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LA ANIVERSAREA
tovarăși din industria

siderurgică ?

Au trecut 52 de ani de cînd sal
vele „Aurorei" vesteau tuturor po
poarelor vechi; Rusii și întregii 
lumi victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie — eveniment 
epocal care, prin multiplele sale 
semnificații, prin urmările sale 
profunde, imediate și de perspec
tivă, prin înrîurirea exercitată asu^ 
pra conștiinței oamenilor muncii 
de pretutindeni, a marcat începutul 
unei ere noi în istoria universală.

încununare a luptei eroice desfă
șurate de masele muncitoare din 
Rusia, sub conducerea partidului 
comunist, marele Octombrie a con
sfințit instaurarea puterii celor ce 
muncesc pe a șasea parte a globu
lui și nașterea primului stat so
cialist. Victoria Revoluției din Oc
tombrie a demonstrat în mod stră
lucit că proletariatul, călăuzit de 
partidul său de avangardă. înarmat 
cu teoria științifică revoluți
onară își poate îndeplini cu
cinste misiunea istorică de a

conducerea destinelor 
societăți, de a organiza

cinste 
prelua 
întregii 
și călăuzi masele în lupta pentru 
eliberare de orice exploatare și a- 
suprire, pentru făurirea orînduirii 
noi, socialiste. Dînd imperialismului 
o grea lovitură și deschizînd în 
sistemul, pînă atunci unic al aces
tuia, o largă breșă. Marea Revoluție 
Socialistă din dctombrie a inaui 
gurat era revoluțiilor proletare și 
a revoluțiilor de eliberare națio
nală, era trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism, a stimulat 
spiritul revoluționar al oamenilor 
muncii și al popoarelor de pretu
tindeni în lupta pentru idealurile de 
libertate, independență națională, 
pace și progres social

La această aniversare a revolu
ției care precede anul jubiliar ăl 
centenarului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin se cuvine subliniat me
ritul nepieritor pe care I-a avut 
marele dascăl și strateg al prole
tariatului In organizarea și condu
cerea Revoluției din Octombrie. 
Așa cum se arată în Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român privind aniversarea 
în România a centenarului lui Le
nin, el „a întemeiat partidul revolu
ționar a] proletariatului din Rusia, 
în fruntea căruia a condus Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie., 
Fondator al primului stat socialist 
din istorie, de numele lui Lenin 
sînt strîns legate elaborarea și în
făptuirea mărețului program de e- 
dificare a noii orînduiri sociale în 
Uniunea Sovietică : ideile sale s-au 
materializat în victoria socialismu
lui în U.R.S.S., în marile realizări 
dobîndite de poporul sovietic pe ca
lea dezvoltării economiei, științei, 
tehnicii și culturii, a construirii co
munismului".

Evenimentele petrecute In peri
oada care s-a scurs de la victoria 
Revoluției din Octombrie au dove
dit cu prisosință forța șl trăinicia 
noii orînduiri, orînduirea socialis
tă. Au eșuat rînd pe rînd, de-a 
lungul anilor, încercările imperia
lismului, ale forțelor reacțiunii in
ternaționale, de a zdrobi tînărul 
stat sovietic. Vădind un înalt eroism 
și un devotament nemărginit față 
de patria lor socialistă, oamenii so-

vietici au respins și zdrobit cu ho- 
tărîre asalturile dușmane în anii 
războiului civil și ai intervenției 
imperialiste, iar mai tîrziu, ducînd 
greul luptei în timpul celui de-al 
doilea război mondial, s-au acope
rit de glorie în marile bătălii duse 
împotriva hitlerismului, aducînd o 
contribuție decisivă . Ia cucerirea 
victoriei și salvarea omenirii de 
barbaria fascistă.

In toți acești ani. învingînd imen
se dificultăți și obstacole, muncind 
neobosit pentru a lichida starea 
de înapoiere moștenită de la 
autocrația țaristă și urmările dis
trugerilor pricinuite de războaie, 
poporul sovietic a străbătut un 
drum de adinei prefaceri înnoitoare 
în toate domeniile vieții sociale și 
de remarcabile victorii în făurirea, 
pentru prima oară în lume, a so
cietății socialiste, pe drumul înain
tării spre comunism/ Ca rezultat al 
uriașelor eforturi creatoare desfă
șurate de oamenii muncii, sub con
ducerea P.C.U S„ Uniunea Sovieti
că înfățișează lumii tablou] unei gi
gantice puteri economice, cu un 
potențial industrial însumînd circa 
20 la sută din producția mondială 
(față de 2.6 la sută înainte de re
voluție), al unei țări a marilor 
uzine și hidrocentrale, a vastelor 
șantiere, a unui puternic avînt al 
creației științifice și tehnice mar
cate prin strălucite realizări într-o 
serie de domenii cum sînt folosi; 
rea energiei nucleare în 
pașnice, tehnica 
rirea Cosmosului 
de importanță 
tru dezvoltarea 
progresul uman.

Poporul român urmărește cu pro
fundă simpatie marile înfăptuiri 
ale oamenilor sovietici, se bucură 
din inimă de progresele lor în do
meniul economiei, științei, tehnicii 
și culturii, al ridicării nivelului de 
trai, vâzînd în aceste realizări o 
contribuție din cele mai importan
te la întărirea sistemului mondial 
socialist, a forțelor progresului și 
păcii.

Astăzi, la 52 de ani după Revolu
ția din Octombrie, socialismul con
stituie o impunătoare realitate pe 
harta politică a lumii. Ideile mar- 
xișm-leninismului, vădindu-și vita
litatea și forța transformatoare, au 
triumfat în 14 țări din Europa. 
Asia și America Latină, cuprinzînd 
o treime din populația globului și 
însumînd un uriaș potențial mate
rial, politic și moral. Succesele ob
ținute de țările socialiste în dez
voltarea forțelor de producție, în 
Înflorirea 
bunătăți rea 
al maselor, 
superioritatea noii 
ciale, posibilitățile pe care socia
lismul le creează popoarelor pentru 
înfăptuirea aspirațiilor lor de pro
gres. Realizările fiecărei țări în e- 
dificarea noii orînduiri sociale, răs- 
punzînd aspirațiilor și intereselor 
propriului popor, reprezintă tot
odată o contribuție internaționa-, 
listă ' la întărirea întregului sistem 
socialist mondial, la creșterea for

scopuri 
rachetelor, cuce- 
precum și altele 

hotărîtoare pen- 
civilizație! și

culturii și 
nivelului 

relevă

îm-în
de trai 

cu 
orînduiri so-

tărie

(Continuare în pag. a II-a)

Casa prieteniei româno-sovietice 
din București a găzduit, joi după- 
amiază, adunarea festivă organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R., Consiliul Central., al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comitetul 
de. Stat pentru Cultură și Artă. Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comumst și Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu prilejul celei de-a 52-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Pe fundalul scenei se aflau portre
tul lui Vladimir Ilici Lenin, încadrat 
de drapele de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Sovie
tice. precum șl urările : „Trăiască 
prietenia româno-sovietică", „Tră
iască a 52-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie".

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Emil ~ 
ghe Stoica, Iosif 
Mihail Roșianu, 
Ii'ilui genera’ 
Marin, adjunct 
facerilor externe, 
Sterian Țîrcă, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Dan Marțian, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Nicolae Gavri- 
lescu, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Traian Ștefănescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., președintele 
U.A.S.R., Ion Simion, muncitor ze
țar la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", și Gheorghe Șerbănescu, 
student la Institutul politehnic din 
București. .

La masa prezidiului au luat loc, de 
asemenea, A. V. Basov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
și A. M. Jdano.v, adjunct al minis
trului petrolului al U.R.S.S., con
ducătorul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, invitată 
pentru a participa la manifestările

Drăgănescu, Gheor- 
Banc, Ion Iliescu, 
președintele Consi- 
A.R.L.U.S., Mihai 
al ministrului a- 

general-colonel

ce au toc în țara noastră cu pri
lejul aniversării zilei de 7 Noiembrie.

In sală se aflau conducători de in
stituții centrale și organizații ob- - 
ștești, reprezentanți ai vieții știmți- „ 
tice și culturale,' oameni ai muncii ' 
din întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei, studenți, ziariști români, și 
străini.

La adunare au participat ambasa
dorii acreditați la București ai R. P. 
Albania, R. P. Bulgaria,- R. S. Ceho
slovace, R. P. Chineze, R.P.D. Co
reene, R. D. Germane, R.S.F. Iugosla
via, R. P. Mongoie, R. P. Polone și 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud ; în- 
sărcinații cu afaceri ad-interim ai 
Republicii Cuba, R.P. Ungare și 
R. D. Vietnam ; membrii ambasa
dei U.R.S.S. și alți membri ai cor
pului diplomatic. Erau, de aseme- * 
nea, prezenți membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne și ai delegației culturale so
vietice, sosiți în țara noastră cu 
acest prilej.

Au tost Intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Dan Marțian.

Despre semnificația celei de-a 52-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a vorbit tovară
șul Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. A luat apoi cuvîntul 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

In repetate rînduri, asistența a 
subliniat cuvîntârile cu vii și pu
ternice aplauze.

Adunarea festivă consacrată ani
versării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie s-a încheiat cu un 
program artistic.

Pentru întreprinderile și uzinele 
din cadrul Centralei industriale Hu
nedoara, planul pe 1969 nu mai pre
zintă elemente necunoscute, incerti
tudini. Acum, la mai puțin de 
două luni pînă la încheierea anului, 
se poate afirma în mod sigur că sar
cinile prevăzute la producția de 
fontă, oțel și laminate vor fi nu nu
mai îndeplinite, ci și depășite. Există 
garanția că lucrurile vor evolua, în 
continuare, în același mod, că unită
țile din această centrală beneficiază 
de toate condițiile organizatorice și 
materiale spre a desfășura și în ulti
mul an al cincinalului aceeași acti
vitate rodnică, eficientă ? Răspunsul 
la această întrebare nu mai este, 
la ora actuală, atît de categoric 
afirmativ. Veriga cea mai slabă și 
care ar putea avea consecințe dintre 
cele mai defavorabile asupra activi
tății productive a acestor întreprin
deri este, în prezent, aprovizionarea 
cu materii prime.

— Consiliul de administrație al 
centralei a elaborat din timp un 
program de măsuri în vederea asi
gurării bazei materiale pentru primul 
trimestru al anului viitor — ne-a 
spus tov. ing. Costache Trotuș, di
rectorul general al centralei. Acest 
program nu a putut fi respectat, ast
fel că. dacă nu se vor lua măsuri 
energice, vom intra în noul an cu 
stocuri scăzute de cărbune cocsifica- 
bil, minereu bulgări și cocs.

— în mod concret, care este situa
ția la principalele materii prime ?

— La sectorul cocso-chimic există 
un mare deficit de cărbune sortul 35. 
La sectorul furnale avem cantități 
suficiente de minereu mărunt, dar 
sîntem pe muchie de cuțit la mi
nereu bulgări și cocs metalurgic, can
titățile existente ajungînd, la Com
binatul siderurgic Hunedoara, pen
tru 10 și, respectiv, 17 zile. La uzina 
„Victoria“-Călan, stocul de cocs va 
putea satisface necesitățile timp de 
numai 13 zile.

înfățișîndu-ne exemplele amintite, 
directorul general al centralei a sub
liniat că dificultățile nu sînt noi. Ele 
au existat și în anul trecut, din care

motiv au apărut la începutul aces
tui an unele „goluri" în funcționa
rea agregatelor, în realizarea sarci
nilor de plan. Din această situație, 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
Comitetul de Stat al Planificării au 
desprins concluzia că este nece
sar să se dimensioneze mai ra
țional stocurile, suplimentînd pen
tru 1969 fondurile necesare în 
acest scop întreprinderilor siderur
gice. Așadar, deși fonduri s-au alo
cat, totuși diverse materii prime nu 
s-au asigurat la nivelul cerințelor 
producției. De ce ? „Activitatea de 
aprovizionare cu materii prime pen
tru unitățile siderurgice prin între
prinderea „Mineralimport" a Minis
terului Comerțului Exterior a decurs, 
în acest an. destul de greu — a pre
cizat tov. ing. Ionel Dobrin, director 
comercial al centralei. La jumătatea 
anului nu era nici măcar contrac
tată întreaga cantitate de cocs și d* 
minereu pe 1969".

O mare răspundere are, desigur, 
și Ministerul Industriei Metalurgice, 
în calitatea lui de beneficiar de 
plan, care — după părerea specia
liștilor hunedoreni — a lăsat ca 
întreaga muncă de prospectare a pie
ței și contractare a materiilor pri
me siderurgice, să cadă numai pe u- 
merii organizațiilor de comerț ex
terior.

