în construirea cu succes a societății comuniste. Una din cele mai mari cuceriri ale Revoluției din Octombrie este înlăturarea asupririi și inegalității naționale din U.R.S.S., stabilirea de relații de prietenie și frăție între toate popoarele statului sovietic.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a declarat apoi că socialismul a demonstrat în practică a fi o orînduire socială înaintată, asigură dezvoltarea impetuoasă și multilaterală a forțelor de producție, pune în slujba poporului toate cuceririle culturii materiale și spirituale, creează condițiile pentru participarea activă a oamenilor muncii în toate sferele activității sociale, pentru adevăra

Tovarășul Dumitru Coliu 
a împlinit 60 de ani

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a adresat tova
rășului Dumitru Coliu, membru su
pleant al Comitetului Executiv alDragă tovarășe Coliu,Comitetul Central al partidului îți adresează calde felicitări cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață.Depunînd o îndelungată activitate în mișcarea muncitorească din România, participînd la lupta revoluționară a clasei noastre muncitoare în anii ilegalității, iar după eliberarea țării îndeplinind sarcini de răspundere încredințate de partid, ai contribuit alături de activul partidului la lupta pentru instaurarea puterii populare, la opera de construire a socialismului în patria noastră.îți urăm, dragă tovarășe Coliu, din toată inima, multă sănătate, fericire, viață îndelungată și noi succese în muncă.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România

Membrii delegației au depus, de asemenea, o coroană de flori la Mormîntul soldatului necunoscut de lîngă zidul Kremlinului.

ta înflorire a personalității umane, transformă pe oamenii muncii în adevărați stăpîni ai țării și soartei lor. în aceasta constă uriașa superioritate a socialismului a- supra capitalismului.Creșterea puterii țării noastre, a întregii comunități socialiste are o însemnătate hotărîtoare pentru schimbarea pe mai departe a raportului de forțe pe arena internațională, în folosul socialismului și crearea condițiilor favorabile construirii comunismului, luptei popoarelor pentru eliberare națională și progres social, a spus Âlexei Kosîghin. Apoi, el a subliniat: toți oamenii de pe pămînt, cărora le este scumpă pacea, pot fi siguri că statul sovietic va sta neclintit de strajă păcii.Poporul sovietic este ferm hotărât ca sub conducerea partidului comunist să îndeplinească pînă la capăt misiunea ce și-a asumat-o — construirea societății comuniste, a spus A. Kosîghin. Avem tot ce ne trebuie pentru construirea societății comuniste.Vorbitorul a relevat că P.C.U.S. consideră construirea comunismului în Uniunea Sovietică ca sarcina internaționalistă cea mai importantă a poporului sovietic, sarcină care corespunde nu numai intereselor sale oi și intereselor întregului sistem socialist mon- 
(Continuare în pag. a V-a)

C.C. al P.C.R., următorul mesaj cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani:
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UNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ SEMICENTENARULUI MARELUI OCTOMRRIE
Cuvintarea

(Urmare din pag. I) nist Rus și cu toate partidele socialiste revoluționare din lumea întreagă".Multi dintre fiii poporului român, aflați în acea perioadă în Rusia, s-au constituit în formațiuni militare revoluționare proprii, s-au încadrat în unitățile internaționale, precum și în rîndurile Armatei Roșii, participînd la apărarea puterii sovietice. Revoluționarii români au luptat cu vitejie pentru cauza socialismului, la Odessa, Poltava, Astrahan, Harkov, Kerson, Mirgorod, Cerkassî, Vinnița, Samara și în alte centre din Rusia, a- jungînd pînă la Omsk și Irkutsk. De partea revoluției s-au situat și marinarii răsculați de pe navele flotei române din Marea Neagră. Toate aceste acțiuni au înscris pagini luminoase de internaționalism proletar, reprezentînd o manifestare vie și emoționantă a prieteniei româno-sovietice.O înaltă cinstire a solidarității internaționaliste a poporului român cu Revoluția din Octombrie o reprezintă recenta decorare cu ordine și medalii ale Uniunii Sovietice a unui număr mare de revoluționari români care au luptat cu arma în mînă pentru apărarea puterii sovietice.Dezvoltarea acestei prietenii a- vea să constituie o trăsătură permanentă a activității Partidului Comunist Român care, chiar la primul său Congres din mai 192Î, în moțiunea „Pentru proletariatul rus", își exprima solidaritatea profundă cu munca și lupta revoluționară a clasei muncitoare din Rusia. în anii cînd partidul a fost obligat de forțele reacționare să-și desfășoare activitatea în ilegalitate, comuniștii, înfruntînd teroarea aparatului represiv al regimului bur- ghezo-moșierese, în lupta pentru interesele fundamentale ale maselor muncitoare din România, pentru triumful idealurilor socialiste, au popularizat în rîndurile poporului român realizările Uniunii Sovietice, au militat pentru o politică de pace și prietenie cu țara vecină de la răsărit.Pentru prietenia dintre România și Uniunea Sovietică, pentru raporturi de bună vecinătate, inclusiv pentru acorduri de asistență mutuală, s-au pronunțat cercurile democratice și progresiste, precum și oameni politici burghezi cu vederi realiste. Personalități eminente ale științei, literaturii și artei românești și-au manifestat simpatia față de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, participînd la activitatea organizațiilor „Amicii U.R.S.S." și „Societatea pentru întreținerea raporturilor culturale dintre România și Uniunea Sovietică".Ideea prieteniei româno-sovietice a fost prezentă în întreaga acțiune desfășurată de mișcarea patriotică, de rezistență națională, condusă de comuniști, în anii întunecați ai dictaturii antonesciene. înfăptuind, sub conducerea partidului comunist, insurecția armată la 23 August 1944, poporul român și-a adus întreaga contribuție la războiul antifascist, participînd cu forțele sale armate și cu eforturile întregii economii naționale alături de țările coaliției antihitleriste. Solidaritatea frățească între poporul român și popoarele Uniunii Sovietice s-a cimentat în lupta dusă cot Ia cot de ostașii români și sovietici împotriva hitlerismului, prin sîn- gele vărsat în comun pentru eliberarea teritoriului țării noastre, apoi dincolo de hotarele patriei, pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la obținerea victoriei finale împotriva fascismului. Prietenia româno-sovietică a căpătat un conținut mai bogat, în noile condiții, cînd poporul român, în frunte cu partidul său marxist-leninist, și-a luat soarta în propriile mîini.între România socialistă și Uniunea Sovietică, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietioe, între popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă continuu legături trainice de prietenie și alianță frățească. An de an s-a întărit colaborarea multilaterală dintre cele două țări, schimburile economice, comerciale și teh- nico-științifice au cunoscut o linie ascendentă. în cuvîntul de salut pronunțat la ședința solemnă comună a C.C. al P.C.U.S. și a Sovietelor Supreme ale U.R.S.S. și R. S. F. S. R„ tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației noastre de partid și guvernamentale la cea de-a 59-a aniversare a Marelui Octombrie, dînd glas sentimentelor întregului nostru partid și popor, a exprimat „ferma convingere că și în viitor relațiile de prietenie și colaborare tovărășească dintre România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist al Uniunii Sovietice vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al întăririi sistemului mondial socialist, în interesul păcii î>n întreaga htme".în ultimele cinci decenii, ideile marxism-leninismului, sub steagul cărora a izbîndit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, s-au transformat într-o uriașă forță materială, cucerind mințile și inimile maselor largi, exercitând o influență tot mai mare asupra dezvoltării contemporane.Ceea ce caracterizează în primul rînd conținutul epocii inaugurate în Octombrie 1917 este procesul istoric de trecere a popoarelor la socialism, expresie a cerințelor obiective, legice care guvernează evoluția societății omenești. Ca rezultat al luptei revoluționare desfășurate de popoare, sub conducerea partidelor comuniste, socialismul s-a Transformat într-un sistem mondial, cu- prinzînd 14 țări din Europa. Asia și America Latină, în care trăiește peste o treime din populația pla
netei noastre. Aceasta a constituit

Chivu Stoicatovarășului
Jo grea lovitură dată imperialismului, a creat condiții incomparabil mai favorabile luptei popoarelor pentru eliberarea socială și națională, a adus într-o etapă calitativ superioară întregul proces revoluționar mondial.Experiența Revoluției din Octombrie, a formării și dezvoltării țărilor socialiste a constituit o elocventă confirmare a învățăturii marxist-leniniste cu privire la legile obiective ale revoluției și construcției socialiste. Ea a demonstrat, totodată, inevitabilitatea unei diversificări tot mai mari — pe măsura trecerii a noi popoare pe calea socialismului — a formelor și mijloacelor de transformare revoluționară a societății. Ca UFmare a experienței acumulate de fiecare partid, teoria și practica mișcării comuniste și muncitorești internaționale s-au îmbogățit considerabil, reliefînd caracterul creator, veșnic viu, al învățăturii marxist-leniniste.Deși în marea lor majoritate au pornit de la un nivel economic coborît, țările socialiste au repurtat victorii însemnate în dezvoltarea forțelor de producție și în transformarea relațiilor sociale, în înflorirea științei și culturii, în îmbunătățirea nivelului de trai al popoarelor. Aceste victorii dezvoltă și întăresc sistemul mondial socialist, contribuie în măsură hotărâtoare la creșterea influenței ideilor socialismului în întreaga lume, la consolidarea forțelor progresului, democrației și păcii.Prin lupta sa revoluționară și munca plină de entuziasm, sub conducerea partidului nostru comunist, poporul român a făcut să triumfe socialismul în patria noastră. Aceasta a dat un impuls fără precedent dezvoltării întregii vieți social-economice și politice. Aplicând creator marxism-leninis- mul la condițiile concret-istorice ale țării, ținînd seama de necesitățile fiecărei etape și de acțiunea legilor obiective ale noii societăți. Partidul Comunist Român a pus în centrul operei de construcție socialistă dezvoltarea forțelor de producție pe calea industrializării. Ca urmare, în economia națională s-au produs schimbări radicale, industria devenind ramură conducătoare. A dat pe deplin roade politica de transformare socialistă a satului. în acest fel, în România s-a statornicit o economie socialistă u- mtară. Cunosc o continuă înflorire știința și cultura. Crește permanent nivelul de trai al oamenilor muncii.Rezultatele obținute în industrie și agricultură, în toate domeniile vieții materiale și spirituale confirmă pe deplin justețea liniei politice promovată de partidul nostru și demonstrează încă o dată că o- pera de construire a socialismului este rezultatul eforturilor creatoare ale maselor populare, ale muncii fiecărui popor, ale conducerii sale de către partidul revoluționar al clasei muncitoare.Este un izvor de profundă satisfacție și bucurie pentru noi faptul că, prin munca plină de dăruire a poporului, hotărîrile celui de-al IX-lea Congres al partidului nostru se îndeplinesc cu succes, pe întreg cuprinsul patriei prind viață obiectivele stabilite în actualul cincinal de dezvoltare a economiei naționale.Conducerea partidului nostru se preocupă în mod susținut de mobilizarea tuturor resurselor și posibilităților materiale și umane ale țării, de stimularea capacității creatoare a celor ce muncesc, de perfecționarea conducerii, organizării și desfășurării întregii vieți economice, sociale și politice, corespunzător cerințelor noii etape a construcției socialismului. O puternică ilustrare a acestor preocupări o constituie documentele recentei plenare a Comitetului Central al partidului, aflate în prezent în dezbaterea întregului popor, care vor fl supuse aprobării Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.întreaga activitate a partidului nostru izvorăște din convingerea că

Cuvintarea ambasadorului U.R.S.S. la București
J

Dragi tovarăși, prieteni,Permiteți-mi, înainte de toate, să vă exprim mulțumiri cordiale pentru posibilitatea oferită de a lua cuvîntul la adunarea festivă de astăzi consacrată jubileului semicentenarului Revoluției din Octombrie.Permiteți-mi, de asemenea, dragi tovarăși, oa, folosindu-mă de acest prilej, să vă transmit în numele poporului sovietic de multe milioane, dv., și prin dv. tuturor oamenilor muncii din România socialistă, un cordial salut frățesc și sincere urări de noi succese în de- săvîrșirea construcției socialiste.în aceste zile oamenii muncii din U.R.S.S., într-o atmosferă de neobișnuit avînt politic, de entuziasm în muncă și nețărmurită bucurie sărbătoresc în mod solemn cea de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, împreună cu popoarele Uniunii Sovietice această diată glorioasă o marchează și poporul frate român, popoarele celorlalte țări socialiste, mișcarea comunistă și muncitorească mondială, întreaga omenire înaintată, întreaga lume progresistă.După cum știți la Moscova, în zilele de 3—4 noiembrie, la ședința solemnă comună a C.C. al P.C.U.S., a Sovietelor Supreme ale U.R S-S. și R.S.F.S.R. consacrată jubileului Revoluției din Octombrie, au participat reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești, precum și ai unor alte partide din 95 de țări ale lumii. 

întărirea și înflorirea Republicii Socialiste România constituie o îndatorire patriotică și totodată o îndatorire internaționalistă de mare răspundere, contribuie la creșterea prestigiului socialismului în lume, la întărirea forțelor progresiste, antiimperialiste.în actualul stadiu de evoluție a omenirii, cînd popoarele își afirmă cu putere voința de a accelera progresul în toate domeniile de activitate, cînd în lume există țări cu sisteme social-politice diferite, exemplul oferit de țările care construiesc socialismul, modul în care națiunile socialiste soluționează problemele lor proprii prezintă o însemnătate deosebită.Socialismul asigură afirmarea deplină a însușirilor și personalității fiecărei națiuni, creează condiții pentru dezvoltarea liberă și nestîn- jenită a popoarelor, pentru valorificarea tuturor potențelor lor materiale și spirituale. Succesul construcției Socialiste este condiționat în mod hotărîtor tocmai de aplicarea cît mai potrivită a principiilor marxism-leninismului la condițiile concret-istorice ale fiecărei țări, ținînd seama de particularitățile specifice și tradițiile proprii, ceea ce corespunde sarcinii înfloririi fiecărei națiuni socialiste cît și intereselor întăririi sistemului socialist mondial, forțelor progresului și păcii.O mare înrîurire asupra oamenilor muncii din țările capitaliste, a- supra luptei popoarelor pentru cîștigarea și consolidarea independenței naționale exercită noul tip de relații stabilite între țările socialiste, relații întemeiate pe principiile colaborării frățești și ale internaționalismului socialist, ale respectării independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, relații radical opuse celor existente în societatea bazată pe asuprire și exploatare. Apărute pentru prima oară în istorie, aceste relații se dezvoltă și se perfecționează neîncetat în procesul întăririi continue a colaborării multilaterale dintre țările socialiste. Popoarele țărilor capitaliste, cele recent eliberate de sub jugul colonialist și care luptă pentru consolidarea independenței lor naționale, pentru progres, prosperitate și pace, văd în țările socialiste, în consolidarea unității acestora, un puternic sprijin material și moral pentru propria cauză.Dezvoltarea cu succes a forțelor socialismului, și în primul rînd a țărilor socialiste, rolul din ce în ce mai important al clasei muncitoare, al partidelor comuniste în evoluția lumii moderne, avîntul luptei popoarelor împotriva dominației coloniale, a imperialismului și neocolonialis- mului, amploarea mișcărilor democratice și progresiste internaționale — toate acestea fac ca forțele socialiste, democratice, antiimperialiste să influențeze într-o măsură tot mai mare procesul dezvoltării istorice.Evoluția evenimentelor în deceniile care au trecut de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie pune în lumină schimbările survenite în raportul de forțe pe arena mondială în favoarea socialismului, democrației și păcii, rolul crescând al maselor populare în determinarea mersului istoriei. Niciodată în decursul ultimilor 50 de ani, forțele care militează pentru libertate și independență, pentru pace și progres social n-au fost mai puternice ca în zilele noastre ; niciodată voința popoarelor de a se dezvolta în mod de sine stătător, de a-și consacra toate energiile făuririi unei vieți mai bune, în condiții de securitate și respect reciproc, de egalitate și colaborare între națiuni nu s-a manifestat cu o vigoare mai mare ca astăzi.Incercînd să stăvilească înaintarea omenirii spre socialism, să înăbușe lupta de eliberare națională, imperialismul, și în primul rînd imperialismul din S.U.A., a- tentează la libertatea și independența popoarelor, se amestecă în treburile interne ale altor țări, re-