— întrucît dificultăți în apro
vizionarea cu materii prime au a- 
părut și în alte uzine și combinate 
siderurgice — ne-a spus tov. ing. 
Ion Cheșa, adjunctul ministrului in
dustriei metalurgice — ministerul 
nostru, împreună cu Ministerul Co
merțului Exterior, a luat inițiativa 
de a se forma mai multe echipe 
mixte de specialiști pentru a pros
pecta posibilitățile de aprovizionare 
cu minereu și cocs.

Este, într-adevăr, o măsură 
pe care o ia ministerul, 
că ea este luată at.ît de

bună 
Păcat, însă, 
tîrziu.

Nicolae PANTILIE

Telegramă
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA 
român se bucură din toată inima de realizările re
marcabile obținute de popoarele Uniunii Sovietice în 
dezvoltarea economiei, științei și culturii, în cucerirea 
Cosmosului, în ridicarea nivelului de trai și le con
sideră ca o contribuție importantă la întărirea sistemu
lui mondial socialist.

Punînd în centrul politicii externe prietenia și 
alianța frățească cu toate țările socialiste, Partidul 
Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia militează consecvent pentru dezvoltarea re
lațiilor prietenești de colaborare multilaterală cu U- 
niunea Sovietică, pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului socialist, în spiritul 
stimei și respectului reciproc, corespunzător intere
selor popoarelor român și sovietice, cauzei unității 
țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Cu ocazia aniversării Marelui Octombrie vă urăm 
dv„ Partidului Comunist și popoarelor frățești ale 
Uniunii Sovietice noi succese în opera de construire a 
comunismului, în lupta pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii în lumea întreagă.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al po
porului român și al nostru personal, vă adresăm dv„ 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consi
liului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, popoarelor sovietice calde felicitări și cele 
mai bune urări cu prilejul celei de-a 52-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Marcînd începutul unei noi ere în istoria omenirii 
— era revoluțiilor proletare, a trecerii de la capita
lism la socialism — Revoluția din Octombrie a con
stituit un exemplu însuflețitor pentru clasa munci
toare, pentru oamenii muncii de pretutindeni în lupta 
lor pentru eliberare națională și socială, pentru so
cialism și pace.

Sub conducerea Partidului Comunist, întemeiat de 
marele Lenin, popoarele Uniunii Sovietice au făurit, 
pentru prima dată în istorie, orînduirea socialistă și 
construiesc cu succes societatea comunistă. Poporul

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Agerpres)

Citiți în pagina a l!-a cuvîntârile 
rostite la adunarea festivă
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O noapte

doi metri.

Intre noi, 
și omul din

la Porțile de Fier
Am scris, ca atîția re

porteri, nenumărate pa
gini recunoscătoare Du
nării, acest zeu-titan al 
mitologiei noastre, colec
tor de sentimente, visuri 
și reverii care ne definesc 
o aspirație, o istorie și o 
geografie intimă. „Dună
re, Dunăre, drum legă
nat I Drum fără pulbere 
și fără leat, / Du-rie spre 
zările mediterane / Dorul 
izvoarelor după oceane",..

O noapte la Porțile de 
Fier, în incinta de ape și 
stînci a șantierului celei 
mai 
a țârii, 
decor 
valuri 
nunță 
pind-o 
trunse, 
tă într-un gigantic mu- 
zeu-bibliotecă, în care fo
liile prețioase se desfă
șoară la infinit, asemenea 
unor valuri. Oamenii, 
într-,o bibliotecă sau un 
muzeu, nu pot fi decît 
niște umbre, retrase în
dărătul operei. La Porțile 
de Fier, însă, pe șantie
rul celei mai mari cons
trucții a țării, noaptea 
este o zi plină de mun
că, în așteptarea operei ce 
va înnobila pentru tot
deauna aceste locuri. De 
fapt cea mai mare fru
musețe a Dunării, într-o 
astfel de noapte ca toate 
nopțile, în care în prime
le clipe nu te-ai fi aș
teptat să vezi mare lucru, 
e contactul cu această 
viață a oamenilor prinsă 
la sursa ei, în maximul 
său grad de potențialitate 
și afirmare, care e mun
ca.

mari hidrocentrale 
Favorizat de un 

teatral, cu lună, 
și stînci care de- 
iluzia clipei to- 
în veșnicii nepă- 
popasul e o vizi-

Oamenii Porților de 
Fier. într-o noapte de în-

ceput de noiembrie... Un 
nume, primul de pe car
netul de note, scris la lu
mina reflectoarelor care 
mătura fluviul și munții 
de la un capăt la altul. 
Vasile Moroman, 24 de 
ani, macaragiu. 11 întîl- 
nesc în incinta portu- 
lui-amonte, port al aces
tor locuri, lingă prime
le nave trase la chei. E

reportaj
de llie PURCARU

voinic, cu pă- 
cu o privire 

și limpede, 
moli- 

cu 
celui ce urmă- 

atent și intransi- 
un scop, un vis. 
de vorbă cîteva 

urcă pe

un băiat 
rul negru, 
încordată 
străină de orice 
ciune firească vîrstei 
asprimea 
rește, 
gent. 
Stăm 
clipe, apoi se 
macaraua pe care .lucrea
ză. Suspendat în cabină. 
Ia 25 metri deasupra 
noastră, în macaraua care 
se încovoaie sub greu
tatea benei încărcată cu 
beton. Moroman priveș
te mai sus, spre un punct 
luminat feeric de reflec
toare. Acolo e scopul a- 
cestui om. Acolo e ulti
ma cotă — deocamdată 
atinsă — a pilei nr. 11. 
acolo o brigadă de beto- 
niști, înarmată cu vibra
toare, așteaptă bena și 
prepară betonul, împin- 
gîndu-1 spre cota finală, 
încărcătura benei : 5
tone. Cinci tone de cîte 
30 de ori pe schimb, 150 
de tone care, pînă în

Luptmd să 
deplinească sar
cinile de plan 
și angajamente
le asumate, con
structorii hidro
centralei de la 
Porțile de Fier 
au făcut din 
noapte o zi pli

nă de muncă

Foto: Gh. Vînțilă

zori, vor înălța cota a- 
tinsă cu încă ' 1

Speotacolul e grandios 
și irezistibil, Intre noi, 
cei de jos, 
cabina macaralei, lumina
tă discret și ’ pașnic ca 
o odaie de țară din care 
lipsesc doar sacsiile cu 
mușcate, și între acest 
spațiu uman suspendat în 
noapte și locul în care 
bat violent reflectoarele 
și unde se mișcă umbre
le betoniștilor, e un dia
log care va ține toate 
clipele nopții, un dialog 
strîns și intens, dar în 
același timp sigur și calm 
ca și privirea tînărului 
din colivia metalică. La 
sfîrșitul schimbului, cota 
pilei nr. 11 va crește cu 
încă doi metri. Oamenii 
pășesc, pe treptele nopții, 
mai sus, spre cer.

De jur împrejur, ochiul 
vede pînă departe, aju
tat. de mii și milioane 
de lumini. Lumin; sta
bile și sigure, ghirlande 
de focuri de reflectoare 
înconjurînd toate puncte
le de asalt ale șantieru
lui Luminile roșii, doi 
ochi roșii care anunță 
vapoarelor închiderea e- 
cluzei („doi arguși con
temporani", cum îi nu
mește. reporterul ziaru
lui local). Lumini mișcă
toare, mii de lumini a- 
gitate. farurile camioa
nelor de 27 de tone ca
re gonesc în noapte, faru
rile 
rîmă 
cile, 
flota 
pe întinderea apelor. U- 
nele locuri sînt luminate 
ca ziua, altele, de depar-

buldozerelor ce sfă- 
pămîntul și stîn- 

farurile navelor din 
șantierului, mișcate

(Continuare 
în pag. a V-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc în modul cel mai călduros Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului da 
Stat al Republicii Socialiste România, poporului ro
mân, precum și dumneavoastră personal, stimate to
varășe președinte, pentru condoleanțele exprimate în 
legătură cu puternicul cutremur de pămînt de la 
Bania Luka, precum și cu accidentul de cale ferată 
din localitatea Okuceani.

IOSIP BROZ TITO
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Cuvintarea tovarășului
losif Banc

împreună cu popoarele Uniunii So
vietice, ale celorlalte țări socialiste, 
cu forțele muncitorești și progresiste 
din întreaga lume, a spus vorbitorul, 
poporul român aniversează într-un 
cadru festiv memorabila dată de 7 
noiembrie, prilej de evocare a marii 
revoluții care, răsturnînd dominația 
burgheziei și moșierimii pe a șasea 
parte a globului pămîntesc și instau- 
rînd, pentru prima dată în lume, pu
terea de stat victorioasă a muncito
rilor și țăranilor, a inaugurat o nouă 
epocă în istoria universală — epo
ca revoluțiilor proletare, a trecerii 
popoarelor de la capitalism la so
cialism.

Victoria repurtată de proletariatul 
din Rusia, sub conducerea partidului 
comunist făurit de Lenin, ideile lui 
Octombrie au stimulat avîntul revo
luționar al clasei muncitoare, al ma
selor largi populare de pe toate con
tinentele, răsunînd ca un îndemn 
înflăcărat în lupta pentru realizarea 
aspirațiilor de libertate și progres 
ale umanității, pentru eliberarea so
cială și națională.

Ce) mai de seamă rezultat al Revo
luției din Octombrie, cucerirea ei ho
tărîtoare, a fost făurirea Uniunii So
vietice — stat al celor ce muncesc 
de la orașe și sate. Victoria revo
luției a descătușat energia creatoare 
a milioanelor de oameni din țara so
vietică, care, sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
învingînd numeroase dificultăți, au 
apărat și consolidat cuceririle lor re
voluționare, au făurit orînduirea nouă 
— socialistă. Traducînd în viață pro
gramul leninist de construire a so
cialismului, poporul sovietic a înfăp
tuit industrializarea socialistă a țâ
rii, a realizat transformarea socialistă 
a agriculturii, asigurînd avîntul 
multilateral al tuturor ramurilor 
economiei naționale.

în cei 52 de ani care au trecut de 
Ia Revoluția din Octombrie, a spus 
în continuare tovarășul losif Banc, 
Uniunea Sovietică a devenit o pu
tere industrială de prim rang, care 
realizează peste o cincime din pro
ducția industrială mondială, ocupînd 
în această privință locul al doilea în 
lume și primul loc în Europa. For
ța industrială a U.R.S.S. a cres
cut într-un mod impresionant, ea 
fiind astăzi de peste 79 ori mai mare 
decît în anul 1913.

Știința și tehnica sovietică au ob
ținut succese remarcabile în dome
nii de cea mai mare importanță ale 
revoluției tehnico-științifice contem
porane. Realizările U.R.S.S. în stu
dierea și cucerirea Cosmosului. în 
folosirea energiei 
tehnica rachetelor, 
tronică și în numeroase alte do
menii reprezintă contribuții de ma
ximă importanță la progresul știin
țific și tehnic al omenirii, bucurin- 
du-se de o înaltă apreciere și admi
rație în întreaga lume.

Desfășurînd o amplă activitate con
structivă, poporul sovietic înfăptuieș
te în prezent sarcinile trasate de 
Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S., 
construiește baza tehnică-materială 
a comunismului, perfecționează me
todele de conducere a economiei, ac
ționează pentru ridicarea productivi
tății muncii în industrie și agricultu
ră, pentru accelerarea progresului 
tehnic-științific.

Poporul român se bucură sincer 
de marile realizări istorice obținute 
de poporul sovietic sub conducerea 
partidului comunist, considerîndu-le 
o contribuție de mare însemnătate la 
întărirea puteri) economice, politice 
și militare a sistemului mondial so
cialist, la creșterea influenței socia
lismului în lumea întreagă, la victo
ria cauzei păcii și progresului so
cial.

Cu prilejul celei de-a 52-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie adresăm Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, popoarelor 
sovietice, cele mai calde felicitări din 
partea comuniștilor din România, a 
întregului nostru partid și popor.

După ce a subliniat ecoul profund 
pe care victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie l-a avut în 
România și a arătat acțiunile oame
nilor muncii din țara noastră de 
sprijinire și apărare a revoluției ruse, 
vorbitorul a spus : Partidul Comu
nist Român a militat neabătut, de-a 
lungul anilor, pentru prietenia cu 
Uniunea Sovietică, împotriva politicii 
forțelor reacționare antisovietice din 
țară și de peste hotare, considerind 
statornicirea unor relații de priete
nie și bună vecinătate între Ro
mânia și Uniunea Sovietică de 
o deosebită importanță pentru in
teresele celor două popoare, pen
tru pace și securitate în această zonă 
a lumii. Politica Partidului Comu
nist Român a fost sprijinită activ de 
clasa muncitoare, de forțele progre
siste ale poporului, a

atomice, în 
în radi oel ec

siste ale poporului, a găsit un 
profund ecou în opinia publică din 
România.

Sărbătorirea tn acest an a unui 
sfert de veac de la eliberarea țării 
noastre, cea de-a 25-a aniversare 
a Zilei forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, au constituit 
un nou prilej de evocare a luptelor 
eroice duse împreună împotriva duș
manului comun, de slăvire a jert
felor date de poporul român, de 
forțele sale armate în războiul îm
potriva fascismului și. în același 
timp, de reafirmare a sentimentelor 
de înaltă prețuire nutrite de poporul 
român față de Uniunea Sovietică, 
față de forțele sale armate, care au 
adus o contribuție hotărîtoare la eli
berarea României de sub dominația 
hitleristă.

Prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul român și popoarele 
sovietice s-au ridicat în anii con
strucției socialiste pe un plan supe
rior, dezvoltîndu-se continuu, pe 
baza comunității de orînduire socia
lă, de idealuri, devenind una din 
coordonatele principale ale politicii 
de stat a țării noastre între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist a) Uniunii Sovietice. între 
statele și popoarele noastre s-au sta-

tornicit și se dezvoltă continuu le- 
, gâturi trainice, de prietenie și cola- 
1 borare frățească Se extind an de 

an relațiile de cooperare româno-, 
sovietică pe plan economic, tehnic, 
științific și cultural. Una din expre
siile pregnante ale relațiilor econo
mice dintre țările noastre o consti
tuie faptul că Uniunea Sovietică 
ocupă primul loc în comerțul exte
rior al României. Potrivit Protoco
lului comercial pentru anul 1969, 
schimburile dintre cele două țări vor 
înregistra o creștere de 37,5 milioa
ne ruble față de nivelul convenit 
pentru anul trecut, ridieîndu-se la 
814,8 milioane ruble. O contribuție 
valoroasă. la cunoașterea reciprocă 
și apropierea dintre popoarele noas
tre aduce Asociația română pentru 
legăturile de prietenie cu Uniunea 
Sovietică — A.R.L.U.S. — care în a- 
ceste zile împlinește 25 de ani de 
existentă.

Marea forță transformatoare a 
ideilor marxism-leninismului, sub 
steagul cărora a triumfat Revoluția 
din Octombrie — a arătat în conti
nuare tovarășul losif Banc — își gă
sește în zilele noastre o vie întruchi
pare în victoria revoluției socialiste 
în 14 state din Europa, Asia și Ame
rica, rezultat al luptelor desfășurate 
de popoarele acestor țări, sub con
ducerea partidelor lor comuniste, în 
înrîurirea puternică exercitată de 
sistemul mondial socialist asupra 
evoluției istorice mondiale, în vigoa
rea și combativitatea mișcării comu
niste și muncitorești _ internaționale 
— principala forță politică a contem
poraneității

Pe toate continentele se dezvoltă 
largi mișcări democratice, progresis
te, protestatare; forțe uriașe se ri
dică împotriva acțiunilor agresive ale 
imperialismului, pentru soluționarea 
în interesul popoarelor a probleme
lor vitale ale epocii noastre. întreaga 
evoluție a lumii contemporane de
monstrează justețea învățătorii mar
xist-leniniste, capacitatea acesteia 
de a. contribui la transformarea pro
gresistă a societății prin aplicarea 
creatoare a principiilor ei fundamen
tale la condițiile concret-istorice și 
naționale din diferite țări

Amintind realizările înfăptuite de 
oamenii muncii din România, sub 
conducerea partidului comunis*, vor- 

' bitorul a arătat că rezultatele obți
nute de poporul român în toate do
meniile construcției socialiste, pro
gresul multilateral al econjmiei na
ționale, participarea tot mai intensă 
a României la schimbul mondial de 

. valori materiale și spirituale, creș
terea prestigiului internațional al 
României confirmă deplina justețe a 
liniei generale marxist-leniniste a 
partidului nostru Experiența revolu
ției și construcției socialiste în pa
tria noastră - a arătat el — confirmă 
adevărul că partidul comunist își 
poate realiza misiunea istorică în 
societate, poate asigura succesul 
operei de făurire a noii societăți 
dacă reușește să cîștige încre
derea și adeziunea clasei mun
citoare, țărănimii, a intelectualității, 
dacă se identifică cu interesele po
porului din care face parte, dacă este 
urmat în întreaga sa activitate de 
masele largi ale celor ce muncesc, 
în întreaga țară se desfășoară o in
tensă activitate creatoare generată 
de hotărîrile Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român — eve
niment de însemnătate istorică în 
viața partidului și a întregului popor, 
care a trasat programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, al 
României pe noi trepte de 
ție și prosperitate.

Amintind că în prezent 
mobilizează eforturile 
muncii spre înfăptuirea sarcinilor 
planului de stat pe anul 1969 și pre
gătirea condițiilor pentru realizarea 
cu succes a planului pe anul viitor, 
vorbitorul a arătat câ înfăptuirea 
vastului program de dezvoltare a e- 
conomiei naționale în deceniul ur
mător este indisolubil legată de rea
lizarea Directivelor Congresului al 
X-lea cu privire la perfecționarea,în
tregii vieți sociale și politice, a ac
tivității în domeniul învățămîntului, 
ceicetării științifice, vieții culturale.

Participarea entuziastă, plină de 
abnegație, a clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, indiferent de națio
nalitate, la opera de înălțare a edi
ficiului socialismului pe pămîntul 
României — a arătat el — oglindește 
cu putere încrederea deplină și a- 
deziunea fermă a poporului nostru 
Ia întreaga politică internă și exter
nă a partidului, la hotărîrile de în
semnătate istorică adoptate de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român

Subliniind hotărîrea fermă a parti
dului și statului — aprobată și sus
ținută de întregul popor — de a în
făptui o politică externă activă și 
constructivă, de a nu precupeți ni
mic pentru a spori continuu aportul 
țării noastre la rezolvarea marilor 
probleme care confruntă omenirea 

. contemporană, la triumful ideilor 
socialismului, păcii și colaborării in
tre popoare, tovarășul losif Banc a 
spus în continuare: în centrul 
politicii sale internaționale. Parti
dul 
ță rii 
rea 
rării 
întărirea unității sistemului mondial 
socialist. Pornind de la realitățile, e- 
pocii contemporane, de la cerințele 
asigurării coexistenței pașnice în 
lume. România socialistă acționează 
pentru dezvoltarea cooperării cu 
toate statele, fără deosebire de orîn
duire socială, pe baza principiilor 
dreptului internațional Respectarea 
dreptului tuturor popoarelor de a-și 
afirma ființa națională, de a-și alege 
în m xi liber căile dezvoltării socia
le și naționale, fără nici un amesteo 
din afară, participarea activă a tu
turor țărilor, mari și mici, la rezol
varea problemelor mondiale consti
tuie cerințe de prim ordin ale dez-

ridieării 
civiliza-

partidul 
oamenilor

Comunist Român și guvernul 
noastre

prieteniei, alianței și colabo- 
cu toate țările

situează dezvoita-

socialiste,

Cuvintul rostit
de ambasadorul

OCTOMBRIE
(Urmare din pag. I)

voltărli unor 
normale, ale 
de încredere 
poare, constituie calea sigură a des
tinderii internaționale, a apărării 
păcii și înlesnirii progresului po
poarelor.

Subliniind câ România acordă o 
atenție majoră normalizării relațiilor 
dintre statele continentului nostru, 
instaurării unei atmosfere de încre
dere și a unor relații de bună veci
nătate în Europa, vorbitorul a amin
tit eforturile depuse de țara noastră 
în acest scop, contribuția adusă la 
Organizarea unei conferințe generale 
europene consacrate securității con
tinentului, hotărîrea de a sprijini 
orice propuneri și inițiative concrete 
îndreptate spre pregătirea practică 
și asigurarea succesului conferinței.

în continuare, vorbitorul a reafir
mat solidaritatea deplină a țării 
noastre cu mișcările de eliberare na
țională, hotărîrea de a sprijini efor
turile popoarelor care și-au cucerit 
independența de stat pentru a-și apă
ra și consolida suveranitatea lor na
țională, de a milita pentru lichidarea 
grabnică a tuturor rămășițelor siste
mului colonial, pentru zădărnicirea 
politicii agresive a imperialismului. 
A fost reafirmată, de asemenea, so
lidaritatea deplină cu lupta eroică a 
poporului vietnamez împotriva agre
siunii Statelor Unite ale Americli. 
pentru libertate și independență na
țională. precum și poziția țării noas
tre în ceea ce privește conflictul din 
Orientul Apropiat

Relevînd că_ forțele păcii, demo
crației și progresului sînt astăzi mult 
mai puternice decît forțele reac- 
țiunii și imperialismului, 
rul a spus în continuare : 
luptei forțelor progresiste 
depinde de solidaritatea și 
lor de acțiune, în primul rînd 
unitatea și coeziunea țărilor socia
liste. a mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Interesele cla
sei muncitoare, ale socialismului și 
păcii impun partidelor comuniste și 
muncitorești să facă totul pentru 
realizarea unității lor de luptă1 pe 
baza principiilor marxist-leniniste 
ale internaționalismului proletar, e- 
galității depline în drepturi, respec» 
tării independenței fiecărui partid.- 

Ca detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, partidul nostru a acționat și va 
acționa în continuare pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare multi
laterală cu to.ate partidele comunis
te și muncitorești, cu mișcările pro
gresiste și democratice, cu toate for
țele antiimperialiste, adueîndu-și 
astfel contribuția la cauza întăririi 
solidarității internaționaliste in lup
ta împotriva imperialismului, pen
tru asigurarea păcii și progresului 
în lumea întreagă.

împărtășind sentimentele de bu
curie și de îndreptățită mîndrie ale 
oamenilor sovietici la această ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — a arătat în înche
iere tovarășul losif Banc — comu
niștii tomâni, întregul nostru popor 
adresează Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, popoarelor so
vietice un cald salut tovărășesc, sin
cere urări de noi și tot mai însem
nate succese în dezvoltarea econo
miei și culturii, in înflorirea patriei, 
în opera de construire a comunis
mului.

raporturi interstatale 
asigurării unui climat 
și apropiere între po- A. V Basov

vorbito- 
Suecesul 
mondiale
unitatea 

de

CUVÎNTAREA AMBASADO
RULUI UNIUNII SOVIETICE 
LA POSTURILE DE RADIO

Șl TELEVIZIUNE
Ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 

București, A. V. Basov, a rostit joi 
seara o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune, ocazio
nată de aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

(Agerpres)

La începutul cuvîntării, vorbitorul 
a transmis în numele poporului so
vietic, tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România un 
salut frățesc și cele mai bune urări 
de noi succese în construcția socia
listă. în continuare, el a subliniat că 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis prima pagină a 
erei socialiste în istoria mondială, 
a schimbat în mod radical nu numai 
soarta popoarelor Rusiei, dar a exer
citat o influență hotărîtoare asupra 
soartei întregii omeniri. Victoria Re
voluției Socialiste din Octombrie — 
a spus A V Basov — este legată 
indisolubil de numele lui V I, Le
nin, marele teoretician și organiza
tor, întemeietorul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și al Sta
tului sovietic, conducătorul genial al 
clasei muncitoare internaționale. 
Drumul parcurs de omenire după 
Octombrie confirmă în mod strălucit 
justețea și viabilitatea marxism- 
leninismului epocii noastre, sub sem
nul căruia popoarele țării noastre, 
forțele socialismului mondial, prole
tariatul internațional au obținut in 
ultimii ani succese imense.

. în continuare, vorbitorul a arătat 
că, întîmpinînd glorioasa aniversare 
a 52 de ani de la Marele Octombrie, 
oamenii muncii din Uniunea Sovie
tică, sub conducerea P.C.U.S.. reali
zează cu însuflețire planul leninist 
de construcție a comunismului.