Tovarăși,Acum 50 de ani, muncitorii și țăranii din Rusia, sub conducerea partidului leninist al bolșevicilor, au răsturnat odiosul regim țarist, au zdrobit orînduirea bazată pe exploatare a moșierilor și capitaliștilor și au creat un nou tip de stat — Republica Socialistă a Sovietelor.Revoluția din Octombrie a marcat începutul unei noi epoci în istoria mondială, a deschis era prăbușirii capitalismului, a orientat destinele popoarelor spre socialism.în cei 50 de ani care au trecut, cauza Revoluției din Octombrie a fost verificată multilateral de istorie, a demonstrat întreaga ei forță de neînfrînt, însemnătatea mereu actuală a ideilor marxism- leninismului, atât pentru țara noastră, cît și pentru popoarele întregii lumi. Cauza Marelui Octombrie trăiește și triumfă în victoria socialismului și în realizările obținute în opera de construire a comunismului în U.R.S.S., în dezvoltarea sistemului socialist mondial, în puternicul avînt al mișcării muncitorești din țările capitaliste, în succesele mișcării de eliberare națională.Marxism-leninismul a cucerit gîndirea a sute de milioane de oameni de pe pămînt, mișcarea comunistă s-a transformat în cea mai influentă forță politică a contemporaneității. Toate acestea sînt rezultatul dezvoltării istorice, rezultatul înnoirii revoluționare a 

curge la intervenții armate și a- gresiuni fățișe, pentru a răsturna guverne democratice și a impune regimuri reacționare, duce o politică de acaparare a economiilor țărilor în curs de dezvoltare, urmărind să-și impună dominația sa. Toate aceste acțiuni neocolo- nialiste ale imperialismului contemporan pun în pericol pacea mondială. O expresie brutală a politicii agresive a imperialismului este războiul dus de Statele Unite ale Americii împotriva eroicului popor vietnamez. România consideră necesar să se pună capăt imediat și necondiționat bombardamentelor americane asupra Republicii Democrate Vietnam — stat socialist, liber și suveran — să înceteze agresiunea împotriva Vietnamului ; poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască singur soarta, potrivit intereselor și năzuințelor sale. Poporul român este hotărît să acorde și în viitor poporului vietnamez întregul său sprijin pînă la izbînda definitivă asupra agresorilor.Opinia publică manifestă o profundă îngrijorare față de evoluția evenimentelor în Orientul Apropiat. Partidul și statul nostru apreciază că pentru reglementarea situației în această regiune geografică este necesară retragerea trapelor izraeliene din teritoriile arabe ocupate, soluționarea problemelor litigioase, inclusiv cea a refugiați- lor arabi, pornind de la recunoașterea realităților create ca urmare a dezvoltării lumii postbelice și corespunzător intereselor tuturor popoarelor și statelor din această zonă, corespunzător cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Partidul- Comunist Român, întregul nostru popor, își manifestă deplina lor solidaritate cu lupta clasei muncitoare internaționale, cu mișcarea de eliberare națională, cu lupta forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și socialism.Punînd în centrul politicii sale externe prietenia și alianța cu țările socialiste, Republica Socialistă România dezvoltă, în același timp, relațiile cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor social-poli- tică. Țara noastră consideră că o importanță deosebită pentru pacea în Europa și în lume au înfăptuirea securității europene, normalizarea relațiilor dintre statele continentului.în condițiile actuale, cînd acțiunile agresive ale imperialismului periclitează securitatea popoarelor, este imperios necesară unirea strîn- să a tuturor forțeloi’ antiimperialiste.Partidul nostru va depune și în viitor toate eforturile pentru întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale — factor hotărîtor în lupta pentru preîntâmpinarea unui nou război, pentru progresul și pacea omenirii.
Dragi tovarăși,Aniversarea Marelui Octombrie, numeroasele manifestări de cinstire a acestui glorios eveniment din istoria omenirii, care s-au desfășurat în întreaga țară, constituie o nouă afirmare a prieteniei frățești dintre popoarele României și Uniunii Sovietice. Cu prilejul jubileului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, urăm comuniștilor sovietici, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului popor sovietic să obțină noi și tot mai însemnate succese în munca pentru construirea comunismului, pentru prosperitatea, înflorirea și progresul ccWinuu al Uniunii Sovietice, în lupta pentru triumful cauzei comunismului, al prieteniei și păcii între popoare.Trăiască a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie !Trăiască popoarele Uniunii Sovietice și călăuza lor încercată pe drumul construirii comunismului — Partidul Comunist al Uniunii Sovietice !Trăiască prietenia frățească româno-sovietică ITrăiască unitatea țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale !Trăiască pacea în întreaga lume !

lumii, începute de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.
Tovarăși,Marcînd cea mai luminoasă sărbătoare, jubileul Marelui Octombrie, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, poporul sovietic fac cu mîndrie bilanțul activității lor, relevă semnificația drumului parcurs, care nu a fost deloc ușor. Tînăra Republică Sovietică a trecut prin încercările războiului civil, în cursul căruia cele mai reacționare forțe ale burgheziei și mo- șierimii ruse, în alianță cu numeroși intervenționiști străini, încercau să răstoarne noua orînduire născută de Revoluția din Octombrie, să înece revoluția în sîngele terorii. Masele muncitoare din Rusia s-au ridicat cu hotărîre la luptă pentru puterea sovietică, pentru libertate și un viitor comunist. în războiul civil s-a întărit și mai mult alianța de luptă a muncitorilor și țăranilor, alianța tuturor popoarelor eliberate de revoluție.în lupta grea împotriva forțelor armate ale imperialismului și alb- gardiștilor, muncitorii și țăranii sovietici s-au bucurat de sprijinul frățesc al proletariatului internațional. al oamenilor muncii din lumea întreagă.Pe fronturile războiului civil, în rîndurile Armatei Roșii, au luptat unguri și polonezi, sîrbi și bulgari, cehi și români, germani și finlandezi, reprezentanți ai altor popoare. îmi face o deosebită plăcere să relev astăzi că prin Decretul Pre- 

zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 28 octombrie 1967 un mare grup de internaționaliști români, care au apărat cu arma în mînă puterea sovietică în Rusia, au fost decorați în ajunul celei de-a 50-a aniversări a Marelui Octombrie cu ordine și medalii ale Uniunii Sovietice. Cu Ordinul Lenin, cea mai înaltă distincție a statului sovietic, au fost decorați tovarășii Enache Zamfir, loan Cri- șan, Andrei Moga, Constantin Pîr- vulescu, Mihali Fekete.Permrteți-mi să-i felicit călduros pe cei decorați, să transmit cuvinte de salut și de recunoștință tuturor internaționaliștilor aflați în viață, să le doresc multă sănătate și succes.Lupta internaționaliștilor români, care împreună cu internaționaliștii din alte țări au luptat pentru victoria Revoluției din Octombrie, reprezintă o pagină eroică în istoria prieteniei dintre popoare și în special dintre popoarele sovietic și român, prietenie care s-a întărit și s-a călit și mai mult în anii luptei comune împotriva hoardelor fasciste, în anii construcției socialismului și comunismului în țările noastre.în zilele gloriosului jubileu al Revoluției din Octombrie, oamenii sovietici exprimă cu o deosebită vigoare sentimentele lor de profundă stimă, mulțumire și recunoștință tuturor luptătorilor pentru cauza revoluției, pentru victoria socialismului. Pentru poporul nostru va rămâne veșnic sfîntă amintirea leniniștilor-bolșevici, a eroilor Revoluției din Octombrie, amintirea fraților noștri de clasă, a luptătorilor internaționaliști.Nu de puține ori poporul sovietic a fost nevoit să apere patria sa socialistă, cuceririle Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.O încercare deosebit de aspră pentru țara noastră a constituit-o Marele Război pentru Apărarea Patriei, în cursul căruia popoarele Uniunii Sovietice și vitezele sale forțe armate și-au apărat libertatea și independența, au adus contribuția principală la înfrîngerea fascismului, au jucat un rol hotărîtor în izbăvirea de ocupația fascistă a popoarelor Albaniei, Austriei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Norvegiei, Poloniei, României și Ungariei.în timpul celui de-al doilea război mondial dezlănțuit de imperialismul german, poporul sovietic a suferit uriașe jertfe și distrugeri. Războiul a răpit viețile a peste 20 de milioane de oameni sovietici și a distrus circa 30 la sută din avuția națională. Cu toate sacrificiile uriașe de vieți omenești și bunuri materiale, poporul sovietic, sub conducerea gloriosului său partid comunist, a reușit ca într-un timp scurt nu numai să readucă la viață orașele și satele transformate în ruine, dar să și asigure avîntul și înflorirea continuă a patriei socialiste.în prezent, întregul nostru popor sovietic, înfăptuind hotărîrile celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S. și ale plenarelor C.C. al P.C.U.S. care au urmat, muncește neobosit pentru crearea bazei teh- nico-materiale a comunismului.Străbătând un drum eroic, de la opaiț la gigantice centrale electrice și lasere, de la plug la sateliți și nave cosmice, Uniunea Sovietică, patria lui Octombrie, este astăzi unu) din cele mai mari state industriale ale lumii.Dacă în anul 1921 tînăra Republică a Sovietelor, sfâșiată de războiul civil și intervenția străină, ocupa în volumul total al producției mondiale mai puțin de 1 la sută, astăzi ei îi revine deja mai mult de o cincime din producția industrială mondială. în fiecare zi în Uniunea Sovietică intră în funcțiune 3 noi întreprinderi industriale, se extrag un milion și jumătate de tone de cărbune. în 1966, în U.R.S.S. s-au produs 545 miliarde kWh energie electrică față de 2 miliarde kWh în 1913, s-au produs circa 100 milioane tone oțel față de 4,3 milioane tone în trecut, s-au extras • 265 milioane tone de petrol față de 10 milioane tone în 1913. în prezent industria U.R.S.S. produce în numai 6 zile întreaga producție a anului 1913. Aceasta este amploarea, aceștia sînt pașii economiei sovietice.Succesele obținute în dezvoltarea economiei naționale constituie o garanție sigură a creșterii continue a bunăstării poporului, a înfloririi științei, culturii și învătă- mîntului. Este suficient să spunem că în cei 50 de ani care au trecut, venitul național al U.R.S.S. a crescut de peste 36 de ori, iar salariul real al muncitorilor aproape de 7 ori.în ritm rapid se desfășoară în țara noastră construcția de locuințe. Numai în perioada 1950—1966 au primit locuințe în case noi sau și-au îmbunătățit condițiile de locuit peste 150 milioane de oameni sovietici. Ziua de muncă redusă, săptămâna de lucru de 5 zile, un sistem avantajos de concedii, o vastă rețea de stațiuni balneo-cli- materice pentru cură și tratament, asigură condiții bune pentru odihna oamenilor muncii.Amploarea asigurării cu pensii a oamenilor muncii este ilustrată de numărul pensionarilor care la începutul acestui an era de peste 34 milioane persoane. Dintr-o tară în care trei sferturi din populație era analfabetă, patria lui Octombrie a deschis prima drumul în Cosmos, a trimis pentru prima dată un om în spațiul sideral. în ajunul celei de-a 50-a aniversări a Marelui Octombrie, știința și tehnica sovietică au cucerit o nouă victorie remarcabilă, înfăptuind lansarea stației automate Venus—4, care a executat o coborîre lină pe suprafața planetei Venus, și joncțiunea automată în Cosmos a doi sputnici sovietici. în felul acesta a fost rezolvată una din cele mai complicate sarcini tehnice ale comunicațiilor interplanetare, care a deschis prima pagină în cucerirea spațiului cosmic.

în institutele superioare de în- vățămînt din Uniunea Sovietică învață astăzi peste 4 milioane de stu- denți, adică de 3,5 ori mai mult decât în Anglia, Franța, R.F.G. și Italia luate la un loc. în țara noastră lucrează o pătrime din numărul lucrătorilor științifici din lume, o pătrime din numărul tuturor medicilor de pe glob. îmbunătățirea radicală a condițiilor de viață ale oamenilor muncii din U.R.S.S. este demonstrată de creșterea de peste două ori a duratei medii a vieții, care a atins în prezent vârsta respectabilă de 70 de ani.Perspective și mai luminoase se deschid în fața poporului sovietic ca urmare a îndeplinirii cu succes a actualului plan cincinal, care la noi este denumit pe drept cuvînt cincinalul glorioaselor înfăptuiri. Economia națională se dezvoltă la toți indicatorii principali într-un ritm considerabil mai mare decît în cincinalul anterior. De exemplu, în acest an jubiliar, sporul producției industriale va fi conform datelor preliminare de cel puțin 10 la sută, față de 7,3 la sută cât era prevăzut în plan. Planurile pe anii 1968—1970 analizate de Plenara din septembrie a C.C. al P.C.U.S. și aprobate de Sovietul Suprem exprimă în mod strălucit forțele și posibilitățile crescânde ale economiei noastre socialiste.Caracteristica principală a acestor planuri o constituie accelerarea considerabilă a creșterii nivelului 
de viață al poporului.E suficient să arătăm că pentru înfăptuirea măsurilor prevăzute de Plenara din septembrie a C.C. al P.C.U.S. în vederea îmbunătățirii continue a bunăstării poporului sînt necesare numai în 1968 peste 
6 miliarde ruble, o sumă uriașă, aproape egală cu toate cheltuielile făcute în acest scop, în tot cincinalul anterior! La bunurile materiale și spirituale cu care ne-am obișnuit și pe care le considerăm ca fiind ceva firesc se adaugă altele noi: salarii mai mari, concedii mai mari, pensii mai mari, reducerea impozitelor, a vîrstei de pensionare, avantaje mai mari și multiple pentru cei care muncesc în regiunile Orientului îndepărtat și ale Nordului european. Și toate acestea privesc zeci de milioane de oameni 1Apreciind aceste realizări grandioase, nu se poate uita că din 50 de ani aproape 20 au fost ocupați cu războiul civil, intervenția, Marele Război de Apărare a Patriei și perioada restabilirii economiei naționale, că Uniunea Sovietică a fost prima care a trasat calea noii societăți socialiste.

Tovarăși,Ridicînd edificiul luminos al comunismului, poporul sovietic, partidul său comunist se îngrijesc neobosit de menținerea păcii și liniștii pe planeta noastră, de apărarea cu nădejde a cuceririlor socialismului.Politica externă a statului sovietic are ca scop asigurarea, împreună cu celelalte țări socialiste, a condițiilor internaționale favorabile pentru construirea socialismului și comunismului, întărirea u- nității și coeziunii țărilor socialiste, a prieteniei și frăției lor, sprijinirea mișcării de eliberare națională și înfăptuirea colaborării multilaterale cu tinerele state în curs de dezvoltare, apărarea consecventă a principiilor coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite, riposta hotărîtă forțelor a- gresive ale imperialismului, salvarea omenirii de un nou război mondial.încă de la început Marele Octombrie a înscris pe steagul său cuvintele sfinte popoarelor: pace și prietenie. Primele acte ale tânărului stat sovietic au fost Decretele cu privire la pace și cu privire la pămînt, Declarația drepturilor poporului muncitor și exploatat. Primele tratate internaționale ale Rusiei sovietice cu vecinii săi din sud — Afganistan, Iran, Turcia — conțineau asemenea principii ale politicii externe a socialismului, cum sînt — egalitatea în drepturi a statelor, neamestec în treburile interne ale altora, respectarea independenței și suveranității, buna vecinătate. De cincizeci de ani aceste principii constituie piatra unghiulară a politicii externe a statului sovietic. Ele sînt înscrise în programul partidului nostru, adoptat de cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S.Principiile coexistenței pașnice, pe care diplomația sovietică le-a exprimat prima pe arena mondială acum o jumătate de secol, sînt astăzi recunoscute de majoritatea țărilor lumii ca bază a relațiilor internaționale.Fidelă datoriei sale internaționaliste, Uniunea Sovietică a acordat și acordă un ajutor multilateral popoarelor oare luptă pentru eliberare, nemaivorbind de uriașa influență revoluționară a însuși faptului existenței semiseculare a statului oamenilor muncii care s-a transformat în prezent într-o mare putere industrială. Și astăzi poporul sovietic acordă un ajutor tot mai mare politic, economic și militar eroicului popor vietnamez care luptă cu dîrzenie împotriva mașinii militare a imperialismului american. Sprijinul și ajutorul multilateral crescînd al U.R.S.S. și al celorlalte țări socialiste, acordate Vietnamului eroic, Cubei revoluționare, luptei altor popoare, sînt o expresie a internaționalismului proletar în acțiune. Uniunea Sovietică, împreună ou celelalte țări socialiste, ajută popoarele țărilor arabe care luptă împotriva imoe- rialismului și neocolonialismului, se pronunță pentru retragerea necondiționată a armatelor izraeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru instaurarea păcii în Orientul Apropiat.Politica internațională a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice urmărește întărirea pe toate căile a legăturilor și a colaborării frățești cu partidele comuniste și muncitorești din toate țările, unirea rân