Ambasadorul A. V. Basov a pre
zentat apoi realizările remarcabile 
obținute de poporul sovietic în do
meniile economic, științific și cultu
ral Perfecționînd cu consecvență 
metodele conducerii economiei na
ționale, a spus el, rezolvînd sarcina 
cea mai importantă de accelerare 
a progresului tehnico-șțiințific, oa
menii sovietici obțin cu fiecare an tot 
mai multe succese în ridicarea pro
ductivității muncii. în sporirea pro
ducției industriale și agricole, în ridi
carea bunăstării materiale și cultu
rale a poporului. Arătînd că econo
mia sovietică se dezvoltă într-un ritm 
înalt, vorbitorul a menționat câ in 1968 
venitul național în U.R.S.S. a crescut, 
tn comparație cu anul 1913, de 40 de 
Ori; producția globală Industrială, a, .--iutii"/?-------------- —------------- --------------crescut de 79 ori; producția agricolă, de succesele, pe Care harnicul'popor' 
de aproape 3 ori. productivitatea —' " -■'*•••* e-‘-
muncii în industrie a crescut în 
aceasta perioadă de 16.5 ori, iar în 
agricultură de 4,7 ori In comparație 
cu perioada prerevoluționară. calcu
lat pe cap de muncitor, veniturile 
reale ale muncitorilor din industrie 
și construcții s-au mărit de mai mult 
de 7 ori, Iar veniturile țărănimii de 
11 ori. Numai în ultimii 8 ani. pro
ducția industrială a țării. în condiții
le existenței unui Imens avînt gene
ral, a crescut de peste două ori, pro
ducția ag’icolă a crescut cu aproape 
o treime, iar veniturile reale ale oa
menilor muncii au crescut cu 43 la 
sută

Relevînd succesele deosebite ale 
științei sovietice, ambasadorul A. V. 
Băsov a subliniat strălucitele izbînzi 
în cucerirea Cosmosului în ajunul 
aniversării pe care o sărbătorim, a 
spus el, la cronica cuceririi Cosmo
sului s-a adăugal încă o pagină 
strălucită. Zborul în grup al navelor 
cosmice pilotate „Soiuz-6“, „Soiuz-7" 
și „Soiuz-8“, cercetările efectuate de 
cei 7 cosmonauți sovietici, au de
monstrat clar noile capacități crea
toare ale muncii oamenilor de știin
ță, inginerilor și muncitorilor din 
țara noastră. O experiență minunată 
a colaborării creatoare a oamenilor 
de știință din țările socialiste în stu
dierea Cosmosului a reprezentat-o 
participarea Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R D Germane, Poloniei, României, 
Ungariei, Uniunii Sovietice și la cer
cetările efectuate cu ajutorul sateli
tului artificial al Pămîntului „Inter- 
cosmos-l“, a cărui lansare 
a coincis cu zborul celor 
„Soi uz"

în continuare, vorbitorul 
rit pe larg la politica extehnă 
fășurată de partidul și statul sovietic, 
la promovarea liniei leniniste de 
pace și prietenie între popoare, de 
unire a tuturor forțelor antiimpe
rialiste și iubitoare de pace în lupta 
împotriva reacțiunii și războiului. El 
a arătat în continuare că Uniunea 
Sovietică, celelalte țări socialiste.

ajută popoarele care luptă pentru 
eliberare națională, acordă ajutor 
militar și economic multilateral e- 
roiculu! popor vietnamez în lupta 
sa glorioasă împotriva agresiunii im
perialismului american și a sateli
ților acestuia. EÎ a arătat că U.R.S.S., 
celelalte țări frățești participante 
la Tratatul de la Varșovia duc 
o politică consecventă pentru co
existență pașnică a statelor indi
ferent de deosebirile din sistemul lor 
social. împotriva scindării Europei 
în grupări militare, opuse, pentru 
securitatea colectivă europeană, pen
tru destinderea încordării, pentru 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate cu toate ' '

în continuare,
Basov a relevat 
tenie frățească și 
tilaterală intre P.C.U.S. 
între popoarele țărilor noastre, 
lidaritatea popoarelor noastre 
spus el — s-a manifestat în decursul 
istoriei lor multiseculare. Ea și-a 
găsit c nouă forță și expresie în 
anii instaurării Puterii Sovietice, în
tre apărătorii căreia poporul nos
tru îi amintește cu respect și pe 
internaționaliștii români. întărită 
prin sîngele vărsat in comun în lup
ta împotriva fascismului, prietenia 
dintre popoarele noastre s-a com
pletat cu un conținut calitativ nou 
după instaurarea puterii populare 
în România, cînd la baza relațiilor 
dintre țările noastre au fost puse ' 
principiile marxism-leninismului, u- 
nitatea scopuri’or și comunitatea de 
interese în lupta pentru socialism și 
comunism, pentru pace in întreaga 
lume.

Vorbitorul a reliefat apoi succese
le obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberarea de sub jugul fas
cist. în domeniul economic, științific, 
al învățămîntului și artei. Noi pers
pective ale dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a țării, a spus el, ale dez
voltării multilaterale a societății so
cialiste. sînt trasate de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R

Oamenii sovietici se bucură sincer

statele, 
ambasadorul A. V. 
legăturile de prie- 
de colaborare mul

și P.C.R., 
So-.
- a

cu succes 
trei nave

s-a re fe- 
des-

român ie-a obținut într-un timp is
toric scurt, sub conducerea parti
dului său comunist. Un rol important 
în obținerea acestor succese l-a ju
cat colaborarea multilaterală a Ro
mâniei cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte. țări socialiste. An de an cresc 
schimburile de mărfuri între țările 
noastre Colaborarea economică și 
tehnico-științifică reciproc avanta
joasă contribuie la soluționarea sar
cinilor tot mai complexe impuse de 
dezvoltarea țărilor noastre. Legătu
rile culturale între Uniunea Sovieti
că și România se dezvoltă neîntre
rupt Schimbul de colective artisti
ce, expoziții, specialiști, reprezen
tanți ai uniunilor de creații, zilele 
tradiționale ale culturii sovietice în 
România și. cele ale culturii româ
nești în Uniunea Sovietică, care se 
lărgesc permanent, contribuie la a- 
propierea spirituală între popoarele 
noastre. Dezvoltarea legăturilor mul
tilaterale între Uniunea Sovietică și 
Republica Socialistă România, a spus 
el. corespunde intereselor popoare
lor noastre, cauzei consolidării uni
tății țărilor socialiste, mișcării co
muniste și muncitorești Internaționa
le, socialismului și păcii.

în încheiere, ambasadorul sovietic 
a spus : sărbătorim cea de-a 52-a 
aniversare a Revoluției din Octom
brie într-un moment în care întreaga 
omenire progresistă se pregătește să 
întîmpine în mod solemn centenarul 
nașterii lui Lenin — marele geniu 
al epocii noastre revoluționare, con
ducătorul mișcării comuniste mon
diale. remarcabilul gînditor. a cărui 
învățătură exprimă necesitățile 
dinale ale contemporaneității.

Permiteți-mi. dragi tovarăși, a 
el. ca în ajunul celei de-a 52-a 
versări a Marelui Octombrie să 
încă o dată poporului român frățesc 
și avangardei lui — Partidul Comu
nist Român — noi succese în cons
trucția socialistă, în asigurarea unei 
vieți pașnice și fericite poporului 
român.

țelor democratice, progresiste, an
tiimperialiste ale contemporanei
tății. în același timp, dezvol- 
tînd relațiile reciproce de co
laborare în toate domeniile pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, ale 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi și nea
mestecului în treburile interne, în
trajutorării tovărășești — țările so
cialiste sînt chemate să ofere lumii 
un model de conlucrare rodnică 
între popoare, între state libere și 
suverane spre folosul fiecăruia și 
_spre binele marii cauze comune. 
""’'Lupta revoluționară, ca și ampla 
activitate constructivă desfășurate 
de poporul, nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, îșl gă
sesc întruchipare în realitățile Ro
mâniei socialiste, pe al cărei pă- 
mînt ideile marxism-leninismului, 
aplicate în mod creator la condițiile 
social-economice concrete ale țării, 
au dat roade bogate. România de 
astăzi se înfățișează ca o țară în 
plin avînt economic și social, în 
care forțele de producție, știința, 
învățămîntul și cultura se dezvoltă 
impetuos și în care națiunea so
cialistă își afirmă tot mai plenar 
potențele și forța creatoare. în a- 
ceste zile, pe întreg cuprinsul țării, 
oamenii muncii desfășoară eforturi 
pline de însuflețire și abnegație 
pentru înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., pen
tru a spori necontenit potențialul 
economic și patrimoniul spiritual 
ai patriei, contribuția României la 
victoria cauzei socialismului, păcii 

^și progresului în lume.
Consacrîndu-și eforturile, pe plan 

intern, edificării socialismului. Ro
mânia promovează cu consecvență 
o politică externă conformă cu in
teresele fundamentale ale poporu
lui român și ale cauzei socialismu
lui și păcii. în centrul acestei po
litici se află n'eabătut prietenia fră
țească. alianța 
țările socialiste, 
comunitatea de 
gie, de interese 
și intensificarea colaborării c'i 
toate țările socialiste, întări
rea unității sistemului mondial 
socialist, constituie o preocupare 
de bază, constantă, a partidului și 
statului nostr".

Inlacest cadru, poporul român, a- 
eordă o înaltă prețuire relațiilor 
frățești, de adîncă șl trainică prie
tenie. cu popoarele Uniunii Sovie
tice. Aceste legături au vechi și 
adinei tradiții în trecutul de luptă 
al popoarelor și partidelor noastre 
Puternicele sentimente de solida
ritate internaționalistă dintre co
muniștii români și sovietici, dintre 
cele două popoare, și-au găsit 
o amplă manifestare în pe
rioada Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, în cadrul unor 
mari acțiuni și bătălii sociale din 
țara noastră, în lupta cu arma în 
mînă dusă de un mare număr de 
muncitori și ostași români pentru 
apărarea tînărului stat sovietic. De 
la crearea sa, Partidul Comunist 
Român, educind pe membrii săi, 
pe oamenii muncii din țara noas
tră în spiritul internaționalismului 
proletar, a cultivat ideea prieteniei 
și solidarității cu popoarele Uniunii 
Sovietice, mobilizînd masele la 
lupta pentru promovarea unei po
litici de bună vecinătate și a- 
lianță cu primul stat ' socia
list, împotriva pregătirilor a- 
gresive și a războiului ant.isoviet.ic.

și colaborarea cu 
de care ne leagă 
orînduire, ideolo- 

și țeluri. Adîncirea 
colaborării 

socialiste, 
sistemului

pentru desfășurarea rezistenței an
tifasciste și victoria asupra hitleris- 
mului. Cimentată în anii celui de 
al doilea război mondial prin sîn- 
gele vărsat în lupta comună dusă 
de ostașii români și sovietici pen
tru eliberarea teritoriului Româ
niei de cotropitorii hitleriști și din
colo de hotarele ei — prietenia 
dintre cele două popoare s-a ridi
cat. pe noi trepte în anii socialis
mului. Ea îșl găsește o elocventă 
ilustrare în legăturile de colabora
re frățească pe cele mai diverse 
planuri — politic, economic, tehni- 
co-științffic, cultural etc. Dînd ex
presie sentimentelor întregului nos
tru popor, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, secretarul genera’ al P.C.R., 
a arătat în Raportul prezentat la 
cel de al X-lea Congres : „Doresc 
să subliniez aici, în fața Congresu
lui, că, in spiritul liniei politice 
tradiționale a partidului nostru, 
vom acționa și în viitor pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, aceasta constituind una 
din temeliile politicii externe a 
țării noastre",

întreaga dezvoltare a lumii con
temporane în perioada care a tre
cut de la Revoluția din Octombrie 
demonstrează justețea și puterea 
înnoitoare a învățăturii marxist- 
leniniste. Este concludentă în a- 
ceastă privință creșterea rînduri- 
lor și influenței partidelor comu
niste și muncitorești — uriașă for
ță politică ce pășește în avangarda 
maselor muncitoare : dezvoltarea 
tn continuare a mișcării comuniste, 
obținerea de noj victorii în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
socialism și pace, reclamă imperios 
mai mult dccîf orieînd. întărirea 
unității tuturor detașamentelor ei. 
pe baza marxism-leninismului. Este 
o mare cucerire a popoarelor faptul 
că, la o jumătate de secol de la 
victoria Revoluției din Octombrie, 
sistemul colonialist a fost dobo- 
rît. Tinerele state independente, a- 
părute pe ruinele lui. mișcarea de 
eliberare constituie importante for
țe ale frontului mondial antiimpe
rialist. Pretutindeni are loc o afir
mare tot mai hotărîtă a forțelor 
revoluționare, democratice și pro
gresiste.