durilor mișcării comuniste mondiale. în decursul întregii sale istorii, partidul nostru, poporul nostru, neținînd seama de greutăți, au acordat întotdeauna ajutorul cel mai larg luptătorilor pentru cauza libertății și independenței naționale, pentru cauza revoluției. Clasa muncitoare internațională știe că n-a fost nici o acțiune revoluționară importantă care să nu se fi bucurat de solidaritatea P.C.U.S. și a întregului popor sovietic. P.C.U.S., partidul lui Lenin, consideră sprijinirea forțelor revoluționare internaționale ca o parte integrantă a activității sale.Apărînd cu consecvență pacea și securitatea internațională, statul sovietic a menținut și va menține și de acum înainte, la cel mai înalt nivel, capacitatea sa de a- părare. Forțele noastre armate sînt înzestrate cu toate tipurile de tehnică militară modernă, inclusiv cu arma racheto-nucleară. Pentru a- părare se cheltuiesc fonduri însemnate, însă oamenii sovietici înțeleg că acest lucru este necesar. Puterea Uniunii Sovietice, a țărilor socialiste creează o contrapondere reală față de forțele agresive ale imperialismului, este un factor de cea mai mare importanță în lupta pentru preîntâmpinarea unui nou război mondial și menținerea păcii.
Tovarăși,Pe oamenii sovietici îi bucură în mod sincer faptul că relațiile frățești sovieto-române continuă să se dezvolte în interesul popoarelor țărilor noastre, spre binele socialismului și păcii pe pămînt.Intre partidele și țările noastre, între popoarele Uniunii Sovietice și României socialiste s-au stabilit relații de prietenie frățească și colaborare tovărășească, bazate pe comunitatea țelurilor și ideilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, pe principiile de nezdruncinat ale independenței, egalității în drepturi și ajutorului reciproc.Prietenia și relațiile tovărășești dintre popoarele noastre, dintre partidele și guvernele noastre, înțelegerea reciprocă și coeziunea lor reprezintă marele nostru bun comun. Această prietenie își găsește expresia în întâlnirile conducătorilor de partid și de stat sovietici și români, în schimburile de delegații de partid la alte nivele. Organizațiile sindicale, de femei, de tineret și alte organizații obștești din țările noastre mențin între ele legături permanente de prietenie. Un rol important îl joacă colaborarea pe linia Asociației române pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovietică și Asociației de prietenie sovieto-române.O dezvoltare tot mai mare capătă legăturile culturale și științifice dintre popoarele noastre, care pășesc într-un același front al constructorilor viitorului luminos — comunismul.De asemenea, pe noi ne bucură în mod sincer succesele minunate pe care harnicul popor român, sub conducerea partidului său comunist, le-a obținut într-o periowdă istorică scurtă în opera de transformare socialistă a patriei sale. Oamenii muncii din Republica Socialistă România au realizări remarcabile în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii și ridicării nivelului de trai. După cum se știe, recenta plenară a C.C. al P.C.R. a adoptat o serie întreagă de noi măsuri care au drept scop accelerarea înaintării țării pe calea desăvîrșirii construcției socialiste și ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Comuniștii din Uniunea Sovietică, întregul popor sovietic urează din toată inima comuniștilor români, poporului frate român noi realizări în opera de traducere în viață a programului desăvîrșirii construcției socialiste, stabilit de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.
Tovarăși,Lumea socialismului, în care noi trăim, este născută de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Cei cincizeci de ani de reînnoire revoluționară a Țării Sovietelor au fost în același timp anii înnoirii revoluționare a planetei noastre. Cuceririle lui Octombrie constituie contribuția internațională de neprețuit a poporului sovietic la transformarea revoluționară a lumii. S-au înfăptuit cuvintele profetice ale lui V. I. Lenin, care a spus : „Republica noastră Socialistă a Sovietelor va sta trainic ca o flacără a socialismului internațional și ca un exemplu în fața tuturor maselor muncitoare".Poporul nostru și împreună cu el toate forțele progresiste de pe pămînt întâmpină semicentenarul lui Octombrie cu speranța și încrederea că cea mai măreață și plină de un autentic umanism transformare socialistă a lumii va învinge în ciuda tuturor greutăților și uneltirilor reacțiunii imperialiste.Ideile lui Octombrie, ideile comunismului sînt ideile călăuzitoare ale timpului nostru, constituie măreața forță creatoare a istoriei contemporane. Anii ce vor urma vor aduce noi victorii învățăturii lui Marx, Engels, Lenin, cauzei lui Octombrie, cauzei comunismului.Trăiască gloriosul semicentenar al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie !Trăiască învățătura veșnic vie și atotbiruitoare — marxism-leninismul, steagul ideologic al Marelui Octombrie !Slavă veșnică eroilor revoluției, slavă luptătorilor internaționaliști !Trăiască prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre partidele noastre, dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România !Trăiască Partidul Comunist Român !Să se întărească coeziunea și unitatea tuturor țărilor socialiste!Trăiască comunismul și pacea pe pămînt I
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AGRICULTURII
ÎN ZONA
DE DEAL
tribuna experienței înaintate

EFICIENȚA UN NOU TIP
DE PANOURI MARI
PREFABRICATE

ROMAN (corespondentul „Scînteii”). De curînd, întreprinderea de prefabricate din Roman a expediat șantierelor de locuințe din orașele Bacău, Iași și Roman primele cantități de panouri mari prefabricate dintr-un nou tip introdus recent în fabrica-

ție. Folosirea acestora permite realizarea unor locuințe cu o linie modernă, elegantă și variată, evitîn- du-se astfel monotonia arhitecturală în- tîlnită la ansamblurile de locuințe construite pînă acum din panouri prefabricate. Noile blocuri ver dis-

pune de apartamente cu 2—3 și 4 camere și de un grad ridicat de confort. Se asigură, totodată, o distribuire mai rațională a spațiultii construit. Introducerea în fabricație a noului tip de panouri permite reducerea consumului specific de fier-beton cu 8 la sută.

vein lu- un de

Cooperativa noastră este situată într-o zonă de deal. Mai bine de jumătate din suprafața ei agricolă o formează terenurile în pantă, slab productive, supuse eroziunii, în aceste condiții, numai cu trei- patru ani în urmă, de pe unele suprafețe, cum ar fi cele de la punctele Berța și Lăsloaia, adunam doar 500—600 kg de cereale la hectar. Este lesne de înțeles că niturile erau destul de mici. 1962, bunăoară, primul an de cru în cooperativă, s-a obținut venit bănesc de numai 62 000 lei la suta de hectare.Faptul că avem pămînt puțin și slab ne-a determinat să-l prețuim mai mult, să acționăm cu mai multă hotărîre pentru ridicarea potențialului lui productiv, pentru folosirea rațională a fiecărei bucăți de teren. în primul rînd, ne-am îndreptat atenția spre măsuri simple, cunoscute, ușor de a- plicat, care nu necesită nici un fel de investiție bănească. Este vorba de amplasarea mai judicioasă a culturilor, de fertilizarea u- nor suprafețe din ce în ce mai mari, de folosirea pe scară tot mai largă a semințelor de mare productivitate și de efectuarea în condiții din ce în ce mai bune a tuturor lucrărilor. Efectele n-au întârziat să se arate.Anul acesta, am recoltat în medie la hectar cîte 3 100 kg de grîu și 3 500 kg de porumb boabe, ceea ce ne-a permis să vindem statului 260 tone de cereale, pentru care am încasat sume însemnate. Singuri ne-am dat seama că. pentru a obține recolte și venituri sporite, nu putem să ne limităm doar la atît. Ca urmare, am trecut, pentru început, Ia amenajarea, în complex. a unei suprafețe de 240 ha de teren slab productiv. Pe baza studiului întocmit cu ajutorul specialiștilor au fost distruse rave- nele, s-a construit un canal central de colectare a apelor provenite din ploi, iar pe curbele de nivel s-au făcut benzi înierbate. Lucrarea,, gxecutafă, cu cheltuieli minime — circa 82 000 de lei — s-a dovedit deosebit de eficientă. Nu numai fiindcă banii cheltuiți s-au recuperat într-un singur an, ci și pentru că pe acest teren realizăm acum recolte deosebit de bune. A- nul acesta s-a obținut, de pe suprafața respectivă, o producție medie de 2 600 kg de grîu la ha, față de numai 900 kg cît se recolta înainte.Veniturile cele mai mari pe care le realizează astăzi noastră provin însă plantelor tehnice. De tatea noastră a devenit mare producătoare de sfeclă de zahăr și cartofi. Peste 250 ha de teren sînt rezervate acestor plante. La început, unii cooperatori au privit cu neîncredere acest sector. „La noi nu prea au sorți de izbîndă asemenea culturi — susțineau ei. Pă- mîntul e slab" Rezultatele însă au dovedit contrariu], Pămîntul, lucrat bine, a dat producții din ce în ce mai mari. Dacă în 1963 s-au obținut în medie sub 10 000 kg de sfeclă la hectar, anul trecut am realizat 31 400 kg. Și aceasta datorită în principal faptului că pe fiecare hectar de pămînt s-au administrat cîte 120 kg de îngrășăminte chimice substanță activă. Rezultate bune am obținut și la cultura cartofului. Astfel, am a- juns să recoltăm în medie de pe fiecare hectar aproape 35 000 kg. Putem afirma că-producția realizată constituie un adevărat record pentru zona în care ne aflăm. Numai prin valorificarea produselor obținute Ia aceste două culturi, cooperativa a realizat în anul trecut tin venit de 2,2 milioane de lei. Din evaluările făcute pînă acum rezultă că și în acest an veniturile vor depăși pe cele planificate.In ultimii doi ani, alături de plantele tehnice, am introdus și alte .culturi rentabile. Mă refer în primul rînd la ceapă, pentru care noi nu am rezervat o suprafață de teren specială. Ea a fost semănată printre rîndurile de viță de vie tî- nără, aflată în primii doi ani de la plantare. în acest fel, am reușit să obținem, în fiecare an, un venit suplimentar de peste jumătate de milion de lei de pe suprafețe de pe care, practic, pe rod a viței nici un venit.Suprafețele mare, care nu cu cereale, nici cu plante tehnice, le plantăm cu vii și pomi. Planul de perspectivă al unității noastre prevede ca, pînă în 1970,

cooperativa din cultura trei ani, uni-

să plantăm cu vii și pomi o suprafață de 440 ha. Pînă acum s-au realizat 100 ha cu vie altoită și 50 ha cu pomi. Desigur, nu ne-am mulțumit să facem plantații, ci le îngrijim după regulile agrotehnice pentru a obține producții de struguri și fructe cît mai mari. Primele suprafețe au și început să rodească. Constituie și aceasta o sursă însemnată de venituri. împreună cu celelalte sectoare de producție — cultura mare, plantele tehnice, sectorul zootehnic — ea ne asigură un venit anual de 11 milioane lei. Acesta reprezintă, de altfel, venitul realizat în anul trecut și care este cu 3 milioane de lei mai mare față de plan. O dată cu creșterea veniturilor au sporit și cîștigurile cooperatorilor. Dacă în 1962 s-au repartizat pentru o zi- muncă produse și bani în valoare de 18 lei, în anul trecut acestea au crescut la 26,70 lei. Participarea cooperatorilor, cu regularitate, la muncă și executarea unor lucrări de bună calitate este determinată și de aplicarea retribuției suplimentare. în anul trecut, pentru depășirea producției prevăzute. cooperatorii au primit drept retribuție suplimentară 300 000 de lei. Și în acest an retribuția suplimentară reprezintă un factor stimulator pentru că, la toate culturile. producțiile sînt mai mari de- cît cele prevăzute.Cooperatorii noștri sînt mîndn de roadele muncii lor, dar, în același timp, sînt conștienți că în cooperativă există încă rezerve însemnate pentru a obține producții și venituri tot mai mari. Aceste rezerve se evidențiază și prin diferențele de recoltă obținute oe diferite tarlale. Brigada condusă_de Martin lacobuș, de pildă, a realizat, în anul trecut, cu 6 000 kg de sfeclă de zahăr mai mult Ia hectar decît celelalte brigăzi. Și în acest an, brigada amintită a realizat la ha cu 1 400 kg de grîu mai mult decît media pe cooperativă, în timp ce brigada a treia a obținut numai 1 850 kg.Rezolvarea problemelor și sarcinilor care stau acum pe agenda zilnică de lucru a consiliului de conducere, a tuturor cooperatorilor are ca scop asigurarea unor condiții optime recoltei viitoare. Sîntem hotăriți ca și în anul care vine să ne situăm printre unitățile fruntașe din regiune, să demonstrăm că saltul cooperativei noastre are o temelie trainică, constituie un punct de plecare pentru noi realizări.

UZINA TEHNOFRIG -CLUJ 
înainte de a intra în producția 
de serie, agregatul frigorific de 
4 300 kg. cal/orâ este supus u- 
nor temeinice verificări în labo

ratorul uzinei

Foto : A. Cartojan

Secfia de trefilare a Uzinei de 
sîrmâ și produse din sîrmd de 
la Buzău — obiectiv intrat în 
funcțiune în septembrie anul 
trecut. în urma acțiunii de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii uzina va 
spor de producție 

circa 24 000

realiza un 
anual de 

tone

Foto : Agcrpres

de pînă la intrarea vie, nu realizamdepot fi cultivate niciteren în pantă

SCURT CIRCUIT PE FIRUL
RESPONSABILITĂȚII

Discutăm cu cei răspunzători de realizarea acestei investiții. Ing. Adrian Ștefănescu, directorul șantierului „Energomontaj", ne-a relatat :— Grupul a fost pus în funcțiune nici mai devreme, nici mai târziu, ci atunci cînd au existat condiții optime.— Dar nu toate lucrările erau ter- minate...— E adevărat. La 8 poziții, lucrările de montaj nu erau gata. O serie de verificări și probe urmau să se efectueze după punerea grupului în funcțiune. Situația existentă azi se explică prin lipsa de răspundere a beneficiarului de a lua în primire instalațiile.La întrebarea : apreciați ca „lipsă

fie 
de

marfa e a statului și merge. Să clar, n-a fost vorba de teamă, ci respectarea unei prevederi legale : terminarea tuturor lucrărilor de bază și anexe. Și nu ne-a fost ușor să ne menținem poziția fermă, avînd în vedere presiunile comisiei de recepție, amenințările scrise și verbale ale direcției tehnice și ale unor tovarăși din conducerea ministerului".Confruntînd aceste păreri, ca și convorbirile avute la fața locului, se desprinde clar că beneficiarul a avut o poziție justă. Nu înseamnă cîtuși de puțin că negăm eforturile serioase depuse de constructori și montori pentru execuția grupului. Se reproșează însă următoarea chestiune : de ce ambele părți — în locul discuțiilor interminabile — nu au pus serios umărul, cu sprijinul ministerului, pentru urgentarea lucrărilor neterminate și asigurarea tuturor condițiilor de funcționare normală a instalațiilor ? Refuzul justificat al beneficiarului, de a semna actele de recepție, a marcat slăbirea colaborării acestuia cu constructorii și montorii. Cei trei factori, în loc să rezolve problemele tehnice și organizatorice necesare finalizării complete a investiției, s-au pierdut în discuții neprincipiale, în șicanări reciproce, reducîndu-se ritmul de execuție. O serie de lucrări care trebuiau terminate pînă la 17 octombrie — menite să asigure intrarea în „proba oficială" de funcționare continuă a grupului •— nu sînt gata nici în prezent.Cazul descris trebuie grabnic analizat, pentru ca din el să se tragă învățăminte în punerea în funcțiune a celui de-al doilea grup de 315 MW aflat acum în construcție și montaj. Este strict necesar ca beneficiarul să adopte o poziție constructivă, să întărească colaborarea cu montorii pentru punerea la punct a instalațiilor.Cele relatate constituie o critică aspră la adresa realizatorilor grupului de la C.E.T.-Craiova și a ministerului tutelar. în același timp, este vorba de faptul că organele de partid din regiune nu au verificat temeinic pregătirea intrării în producție a instalațiilor, ajungîndu-se astfel la „erata" de față.

38 MW, a fost făcută în grabă, fără a se lua toate măsurile necesare siguranței în funcționarea instalațiilor. Ele au fost pornite cu riscuri, putînd apare oricînd defecțiuni grave. Comisia de recepție a dovedit superficialitate, lipsă de exigență față de siguranța necesară pornirii grupului. Concret, grupul s-a pus în funcțiune cu o singură pompă de alimentare, fără protecția cazanului în cazul avarierii pompei. Necorespunzător a fost pregătită și funcționarea normală a turbinei, întrucît al doilea element de declanșare la suprasaturația acesteia nu era în funcțiune. Anumite lucrări de automatizare, de montaj, de finisaj la sala mașinilor, care condi

Evenimentul industrial, care marchează realizări de seamă ale colectivelor din întreprinderi, se află tot mai des în actualitate. în acest sens, informația lapidară : „A intrat în funcțiune (la termen sau mai devreme) un nou obiectiv industrial", echivalentă cu un veritabil „act economic de identitate", se consemnează, frecvent în ziare, la radio și televiziune. Asemenea evenimente constituie, în fapt, răspunsul concret pe care-1 dau oamenii șantierelor eforturilor mari de investiții ale statului. Este un moment de mari și justificate satisfacții pentru proiectanți, constructori, montori și beneficiari, care-și văd încununată munca rodnică depusă în decursul multor luni și chiar ani de activitate.Din acest moment, al declarării intrării în funcțiune, înseamnă că noile obiective sau capacități de producție, cuprinse în planul de investiții, intră în circuitul economiei naționale, care beneficiază direct de efectele favorabile, în proporție crescîndă. Ceea ce presupune, cum e firesc și obligatoriu, încheierea pregătirilor temeinice pentru noua producție, o mare responsabilitate în acordarea a- sistenței tehnice competente, pentru ca după apăsarea pe „butonul de pornire" a instalațiilor modeme, procesul tehnologic să se desfășoare în condiții ireproșabile.Am insistat asupra acestor atribute, de altfel bine precizate de legislația actuală și cunoscute de constructori și beneficiari, întrucît pe alocuri ele nu sînt respectate. Pe anumite șantiere, înțelegîndu-se eronat „bătălia cu timpul", punerile în funcțiune se fac fără terminarea tuturor lucrărilor și a probelor, pregătirea temeinică a începerii producției. Bunăoară, la începutul lunii octombrie, presa a consemnat o informație, transmisă din Craiova, care anunța că primul grup de 315 MW de la Centrala electrică de termoficare din localitate

punerea in funcțiune a grupului

de 315 M W de la C.E.T.-Craiova

Nicolae CUCUI

Ing. Eduard BALAN 
președintele cooperativei 
agricole Faraoani, 
regiunea Bacău

În loc de erată la știrea despre

electrică de termoficare a intrat în funcțiune. Seara tîrziu, primul grup de 315 MW a fost cuplat la sistemul energetic național...Și totuși, kilovații primului grup de 315 MW nu au mai pornit, în continuare, pe magistralele energetice. Ce s-a constatat ? Prima racordare la sistemul energetic a blocului de 315 MW, executată la 30 septembrie a.c., timp de 40 minute cu o sarcină de

ționau funcționarea normală a grupului, nu au fost terminate. Zona de exploatare a grupului nu a fost separată de partea aflată în montaj, iar căile de acces la diferite instalații auxiliare, erau blocate de materiale, utilaje etc.Neglijînd toate aceste lucrări care puteau să pericliteze buna funcționare a grupului — ceea ce s-a și întîmplat — conducerile șantierelor de construcții și ipon- taj au cerut recepți,a instalațiilor. Beneficiarul, mai exigent, cu toate insistențele conducerii ministerului, în principal ale tov. Adrian Georgescu, adjunct al ministrului, a refuzat să ia în primire grupul, formulînd o serie de obiecții îndreptățite. Gare, din păcate, s-au adeverit, în urma punerii în funcțiune premature a instalațiilor. Acum se continuă probele în sarcină și se iau măsuri pentru atingerea capacității nominale. în paralel, se execută lucrările neterminate, pentru a se asigura repornirea și exploatarea în condiții normale a grupului energetic.

de răspundere" faptul că beneficiarul, pe bună dreptate, a refuzat să recepționeze lucrări incomplete ?, directorul a evitat un răspuns direct, prezentînd „de pe poziția sa" diferite argumente. în cele din urmă, discuția a fost deviată subit în problema acordării premiilor.Să vedem care este și părerea beneficiarului direct al C.E.T.-Craiova. în acest sens, ing. Alexandru Curelaru, directorul general al centralei, ne-a spus : „Pornirea instalațiilor s-a făcut în pripă, în urma insistențelor conducerilor șantierelor de construcții și de montaj, încurajate și de anumite cadre din Ministerul Energiei Electrice. S-a mers pe linia ca, cu orice preț, grupul să fie declarat pus în funcțiune. Ne-am opus acestui procedeu, avînd în vedere marea răspundere pentru preluarea unui mare agregat energptic nepus la punot. Credem că nu ara greșit. Oare nu noi, ca beneficiari, „cumpărăm marfa" ? Și nu o „cumpărăm" pentru economia națională ? Nu ne putem permite, în acest caz, să recepționăm după concepția...
DOCUMENTELE PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN 5-6 OCTOMBRIE ÎN DEZBATERE

Condiții pentru un nou avînt 
al industriei chimice
Combinatul chimic din Tîrnăveni se numără printre „pionierii" industriei chimice românești; de-a lungul anilor, aici s-a a- cumulat o bogată experiență în domeniul conducerii și organizării producției. Dezbătînd, într-o adunare a activului de partid, proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării, chimiștii de la Tîrnăveni și-au exprimat deplina aprobare față de măsurile preconizate, evidențiind că forța și eficiența lor constă în faptul că răsnund unor necesități reale și oferă soluții croaîoare impuse de dezvoltarea economiei, în actuala etapă a desă- vîrșirii construcției socialiste în țara noastră.Luînd cuvîntul, ing VA- SIl.E AVRAM, directorul general al combinatului, a arătat că măsurile cuprinse în proiectul de Directive sînt menite să ducă mai departe expe-

riența acumulată în procesul construirii noii orîn- duiri, să pună de acord metodele și formele de conducere și planificare cu cerințele reale ale vieții noastre creînd astfel posibilități sporite pentru fructificarea avantajelor planificării socialiste, pentru ridicarea la un nivel și mai înalt a întregii activități economice.— In condițiile de astăzi, cînd activitatea economică este tot mai amplă și complexă, directorul unei întreprinderi nu mai poate cuprinde și rezolva în modul cel mai corespunzător toate problemele care-i revin în sfera sa de atribuții — a spus vorbitorul. Din însăși practica noastră se desprinde că constituirea u- nor organe colective de conducere a întreprinderilor a devenit un imperativ al perfecționării metodelor de conducere în economie. Noi vedem în

economice,
conducerea și munca colectivă, îmbinată strîns cu răspunderea personală, o condiție esențială pentru fundamentarea temeinică a principalelor decizii economice, pentru aplicarea lor ’operativă în practică. Este o cerință cu atît mai evidentă cu cît, în condițiile în care întreprinderilor li se vor acorda atribuții mai largi în organizarea și dirijarea activității lor, în realizarea sarcinilor ce le revin din planul de stat, nu mai este posibil să se asigure o conducere calificată, eficientă, fără participarea directă, activă a cadrelor competente, cu experiență. Ceea ce trebuie înțeles, ca un lucru esențial, autonomia prin care se prinderilor sporită însarcinilor încredințate, în utilizarea mijloacelor materiale și financiare de care dispun, înseamnă a

este că funcțională, acordă între- o mobilitate îndeplinirea

lua decizii și măsuri care să rezolve problemele în contextul intereselor generale ale economiei. Cu alte cuvinte, să orienteze și să stimuleze colectivele într-o activitate plină de inițiativă și utilă întregii societăți. Ne-am convins de aceasta, întrucît facem parte din cele 71 de unități economice în care se experimentează unele măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii întreprinderilor, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale.în continuare, vorbitorul s-a referit la măsurile preconizate pentru apropierea conducerii de producție, subliniind că centralele industriale trebuie să acorde un sprijin substanțial întreprinderilor în toate domeniile de activitate, și în mod deosebit în fundamentarea și corelarea riguroasă a sarcinilor de plan ce revin unităților care o compun.

în legătură cu constituirea centralelor industriale, directorul general și-a exprimat părerea ca centralele din industria chimică să fie organizate după criteriul teritorial. De asemenea, el a propus ca statutul tip al centralei industriale și al întreprinderii să apară sub forma de proiect pentru a se putea verifica și experimenta aplicarea lor și, eventual, completa cu prevederi noi.Alți discuții cuvîntul pozitive genera ducerii soluționarea problemelor de fond ale activității întreprinderilor. Referin- du-se la deficiențele în- tîmpinate în trecut, ing. VASILE LAZAR, șeful secției carbid, a spus următoarele :— Și în combinatul nostru s-au resimțit, din păcate, consecințele tutelei mărunte din partea ministerului, a altor organe, prin direcțiile gene rale Noi rrali'ăm o pro duc’,le cu o pondere mare Ia export, dar, prin centralizarea excesivă a tivității de e-port la genele T.’.lufmerțului "Merior.avut posibil'" ,'ter cunoașterii temeinice a cerințe lor pieței extern.; Cens ■■■ cințele acestui mod de luciu s-au răsfrînt negativ asupra activității sec-

laparticipanțis-au ocupat în lor de efectele pe care le va apropierea con- de producție în

nu
ac- orCo-ain

ției noastre. Nu de puține ori, din lipsa sincronizării vînzărilor externe cu posibilitățile de producție, cantități importante de carbid au trebuit să fie stocate. Prin măsurile preconizate pentru trecerea unor activități de export în sarcina ministerelor economice și a centralelor industriale, care vor stabili legături directe cu clienții externi, se vor crea condiții propice pentru adaptarea mai o- perativă a producției la cerințele pieței externe.EUGEN SZABO, șeful serviciului desfacere, a vorbit pe larg despre măsurile inițiate de partid pentru perfecționarea sistemului de aprovizionare și desfacere. „Acest domeniu de activitate reprezintă o latură importantă a muncii economice, de care depinde echilibrul material al planului, desfășurarea eficientă a întregii activități — ă spus vorbitorul. Deși s-au luat o serie de măsuri în ultimul timp, totuși, datorită centralismului excesiv în repartizarea materiilor prime și a materialelor, stăruie încă un șir de deficiențe. La noi în combinat, de exemplu, marea majoritate a materiilor prime și materialelor cuprinse în planul de aprovizionare sînt dirijate de organele centrale. Proiectul de Directive preconizează reglementarea acestei pro

bleme și sîntem întruto- tul de acord cu măsurile prevăzute”.în cadrul adunării au mai luat cuvîntul și alți participanți. Ing. MARINA CRIȘAN, șeful serviciului C.T.C., ANTON GANEA, președintele comitetului sindicatului, au făcut propuneri interesante în legătură cu stimularea lucrătorilor din do-

meniul cercetării științifice, cu asigurarea stabilității cadrelor de specialiști în întreprinderi, Incit acestea să-și pună larg în valoare experiența și capacitatea lor de muncă în slujba dezvoltării și perfecționării producției materiale.
Lorand DEAR!
corespondentul „Scînteii*In încheierea dezbaterilor, adunarea a adresat Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune :„Colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari de la Combinatul chimic (lin Tîrnăveni, dezbătînd documentele aprobate de Planara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a. c., apreciază excepționala lor însemnătate pentru continuarea procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru progresul continuu și multilateral al patriei noastre. Cu această ocazie, colectivul nostru își reafirmă adeziunea deplină față de politica înțeleaptă și științifică a partidului, îndreptată spre rezolvarea problemelor de importanță vitală pentru asigurarea mersului înainte, pentru ridicarea țării noastre pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației. Ca rezultat al activității desfășurate de colectivul nostru, sub conducerea organizațiilor de partid, au fost obținute importante succese în îndeplinirea indicatorilor planului de stat pe 9 luni din acest an. S-au realizat suplimentar 24 milioane Iei la producția globală, 10 milioane lei economii prin reducerea prețului de cost și peste 16 milioane Iei beneficii din efortul propriu, în cinstea Conferinței Naționale a P.C.R. și a celei de-a 20-a aniversări a proclamării Republicii, vom realiza peste angajamentul luat, pînă la sfîrșitul a- nului, 6 milioane Iei la producția globală și 1,5 milioane lei beneficii, livrînd suplimentar la export 2 000 tone carbid. Asigurăm Comitetul Central al partidului și pe dv. personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici tin efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., precum și a hotărf- rilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului".
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Confruntări creatoare
în catedrele de
ȘTIINȚE SOCIALE

După cum am mai anunțat, recent s-au desfășurat la București lucrările sesiunii de comunicări științifice a cadrelor didactice de la catedrele de filozofie, sociologie și socialism științific din învățămîntul superior. Cu acest prilej ne-am adresat conf. univ. dr. Vasile Nichita, directorul Direcției predării științelor sociale din Ministerul învățămîntului, cu rugămintea de a răspunde la cîteva întrebări.

Convorbire cu conf. univ. dr.
Vasile NICHITA

director în Ministerul lnvă}ămîntului

— Vă rugăm să arătați căror de
ziderate încearcă să le răspundă 
organizarea acestui gen de activi
tate științifică universitară ?Ca si sesiunea din luna mai a a- eestui an a cadrelor didactice de la catedrele de economie politică, sesiunea la care vă referiți se înscrie pe linia acțiunilor menite să dea viată sarcinilor trasate de partid privind perfecționarea activității în îhvătămîntul superior, dezvoltarea muncii de cercetare științifică a cadrelor didactice.Concepute ca intîlniri de lucrn ale catedrelor de știinte sociale, aceste sesiuni prilejuiesc trecerea în revistă a principalelor preocupări șl rezultate ale muncii de cercetare, permit un fructuos schimb de idei asupra problemelor dezvoltării activității de investigare științifică. La recenta sesiune, în ședințe plenare si pe secții au fost prezentate si discutate 114 lucrări — rodul muncii a peste 130 de cadre didactice din unitățile de învă- țămînt superior din București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Brașov, Tg. Mureș, Bacău, de la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu* de pe lîngă C.C. al P.C.R., precum și al unor cercetători de la Institutul de filozofie al Academiei. De remarcat că, alături de profesori, conferențiari și cercetători cu o îndelungată șl bogată experiență didactică și de cercetare, la sesiune au prezentat lucrări — unele fiind unanim apreciate — numeroase cadre tinere.
— Am dori să faceți cîteva 
«ieri asupra problematicii 
date în comunicări.

apre- 
abor-Tematica sesiunii a evidențiat lărgirea considerabilă a ariei de investigație a colectivelor catedrelor de științe sociale. în mod firesc, locul central l-au ocupat problemele referitoare la teoria si practica construcției socialiste în țara noastră. Comunicările au abordat aspecte multiple ale problematicii statului și națiunii în socialism, schimbărilor în structura de clasă, dezvoltării conștiinței socialiste.Concomitent cu abordarea aspectelor teoretice cu caracter fundamen-

11PIAJA
ANCORELOR"
pe scena
băcăoană
BACĂU (corespondentul „Scîn- teii“). In cadrul manifestărilol 

culturale prilejuite de sărbăto
rirea semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, artiștii Teatrului de stat 
din Bacău au prezentat în pre
mieră piesa lui I. Stock — -Pia~ 
ța ancorelor". Pus in scenă de 
regizorul I. G. Rusu, spectaco
lul s-a bucurat de un deosebit 
succes. Din distribuție fac par
te actorii Mihai Stoicescu, Con
stanța Zmeu, Vasile Pupezea, 
Lory Combos și Florin Dum
bravă. Scenografia spectacolului 
este semnată de artistul emerit 
Paul Bortnovski si Maria Bort- 
novski. Aceasta este a doua pre
mieră prezentată de teatrul 
băcăoan în actuala stagiune.

tal, au reținut atenția preocupările pentru dezvoltarea cercetărilor concrete complexe în domeniul științelor sociale, pe baza bogatului material faptic pe care-l oferă realitatea socialistă a țării noastre. Menționăm în acest sens lucrările tinerei catedre de sociologie a Universității din București. Eforturile colectivului didactic, coordonate cu cele ale unor cadre de cercetare din alte domenii— urbaniști, geografi, statisticieni, demografi, etnografi, psihologi etc.— precum și ale studenților care au absolvit anul I. au fost orientate spre investigarea sociologică complexă a procesului de urbanizare în zona Slatina, pentru a surprinde în plină mișcare consecințele adîncilor transformări pe care le cunoaște această veche localitate și zona înconjurătoare în condițiile construirii Uzinei de aluminiu — element absolut nou în configurația sa. în cursul pregătirii și desfășurării lucrării, s-a acordat o atenție deosebită fundamentării teoretice, pe baza marxism-leninismu- lui, a ipotezelor de lucru, precizării sistemului de categorii, valorificării tradițiilor înaintate ale sociologiei românești, ca și a experienței contemporane în ce privește metodele și procedeele de investigare a fenomenelor sociale (tehnicile sociometrice utilizate de psihologi, analiza macro- sociologică diferențială, „eșantionarea", chestionarele tipărite, discuțiile libere etc.).Lucrări bazate pe investigații sociale concrete au prezentat și alte colective de catedră. Au fost, astfel, urmărite cu interes : comunicarea colectivului de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași asupra conștiinței formative a timpului liber la muncitorii Uzinei de mase Dlastice din localitate ; lucrarea prezentată de catedra de socialism științific de la Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Capitală, avînd ca obiect dezvoltarea conștiinței socialiste în rîndul studenților ; rezultatele obținute de unele catedre de științe sociale — printre care cele de la Institutul agronomic „Dr. Petru Groza" din Cluj, I.M.F. Tg. Mureș, ș. a. — în investigarea unor aspecte ale integrării studenților din anul I în viața universitară etc.în lucrările sesiunii au ocupat o pondere însemnată problemele determinismului și gnoseologiei, aspectele esențiale ale metodologiei filosofiei, sociologiei, științelor politice, valorificarea critică a gîndirii filosofice și social-politice.Preocupările pentru abordarea fenomenelor și proceselor noi ale societății contemporane s-au exprimat în lucrări care și-au propus să reliefeze însemnătatea istorică a revoluției știintifice-tehnice contemporane, rolul economic al statului capitalist, particularitățile apariției si dezvoltării principalelor țări capitaliste, o- rientările actuale în teoria relațiilor internaționale etc.Trebuie observat că, dacă majoritatea colectivelor de catedră s-au pregătit cu seriozitate pentru acest eveniment științific — selectînd și recomandînd spre a fi prezentate lucrări valoroase — au fost însă și catedre care nu s-au manifestat la nivelul cerințelor și exigentelor actuale, al posibilităților de care dispun. S-a mai făcut simțită, de pildă, tendința unor cadre didactice și cercetători de a se mărgini la a repeta în comunicări adevăruri generale, de mult cunoscute, de a încorseta în patul procustian al unor teze o problematică extrem de complexă, vie, izvorîtă din realitățile vieții sociale contemporane. A ieșit în evidentă, de asemenea, pe predilecție pentru fapte și efortul corespunzător de interpretare originală.— O caracteristică a 
fost faptul că prezentarea comu
nicărilor a fost urmată de (împle discuții. Ce ne puteți spune despre conținutul dezbaterilor ?

Apreciind pozitiv faptul că în sesiune au fost prezentate mai multe comunicări care au abordat, din unghiuri de vedere diferite, problematica vastă privind națiunea și rolul ei în societatea contemporană, corelația dintre stat și națiune ș.a.m.d., participant!! la discuții au observat că într-o serie de lucrări pe această temă precumpănește modul abstract de abordare a problemelor, în dauna unei analize concrete, istorice. în a- celașl timp, s-a remarcat că probleme deosebit de importante privind societatea socialistă și legitățile dezvoltării ei, ca și experiența vastă dobîndită de poporul nostru sub conducerea partidului în opera de construcție socialistă, așteaptă încă să facă obiectul unor lucrări fundamentale de generalizare teoretică din partea colectivelor care lucrează în domeniul științelor sociale.Mai multi vorbitori au observat că dispersarea atenției unor colective pe prea multe teme și probleme se face în dauna profunzimii generalizărilor scontate, în dauna specializării cadrelor respective. Totodată s-a relevat însemnătatea pregătirii minuțioase, teoretice și tehnico-me- todologice, a acțiunilor de investigare concretă, necesitatea unei atitudini critice față de elementele de improvizație și diletantism care s-au manifestat pe alocuri în conceperea și desfășurarea unor astfel de activități.Participanții la sesiune au fost unanimi în a aprecia utilitatea și caracterul stimulativ al unor astfel de întîlniri periodice. S-a obiectat însă, pe bună dreptate, împotriva încărcării lor excesive. Se impune ca, în viitor, sesiunile să pe teme delimitate, să exigența în selectarea incluse în program.Se conturează, de asemenea, utilitatea organizării unor sesiuni tematice la nivelul catedrelor, centrelor universitare, cu participarea cadrelor de profil din alte localități.Sesiunea a confirmat încă o dată resursele importante de j^tențial științific de care dispune școala noastră superioară în domeniul științelor sociale. Aceste resurse trebuie să fie și mai mult stimulate și valorificate, în interesul ridicării întregii activități de pregătire a viitorilor specialiști, al afirmării științei naționale.

se organizeze se întărească comunicărilor

alocuri, o date, fără analiză șisesiunii a
Meritul lor mi se pare a fi acela de a fi prilejuit o analiză exigentă a orientării și calității activității de cercetare științifică desfășurată în cadrul catedrelor de științe sociale.