Viața internațională arată că cer
curile imperialiste continuă să se 
opună cu înverșunare evoluției 
progresiste a omenirii, se strădu
iesc să împiedice realizarea aspi
rațiilor popoarelor spre o viață mai 
bună, spre dezvoltare de sine stătă
toare. să-și mențină și să-și con
solideze vechile poziții de domina
ție Dar. după cum • demonstrează 
realitatea însăși, imperialismul nu 
mai este astăzi atotputernic, el 
nu-și poate impune voința după 
bunul plac împotriva acestuia, a 
uneltirilor cercurilor reacționare 
se ridică cu hotărîre uriașe forțe 
sociale care, acționînd unite pot ,a- 
nihila tentativele agresive ale im
perialismului, pot asigura triumful 
ideilor de libertate, independență 
națională, pace și progres 

împărtășind sentimentele de bu
curie ale oamenilor sovietici, în
dreptățită mîndrie cu care sărbă
toresc aniversarea gloriosului Oc
tombrie, poporul român transmite 
popoarelor Uniunii Sovietice cu o- 
cazia sărbătorii sale naționale un 
călduros salut frățesc și le urea
ză din toată inima să dobîndească 
noi și mari succese în opera de 
construire a comunismului, in1 lup
ta pentru cauza socialismului, a pă
cii și progresului în lume.

I

car-

spus 
ani- 
itrez

TELEGRAMĂ Delegații ale organelor locale
Cu prilejul celei de-a 52-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a adre
sat o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste. A. A. Gromîko.

de partid și de stat

Manifestări în tară9
în municipiul și județul Constanța 

a avut loc deschiderea „Decadei căr
ții sovietice" Pentru zilele decadei, 
centrul de librării Constanța a difu
zat în cuprinsul județului un mare 
număr de cărți sovietice și traduceri 
ale editurilor românești din lucrările 
clasicilor ruși și scriitorilor sovietici 
contemporani.

De asemenea, la Casa de cultură 
a tineretului din Constanța a avut 
loc o manifestare în cadrul căreia 
Dumitru Fălticeanu, vicepreședinte 
al Comitetului județean pentru cul
tură și artă a împărtășit, în fața a 
numeroși elevi, studenți și cadre di
dactice, „Impresiile de călătorie din 
U.R.S.S".

A
Joi, In cadrul manifestărilor pri

lejuite de împlinirea a 52 de ani.de 
la victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg Mureș, conf. 
univ Ioan Pop a vorbit despre 
„Marea Revoluție Socialistă din Oc-

sindicatelor din
univ Ioan Pop a vorbit despi 
„Marea Revoluție Socialistă din Oi 
tombrie, deschizătoarea unei noi ere 
istorice" Cu același prilej a fost 
deschisă expoziția de fotografii „Fes- 
tivalele artiștilor amatori din R S, S 
Bielorusă"

A
Cu prilejul Zilelor culturii sovie

tice, la Casa prieteniei din Timr-

șoara, candidatul tn științe econo
mice. Anatoli Ivanovici Klimski, șe
ful secției de economie a producției 
a Comitetului de Stat al Planificării 
al U R S.S., a conferențiat pe tema 
„Reforma economică și dezvoltarea 
principiilor leniniste ale conducerii 
planificate a economiei naționale a 
U.R.S S “ Expunerea a fost urmărită 
cu interes de cercetători, cadre di
dactice, economiști și alți specialiști 
din localitate.

în aceeași ti s-a deschis o expo
ziție de..............
musețile 
birsk

Seara
cumentar _10 ani de eră cosmică", 
cu care s-a încheiat gala de filme 
documentare sovietice, organizată cu 
prilejul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

*
în cadrul manifestărilor organi

zate tn cinstea aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, la 
Casa prieteniei româno-sovietice din 
Cluj a avut loc joi seara un spec
tacol literar-muzical Și-au dat con
cursul artiști de la Teatrul național 
și Teatrul maghiar de stat. Opera 
română și Opera maghiară, precum

fotografii care prezintă fru- 
orașului academic Novosi-

a fost prezentat filmul do-

și cadre didactice și studi 
Conservatorul de muzică

studenți de la 
---- ,— „George 
Dima" din localitate. Au luat parte 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public

în aceeași zi, prof univ. losif Ii- 
mofeevici Turbovici, de la Institu
tul „Probleme de transmitere a in
formației" al Academiei de științe a 
U.R.S.S., a conferențiat la Institutul 
de calcul din Cluj, despre „Teoria 
recunoașterii caracterelor și unele 
probleme matematice legate de a- 
ceastă teorie"

A
Casa prieteniei

din Craiova a organizat joi 
de poezie intitulată „Poeții 
cîntă revoluția"

A
La casa de cultură din _____

filiala Radu Negru, a avut loc con
ferința „Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie — deschizătoare de 
noi orizonturi în lumea contempo- 

peste 200 dc- 
acest cartier 
învecinate

româno-sovietice 
o seară 
sovietici

Brăila,

rană" Au participat 
oameni ai muncii din 
și din circumscripțiile

★
după-amiază. la 
loc o adunate festivă
celei de-a 52-a aniversări a 
Revoluții Socialiste din Oc-

Joi 
avut 
erată 
Marii

Constanța, a 
consa-

tombrie, la care au luat parte nu
meroși muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Fabrica de țesături de 
lînă. din cadrul Combinatului textil 
din localitate. Adunarea a fost des
chisă de ing. Vasile Pascaru. director 
tehnic âl combinatului

Vorbind despre însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
Constantin Florea. secretar al 
totului de partid al fabricii, a 
că ideile Marelui Octombrie 
găsit o strălucită expresie în 
ria. socialismului și construcția co
munismului în Uniunea Sovietică, 
în apariția și dezvoltarea multilate
rală a sistemului mondial socialist, 
in avîntul mișcării comuniste și mun
citorești în lumea întreagă

A luat, de asemenea, cuvîntul 1. M. 
Hoșev. consul general al U.R.S.S. 
lă Constanța. Vorbitorul și-a expri
mat satisfacția pentru continua și 
multilaterala dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Uniunea Sovietică și România, care 
constituie o contribuție prețioasă la 
întărirea unității țărilor socialiste

în încheiere, participant; la adu
nare au vizionat filmul sovietic 
„Frații Karamazov".

Comi- 
arătat 

și-au 
victo-

(Agerpres)

în cursul zilei de 
organelor locale de ,____  , __ __
din unele județe ale țării au plecat 
în Uniunea Sovietică pentru a parti
cipa la manifestările prilejuite de 
cea de-a 52-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, ca 
invitate ale organelor locale de par
tid și de sfat din regiunile .sovietice 
învecinate

O delegație de activiști ai Comite
tului județean Satu-Mare al P.C.R. 
și ai Consiliului popular ludețean, 
condusă de Ion lenciu, membru al 
Biroului Comitetului județean de 
partid, a plecat la Ujgorod, centrul 
administrativ al regiunii Zakarpatia 
- Ucraina Transcarpatică,; o dele
gație de activiști ai Comitetului ju
dețean Maramureș al P C.R.. condusă 
de Vasile Dancoș, secretar al Comi
tetului județean de partid, a plecat 
în regiunea Ivano-Frankovsk ; o de
legație de activiști ai Comitetului 
județean Suceava al P C.R. și ai 
Consiliului popular județean, condusă 
de Nicolae Morariu, membru a) Bi
roului Comitetului județean de partid, 
prim-vicepreședinte al Consiliului, 
popular județean, a plecat la Cer
năuți în R S S Moldovenească au 
plecat ; o delegație de oameni ai 
muncii din județul Botoșani, condusă 
de Ion Papara, secretar al Comitetu
lui județean de partid, o delegație de 
activiști ai Comitetului județean Ga
lați al PC R , condusă de Dumitru 
Răileanu. șeful secției de propagandă 
a Comitetului județean de partid : o 
delegație de activiști ai Comitetului 
municipal Tulcea a] P.C.R. condusă 
de Vasile St.oian secretar al Comi
tetului municipal de partid ; o de
legație de oameni ai muncii din Iași, 
condusă de Nicolae Râdulescu, vice
președinte al Consiliului popular 
municipal.

joi, delegații ale 
partid și de stat

(Agerpres)

ani.de
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CU PLANUL Si

UZINELE
DE AUTOCAMIOANE

BRASOV
Uzinele de autocamioane din 

Brașov au realizat planul anual 
de investiții. Aici s-a înălțat o 
mare unitate de tratament ter
mic, unde au și intrat în func
țiune primele linii tehnologi
ce. S-a elaborat, de asemenea, 
prima șarjă la turnătoria de 
l'ontâ, cea mai mare din țară, 
care are o capacitate de 55 000 
tone piese anual.

îndeplinirea planului anual 
de investiții, înainte de terme
nul prevăzut, se clat.orește cola
borării strînse între uzină și 
constructorf, care au utilizat so
luții noi pe șantiere în scopul 
obținerii unei productivități spo
rite a muncii și eficiențe eco
nomice ridicate. Pînă la sfîrși- 
tul anului, în cadrul uzinei vor 
intra în funcțiune, peste preve
derile inițiale, noi obiective ne
cesare dezvoltării și moderni
zării acestei mari unități in
dustriale.

UZINA „1 MAI" 
BAIA MARE

Colectivul uzinei „1 Mai" din 
Baia Mare a îndeplinit toate
angajamentele anuale. S-au
realizat în acest an economii 
suplimentare la prețul de cost 
de peste 17 milioane lei, 3 583 

; tone acid sulfuric, peste 400 
tone cupru convertizor și alte 
produse, care au concurat la 
depășirea planului producției 
marfă cu 83 milioane lei.

UZINA DE VAGOANE 
TURNU SEVERIN

TURNU SEVERIN (corespon
dentul „Scînteii"). — De pe linia 
de montaj a Uzinei de vagoane 
Turna Severin a ieșit zilele a- 
cestea cel de-al 2 500-lea vagon 
de marfă fabricat în acest an. 
O dată cu acesta s-a realizat și 
planul de livrări de vagoane 
marlă la export, cu două luni 
mai devreme.- Răcind bilan
țul realizărilor economice de
la începutul anului pînă în 
prezent, planul a fost realizat 
Ia toți indicatorii, iar la prețul 

• de cost s-au obținut economii 
peste plan în valoare de circa 

■ 2 milioane lei. Prin centraliza
rea debitării metalului și a 

- reproiectării subansamblelor s-a 
■ realizat o utilizare optimă a me

talului, cu o economie finită 
de 190 tone. Din această can
titate de metal au fost confec
ționate 23 vagoane-platformă 
ce au și fost, livrate beneficia
rului — Uzina de construcții de 
mașini Reșița. De asemenea, 
au fost livrate peste plan la 
export piese de schimb în va
loare de 2 milioane lei.

SiDERURGIȘTII 
REȘIȚENi

Siderurgiștii reșițeni au Înde
plinit înainte de termen an
gajamentele luate pe acest an. 
Jurnaliștii au elaborat în plus 
22 000 tone fontă, oțelarii au dat 
peste plan, în 10 luni, 7 232 tone 
oțel, de două ori mai mult decit 
prevedea angajamentul, iar la- 
minoriștii și-au depășit angaja
mentul de 7 000 tone laminate 

,1'inite pline, cu peste 2 400 tone. 
Aceste succese se datoresc, in 
cea mai mare parte, îmbunătă
țirilor tehnice și funcționale a- 
duse regimurilor termice ale a- 
gregatelor, scurtării duratei de 
încărcare și descărcare a cup
toarelor Martin, reducerii timpu
lui de reparații la liniile de la
minare și altor măsuri tehnice 
prevăzute în planul de organi
zare științifică a producției și a 
muncii.

® Cine adună ce rămîne după... culegători ?
® Un raid în județele Vaslui, Sibiu și Dolj arată că este necesar 
un control amănunțit pentru a nu rămîne pe cîmp nici un știulete
Deși ne aflăm în prima 

decadă a lunii noiembrie, 
în unele județe se mai gă
sesc pe cîmp cantități în
semnate de produse agrico
le, fie nerecoltate, fie ne
transportate, 
cooperative 
producție, în 
porumb, așa-zis recoltate, 
se mai găsesc cantități mari 
de știuleți. Aceste afir
mații se bazează pe consta
tările făcute cu prilejul 
unui raid-anchetă organizat 
în județele Vaslui, Sibiu și 
Dolj.