La 8 noiembrie a.c. se va des
chide, în cadrul Universității 
Populare București, un curs de 
„Sociologie concretă". Alături de 
alte trei cursuri cu profil de in
formație specială — „Teoria cul
turii", „Probleme contemporane 
ale educației", „Știința condu
cerii și organizării producției" — 
acesta este organizat în colabo
rare cu Comitetul orășenesc 
București al P.C.R., fiind asimilat 
cu învățămîntul de partid.

Lecțiile, consacrate unor teme 
teoretice și practice de cercetare 
sociologică concretă, urmează să 
aibă loc din două în două săptă- 
mîni — marțea, orele 19, în aula 
Bibliotecii Centrale Universitare. 
Ele vor fi ținute de specialiști — 
profesori și conferențiari univer
sitari, doctori în știință, din Ca
pitală și din alte centre culturale 
ale țării.

Înscrierile se pot face în fie
care zi de lucru între orele 13— 
20, la sediul Universității din 
B-dul N. Bălcescu nr. 18.

Acful critic, vorbind despre 
literatură, se poate apropia 
de obiectul său pe căi dife
rite. El are posibilitatea să se 
desfășoare „paralel” cu dis
cursul literar și la o oarecare 
distantă de acesta ; așa se în- 
fîmplă atunci cînd critica im
presionistă își propune să re
creeze opera literară cu mij
loace diferite. Alteori, comen
tariul critic, 
„perpendicular" pe operă, o 
străbafe și o poafe lega de 
alte manifestări culturale sau 
sociale ; acesta esfe cazul cri
ticii sociologice sau al criticii 
influenfate de morfologia cul
turii. Dar există și un tip de 
critică ce tinde să realizeze 
maxima apropiere de textul 
literar : discursul critic de
curge de astă dată alături de 
cel literar, îmbrăfișîndu-i si
nuozitățile dar și despicîndu-i 
structurile imanente. Acest tip 
de atitudine critică e caracte
ristic pentru curente uneori 
foarte diferite, ca, de pildă, 
critica stilistică italiană, cobo- 
rînd din Benedetto Croce, sau 
critica structuralistă, atîf de a- 
preciafă și de discutată în ul
tima vreme. Le unește însă o 
tendință nominalistă comună, 
care se poafe manifesta fie în 
respectul și atenția pentru in
dividualitatea și unicitatea o- 
perei analizate, fie în prima
tul acordat structurilor forma
le. La noi acest ultim tip de 
critică a fost ceva mai puțjn 
practicat ; totuși, în istoria

căzînd parcă

teatre
• Opera română : Lohengrin — 19
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Zece zile 
care au zguduit lumea — 19,30, 
(sala Studio) : Patima roșie — 19,30
• Teatrul de Comedie : Capul de 
rățoi — 20,30 « Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" ’sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) Privește 
înapoi cu mînie — 20, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul 
Mitică Blajinu — 20 • Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Lenin — 16,30, (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 20. • Teatrul 
,,Barbu Delavrancea" : Vlnovațl 
fără vină — 19,30 • Teatrul „Ion 
Creangă" : Sînzlana și Pepelea — 
16, Așa a fost (Poem de 7 Noiem
brie) — 19,30 • Teatrul evreiesc de 
stat : Un șirag de perle (spectacol 
de folclor evreiesc) — 20 • Teatrul 
„Țăndărică" : Doctorul Aumădoare
— 17 • Teatrul satiric-muzlcal 
„C. Tănase" (sala Victoria) : Co
libri Music-Hall — 19,30 • Circul 
de stat : Atracțiile manejului
— 19,30.

• Operațiunea Crossbow — cinemascop PATRIA — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FEROVIAR - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, EXCELSIOR — 8 ;
10.30 , 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop Republica — 9,15 ; 11,30 , 14 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, VICTORIA (completare Orașul) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA (completare Ziua recoltei 
1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : LUCEAFĂRUL — 10,15 ; 12,30 ; 15,30 ,
17,45 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 (la 
ambele completarea „Armonie"), GLORIA (completare O nuntă 
la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; TOMIS — 
8—14,30 în continuare ; -- -- ----- ------------- - -----
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 1. __ ______ ___ __
uească Apis Meiifica Carpatina).
• Răzbunătorii — cinemascop : CAPITOL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
CIULEȘTI — 16 ; 18 ; 20.
• Sfidarea : CENTRAL — 8,45 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21.
• Momentul adevărului : CENTRAL — 11.
• Suflete zbuciumate : CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14.

Ceapaev : LUMINA (completare Lenin
n Samara) — 9,15—16 în continuare;

18.30 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Veselie la Acapulco : DOINA (completare Fetița cu chi
brituri) — 11,30 ; 13,45 ; 18 ; 18,30 ; 21.
• Pescarul din Louisiana : UNION (completare Nicolae Kir- 
culescu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mărășeștl...’ 50 de ani — Orizont științific nr. 9/1967 — Micii 
înotători — Mlaștina tăcută — Stîrcul, pasăre reptilă — Efe
mere : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Prostănacul — cinemascop : DACIA — 
nuare, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
REASCA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Amprenta : BUZEȘTI (completare Sub 
prietenii româno-bulgare) — 14 ; 18,15 ; 18,30 ;
• Canaliile : CRINGAȘI (completare Cvartet) — 16,30 ; 18 ; 
20,30.
• Un idiot Ia Paris — cinemascop : BUCEGI (completare

îare ; 17,15 ; 19,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
21 (la ambele completarea Albina româ-

cinema

8—20,45 în contl- 
18,15 ; 20,45, FLO-

semnul trainicei
29,45.

t V

In jurul orei 9.09 : Transmisiune 
de Ia Moscova. Parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii cu 
prilejul celei de a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

18.30 — „Flacăra în sărbătoare" — 
Spectacol festiv. Transmisiune de 
la Moscova.

20,10 — Telejurnalul de seară.
20.30 — Seară de teatru : „Lenin* 

— Interpretează un colectiv de la 
Teatrul „C. I. Nottara".

21.30 — Filmul artistic : „Vre
mea zăpezilor" — o producție a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești".

23,00 — Telejurnalul de noapte.

Teatrul „C. I. Nottara" a pre
zentat în premieră piesa „Lo
vitura" de S. Fărcâșan. Re
gia. Crin Teodorescu. în fo
tografie: o scenâ interpreta
tă de Dorin Varga și Ion 

SiminieFoto : I. Miclea
Perfecțiunea » rotundă) — 9—1» In continuare ; 16 , 18,15 ; 
20,30, AURORA (completare Apartamentul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
15,45 ; 18 ; 20,30, FLAMURA (completare Gustav îți cumpără 
mașină) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus cinemascop (ambele serii) 
15,30 ; 19,30.
• Cine călărește un tigru — FLACĂRA
rele și furnica) — 14—18,30 în continuare ; . .
pietate Intîlnirea) — 9,30—14 în continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
« Sus mîlnile domnilor polițiști ! : VITAN (completare Se 
răresc norii) — 14—18,30 în continuare ; 20,45.
? Agonie și extaz — cinemascop : POPULAR (completare 

ermanențe) — 15 ; 18 ; 21.
• Pasărea Phănix — cinemascop : ARTA — 9—14,30 în con
tinuare ; 17,30 ; 20,15.
• Testamentul incașului — cinemascop : MUNCA (completare 

Congresul lingviștilor) — 14 ; 16,15 ;
18,30 ; 20,45.
a Fantomas contra Scotland Taro — 
cinemascop : MOȘILOR (completare Ulti
ma țigară) — 14 ; 16,16 ; 18,30 ; 20,45, PRO
GRESUL (completare Cancerul metalelor) 
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Bunicul, Kylljan șl eu : COSMOS
(completare Fate «I vîntul) — 14—20,30 
în continuare.
Salțan — cinemascop : VIITORUL (com- 

cinemăscop : COLENTINA —

UNIREA - 10 ;
(completare Greie-

20,45, VOLGA (corn-

• Povestea (arului Cr’tlL. ____ _
pletare Examenul) — 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;~2035.
• Jandarmul la New-York
14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion — cinemascop : RAHOVA (comple
tare Gustav inovatorul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : LIRA — 15 ; 19.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 i DRUMUL SĂRII (com
pletare Arhitectura universului) — 15 ; 17,30 ; 20.
O Surcouf, tigrul celor 1 mări — cinemascop ; FERENTARI 
(completare Nota zece la sport) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : COTROCENI (completare Sub 
semnul trainicei prietenii rom&no-hulgare) — 14—20.45 în con
tinuare.
• Sora cea mare — cinemascop : PACEA (completare Tova
rășa) — 15,45 | 18 ; 20,15.

Gh. ZAMFIR

||
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Corul și orchestra Filarmoni
cii ieșene au susținui trei con
certe în Capitală, cuprinzînd 
în programele lor creații re
prezentative ale muzicii româ
nești și universale. Dar nu 
numai bogatul lor repertoriu 
a atras atenfia în mod deose
bit, ci și execufia care s-a ri
dicat nu odată la un aprecia
bil nivel artistic, lată că cele 
afirmate de dirijorul Nicolae 
Boboc, într-un articol publicat 
de curînd în ziarul „Scînteia", 
s-au dovedit a fi juste și cu 
semnificații multiple. Cu alte 
cuvinte, numai în regiunile tă
rii unde activează cu succes 
un conservator, se poate vorbi 
de un înalt nivel artistic ; ast
fel se explică și realizările co
lectivelor clujene și ale celor 
din Capitală. La orchestra Fi
larmonicii de stat din lași 
— „Moldova" — se remarcă 
o interesantă fuziune între so
noritățile instrumentiștilor mai 
tineri, în majoritatea cazurilor 
proaspeți sau nu de mult ab-

note de lector

S. Alexandrescu 
și I. Rotaru:

criticii literare române el își 
găsește iluștri predecesori, în 
primul rind pe Macedonski, a 
cărui sensibilifate literară nu 
putea să nu se lase fascinată 
de frumusefile palpabile ale 
poeziei. Discipol al lui Ma
cedonski, regretatul profesor 
Tudor Vianu s-a apropiaf de 
forma literaturii cu instrumen
tele stilisticii. Cîfiva elevi ai 
săi, printre 
Alexandrescu, 
cercetarea literaturii la acest 
nivel, dînd la iveală anul tre
cut un volum de „Studii 
poetică și stilistică".

Recenta carte semnată 
Sorin Alexandrescu și Ion 
taru — „Analize literare 
stilistice" — 3părută în Edi
tura didactică și pedagogică, 
se înscrie în această tradiție, 
pe care o îmbogățește cu 
noutatea unor metode influen
țate de structuralism. Trebuie 
spus însă cu limpezime că 
unul dintre principalele me
rite ale volumului esfe cum
pătarea cu care autorii apli-

care și Sorin 
au continuat

de

de
Ro

și

Un colectiv
muzical de o reală

v
solvenfi de conservator și ale 
celor aparfinînd generațiilor 
mai în vîrstă, mai experimen
tate. După părerea noastră, 
punctele culminante ale con
certelor le-au constituit tălmă
cirile expresive ale Simfoniei 
I de G. Enescu, precum și a 
Recviemului de Verdi în Sim
fonia I, impresionanta „c- 
roică" enesciană, dirijoru 
George Vintilă și întregul co
lectiv au intui! de minune co
loritul modal în melos și în 
armonie, alături de elemen
tele unui romantism tîrziu, de 
proveniență germanică. De a- 
semenea, se cuvine a relief» 
faptul că interpreta &u pus în 
valoare melosul de amplă 
respirație, cu o valoare auto
nomă — un derivat din ar
monie — în timp ce con
ceptul armonic propriu-zis 
ne-a apărut ca o rezultantă 
firească a suprapunerii dense
lor linii melodice, 
sinuoase. Partea 
simfoniei a fost

In general 
secundă a 
redată cu

„Analize literare
si stilistice"

9

că aceste noi metode. Ei nu 
cad în excesele formalizatoa- 
re de care unele dintre con
tribuțiile la volumul de „Stu
dii” mai sus amintit nu scă
paseră. Chiar analiza cea 
mai modernă și mai apropiată 
de metodele structuraliste — 
mă refer la cea dedicată re
lațiilor dintre personajele ro
manului „Palul lui Procust" 
de Camil Petrescu — este de 
o simplitate și limpezime a- 
decvate caracterului modern 
al însăși operei analizate. So
rin Alexandrescu, autorul a- 
cestei analize, descoperă în 
romanul lui Camil Peirescu o 
uimitoare simetrie a relațiilor 
inter-umane și izbutește s-o 
prindă într-o sugestivă sche
mă geometrică. Asemenea 
experimente critice nu sînt 
gratuite, ci reprezintă efortul 
de a înțelege logica internă 
a operei literare : așa cum 
critica plastică descoperă si
metria pe care se sprijină 
„Cina cea de taină' a lui 
Leonardo da Vinci, critica li-

terară are dreptul să caute 
legile construcfiei unei anu
mite opere. Tactul autorilor 
volumului îi îndrumă, de alt
fel, la continua schimbare a 
metodelor, în funcție de tex
tul analizat. Deși analiza 
structurală ar fi putut da re
zultate aplicată fiind și pe 
„Moromeții” lui Marin Preda, 
este preferată pentru acest 
roman altă procedură : se a- 
lege un fragment revelator și 
analiza îl epuizează cu grijă 
și atenție. Pentru „Craii de 
Curtea Veche” de Mateiu 
I. Caragiale, metoda se adec
vează din nou textului exa
minat : analiza metrică pune 
în valoare ritmul și muzicali
tatea prozei, apoi cea sintac
tică dă o idee despre desfă
șurările poetice ale frazelor, 
în sfîrșit o serie de conside
rații asupra atitudinii stilistice 
a autorului permit încadrarea 
lui între prozatorii simboliști.

Am exemplificat cu analize 
ale prozei, pentru că sec
țiunea referitoare la proză ni

se pare cea mai închegată 
din volum. Ceea ce nu în
seamnă că analizele poeziilor 
nu-și ating de cele mai multe 
ori scopul : cu exactitate 
prinde Ion Rofaru specificul 
stilistic al lui Anton Pann sau 
atmosfera pastelurilor lui Va
sile Alecsandri. Același cer
cetător semnează o serioasă 
analiză a vibrantei poezii 
„Noi” de Octavian Goga. ca 
și una dintre analizele cele 
mai izbutite din volum : cea 
a poeziei „Plumb" de G. Ba- 
covia. Analizele lui S. Alexan
drescu sînt și în cîmpul poe
ziei la fel de interesante ca 
și cele din domeniul prozei : 
amintim descrierea riguroasă 
și însuflefită a poeziei „Intre 
două nopfi’ de T. Arghezi, 
cea a „Intîmplării în deșert" 
de Al. Philippide, sau inter
pretările date poeziilor lui 
Macedonski. O rezervă însă 
în ce privește analiza poe
ziilor lui Eminescu : aici poate 
că atenfia acordată simetriilor 
formale nu merge atît de si-

a I o a
multă sensibilitate și auten
tică originalitate, excluzînd 
faisul patetism. In același con
cert am aprecia1 dinamismul 
cu care s-a cîntat uvertura la 
opera „Maeștrii cîntărefi din 
Niirnberg" de Richard Wag
ner și acompaniamentul Con
certului pentru vioară In U 
major — K. V. 219 — de Mo
zart. în ciuda unor decalaje. 
Solistul concertului, ion Voicu 
ne-a înfățișat în maniera se 
caracteristică acest opus, stră 
lucind în momentele de vir
tuozitate, ca și în piesa de 
Paganini oferită în supliment 
Corul condus admirabil de Ion 
Pavalache a avut o impor
tantă contribuție la înfățișarea 
cu o bogată forță de expresie 
a Recviemului de Verdi, la 
care se adaugă și interpreta
rea nobilă și plină de acura- 
fefe a soliștilor Maria Șinei»-- 
laru, Valentin Teodorian și în 
mod deosebit a mezzosopra- 
nei Viorica Cortez Guguianu 
și a basului Nicolae Florei.

r e

Dirijorul GEORGE VINTILA
văzut de SILVAN

gur 
cuiul artei eminesciene ; 
cleul iradiant al poeziei 
undeva mai în adîncuri.

Principala problemă teore
tică pe care volumul de „A- 
nalize literare și stilistice” o 
ridică este aceea a unității 
dintre acest nucleu iradiant și 
structurile formale ale operei. 
Rezolvarea ei, schițată în 
„Cuvîntul înainte', unde este 
descrisă stratificarea organică 
a textului literar (stratul so
nor, cel gramatical, cel le
xical, cel imagistic și cel al 
încadrării operei în contextul 
ei social-cultural), se contu
rează, de fapt, în însăși prac
tica analizelor, în cursul vo
lumului. Intr-adevăr, depinde 
de priceperea și de intuiția 
analistului dacă structurile 
găsite la nivelul formal sînt 
sau nu cele mai grăitoare 
pentru caracterizarea operei : 
sintaxa poeziei „Joc secund" 
de Ion Barbu, de 
descrisă în volum, 
interes tocmai pentru că e 
revelatoare și la alte nive
luri decît cel strict sintactic. 
Izbutind aproape în toate ca
zurile, cu răbdare și migală, 
să realizeze joncțiunea dintre 
adîncul operei și straturile ei 
exterioare, Sorin Alexandres
cu și Ion Rotaru au dat iubi
torilor de literatură un ade
vărat ghid de lectură și de 
înțelegere.

Toma PAVEL

în întîmpinarea specifi- 
nu- 

e

pildă, 
prezintă

In ce* de-al 5-lea concert 
— în întregime dedicat pie
selor da „cor • cappella" — 
dirijorul Ion Pavalache și va
loroasa formație — corul 
,,Gavriil Musicescu' 
răfat o măiestrie 
demnă de admirat 
nul nu mi se pare cîtuși de 
puțin exagerat. Tradiția co
rală a marelui Musicescu — 
prezent în această manifesta
re artistică orin grandiosul 
său Concert coral (nr. 1), ad
mirabil interpretat — a fost 
continuată cu succes în re
darea bogatului și substan
țialului program ce a confi- 
nut capodopere din literatura 
clasică universală, dar și 
unele piese contemporane 
autohtone deosebit de inspi
rate, scrise cu mult mește
șug și o fină muzicalitate — 
ne referim la „Miorifa” de 
Paul Constantinescu, „April" 
de Alexandru Zirra, „Doru
rile mele” de Sergiu Sarchi- 
zov, „Micro cantata* de V. 
Spătărelu, un tînăr compozi
tor ieșean cu un talent pro
mițător. „Doina din Ardeal" 
de Gh Dumitrescu Și „Pa
tria mea" de Achim Stoia. 
Tot în acest concert am fost 
plăcut impresionați de accen
tuatul simț al polifoniei vo
cale pe care-l posedă din 
plin formația — în creațiile 
preclasice — precum și de 
redarea unor compoziții con
temporane cu o mare varie
tate de nuanțe și o puternică 
sensibilitate. Valoroși au fosf 
soliștii Georgeta Lungeanu, 
Octav Ambrozie și pianista 
Steluța Diamant-Dumea. Vio
rica Cortez Guguianu a avut 
o participare remarcabilă în 
rolul de mezzosoprană din 
piesa „Doina din Ardeal", de 
Gh. Dumitrescu, bucurîndu-se 
de un binemeritat succes de 
public.

— au a- 
arfisfică 

și ierme-

Doru POPOVICI
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CU PRILEJUL INAUGURĂRII 
LINIEI AERIENE TAROM 
BUCUREȘTI—ISTANBULCu prilejul inaugurării liniei aeriene TAROM București — Istanbul, luni au sosit în Capitală Saade- tin Bilgic, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor din Turcia, Haluk Arek, ministru subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Sedat Tolga, ministru subsecretar de stat la Ministerul Turismului, senatori, depu- tați, directori ai companiei aeriene „Tiirk Hava Yollari", ziariști.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, Gheorghe Teodorescu vicepreședinte al Oficiului Național de Turism, alte persoane oficiale, precum și Kamurân Guriin, ambasadorul Turciei la București, și membri ai ambasadei.Seara, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, Ion Baicu, a oferit în cinstea oaspeților un dineu la restaurantul Pădurea Băneasa.

★Comitetul Executiv al Uniunii A- sociațiilor Studenților din România a trimis președintelui ad-interim al Indoneziei, generalul Suharto, o telegramă de protest a studențimii române față de valul de represiuni dezlănțuit de reacțiune împotriva forțelor progresiste și democratice din Indonezia. Exprimînd sentimentele studențimii române, se arată în telegramă, U.A.S.R. cere încetarea imediată a terorii și a asasinatelor îndreptate împotriva miilor de pa- trioți, luptători pentru cauza poporului indonezian, respectarea drepturilor fundamentale al omului,

respectarea libertăților democratice în Indonezia.
★S-au înapoiat în Capitală prof, univ. Miron Constantinescu, conf. dr. Vasile Nichita și dr. Vasile Li- vianu, care au participat la lucrările Conferinței internaționale asupra metodelor noi de cercetare în științele sociale și aplicarea lor la studiul istoriei contemporane, organizată la Londra.
★Acad. Andrei Oțetea, președintele Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., s-a înapoiat în Capitală venind de la Paris, unde a luat parte la lucrările celei de-a 77-a sesiuni a Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O.
★La muzeul de artă din Craiova a avut loc luni după-amiază o manifestare consacrată împlinirii a 100 de ani de la moartea poetului Charles Baudelaire, organizată de filiala din Craiova a Societății de științe istorice și filologice și de Comitetul regional Oltenia pentru cultură și artă. Cu acest prilej, prof. Alexandru Piru, de la Universitatea din Craiova, și Doina Graur, asistentă la Universitatea București, au vorbit despre personalitatea și opera poetului.
★La concertul simfonic extraordinar de luni seara al Filarmonicii de stat din Oradea, prezentat sub bagheta dirijorului orădean Miron Rațiu, în sala Teatrului din localitate și-a dat concursul pianistul francez Jean Francois Chole. Oaspetele a interpretat Concertul nr. 3 în do major pentru pian și orchestră de Beethoven. Programul a mai cuprins Simfonia a X-a de Șosta- kovici. (Agerpres)

NAVE 
ROMÂNEȘTI, 
PE MĂRI
SI OCEANE»După ce a descărcat o importantă cantitate de ciment din țara noastră în portul brazilian Manaus, cargoul „Iași“ a efectuat în continuare transporturi la Matanzas — Venezuela, în Trinidad, iar acum se află la Veracruz — Mexic. într-o zonă mai nordică din acest continent, mai precis în portul canadian Windsor, din zona Marilor Lacuri, a sosit nava „Sinaia".Alte nave, purtînd tricolorul românesc, se află în porturile indiene Madras, Paradep și Vizagapatanam, unde încarcă minereu de fier pentru industria noastră siderurgică, iar la Bombay și Calcuta petrolierul „Ploiești” este așteptat cu o cantitate importantă de ulei. Cargoul de 24 500 tone „Dunărea" execută un transport pentru Uniunea Sovietică, de la Ili- cevsk la Wakayama (Japonia), iar „Predeal" se îndreaptă cu mărfuri din R.P.D. Coreeană și R.P. Chineză spre România. Totodată, numeroase nave se găsesc în porturile sau în zona A- fricii de vest, cum ar fi, de pildă, cargoul „Brașov" în portul Lome din Togo. Nave românești efectuează a- cum curse spre Anvers, Hamburg, Poti (U.R.S.S.), Lisabona, Istanbul, Rotterdam și alte porturi europene.Din radiogramele primite de cîte- va ori în timpul zilei de Direcția generală a navigației civile NAVROM reiese că, la începutul acestei luni, pe mări și oceane se găsesc 40 de nave ale țării noastre, iar în portul Constanța peste 30 de nave românești și străine. (Agerpres)

prilejuite de semirautenarul Marelui Octombrie
Adunarea festivă din Capitală
(Urmare din pag. I)

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au fost prezente tovarășele Ele
na Ceaușescu și Elena Maurer, 
precum și soțiile tovarășilor din 
conducerea de partid și de stat pre
zenți la adunare.

Au luat parte numeroși repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
Capitală, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești din toate regiunile 
țării, care au participat la luptele 
pentru apărarea Puterii Sovietice, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic. Au participat, de aseme
nea, membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romăne, care 
se află în țara noastră

Au fost intonate imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R.

Despre cea de-a 50-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a vorbit tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România.

A Zuat apoi cuvîntul ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. V. Basov.

Cuvîntările au fost subliniate, în 
repetate rînduri cu puternice a- 
plauze.

A avut loc apoi un spectacol 
festiv. Corul, orchestra și soliști ai 
Filarmonicii de stat „George E- 
nescu" au interpretat un bogat pro
gram muzical, care a cuprins lu
crări consacrate Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, luptei re
voluționare a clasei muncitoare.

(Agerpres)

Ședința solemnă de la Moscova
hal, secretar general al P.C. din Por-1 9

(Urmare din pag. I)dial, intereselor clasei muncitoare și oamenilor muncii din lumea întreagă.în încheierea cuvîntării sale, vorbitorul a adresat felicitări locuitorilor Moscovei în legătură cu decorarea capitalei cu „Ordinul Revoluției din Octombrie". El a felicitat pe oamenii muncii din Moscova care s-au, aflat întotdeauna în primele rînduri ale luptătorilor pentru socialism.Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a dat apoi citire decretului prin oare orașului Moscova i s-a decernat „Ordinul Revoluției din Octombrie".Au luat, de asemenea, cuvîntul: Lidia Fotieva membru al P.C.U.S. din anul 1904, Louis Saillant, secretar general al F.S.M., Kostas Ko- lianis, prim-secretar al C.C. al P.C. din Grecia, Franz Muhri, președintele P.C. din Austria, Alvaro Cun-

tugalia, Laurie Aaron, secretar național al P.C. din Australia, Haled Bagdaș, secretar general al C.C. al P.C. din Siria, Ernest Burnelle, președintele P.C. din Belgia, Gilberto Vieira, secretar general al C.C. al P.C. din Columbia, Agostino Netto, președintele Piartidului Mișcarea Populară pentru eliberarea Angolei, John Marx, președintele Partidului Comunist din Africa de Sud, Orestes Ghioldi, secretar al C.C. al P.C. din Argentina, Pedro Saad, secretar general al P-C. din Ecuador, S. A. Vikremasinghe, președinte al C.C. al P.C. din Ceylon, Ezekias Papaioannu, secretar general al Partidului Progresist al oamenilor muncii din Cipru, Amil- car Cabrai, secretar general al Partidului African al Independenței Guineei portugheze și Insulelor Capului Verde, Knud Jespersen, președintele P.C. din Danemarca.Ședința solemnă a luat sfîrșit prin intonarea Internaționalei.
Conducători ai P.C.U.S. și guvernului sovietic

„EUROPENELE 0 etapă a remizelor

Solemnitatea înmmării de ordine și medalii 
ale U.R.S.S. unor cetățeni ai țării noastre

au depus coroane la Mausoleul Lenin

DE VOLEI
• Echipele României vic
torioase în meciurile de 
ieri • în turneul feminin, 
U.R.S.S. și Polonia păstrea

ză prima șansă
ISTANBUL (prin telefon de la 

trimisul nostru special). — lntrucit 
amănunte despre meciurile desfășu
rate duminică la Izmir în turneul 
final feminin ne-au parvenit la biroul 
de presă din Istanbul la o oră foarte 
târzie, nu le-am putut comunica în 
corespondența precedentă. lată-le 
acum, pe scurt. Principalele preten
dente la titlu, echipele U.R.S.S. și 
Poloniei, și-au continuat seria victo
riilor. Pentru poloneze, meciul cu 
Izrael a fost o simplă formalitate, ciș- 
tigîndu-l in 45 de minute cu 3—0 
(15—2; 15—2; 15—4). Voleibalistele 
cehoslovace, considerate rivale puter
nice pentru cele sovietice, au infirmat 
toate presupunerile; ele nu numai 
că au pierdut cu 0—3, dar pe par
cursul jocului au rezistat cu greu 
atacurilor adverse. „De fapt — ne 
s urnea un ziarist turc sosit luni di- 
> leață de la Izmir — voleibalistele 
sovietice au un atac remarcabil. Lo
vesc mingea atît de puternic, incit 
chiar și blocajele unor echipe mascu
line pot fi străpunse".

Duminică, în „turneul de conso
lare" de la Ankara, echipa feminină 
a României a câștigat cu 3—0 (15—3; 
15—0 ; 15—4) partida cu reprezen
tativa Suediei.

Și acum, vești din Istanbul, unde 
după o zi de odihnă, luni a fost reluat 
turneul final masculin. Consemnăm o 
nouă victorie românească: 3—0 cu 
echipa Italiei, ocupanta ultimului loc 
în clasament. Succes facil, dar util 
pentru voleibaliștii noștri, aflați încă 
— teoretic — în cursa pentru locul 
al treilea; este, de fapt, singura sa
tisfacție ce ne-a produs-o meciul de 
ieri, căci dacă ne referim la jocul 
propriu-zis, nu putem remarca pe ni
meni și nimic. Al doilea meci al 
zilei: Polonia — Iugoslavia 3—0. Este 
o victorie scontată, la un scor pre
vizibil, dar în oarecare contrast cu 
situația de pe teren. După un prim 
set adjudecat relativ ușor (15—7), po
lonezii au avut de întâmpinat o re
zistență neașteptat de dîrză. Meciul 
s-ar fi putut prelungi, însă arbitrul 
principal, cehoslovacul Prusa, a „punc
tat" și el în favoarea polonezilor în fi- 
nalurile destul de echilibrate ale seturi
lor II și III. Scor final: 3—0 (7,13,12) 
pentru polonezi.

Astăzi echipa noastră masculină o 
întâlnește pe cea a R. D. Germane 
într-un meci cu mare miză în lupta 
pentru medaliile de bronz.

Ion DUMITRIU

in campionatul masculin de șah

Turneul findl al campionatului 
masculin individual de șah a con
tinuat ieri după-amiază cu runda a 
treia. Prima partidă încheiată a con
semnat (după 19 mutări) un neaș
teptat rezultat de egalitate între 
multiplul campion al țării noastre, 
marele maestru internațional Florin 
Gheorghiu (cu albele) și candidatul 
de maestru I. Fischer. A fost doar 
începutul unei avalanșe de rezulta
te egale, cu care s-au încheiat alte 
șase partide din totalul de zece cit 
cuprinde fiecare rundă: Demian — 
Zara, Radovici — Neamțu, Geor
gescu — Pavlov, Ghițescu — Partoș

și Drimer — Ungureanu. Celelalte 
întâlniri s-au întrerupt.

Partidele întrerupte desfășurate 
dimineața s-au soldat cu următoa
rele rezultate: Troianescu — Ciocîl- 
tea 1—0; Buza — Segal 1—0; Vais- 
man — Partoș 0—1; Georgescu — 
Drimer 1—0.

După trei runde, în clasament 
conduce maestrul internațional Oc- 
tav Troianescu cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de FI. 
Gheorghiu, C. Radovici, C. Partoș, 
D. Zara și E. Ungureanu cu cite 2 
puncte etc.

Cu prilejul semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, prin Decret al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. au fost decorați cu ordine și medalii ale U.R.S.S. 240 cetățeni ai Republicii Socialiste România, participanți la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care s-au distins în lupta pentru apărarea puterii sovietice în anii 1917—1922. Printre cele 38 de persoane din țările socialiste care au fost decorate cu Ordinul „Lenin" se numără tovarășii loan Crișan, Mihali Fekete, Andrei Moga, Constantin Pîrvulescu și E- nache Zamfir. Ceilalți cetățeni români decorați au primit ordinele „Drapelul roșu" și „Steaua roșie", precum și medaliile „Pentru vitejie" și „Pentru merite în luptă".Luni la amiază, la Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc solemnitatea înmînării de ordine și medalii ale U.R.S.S. u- nui număr de 64 cetățeni ai tării noastre.La solemnitate au luat parte tovarășii Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și Virgil Trofin, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai u- nor instituții centrale și organizații obștești.După citirea Decretului, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucu

rești, A. V. Basov, a înmînat înaltele decorații, și, felicitînd călduros pe cei distinși, a subliniat că ele reprezintă o expresie vie a sentimentelor de adînc respect și de recunoștință pe care partidul și întregul popor sovietic le au față de glorioșii participanți români la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, apărători eroici ai cuceririlor puterii sovietice. Cei decorați au fost, de asemenea, felicitați de cosmonautul sovietic Pavel Po- povici, prezent la solemnitate.Luînd cuvîntul în numele celor decorați, tovarășul Iorgu Vasile Georgescu a mulțumit pentru înaltele distincții conferite.
★Tovarășii Constantin Pîrvulescu și Enache Zamfir, care se află în prezent la Moscova pentru a participa la festivitățile consacrate a- niversării semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, au primit „Ordinul Lenin" în cadrul unei solemnități care a avut loc ,1a Kremlin în ziua de 5 noiembrie.
★în cursul dimineții, un grup de veterani români participanți la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a vizitat Expoziția indus- trial-comercială a U.R.S.S. la București. Oaspeții români au fost salutați cu căldură de V. M. Lepeoș- kin, directorul expoziției, de reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice și de pionieri sovietici.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători ai P.C.U.S. și guvernului sovietic au vizitat luni Mausoleul Lenin și au depus coroane din partea Comitetului Central al P.C.U.S., Pre
zidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Tot luni, conducătorii P.C.U.S. și ai guvernului sovietic au depus coroane de flori la Mormîntul soldatului necunoscut

Recepția de la LeningradLENINGRAD 6 (Agerpres). — La 5 noiembrie, conducătorii organizațiilor orășenești din Leningrad au oferit în Palatul Tavriceski o recepție în cinstea celei de-a 50-a aniversări a Revoluției din Octombrie. La recepție au participat Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi, delegații din partea unor partide comuniste și alți oaspeți din străinătate, veterani ai Revoluției din Octombrie și ai războiului civil, muncitori, colhoznici, oameni de știință și de artă, reprezentanți ai forțelor armate sovietice și ai vieții publice.La recepție, Alexei Kosîghin a rostit un toast în cinstea muncitorilor, colhoznicilor, intelectualității, în cinstea întregului popor sovietic. El i-a salutat pe participanții la Revoluția din Octombrie și la Marele Război pentru apărarea Patriei, i-a felicitat pe toți locuitorii Leningradului cu prilejul jubileu

lui puterii sovietice și al decorării orașului cu Ordinul „Revoluției din Octombrie".
MOSCOVA

Felicitări prezentate 
de șefi ai misiunilor I
diplomaticeMOSCOVA 6 (Agerpres). — Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a primit la Kremlin pe șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în U.R.S.S., care i-au prezentat felicitări cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Revoluției din Octombrie.

Adunări festive la Galați, lași și Bacău T elegramă

A

In cîteva rînduri
CU PRILEJUL UNUI CONCURS 

DE ATLETISM DESFĂȘURAT LA 
SAO PAULO, LiesI Westerman (R.F.G.), a stabilit un nou record mondial feminin la aruncarea discului : 61,26 m. Vechiul record — 59,70 m — aparținea Tamarei Press (U.R.S.S.).