Să pornim pe urmele cu
legătorilor. In județul Vas
lui, la cooperativele agri
cole din Stoișești și Do- 
dești, pe urmeie echipelor 
de culegători, la fiecare 
15—20 coceni se mai găseau 
cite 3—4 știuleți. Tov. fon 
Petrescu, locțiitor al secre
tarului comitetului comunal 
de partid, ne spunea că a- 
ceastă situație — urmare a 
lipsei de răspundere a unor 
cooperatori — este favoriza
tă și de inexistența contro
lului din partea brigadieri
lor. Ei înregistrează doar 
cantitățile aause la baza de 
recepție sau la pătule, in 
timp ce recoltatul, încărca
tul și transportul nu sînt 
urmărite de nimeni. Urmă
rile. sint de înțeles. După 
culegătorii risipitori ai avu
tului obștesc apar cei strîn- 
.gațori, care umplu sâcui ' 
'Sar pentru ei. Iată de ce 
se impune ca, peste tot, a- 
colo unde se constată ase
menea neajunsuri să se or
ganizeze un control riguros 
pe fiecare 
-.itrinși de 
știuleți de 
există însă 
țări de neglijență care fa
vorizează' risipa și inco
rectitudine. în cooperativa 
din Minjești, același județ, 
de exemplu, sute de tone de 
porumb sînt lăsate la voia 
întîmplării, pe cîmp, la 
mari distanțe, în grămezi.și 
fără pază. Pe una din tar
lalele cooperativei Costești, 
se aflau foarte mulți știu
leți lăsați pe sub snopii de 
coceni. Nimeni din condu
cerea cooperativei n-a con
trolat cum s-au făcut re
coltatul și transportul.

în județul Vaslui atrage, 
însă, atenția în mod deose
bii. următoarea situație : în
tre suprafețele cuprinse în 
scripte ca recoltate și cele 
pe care lucrarea s-a făcut 
electiv există în unele 
cazuri, mari diferențe.

La 1 noiembrie a.c., di
recția agricolă a raportat că 
porumbul ă fost cules în 
proporție de 95,2 la sută din 
suprafețele cultivate, ră- 
minînd de recoltat numai 
3 864 ha. O simplă adunare 
a datelor, transmise de fie
care cooperativă și înscrise 
în situația operativă de la 
acea dată, denotă existența 
unei suprafețe de 11 945 ha 
nerecoltate. Cui slujește in
tenția de camuflare a si
tuației reale ?

La cooperativa agricolă

in unele 
agricole de 
lanurile de

tarla și să fie 
pe cîmp ultimii 

porumb. Mai 
și alte manifes-

Zorlenl, inginerul agronom 
Teodor Tunaru și președin
tele, Costică Ivan, ne asi
gură că recoltatul porum
bului pe cele 805 ha s-a 
terminat. Cum poate fi însă 
socotită ca încheiată aceas
tă lucrare atîta timp cît pe 
cîmp mai sînt cîteva zeci 
de tone de porumb 7

Situațiile relatate mai sus 
se datoresc, între altele, și

din multe cooperative pen
tru urgentarea recoltării".

La acestea s-ar mai pu
tea adăuga și slăbirea con
trolului și îndrumării pe 
teren de către specialiștii 
organelor agricole județe
ne. în județul Vaslui, la di
recția agricolă, lunea este 
o zi „moartă". în această 
zi se țin ședințe, se întoc
mesc statistici și are loc

paniei de toamnă, o re'a- 
xare prin nimic justificată.

Ne-am oprit mai mult a- 
supra acestor aspecte din 
județul Vaslui, deoarece în 
unele cooperative agricole 
există mari cantități de po
rumb care fie că n-au fost 
recoltate, fie că zac în 
grămezi în cîmp, supuse de
gradării. Dar lucrările de 
recoltare sînt întîrziate și

sfeclă nu erau transportate. 
Cu toate acestea, tov. Ion 
Ganga, inginerul agronom, 
și Nicolae Ghimpău, șeful 
secției de mecanizare, nu-și 
mai vedeau capul de tre
buri prin... birouri.

La Sibiu se aduce argu
mentul că lucrările au ră
mas în urmă și datorită 
întîrzierii vegetației cultu
rilor. Acum. motiv

['■te’-.l
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Timp de aproape două luni de zile, 20 000 de oa
meni, 400 de combine CT 2 It, 1 000 de autocamioane, 
50 de șlepuri și 160 de vagoane zilnic au lucrat la 
strînsul recoltei de porumb de pe cele 35 028 ha din 
Insula mare a Brăilei.

Acum, cînd recoltatul și transportul porumbului 
din Insulă sînt aproape complet încheiate, bilanțul 
unui an de muncă depusă pe unui din cele mai 
tinere și mai fertile pămînturi ale țării este deosebit 
de rodnic, demonstrînd fără putință de tăgadă jus
tețea orientării date de partid de a transforma in 
mii de ha de pămînt arabil fosta Baltă a Brăilei.

Anul acesta p-.:---- '■
Insula mare a Brăilei constituie un 
in comparație cu toți 
potențialul productiv deosebit al acestor tinere pă- 
mînturi.

Față de sarcina de plan pe anul 1969 de a obține 
in medie la ha 3 833 kg porumb boabe stas, adică o 
cantitate totală 
lucrătorii celor 
cole de stat Insula mare a. Brăilei, 
forțele ce le-au 
in ntedic la ha 4 ... . , .
1 006 kg mai mult decit sarcina planificată, rezultat 
care ic permite să livreze magaziilor statului 170 236 
tone de porumb boabe stas, cu 35 972 tone mai mult 
decit au avut in plan.

Demn de subliniat este faptul că datorită ajuto
rului masiv primit din partea organelor de stat 
centrale, in oameni și mijloace de transport, anul 
acesta, spre deosebire de alți ani, transportul po
rumbului din Insulă și livrarea lui s-a desfășurat

producția de porumb obținută în 
adevărat record 

anii anteriori, demonstrînd

de 134 264 tone porumb boabe stas, 
40 de ferme ale întreprinderii agri- 

împreună cu 
fost trimise în ajutor au recoltat 

860 kg porumb boabe stas, cu peste

aproape concomitent cu recoltatul. Asttel, ptna tn 
seara zilei de 3 noiembrie, din cantitatea totală re
coltată de peste 250 000 tone porumb știuleți. fusese 
transportată peste Dunăre și livrată cantitatea de 
241 000 tone porumb știuleți. ceea ce dă garanția că 
in cîteva zile întreaga cantitate de porumb va fi 
transportată din Insulă1.

Intrucit combinele CT 2 ft au dat pierderi la recol
tat de piuă la 5 lit sută si chiar mai mult, forța de 
muncă a fost mobilizată Ia adunatul știuleților ră
mași în urma combinelor, pe unele sole, această 
operațiune fiind necesar să fie executată de două 
și de trei ori. Pentru a fi reduse la minimum pier
derile s-a stabilit ca în aceste zile fiecare fermă să 
mobilizeze toate forțele de care dispune pentru a 
aduna și ultimii știuleți rămași după recoltat. Șefii 
fermelor si cadrele din conducerea întreprinderii 
sint răspunzătoare direct de recepționarea fiecărei 
sole eliberate de recoltă, avînd sarcina să nu per
mită efectuarea arăturilor de toamnă decit numai 

■ după ce au constatat că pe fiecare solă n-a mai ră
mas nici un știulete de pn-umb.

Măsurile luate sînt menite să reducă la minimum 
pierderile, dat fiind iaplui că un singur procent de 
pierdere ar reprezenta peste 2 590 tone de porumb 
știuleți. Aceste măsuri vor fi finalizate în cîteva 
zile în fiecare fermă, astfel ca incepind cu primele 
zile ale săptămînii viitoare să se treacă masiv la 
executarea arăturilor, lucrare planificată să se ter
mine pînă Ia 20 noiembrie si menită să pună baze 
temeinice recoltei anului viitor.

S. SAVIN
corespondentul „Scînteii"

rativei, tov. Gheorghe 
Preda, secretarul comitetu
lui de partid, ne spunea că 
din cele 260 ha cu porumb 
mai sînt de recoltat cir-a 
50 de hectare. Faptul că 
acum, în noiembrie, mai 
există o suprafață atît de 
mare nerecoltată se dato- 
rește defecțiunilor în or
ganizarea muncii. La punc
tul numit „Redata", circa 
40 de femei din brigăzile I 
și a Il-a scoteau morcovi. 
Alături, vreo 15 bărbați, 
printre care și brigadierul 
Mucioiu Dumitru, Gheor
ghe Diță, Ion Ciobanu, stă
teau și priveau cum mun
cesc femeile. Membrii con
siliului de conducere, bri
gadierii nu constituie e- 
xemplu personal pentru 
ceilalți țărani cooperatori.

Cooperativa agricolă 
„1 Mai" — Dăbuleni are cea 
mai mare suprafață de po
rumb nerecoltat . 250 ha 
din 715 ha. Ce se întîmplă 
la Dăbuleni ? „Au porum
bul în baltă, acesta a a- 
juns mai tîrziu la maturi
tate" — ne spune tov. Mi
hai Băluță, directorul di
recției agricole județene. 
Dar la cooperativa agricolă 
„Drumul belșugului" din 
aceeași localitate, ale cărei 
ogoare sînt vecine cu ale 
cooperativei „1 Mai", s-a 
terminat recoltatul porum
bului pe toate tarlalele, deci 
■și in baltă. Deci nu lipsa 
de..', maturitate â porumbu
lui este cauza rămînerii în 
urmă în cele două unități, 
ci modul defectuos de or
ganizare a muncii, inefi
cienta controlului organe
lor agricole județene. Și 
în județul Dolj se constată 
același aspect : mari can
tități de porumb cules stă 
în grămezi în cîmp, gră
mezi care uneori se dimi
nuează „singure" de la o 
zi la alta. Cantități mari de 
porumb cules pe cîmp și 
netransportat — circa 100 
tone — am întîlnit la coo
perativa agricolă Ostro- 
veni. La cooperativa agri
colă „1 Mai" din Dăbuleni, 
din cauză că porumbul nu 
a fost transportat din cîmp 
pînă la 4 noiembrie, s-au 
transportat la baza de re
cepție numai 74 tone din 
cele 385 tone contractate

CONTRASTE

tehnică
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po- 
de 

ca-

Un uriaș și prețios 
„arbore de cauciuc" a 
crescut, ca peste noap
te, la Uzina de cau
ciuc sintetic și produ
se petrochimice din 
Borzești I Partea sen
zațională a știrii con
ține și mult adevăr. 
Despre ce e vorba ? 
Cercetătorii uzinei de 
pe Valea Trotușului, 
care nu o dată și-au e- 
talat măiestria pro
fesională și competen
ța, au stabilit recent 
un procedeu inedit de 
fabricare a latexului, 
prin care se pot re
duce substanțial, și 
chiar înlocui, o serie

Tendința modernă a 
folosirii oțelurilor a- 
liate în construcția de 
mașini și utilaje, care 
conferă acestora ca
racteristici funcționale 
superioare, apare de 
la o vreme într-o for
mulă cu totul defor
mată la unele cadre 
tehnice și economice 
din anumite institute 
de proiectare și uzine 
de specialitate. „De ce 
să introducem oțeluri 
aliate — și-au spus 
aceste cadre — dacă 
avem din cele obiș
nuite ? Nu are rost să 
ne facem singuri d<‘ 
lucru, să revedem do
cumentații, să schim
băm soluții..." S-a a- 
juns astfel în strania 
situație ca uzinele să 
refuze contractarea și 
primirea laminatelor 
din oțeluri aliate ce 
le-au fost repartizate. 
Și este vorba de ace
leași uzine care, cu

Cităm dintr-un do
cument întocmU de 
Direcția rnntmlntni 
Financiar 
terul 1 
mice : 
tul de 
zoioase 
re? au 
stocuri 
de prisos in sumă de 
2 014 000 lei, din care 
materii prime și ma
teriale de 301 000 lei 
și piese de schimb de 
1 713 000 lei. Această 
sltuafie este rezultatul 
unor cereri de mate
riale exagerate și in-

Contfolului 
din Minis- 

Industriei Chi- 
„La combina- 
ingrășăminte a- 

; din Tirgu Mu- 
fost constatate 
fără mișcare și

de reactivi din im
port. Se economisesc 
in acest fel 4 milioa
ne lei. Dar nu numai 
atît. Uriașul „arbore" 
își întinde rădăcinile 
eficienței și în alte 
direcții. Pentru că noul 
procedeu de fabricare 
a latexului oferă 
sibilități sporite 
îmbunătățire a
lității cauciucului, pro
dusele căpătind o mare 
rezistență la șoc, pre
cum și duritate și fle
xibilitate mai bune. 
Pe cînd o „lizieră" cu 
astfel de „arbori" mă
nuși ?

cîțiva ani în urmă, re
clamau lipsa unor a- 
semenea laminate 
Consecințele ? Combi
natul siderurgic Reșița 
nu are desfacere asi
gurată, în acest an. 
pentru 13 200 tone la
minate din oțeluri a- 
liate, cel din Galați — 
pentru 8 000 tone, iar 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara — pentru 
47 500 tone. Recent, 
Ministerul. Industriei 
ronstrucțiilor de Ma
șini și-a dat avizul ca 
aceste cantități de pro
duse să fie scoase din 
planul de stat pe 1969 
ni industriei siderur
gice. Factorii de con
ducere din acest mi
nister și-au pus sem
nătura, ușurați, pe o 
holărîre care îi absol
vă de răspunderea 
promovării noului în 
producție. Uită că, de 
fapt, î.și fură singuri... 
căciula.