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 
GHEATA A ROMÂNIEI a susținut la Milano a doua întîlnire amicală cu echipa Italiei. Scor : 7—1 (2-0, 2-1, 3-0) în favoarea hocheiștilor români.

LA BUDAPESTA A AVUT LOC 
MECIUL FEMININ DE HANDBAL Ferencvaros Budapesta — Empor Rostock (R. D. Germană), contînd pentru „Cupa campionilor europeni". Gazdele au învins cu 7—4 (4—1). A arbitrat C. Căpățînă (România). Returul se va disputa la 17 noiembrie la Rostock.

INTR-UN MECI CONTlND PEN
TRU PRELIMINARIILE TURNEU
LUI OLIMPIC DE FOTBAL, selecționatele Marocului și Tunisiei au terminat la egalitate : 1—1 (1—0). Returul va avea loc la Tunis la 26 noiembrie.

GRUPA PRELIMINARĂ A „CU
PEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
POLO PE APĂ DE LA BARCELONA a revenit formației Mladost Zagreb, cu 8 puncte, urmată de C. N. Bar

celona — 6, Ethnikos Pireu — 4, Schwimm Union Viena — 2 și Marsilia — 0 puncte. Primele două clasate s-au calificat pentru grupele semifinale.

Luni după-amiază a avut loc la B Teatrul muzical din Galați o adunare festivă consacrată împlinirii a 50 de ani de la Marea Revoluție din Octombrie. Cu acest prilej, Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Galați al P.C.R., și L. P. Malikevici, consilier al Ambasadei sovietice la București, au vorbit despre însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, realizările obținute de popoarele Uniunii Sovietice în cei 50 de ani de construcție a societății comuniste, despre prietenia dintre popoarele român și sovietic. A-

dunarea s-a încheiat cu un spectacol artistic.
★La adunarea festivă consacrată semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a avut loc luni după-amiază la Casa Tineretului din Iași, au participat conducători ai organelor locale de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, oameni de știință, artă și cultură. Despre semnificația aniversării au vorbit Miu Dobrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Iași al P.C.R., și col. G. S. Voronin, atașatul

militar, Aero și Naval al Ambasadei U.R.S.S. la București.
★La Casa de cultură a sindicatelor din Bacău a avut loc, luni după-amiază, o adunare festivă consacrată sărbătoririi semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Despre semnificația acestui eveniment și realizările poporului sovietic pe drumul construirii comunismului au vorbit loan Ichim, prim-secretar a) Comitetului regional Bacău al P.C.R., și L. I. Boiko, secretar II al Ambasadei U.R.S.S. la București. (Agerpres)

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste A. A. Gromîko.

BOX Două medalii de aur la 
„Turneul speranțelor olimpice"Aseară la Budapesta, în reuniunea finală a competiției internaționale de box „Turneul speranțelor olimpice", tinerii pugiliști români I. Alexe și O. Gorea au obținut medalii de aur. Alexe (categoria grea) l-a învins prin abandon în repriza a treia pe Gorzunov (U.R.S.S.), iar Gorea (categoria pană) a cîștigat la puncte în fața iui Kuznețov (U.R.S.S.). Ceilalți doi finaliști români, Nedelcea (categoria cocoș) și Ene (categoria semiușoară) au pierdut prin abandon la Sokolov

(U.R.S.S.) și Hronov (U.R.S.S.) în reprizele a Il-a și, respectiv a IlI-a. Alte rezultate: muscă — Badari (Ungaria) b.ab. HI Alexandrov (Bulgaria); u- șoară — Alfonso (Cuba) b.ab. III Kazarian (U.R.S.S.); semi- mijiocie — Iablokov (U.R.S.S.) b.ab. Ivankovici (Iugoslavia) mijlocie ușoară — Alexeev (U.R.S.S.) b.p. Turosz (Ungaria); mijlocie — Parlov (Iugoslavia) b.ab. I Vaborovski (Polonia); semigrea — Nesterov (U.R.S.S.) b.p. Mathe (Ungaria).

Cel de-al doilea oraș al R. D. Vietnam, Haifongul, te întîmpină de departe, după șapte săptămîni de bombardament continuu, cu imagini zguduitoare, în jurul său, aviația americană a creat o centură de ioc. Am traversat, în apropierea sa, cursuri de apă pe poduri flotante, întinse la umbra unor arcuri de oțel frînte. Centre feroviare, transformate într-o îngrămădire contorsionată de șine și schelete de vagoane, ne jalonează drumul. Cu cît înaintăm, șoseaua devine mai șerpuitoare, părăsind vechiul făgaș răscolit de explozii. 150 de comune din preajma Haifongului au fost transformate în lintepentru încărcătura bombardierelor S.U.A.Iată, pe scurt, cum a- rată „cordonul sanitar" creat de S.U.A. în jurul orașului, în intenția de a-1 rupe de restul țării.Șl totuși, în ciuda masivelor bombardamente ale aviației flotei a șaptea, orașul trăiește prin toate fibrele sale, pulsînd în același ritm cu acela al țării. „Insula”, în care vor să transforme americanii Haifongul, e o simplă iluzie a dușmanului. Orașul e legat de trupul țării prin nenumărate artere, de-a lungul cărora se scurg sutele de mii de tone de mărfuri ce sosesc pe calea mării — aproximativ 70 la sută din produsele

importate și din ajutoarele primite din partea țărilor socialiste. Am calculat, de-a lungul călătoriei între Hanoi și Haifong, ca numai pe șoseaua pe care am străbătut-o, a trecut într-un sens sau altul cîte un camion la fiecare trei

nimeni din cei ce cunosc aceste realități vietnameze comunicatele militare americane care anunță noi și noi raiduri asupra acelorași obiective despre care se spunea anterior că ar fi complet distruse. Și chiar atunci cînd

cu alți corespondenți de presă. După ce am trecut un ponton de acces, ne-am pomenit brusc în mijlocul unui cartier aproape șters de pe suprafața pămîntu- lui. Oare ce explicație au găsit agresorii, în încercarea de a justifica acestorașul erou
3

secunde. Este rezultatul unor eforturi de neconceput poate în alte împrejurări decît acelea cînd patria atacată s-a ridicat ca un singur om, sacrificînd totul pentru în- frîngerea agresorilor.Am cunoscut, în timp ce străbăteam șoselele vietnameze, șoferi care nu s-au dezlipit de la volan timp de 24 de ore, am întîlnit sate întregi ai căror locuitori au ieșit — cu mic cu mare, de la copil pînă la bătrîni — pentru a repune în circulație căile de comunicație. Nu mai surprinde pe

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU, 
ADRIAN IONESCU

anumite căi importante devin în cele din urmă impracticabile, alte puncte de trecere le iau locul.Nimic nu e imposibil în fața voinței populației, a hotărîrii sale de a anihila toate acțiunile militare ale dușmanului, de a-i pricinui noi și noi înfrîn- gsri.Am ajuns la Haifong noaptea tîrziu, împreună

raid barbar ? mișcări de trupe, aglomerări sau concentrări suspecte, cantonamente militare sau cazarmamente ? Ziaristul australian W. Burchett îmi releva un fapt semnificativ în acest sens. Sosit la Haifong cu o săptă- mînă înaintea mea, el a fost martor al unui bombardament masiv de noapte. Printre alte obiective civile distruse se afla și un sanatoriu străjuit de o biserică catolică. Cînd el se afla la fața locului, operațiile de salvare erau în curs. Mulți dintre cei răniți în cursul altor

atacuri își găsiseră acum sfîrșituL A doua zi sanatoriul apărea în comunicatele militare americane drept........ un grup de clădiri cu destinație militară".Ziua a doua petrecută la Haifong a fost „încărcată" încă din zori. Primul bombardament — la orele 6,10. Sosite pe furiș, la mică altitudine, dinspre mare, avioanele americane au lansat un atac prin surprindere. Surprinși șl noi, ziariștii, urmărim încordați, de sub streașină unei case, evoluția reactoarelor ce fulgeră cerul, lansînd rachete și bombe. în drumul lor se aștern punctele de foc ale antiaerienei.Sîntem martori oculari ai unei faze din operația aeriană întreprinsă de a- proape două luni și denumită de dușman „caruselul trăsnetelor". Nu se sting primele ecouri ale întîiului val de bombardament și începe cel de-al doilea. Pămîntul geme înfundat, aerul vibrează de suflul exploziilor. Norișorii albi ai proiectilelor antiaerienei încadrează tot mai des avioanele. Unul dintre ele se clatină brusc, apoi se îndreaptă în direcția mării, lăsînd în urmă o dîră de fum. La cîțiva kilometri de țărm, atunci cînd nu va mai avea încotro, pilotul se va propulsa afară din cabină, cu fotoliu cu tot. Penuria de piloți a devenit tot mai serioasă în

I rîndurile dușmanului, după doborîrea a 2 500 de avioane. Reprezentanți ai autorităților locale mi-au relatat, cu ocazia unei vizite anterioare, o întîmplare care arată ce eforturi se depun pentru recuperarea unui pilot. După căderea unuia din ei în apele oceanului, la S.O.S.-ul lansat prin a- paratul de emisie portativ, nouă avioane au părăsit bombardamentul creînd cu mitralierele lor un cerc de foc pentru a-1 proteja pe pilot pînă la venirea ajutoarelor. La rîndul lor, distrugătoare au deschis o canonadă puternică, creînd un baraj de obuze grele în calea ambarcațiunilor vietnameze de pescuit, transformate ad-hoc în nave ale miliției, care se îndreptau spre locul para- șutării. Pînă la urmă pilotul a fost capturat.Iată deci în ce constă „obiectivele militare* lovite de aviația S.U.A. Nici o dezmințire oficială a Washingtonului nu poate face ca adevărul asupra bombardamentelor americane să fie ascuns. Iar verdictul pe care opinia publică îl va da acestei noi acțiuni agresive de anvergură împotriva populației Haifongului se întrevede de pe acum în lumina concluziilor la care a ajuns cea de-a șasea comisie de anchetă a Tribunalului international Bertrand Russel.
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• NOUL GUVERN TEMENIT A DEPUS JURftMÎNTUL • DE
CLARAȚIILE LUI ABDUL RAHMAN IRIANI

izgoniți 
din Bukavu

Intervenția reprezentantului român in Comitetul politic

SANAA 6 (Agerpres). — Noul 
guvern yemenit condus de Moh
sen El Aini, a depus jurămintul 
luni in fața lui Abdul Rahman 
Iriani, președintele Consiliului 
prezidențial republican, anunță 
postul de radio Cairo, citat de a- 
genția France Presse. După în
cheierea ceremoniei, noul guvern 
yemenit a participat la prima sa 
reuniune în cadrul căreia s-a 
stabilit „un plan de activitate 
corespunzător actualei situații 
prin care trece Yemenul".prin care trece„Yemenițli trebuieîntre ei", a declarat _______ _________Iriani, președintele noului Consiliu prezidențial republican de la Sanaa, alcătuit după lovitura de stat de duminică. Intr-un interviu acordat agenției M.E.N., el a precizat că „dialogul dintre republicani și rega- liști trebuie să se desfășoare fără mediatori", anunțînd, totodată, că o serie de șefi ai unor triburi regaliste au și început să revină în țară. Iriani a făcut cunoscut că s-a ho- tărît amînarea cu patru zile a reuniunii naționale yemenite de conciliere, care urma să înceapă luni la Omran și la care participă reprezentanți ai tuturor fracțiunilor yemenite.Pe de altă parte, președintele noului Consiliu prezidențial republican din Yemen a anunțat prin telefon ziarul egiptean „Al Akhbar" că o delegație yemenită prezidată de Abdel Sabrah, vicepreședinte al noului guvern, a vizitat duminică seara portul yemenit Hodeida, unde a discutat cu comandantul trupelor R.A.U. Iriani a declarat, de asemenea, ziarului egiptean că guvernul său „este hotărît să întrețină relații de bună vecinătate cu Arabia Saudită" și speră Saudită să aibă intenții de Yemen". La rîndul

să se înțeleagă Abdul Rahman

său, Mohamed Ahmed Noman, membru al Consiliului prezidențial republican din Yemen, care se găsește în prezent la Beirut, a declarat a- celuiași ziar că „recunoaște Comitetul tripartit format din reprezentanții Sudanului, Marocului șl Irakului, însărcinat de regele Feisal al Arabiei Saudite și de președintele R.A.U., Nasser, să găsească o soluție definitivă problemei" (yemenite — n. r.). Noman a menționat că recunoaște și acordul realizat la Khartum în luna august între Feisal șl Nasser.Postul de radio Sanaa a anunțat luni dimineața că în întreaga țară situația este „pe deplin calmă" și că noua administrație a instituit în mod provizoriu restricții de circulație de la orele 20 pînă la 5 dimineața (ora locală). Radio Sanaa a declarat, potrivit relatării agenției U.P.I., că înlăturarea lui Sallal de la conducerea țării a fost „o măsură constituțională" întrucît mandatul său expirase încă de la 3 mai a.c. Postul de radio a adăugat că lovitura de stat a fost efectuată „pe cale pașnică și fără a provoca tulburări".

KINSHASA 6 (Agerpres). — Pre
ședintele statului Congo (Kinshasa), 
Joseph Mobutu, a făcut cunoscut 
luni că problema evacuării pașnice 
a mercenarilor, așa cum se sta
bilise la Conferința la nivel înalt 
a O.U.A., nu se mai pune în pre
zent, cînd, în urma acțiunii armatei 
nafionale congoleze mercenarii au 
fost izgoniți din Bukavu iar Congo 
a făcut obiectul unei noi agresiuni 
în provincia Katanga. In consecință, 
autoritățile de la Kinshasa cer 
extrădarea mercenarilor care au 
ajuns în statul vecin Ruanda. Pre
ședintele Mobutu a explicat că 
guvernul său cere extrădarea mer
cenarilor din Ruanda deoarece a- 
ceștia s-ar alătura grupului condus 
de Bob Denard și ar putea între
prinde acfiuni diversioniste în pro
vincia congoleză Katanga.

Potrivit unei telegrame transmise 
de agenția Reuter, în sud-estul Ka- 
tangăi au mai avut loc angajamente 
între unități ale armatei nafionale 
congoleze și mercenarii albi. A- 
ceeași agenție menționează că mer
cenarii se retrag acum spre fron
tiera cu Angola.

ca „Arabia bune față
Un comentariu al

CONFERINȚA DE PRESA 
A REGELUI HUSSEIN

premierului izraeliian Eshkol, potrivit căruia Iordania ar fi fost dispusă să ducă tratative bilaterale de pace cu Iznaelul.
ziarului „Al Ahram“

După părerea guvernului e- 
giptean, scrie ziarul „Al Ahram" 
din Cairo, „lovitura de stat mi
litară de la Sanaa este o pro
blemă internă a Yemenului, ca
re privește exclusiv poporul ye
menit". Guvernul R.A.U. „ur
mărește cu interes evoluția si
tuației din Yemen, deoarece îl 
interesează în mod deosebit a- 
părarea revoluției yemenite și 
a regimului republican, pre
cum și unitatea forțelor naționa
le"....... In prezent, cînd a început
evacuarea forțelor britanice din 
Arabia de sud, a căror prezentă 
a justificat intervenția militară 
egipteană în Yemen, Republica 
Arabă Unită apreciază că și-a 
îndeplinit misiunea în Yemen".

In legătură cu cauzele lovitu
rii de stat, „Al Ahram" arată 
că înlăturarea fostului preșe
dinte Sallal devenise inevitabi
lă, disputele dintre diferitele 
fracțiuni republicane din Yemen 
fiind „o urmare a paradoxuri
lor ce s-au acumulat aici în 
ultimii ani". După părerea zia
rului, „prezenta trupelor egip
tene in Yemen a împiedicat iz
bucnirea unor ciocniri deschi
se" adăugind că „era de aștep
tat ca retragerea acestor trupe 
să ducă la afirmarea neînțele
gerilor".

WASHINGTON 6 (Agerpres). — într-o conferință de presă televizată ținută la New York, regele iordanian, Hussein, a declarat că țările arabe își pun toate speranțele în eforturile Consiliului de Securitate în vederea unei reglementări juste și durabile a conflictului izraeliano-arab și sînt chiar dispuse să discute, sub egida Națiunilor Unite, cu Izrael, cu condiția ca acesta să evacueze teritoriile arabe ocupate. „Retragerea Izraelului din teritoriile arabe ocupate constituie condiția prealabilă absolută oricăror tratative între părțile interesate", a subliniat vorbitorul. El a a- dăugat că într-un asemenea caz va fi posibil să fie reglementate, relativ repede, problemele refugiaților palestinieni, a trecerii navelor izra- eliene prin Oanalul de Suez, precum și alte probleme. Răspunzînd la o întrebare, regele Iordaniei a declarat că propunerile arabe de reglementare a conflictului din Orientul A- propiat cuprind o declarație care recunoaște „dreptul tuturor popoarelor din regiune de a trăi în pace". El a dezmințit afirmațiile

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R.A.U.CAIRO 6 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al R.A.U. s-a întrunit duminică seara sub conducerea președintelui Gamal Abdel Nasser, a- nunță agenția M.E.N Potrivit unei declarații a ministrului orientării naționale, Mohamed Faik, în cursul acestei ședințe au fost discutate probleme ca : evoluția dezbaterilor la Națiunii? Unite în legătură cu situația din Orientul Apropiat și contactele dintre Cairo și alte capitale, situația economică a țării și măsurile luate pentru a face față situației, eforturile de reorganizare a forțelor armate etc.

★LONDRA 6 (Agerpres). — în cursul vizitei pe care o întreprinde la Londra, ministrul de externe izraelian, Abba Eban, a avut luni dimineața convorbiri cu ministrul de externe britanic, George Brown. Cu acest prilej, au fost abordate o serie de probleme referitoare la evoluția crizei din Orientul Apropiat și la acțiunile întreprinse în cadrul O.N.U. în vederea reglementării situației în această parte a lumii.