suficient documenta
te". Evident, o ase
menea stare de lu
cruri nu este conve
nabilă nici pentru în
treprinderea respecti
vă. Pentru economia 
națională, imobilizarea 
de fonduri și mate
riale are de asemenea 
consecințe nedorite. 
Cum au ajuns cei ce 
răspund de aprovizio
narea combinatului la 
stocuri cît obcinele ? 
Atenție, geologi : iată, 
așa se nasc masivele 
muntoase 1

lipsei de îndrumare și con
trol din partea organelor 
agricole județene. într-o 
discuție avută cu tov. ing. 
Sergiu Moruga, directorul 
direcției agricole a jude
țului Vaslui, interlocutorul 
nostru ne-a declarat, refe
ritor la recoltarea porum
bului : „Față de forțele 
existente în cooperativele 
agricole, această lucrare 
trebuia să fie de mult în
cheiată. O cauză 
pală a acestei 
constituie slaba 
a consiliilor de

princi- 
situații o 
preocupare 
conducere

obișnuita teleconferință care 
imobilizează o zi întrea- 

tot aparatul direc- 
Dar nici în ziua 

de marți, 4 noiembrie, in 
nici una din cooperativele 
vizitate n-am întîlnit pe 
vreunul din acești specia
liști. Tovarășul director al 
direcției agricole ne arăta, 
printre altele, că „deși spe
cialiștii organelor agricole 
județene muncesc mult, efi
ciența activității for lasă de 
dorit". Fapt este că. în ac
tivitatea organelor agrico
le județene a interve
nit acum, spre finișul căm

în unele cooperative din 
alte județe. Sibiul, de e- 
xemplu, se situează prin
tre ultimele locuri în ce 
privește ritmul de execu
tare a acestei lucrări. Cî
teva aspecte sînt deosebit 
de semnificative Coopera
tiva agricolă Șeica Mare 
este una din Unitățile cu 
cele mai mari rămîneri în 
urmă din județ. Pînă la 
4 noiembrie, din cele 230 
ha cu porumb erau recol
tate numai 160 ha, iar știu- 

de pe 70 ha măi șe- 
în grămezi pe cîmp. 

asemenea. 400
l-ții 
deau 
De tone

nu mai este valabil deoa
rece, peste tot, porumbul 
s-a copt în schimb, în ju
dețul Dolj porumbul a a- 
juns la maturitate cu peste 
o lună în urmă. Cum se ex
plică atunci că la data de
1 noiembrie — după statis
tici — mai erau de recoltat
2 521 ha cu porumb 1 Să 
vizităm cîteva din ■coope
rativele agricole în care 
această lucrare este întîr- 
ziată. La cooperativa agri
colă Rojiște, în lunca Jiu
lui, cît vezi cu ochii, sînt 
tarlale ocupate cu porumb 
și coceni. La sediul coope-

Revenind la cele arătate 
la începutul acestui arti
col, se poate trage conclu
zia că este necesar ca di
recțiile agricole și consi
liile de conducere ale coo
perativelor agricole să con
troleze fiecare tarla de 
porumb pentru a se evita 
orice pierderi determinate 
de executarea fără răspun
dere a recoltării și care ar 
putea prejudicia interesele 
cooperativelor agricole, 
conomia națională. Tot 
a produs păniîntul să 
depozitat in hambare, 
nu se risipească nici 
bob.
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Aurel PAPADIUC 
Teodor ION 
Nisfor ȚUICU

e- 
ce 
fie 
să 
un

(Urmare din pag. I)

Dar să revenim asupra fondului 
problemei : ce ar trebui întreprins 
acum pentru remedierea deficiențe
lor apărute în aprovizionarea eu 
materii prime a ’întreprinderilor si
derurgice din cadrul Centralei in
dustriale Hunedoara ? în primul 
rînd, este nevoie de o coordonare mai 
judicioasă a programului do livrare 
a minereurilor, în scopul evitării în
treruperilor în aprovizionare și, mai 
ales, al asigurării intrării sortu
rilor absolut necesare producției. 
Pentru că sint nefirești situații ca a- 
celea apărute in luna octombrie a. c., 
cînd s-au livrat din import combina
tului hunedorean cantități excedenta
re de minereu de decarburare pen
tru oțelării și insuficiente ele mi
nereu de furnal. Apoi, să se gră
bească aducerea cocsului de fur
nal pînă la nivelul stocurilor de 
siguranță prevăzute. în această pri
vință, trebuie avute in vedere con
dițiile deosebit de grele de trans
port și manipulare a materiilor pri
me în anotimpul friguros, care im
plică cheltuieli suplimentare, ca și 
pierderile mari la producția de fon
tă și oțel care pot apărea zilnic- din 
cauza cantităților insuficiente de 
cocs și minereuri.

în cursul Investigațiilor noastre a 
rezultat că resursele de minereuri 
pentru sectoarele de furnale pot fi 
majorate pe seama preluării in con
sum, la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, a -stocurilor supranormaii- 
ve de siderită apărute la întreprin
derea minieră Miercurea Ciuc. pre
cum și a unor cantități sporite de 
cenușă de pirite rezultate din me
talurgia neferoasă. Totodată, a fost

subliniată cerința ca exploatarea mi
nieră Căpuș să-și recupereze res
tanțele de livrare a minereurilor, 
care se ridică in prezent la circa 
12 000 de tone. Conducerile între
prinderilor miniere trebuie să în
țeleagă că dacă nu-și îndeplinesc 
obligațiile contractuale față de in
dustria siderurgică, restanțele lor 
sînt acopeiite prin importuri, ceea 
ce este cu totul nefiresc și neeco
nomic. La Congresul aj X-lea al

Tontă livrată peste plan de Combi- | 
natul siderurgic Hunedoara a fost i
realizată cu cocs economisit". Indis
cutabil, acesta este un succes meri
toriu. dar .el na se regăsește și la j 
alte consuna''ii importante Faptele | 
vorbesc de la sine: la cărbunii sor- i 
tul 35 — despre care interlocutorii i 
au amintit în ce situație grea se află | 
combinatul — consumul specific pla
nificat a fost depășit în primele 9 ,
luni ale anului cu aproape 41 kg pe I

„Vietoria"-Călan : „Am depășit
consumul normat de cocs datorită 
funcționării defectuoase a caupere- 
lor de la furnale. în acest ap, furna
lele au funcționat mult timp doar cu 
I—2 eaupere, in dauna consumului 
de combustibili. Cărămida refractară 
folosită pentru căptușirea lor este 
de calitate foarte slabă".

fng. Ștefan Cornea, activist al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R. : „Cadrele din combinat jus-

I

partidului s-a subliniat cu pregnan- i 
ță necesitatea îmbunătățirii balanței 
de plăți externe, prin majorarea 
exporturilor și diminuarea importu
rilor, iar industria siderurgică și cea I 
minieră dispun de reale posibilități i 
in aceste domenii.

In discuția avută cu factori ele 
răspundere de la Hunedoara și Că
lău, privind asigurarea din vreme » 
producției anului viitor cu materiile 
prime siderurgice necesare, ara pus 
întrebarea : nu cumva insuficiența 
stocurilor a apărut și datorită de
pășirii normelor de consum ? Direc- i
torul general al centralei indus- |
triale, ing. Costache Trotuș, a răs- ! 
puns negativ. „Dimpotrivă — a a- . 
firmat el — întreaga cantitate de I

tona de cocs fabricat. Numai pe a- 
eeastă Cale sectorul cacso-chimic de 
la Hunedoara a consumat in plus 
pină acum pește 25 000 tone de 
cărbune, ceea.ce reprezintă mult mai 
mult decit '-.tocul normat pentru 
60 de zile ce trebuie să existe la 
sfîrșitu) anului Tot astfel, la uzina 
„Viotoria“-Călan a fost depășit sim
țitor consumul specific de cocs 
Cele 6000 de tone de cocs folosite 
aic' în plus de la începutul anului ai 
fi satisfăcut nevoile producției pe 
timp de circa 10 zile Așadar, dispo
nibilitățile de materii prime au fosi 
in mare parte diminuate și de slaba 
loi gospodărire De ce ’ Iată două 
păreri semnificative ir. .acest sens :

Adoli Drucker, directorul uzinei

tifică depășirea consumului de căr
bune pentru cocsificare, marca 35, 
prin necesitatea fabricării unui cocs 
cu caracteristici superioare. Perso
nal. cred că este vorba de lipsa de 
exigență în urmărirea acestor consu
muri, pentru că in ultima lună, cînd 
acest lucru a stat mai mult in atenția 
comitetului de direcție al combinatu
lui din Hunedoara, consumul de 
cărbune din sortul respectiv a fost 
micșorat cu circa 15 la sută fată de 
perioadele anterioare".

Cărămida refractară folosită la 
căptușirea cauperelor, la care s-a 
referit directorul uzinei din Călan, 
este fabricată în întreprinderi din 
industria metaiurgică. Prin urmare, 
nu este vorba de cauze obiective, din

afară,, ci. de deficiențe proprii unor 
unități din această ramură. Nici 
consiliul de administrație al Cen
tralei industriale Hunedoara n-a in
tervenit cu hotărîre, de la con
stituirea centralei, pentru mai 
buna utilizare a materiilor prime 

■ Pentru industria siderurgică aceas
tă chestiune este de importanță vi
tală, deoarece ea consumă cantități 
extrem de mari de cărbune, cocs și 
minereuri, care se aduc într-o pro
porție ridicată din import. în acest 
caz, orice risipă se repercutează ne
gativ nu numai asupra situației eco- 
nomicofinanciare a uzinelor și com
binatelor siderurgice, ci și asupra 
comerțului exterior, prin supralicita
rea importurilor. De acest lucru 
trebuie să țină, în primul rînd 
seama factorii de conducere din. a- 
ceastă ramură atunci cînd exami
nează necesitățile de materii prime 
pentru producția de metal.

Asigurarea continuității în funcți
onarea instalațiilor și agregatelor 
siderurgice, print.r-o dimensionare 
rațională a stocurilor, constituie un 
factor decisiv în îndeplinirea pre
vederilor planului de stat pe 1969 
în această ramură, în crearea condi
țiilor favorabile pentru producția a- 
nului 1970. Desigur, soluționarea a- 
cestei cerințe vitale depinde direct 
de sprijinul Ministerului Industriei 
Metalurgice, al organelor de comerț 
exterior. Esențial este, totodată, ca 
și cadrele de la Hunedoara și Că
lan, clin celelalte uzine și combinate 
siderurgice să facă totul pentru ex
tinderea utilizării resurselor interne 
de materii prime, pentru diminuarea 
consumurilor specifice — importante 
rezerve de creștere a eficienței acti
vității lor economice.

La marginea orașu
lui Buzău, pe un 
ren . ,‘
fertil pentru 
tură, există o... 
nieră 
produc diferiți puieți 
de arbori forestieri 
chiar și banala salcie. 
Cum a fost cu putință 
ca pădurea să se mute 
de pe deal la șes ? 
Pînă în 1960, fiecare 
ocol silvic : Nehoiași, 
Cislău, Pîrscov și alte
le, avea pepiniera pro
prie în zona în care-și 
desfășura activitatea 
în anul respectiv s-a 
înființat o așa-zisă pe
pinieră centrală. A- 
tunci, fostul Minister al 
Economiei Forestiere 
„a pus mina" pe unul 
dintre cele mai fertile 
terenuri din preajma 
Buzăului. Și de atunci, 
în loc de legume și ce-

te- 
excepțional de 

agricul- 
pepi- 

silvică. Aci se

în ziua de 30 oc
tombrie, vacile coope
rativei agricole din 
Corlătești, județul Pra
hova, au fost scoase la 
pășunat pe tarlaua de 
pe care se recoltase 
mecanic porumbul si
loz. Un tel de ă zice 
recoltat, deoarece o 
mare parte din porumb 
a fost numai culcat la 
pămînt și mulți știu
leți, aflați în faza 
coacere 
au rămas pe 
Tocmai pe aceștia i-au 
căutat vacile și i-au 
mîncat cu lăcomie. A 
doua zi, o mare parte

de 
lapte-ceară. 

cîmp

reale, se cultivă puieți. 
Este o regulă : ca să 
fie mai bine acoihodați 
mediului puieții de 
arbori trebuie produși 
în zona unde vor fi 
plantați De ce se to
lerează atunci o pepi
nieră forestieră pe un 
teren de șes 7 între or
ganele agricole și cele 
silvice se poartă discu
ții asupra terenului 
respectiv, fiecare sus- 
ținînd că-i mai util 
din punctul de vedere 
care-1 privește direct 
Cert e că zeci de ha te
ren fertil, amenajat 
pentru irigații, nu-i l'o- 
iosit pentru agricultu
ră. Acum există un 
minister al agriculturii 
și silviculturii, care 
are, am putea spune, 
în mină și plinea, și 
cuțitul. Va rezolva în 
sfirșit problema 7

dat 
se 

sta- 
ce

din vaci se îmbolnăvi
seră grav. A fost che
mat medicul veterinar 
care le-a aplicat un 
tratament adecvat. Cu 
toate eforturile făcute 
șapte vaci și-au 
sfîrșitul. Altele 
află și acum în 
re gravă. Iată
pagube poate provoca 
neglijența unor oa
meni din sectorul zoo
tehnic. Să vedem ce 
vor hotărî acum coo
peratorii, căci trebuie 
să se spună în adunarea 
generală cine plătește 
paguba adusă avutului 
obștesc.
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INSPECTORATELE ȘCOLARE
in contextul modernizării
procesului de invățămint

Programul amplu de dezvoltare a 
școlii, stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului, pune în fața Ministe- 

. rului Invățămîntului, precum și a in
spectoratelor școlare, ca organe de 
specialitate ale consiliilor populare 
județene, sarcini complexe de orga
nizare a activității unităților școlare 
și de îndrumare a procesului didac
tic în scopul asigurării unei temei
nice pregătiri a elevilor și al edu
cării lor potrivit cerințelor societății 
noastre socialiste.