NEW YORK 6. — Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : In ședința de luni dimineață a Comitetului Politic al Adu
nării Generale a O.N.U., care dezbate punctul intitulat „Problema 
coreeană", a luat cuvîntul ambasadorul Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al României la Națiunile Unite.El a arătat că adevăratele cauze care stau la baza perpetuării dezmembrării Coreei rezidă în încălcarea, în detrimentul poporului acestei țări, a principiilor fundamentale pe care trebuie așezate relațiile între state. Nimeni nu poate afirma că dreptul poporului coreean de a dispune de propria-i soartă este respectat, atîta timp cît jumătate din teritoriul Coreei se află sub ocupație militară străină, în primul rînd sub ocupația militară a S.U.A. Sporirea continuă a efectivelor trupelor regimului de la Seul ca și introducerea în Coreea de sud a unor mari cantități de arme de distrugere în masă, a subliniat vorbitorul, reprezintă o nesocotire a prevederilor convenției de armistițiu din iulie 1953, care își găsește paralela în violarea acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam. Prezența trupelor americane în Coreea, în Asia de sud-est și în alte regiuni ale lumii are ca numitor comun încercările de a prelungi o epocă care și-a trăit traiul, epoca dominației străine și a zonelor de influență. Delegația română, ca și numeroase alte delegații, a declarat în continuare reprezentantul țării noastre, este profund convinsă că adevărata chezășie a securității popoarelor și a fiecărei țări nu rezidă în politica depășită de menținere a bazelor militare și a trupelor străine pe teritoriile altor state, politică care este incompatibilă cu normele de bază și cu stadiul actual de dezvoltare a relațiilor internaționale. Animat de preocuparea de a contribui la eliminarea unui focar de tensiune, care ar putea da naștere unui nou conflict armat în regiune și de a înlătura principalul obstacol în calea unificării Coreei, guvernul român s-a pronunțat de la bun început pentru retragerea trupelor S.U.A. și a tuturor celorlalte trupe străine de ocupație din Coreea de sud.Referindu-se la trimiterea unui număr de 50 000 de mercenari din Coreea de sud pentru a participa la a- gresiunea contra poporului vietnamez al cărui ideal este întru totul similar celui al poporului coreean — unificarea pașnică si democrată a tării sale — vorbitorul a menționat că acest fapt aruncă o lumină semnificativă asupra adevăratelor intenții ale regimului de la Seul în problema restabilirii unității Coreei. Pentru crearea premiselor care să ducă la eliminarea obstacolelor care au împiedicat pînă în prezent înfăptuirea dorinței de unificare a poporului coreean, a subliniat apoi vorbitorul, delegația României a prezentat Comitetului Politic în calitate de coautoare împreună cu delegațiile a 13 alte state, un proiect de rezoluție cerînd retragerea trupelor S.U.A. și a tuturor trupelor străine care ocupă Coreea de sud la adăpostul emblemei Națiunilor U- nite. iar împreună cu încă 12 delegații un alt proiect de rezoluție care propune dizolvarea asa-zisei Comisii a Națiunilor Unite pentru unificarea și refacerea Coreei, organism ce reflectă exclusiv interesul acelora ce doresc să perpetueze ocupația străină a Coreei de sud.După ce a enumerat diferitele propuneri concrete ale guvernului R.P.D. Coreene menite să ducă la restabilirea unității poporului coreean și care au fost respinse sistematic de autoritățile de la Seul, ambasadorul Gheorghe Diaconescu a arătat că împreună cu delegațiile a șase alte țări, delegația română a prezentat o serie de amendamente la proiectul de rezoluție al S.U.A. și altor state care recomandă comisiei mai sus amintite să-și continue activi-

tatea. Pornind de la premisa că în fata impasului în care se găsește problema unificării Coreei este necesar să se caute o formulă nouă, în a- mendamente se preconizează convocarea unei conferințe cu participarea reprezentanților Coreei de sud și Coreei de nord, precum și ai statelor interesate în rezolvarea acestei probleme care ar urma să fie desemnați în număr egal de reprezentanții celor două părți ale Coreei. Acceptarea ideii unei asemenea ferințe ar contribui la situarea blemei coreene în adevăratele coordonate și ar deschide calea soluționarea sa. Abordarea în rit realist a problemei Coreeiplică renunțarea la metodele a căror ineficacitate a fost pînă acum din plin demonstrată și în consecință coautorii proiectelor de amendamente propun ca această problemă să fie scoasă de pe ordinea de zi a Adunării Generale și să înceteze de a mai fi examinată de Națiunile Unite.

con- pro- sale spre spi- im-

★Președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Cor- neliu Mănescu, a primit luni pe Ma- mad-ou Kante (Mali), președintele ps luna în curs al Consiliului de Securitate, care l-a informat despre mersul consultărilor legate de desfășurarea în continuare a lucrărilor A- dunăirii și în primul rînd despre discutarea modalităților menite să creeze un cadru de rezolvare a situației din Orientul Apropiat. Problemele care stau în fața actualei sesiuni au fost abordate și cu prilejul unei vizite făcute de V. Kuznețov, prim-loc- țiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., șeful delegației sovietice la sesiune.în continuare, Corneliu Mănescu împreună cu soția s-a întîlnit cu regele Mahendra al Nepalului cu soția, aflat în vizită oficială la Națiunile Unite și a participat la dejunul oferit de secretarul general al O.N.U., U Thant, în cinstea oaspeților nepa- lezi.

14-a s e s iu ne

Cum să se facă față problemei con
stant acute a foametei și subalimentafiei 
în numeroase țări ale lumii ? Cum să se 
utilizeze mai bine resursele agriculturii, 
pisciculturii și pădurilor în scopul satis
facerii nevoilor fundamentale ale omu
lui pentru hrană, locuinjă, îmbrăcăminte? 
Care este experiența ce trebuie pro
movată în vederea rezolvării acestor 
probleme? lată cîteva din întrebările 
la care se încearcă a se da răspuns, în 
cadrul sesiunii Conferinței O.N.U. pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.), ce-și 
desfășoară în aceste zile lucrările la 
Roma, cu participarea a 114 delegații 
ale țărilor membre.

Un raport detaliat asupra situației 
mondiale a alimentației și agriculturii 
constituie baza dezbaterilor din cadrul 
actualei sesiuni a F.A.O. Se menționează 
necesitatea sprijinirii acțiunilor inițiate 
pe plan național pentru stimularea a- 
gricultorilor în creșterea producției, îm
bunătățirii regimului funciar prin refor
me agrare în țările în care latifundiile 
nu au fost încă lichidate — reforme în
soțite de acordarea unui ajutor sub
stanțial celor care primesc pămînt. 
Totodată, se scoate în evidență utilita
tea folosirii intensive a mijloacelor 
moderne de producție, cum sînt chimi
zarea, irigațiile, semințele valoroase, 
mecanizarea, în condițiile specifice exis
tente și ținînd seama de locul și rolul 
agriculturii în cadrul economiei națio
nale a diferitelor țări. Se face, de ase

menea, apel la forme cooperatiste pen
tru îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale, valorificarea produselor agri
cole și eliminarea intermediarilor caie 
sustrag producătorilor sume importante.

Se consideră avînd o mare impor
tanță concretizarea prevederilor așa-nu- 
mitului Plan indicativ, în vederea orien
tării eforturilor pentru redresarea deze
chilibrului periculos în domeniul alimen-

CORESPONDENT A DIN 
ROMA DE LA N. PVICEA

tației, care continuă să se facă simțit 
în diferite țări. Acest plan — supus 
analizei delegaților — își propune să 
traseze un cadru internațional de re
ferință care să ajute guvernele intere
sate în stabilirea și realizarea politicii 
lor agricole, îndeosebi în acele țări în 
care agricultura se caracterizează prin 
monocultură și care întîmpină dificultăți 
mari în desfacerea produselor agri
cole pe terțe piețe. Planul indicativ, 
este conceput în perspectiva următori
lor 20 de ani cînd se prevede că ome
nirea va număra aproximativ 5 miliarde 
suflete.

Cele șase comitete tehnice, și îndeo
sebi consiliul F.A.O. care reunește pe 
reprezentanții a 31 state, au analizat a- 
mănunțit activitatea desfășurată și pro

punerile pentru acțiunile pe următorii 
doi ani.

Delegații români au adus o contri
buție apreciată la bunul mers al lu
crărilor acestor comitete. Din interven
țiile lor a reieșit interesul cu care Ro
mânia privește activitatea F.A.O., contri
buția țării noastre la o serie de acțiuni 
și programe ale acestei organizații. Co
mitetul pentru relații publice, informații 
și publicații a ales ca președinte pe 
delegatul român la lucrările acestui co
mitet.

„România — ne-a declarat prof. dr. 
docent David Davidescu, vicepreședinte 
ai Consiliului Superior al Agriculturii, 
adjunct al șefului delegației române — 
esfe animată de dorința de a sprijini 
în continuare inițiativele constructive 
ale F.A.O., întreprinse în scopul întăririi 
cooperării între țările membre. Ne pro
nunțăm pentru un schimb activ de ex
periență și pentru cooperare în vederea 
cunoașterii și propagării tehnicii mo
derne, în diverse ramuri ale agricul
turii. Țara noastră a împărtășit, prin in
termediul F.A.O., experiența sa în do
meniul dezvoltării economiei naționale, 
în probleme privind reforma agrară și 
structura agriculturii, cooperativizarea 
agriculturii, organizarea învăfămîntului 
și cercetărilor de profil. Reprezentanții 
români au inițiat și susținut la confe
rința regională europeană F.A.O. și cu 
alte prilejuri diferite acfiuni care au 
avut ecou pozitiv".

Printre altele, profesorul Davidescu a

relevat că în România au fost organi
zate, în cooperare cu F.A.O., cursuri de 
perfecționare în domeniul viticulturii și 
producerii de semințe, la care au parti
cipat cadre din țările în curs de dez
voltare. România a găzduit unele reu
niuni importante ale organizafiei. O 
grupă de lucru privind combaterea to- 
renfilor și a eroziunii și-a desfășurat 
anul acesta activitatea în fara noastră. 
Anul viitor, în România va avea loc șe
dința grupei de lucru privind îmbună
tățirea structurii agrare. Alegerea dele- 
gafilor români în diferite organisme ale 
F.A.O. reprezintă fără îndoială o recu
noaștere a aportului țării noastre la reu
șita activității organizafiei mondiale pen
tru alimentație și agricultură.

„La rîndul nostru — ne-a declarat, 
în continuare, adjunctul șefului delega
ției române — am beneficiat de pe 
urma schimburilor de experiență care se 
realizează la diferite sesiuni ale F.A.O., 
de studiile și monografiile întocmite de 
această organizație. Ne-am bucurat de 
sprijin la realizarea unei stații-pilot pen
tru irigații la Băneasa-Giurgiu. In 
prezent, este în curs de realizare un al 
doilea proiect privind dezvoltarea Insti
tutului de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea. 
50 de tehnicieni români au pri
mit burse de specializare în diverse 
ramuri ale agriculturii, pe perioade de 
6—12 luni. La actuala sesiune — a 
spus în încheiere prof. D. Davidescu — 
delegația țării noastre va aborda pro
blemele înscrise pe ordinea de zi a 
conferinței F.A.O. în spiritul binecunos
cutelor principii care stau la baza poli
ticii noastre externe. Ne vom pronunța 
pentru intensificarea activității F.A.O. în 
general și a conferinței regionale euro
pene a F.A.O. în special".

★

luni dimineață, Adu- 
F.A.O. a aprobat pri- 
ai acestei organizații

In ședinfa de 
narea generală a 
mirea ca membri 
a statelor Barbados, Bulgaria și Unga
ria, iar ca membri asociaji — Bahrein 
și Qatar.

Marea Britanie. Minerii din Welsh demonstrează împreună cu familiile 
lor împotriva închiderii minelor

in IndoneziaPEKIN 6 (Agerpres). — Ministerul de Externe al R. P. Chineze a informat Ambasada Indoneziei la Pekin, printr-o notă trimisă la 28 octombrie, că Ambasada României în Indonezia a fost solicitată să reprezinte interesele Chinei în Indonezia. Referin- du-se la suspendarea de către guvernul indonezian a relațiilor diplomatice cu R. P. Chineză, nota arată că ; „Guvernului chinez nu-i rămîne de- cît să hotărască închiderea temporară a ambasadei sale în Indonezia, a Consulatului general din Djakarta și a consulatelor din Medan, Makasar și Bandjarmasin. Guvernul chinez a obținut consimțămîntul guvernului Republicii Socialiste România ca ambasada sa în Indonezia să vegheze a- supra drepturilor și intereselor Republicii Populare Chineze și ale cetățenilor chinezi din Indonezia".

agențiile de presă
• REGRESUL PARTIDULUI POPULIST IN ALE

GERILE

BIRILE

TULUI

DIN LANDUL BURGENLAND • CONVOR

TURCO - ENGLEZE • LANSAREA „SATE LI 

DE APLICAȚII TEHNICE" ATS-3

Duminică, în landul 
Burgenland (Austria) au 
avut Ioc alegeri municipale care au confirmat din nou scăderea popularității partidului populist, partid de guvernămînt, așa cum au arătat-o alegerile municipale din octombrie din Salzburg și Klagenfurt, precum și alegerile pentru dieta provincială din Austria inferioară. Pentru prima oară, Partidul socialist a reușit să obțină majoritatea mandatelor municipale în acest land. La aceste alegeri, socialiștii au primit 49,94 la sută din voturi, cu 3,5 la sută mai mult decît la alegerile municipale din 1962, iar populiștii 45,83 la sută, cu 1,5 la sută mai puțin decît în alegerile municipale precedente.

cestuia din Downing Street. Convorbirile au fost consacrate examinării unor probleme privind actualitatea internațională și relațiile dintre cele două țări. La întrevedere au asistat, de asemenea, ministrul de externe turc, Ihsan Sabri Caglayangil, și colegul său englez, George Brown.

PENTRU
ANULAREA
INTERDICȚIEI
P.C. DIN GERMANIABONN 6 (Agerpres). — „Comitetul de inițiativă pentru legalizarea Partidului Comunist din Germania" a adresat o scrisoare președinților tuturor fracțiunilor Bun- destagului, în care se cere adoptarea unor măsuri concrete în vederea anulării interdicției P.C. din Germania. In scrisoare se subliniază că legalizarea Partidului Comunist din Germania ar constitui indiciul unei tendințe reale spre o politică de destindere.Comitetul amintit cere, totodată, decretarea unei amnistii politice și încetarea persecuțiilor la care continuă să fie supuși cetățeni și organizații - vest-germane ca urmare a interzicerii P.C. din Germania.

transmit:
Decernarea premiilor de 

stat ale U.R.S.S. pe anul 
1967. C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au decernat premiile de stat ale U.R.S.S. pe anul 1967. Aceste premii, instituite anul trecut, vor fi decernate anual în ajunul aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Au fost distinse cu premii 17 lucrări de literatură, artă și arhitectură, zece lucrări din domeniul științei și 17 din domeniul tehnicii.

„Satelitul de aplicații 
tehnice" (RTS-3), care va 
lua fotografii în culori din cinci 
regiuni ale globului: America de 
Nord, America de Sud, Europa, 
Africa și Antarctica, a fost lansat 
duminică seara de la baza Cape 
Kennedtj.

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, aflat într-o vizită 
oficială la Londra,a avut luni o întrevedere cu primul ministru englez, Harold Wilson, la reședința a-

Dmitri Poleonski, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a fost 
decorat cu ordinul „Lenin" „pentru mari merite față de P.C.U.S. și de statul sovietic și în legătură cu împlinirea vîrstei de 50 de ani". El s-a născut în ziua Revoluției din Octombrie — 7 noiembrie 1917.

La Tokio au început lu
crările celui de-al 7-lea 
Congres mondial al drumu
rilor, oare Participă 1 700 de delegați din 52 de țări de pe toate continentele, printre care și România. Problemele care vor fi dezbătute timp de o săptămînă sînt legate de construcția autostrăzilor, proiectarea drumurilor, raporturile între cerințele traficului și construcția de drumuri, rețeaua de drumuri urbane și probleme economice.

Comunicat algeriano-fu 
gOSlOV. Alger 8 f°st dat publicității un comunicat cu privire la vizita făcută la invitația Frontului de Eliberare Națională din Algeria de o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia condusă de Lazar Koli- șevski, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I. In comunicat se arată că părțile au convenit să dezvolte în continuare colaborarea dintre cele două partide. în cursul convorbirilor dintre reprezentanții F.L.N. și U.C.I. au mai fost abordate o serie de probleme internaționale, printre care situația din Orientul Apropiat și Vietnam. Ei și-au reafirmat cu acest prilej solidaritatea deplină cu lupta poporului vietnamez, cerînd încetarea bombardării R. D. Vietnam și respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec străin.

0 delegație de partid și 
guvernamentală bulgară,in frunte cu Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, va face o vizită în Cuba în luna februarie 1968, la invitația lui Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, prim-mi- nistru al guvernului revoluționar al Cubei, și a lui Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba.

Un acord comercial și de 
plăți între R. P. Chineză și 
Ceylon, Precum Și un protocol referitor la schimburile de mărfuri dintre cele două țări pe anul 1908 au fost semnate la Pekin.

Imagine de la expoziția „Arhitectura româneasca" deschisă recent la Am
sterdam, Olanda

Titlul de „doctor ho
noris causa" a fost de
cernat acad. prof. Nico
las Teodorescu de către 
Consiliul Universității din Caen. 
Rectorul universității, prof. Yves 
Martin, a evocat cu acest prilej 
tradiționalele relații universitare 
francc-române aflate în continuă 
dezvoltare.
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