înfăptuirea învățămîntulul gene
ral de 10 ani, dezvoltarea învățămîn
tului liceal de cultură generală și de 
specialitate, aplicarea măsurilor pri
vind perfecționarea și modernizarea 
conținutului invățămîntului și a mij
loacelor de predare, ca și îmbunătă
țirea activității de educare comu
nistă a tineretului,- sînt numai cîteva 
din sarcinile fundamentale ce revin 
întregului corp didactic. îndeplinirea 
cu bune rezultate a acestor obiective 
a necesitat, ca și în alte sectoare ale 
vieții noastre sociale, reconsiderarea 
și perfecționarea structurii, atribuții
lor și sistemului de muncă al orga
nelor de conducere, îndrumare și 
control a invățămîntului, în princi
pal a inspectoratelor școlare și a 
conducerilor de școli. în acest scop, 
Ministerul învățămîntului a adoptat 
un sistem de măsuri menit să asi
gure, în condițiile unui aparat mai 
redus, atît sporirea capacității de cu
prindere a ansamblului de atribuții 
ce revin inspectoratelor școlare și 
conducerilor de școli, cit și compe
tența acestora în rezolvarea opera
tivă a sarcinilor ce decurg din di
rectivele de partid privind dezvol
tarea învățămîntului.

Factorul esențial care asigură suc
cesul în această activitate îl consti
tuie orientarea muncii de îndrumare 
și control în primul rind asupra pro
blemelor de continui ale învățămîn
tului. în prezent, inspectoratele șco
lare au în componența lor specialiștii 
și personalul tehnico-administrativ 
necesar rezolvării în bune condiții a 
tuturor aspectelor de organizare a 
învățămîntului și funcționare a șco
lilor. Sînt create condiții ca activi
tatea inspectorilor școlari să fie con
centrată în direcția controlului și în
drumării de specialitate a cadrelor 
didactice, prin participarea nemijlo
cită la desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ din școli, inițierea 
unor acțiuni de informare științifică 
și perfecționare profesională a învă
țătorilor și profesorilor , și prin stu
dierea și generalizarea experienței 
pedagogice pozitive. O dată cu în
drumarea de specialitate, fiecare in
spector școlar urmează să sprijine 
efectiv directorii de școli în rezol
varea problemelor de conducere a 
școlii, ale muncii educative, precum 
și în crearea condițiilor necesare 
unei activități didactice rodnice ; do
tarea didactico-materială a școlilor, 
cuprinderea integrală a copiilor de 
vîrstă școlară și asigurarea unei frec
vențe regulate, încadrarea școlilor 
cu personal didactic corespunză
tor ș.a.

Se înțelege că îndeplinirea acestor 
sarcini multiple și complexe face 
necesară colaborarea mai strînsă a 
inspectoratelor școlare cu ceilalți 
factori chemați să contribuie la for
marea și educarea tineretului — Con
siliul Județean al Organizației Pio
nierilor, Comitetul Județean U.T.C., 
Consiliul Județean pentru Educație 
Fizică și Sport — cu atît mai mult 
dacă avem în vedere că în cadrul 
acestor organizații activează nume
roși membri ai corpului didactic.

Experiența multor județe confir
mă posibilitatea și eficiența colaboră
rii inspectoratelor școlare cu consi
liile Organizației Pionierilor în în
drumarea muncii educative din școli 
și în organizarea activităților extra- 
școlare. Faptul că președintele Con
siliului Județean al Organizației Pio
nierilor îndeplinește și funcția de in- 
spector-șef al inspectoratului școlar, 
îi va da posibilitatea să coordoneze 
cu deplină competență activitățile 
extrașcolare în rîndurile pionierilor 
și școlarilor, asigurînd realizarea și 
îndrumarea acestora prin activiștii 
consiliului județean, inspectorii șco
lari și prin colective obștești de ca
dre didactice. Totodată, personalul 
didactic cu experiență, din cadrul 
Consiliului Județean al Organizației 
Pionierilor, va primi și atribuții de 
îndrumare și control a învățătorilor 
și profesorilor, potrivit cu specialita
tea fiecăruia.

în același mod urmează să se rea-

Ion T. RADU 
director general 

în Ministerul Invâtămînfului

Iizeze conlucrarea șl cu Consiliul Ju
dețean pentru Educație Fizică și 
Sport. De regulă, activitățile extra
școlare de educație fizică (cercuri 
sportive, școli sportive de elevi, com
petiții) se organizează de către in
spectoratele școlare împreună cu 
C.J.E.F.S. prin participarea largă a 
profesorilor 
școli. r 
cadrul C.J.E.F.S.
prin natura preocupărilor cît și 
specialitatea lor, în contact 
manent și direct cu profesorii . . 
educație fizică din școli. Este util ca 
acești specialiști să poată exer
cita și atribuții de îndrumare a acti
vității de educație fizică din școli, 
a pregătirii de specialitate a elevilor 
din școlile sportive și din liceele cu 
program de educație fizică, precum și 
de organizare a competițiilor sportive 
școlare, participînd, în acest fel, la 
activitatea de îndrumare desfășurată 
de inspectoratele școlare.

Este cunoscut că rezultatele activi
tății didactice, o dată create condițiile 
corespunzătoare de desfășurare a 
acesteia, depind în cea mai mare 
măsură de pregătirea personalului 
didactic, de măestria sa pedagogică, 
de devotamentul cu care slujește 
realizarea îndatoririlor școlii. în a- 
ceastă ordine de idei, datorită dez
voltării rețelei școlare și creșterii 
efectivului de cadre didactice, fie
care inspectorat școlar se află în fața 
cerinței de a îndruma un număr în
semnat de profesori, învățători și e- 
ducatoare. Dar îndrumarea realizată 
nemijlocit de către inspectorii șco
lari reprezintă numai una din mul
tiplele posibilități ce pot fi folosite. 
Există, desigur, și alte modalități de 
lucru Ne gîndim, mai întîi, că unele 
organe de invățămint folosesc, cu 
bune rezultate, sprijinirea și îndru
marea învățătorilor și profesorilor 
de către cadre didactice cu o bur:â 
pregătire profesională și experiență 
care lucrează la catedră. Această 
formă de lucru, concretizată prin 
constituirea unor . colective de pro
fesori în jurul fiecărui inspector de 
specialitate, este de dorit să fie ex
tinsă De asemenea, vor fi puse în 
aplicare și alte măsuri pentru a spori 
posibilitățile de îndrumare a perso
nalului didactic și de generalizare a 
experienței bune în interiorul fiecărei 
școli.

Sprijinul pentru perfecționarea 
procesului didactic dintr-o școală nu 

’ trebuie să vină numaidecît și totdea
una din afară. în fiecare colectiv di
dactic există posibilități proprii ce 
trebiiie'folosite în abeSt scoți. Astfel, 
constituirea unor colective în toa
te liceele și chiar în școlile 
generale în care lucrează mai 
mulți profesori de aceeași speciali
tate — conduse de profesorii cu cea 
mai bogată experiență didactică — in 
cadrul cărora se examinează proble
mele ce le ridică predarea fiecărei 
specialități și se realizează un schimb 
de opinii asupra îndeplinirii sarcini
lor instructiv-educative ale fiecărui 
obiect de învățămînt, va reprezenta 
un mijloc eficace de orientare a pro
fesorilor și de îmbunătățire a activi- 
tății''didactice.

Un sprijin important în activitatea 
inspectoratelor școlare îl reprezintă 
și directorii coordonatori, care au a- 
tribuții de îndrumare a școlilor de pe 
raza comunei sau a unui grup de 
șboli în orașe, veghind la aplicarea 
actelor normative, a. planurilor de în
vățămînt și a programelor, îndru- 
mînd activitatea directorilor acestor 
unități, precum și a personalului di
dactic de predare, la specialitatea lor 
Crearea acestei funcțiuni va permite 
rezolvarea mai operativă a probleme
lor ce le ridică funcționarea școlilor 
în fiecare localitate, informarea la 
timp a autorităților locale asupra 
măsurilor ce trebuie luate, coordo
narea activității școlilor, precum și 
controlul și îndrumarea unităților de 
învățămînt mai mici.

Printre atribuțiile Inspectoratelor 
școlare privind perfecționarea perso
nalului didactic, un loc important îl 
ocupă efectuarea inspecțiilor în ve
derea acordării gradelor didactice. 
Dat fiind numărul mare al cadrelor 
didactice care, în fiecare an, solicită 
asemenea inspecții, acestea iau mult

de specialitate 
Profesorii specialiști 
C.J.E.F.S. se află,

din 
din 
atît 

prin 
pcr- 

de

cinema
orchestre ale lumii

CEL DE-AL DOILEA CONCERT
AL FILARMONICII DIN LENINGRAD

21.

20,30.
Radu GHECIU

general :

Sarajevo t
17,30 ; 20.

17.30 ;
16.30 ;

inspectorilor școlari se 
în funcție de. cerin-

ansamblu 
in spec- 
ce merge 
cea mai 
la sonorl-

Ma-
FEROVIAR — 8.30 ; II ; 

16 ; 18.30 ; 21. MODERN - 
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.1 ; 11,15 ; 16 : 18.15 :

nebunilor : EXCEL-
; 13 ; 16,30 ; 19,45, ME- 

1 ; 11,30 ; 14,30 ; -----
9 ; 12,30 :

Una din marile

timp clin activitatea inspectorilor șco
lari. Mai mult decît atit, uneori, de
plasările 
fac nu ... ___ _ _ . —....
țele școlilor, cît de nevoia de a efec
tua inspecțiile speciale ce le revin. 
Fără a minimaliza însemnătatea aces
tui mijloc de îndrumare, considerăm 
totuși că el nu trebuie să stinjenească 
sau să împiedice pe inspector de a 
asigura în primul rînd îndrumarea și 
controlul acelor școli și al acelor ca
dre didactice care au mai multă 
nevoie de sprijinul său. De aceea, 
în sistemul noilor măsuri luate, multe 
din aceste inspecții speciale vor fi 
efectuate — și sîntem convinși, cu 
bune rezultate — de către profesori 
cu experiență din licee, care 'au 
obținut grade didactice, primind 
în acest scop împuterniciri corespun
zătoare. Totodată, multe din inspec
țiile speciale, îndeosebi pentru acor
darea gradului I, vor fi efectuate de 
Institutul central de perfecționare a 
personalului didactic și de filialele a- 
cestuia, precum și de personalul. di
dactic din instituțiile de învățâmînt 
superior. Un contact mai strîns al 
cadrelor din învățămîntul superior 
cu profesorii clin învățămîntul liceal 
va avea efecte pozitive nu numai în 
ce privește îndrumarea acestora din 
urmă, dar și în cunoașterea de către 
cei dintîi a nivelului de pregătire a 
elevilor din liceu, ca premisă pentru 
continuarea studiilor în învățămîn
tul superior.

îndeplinirea în bune condiții a 
atribuțiilor ce revin inspectoratelor 
școlare a necesitat și adoptarea u- 
nor măsuri în vederea degrevării 
lor de unele activități, precum și 
simplificarea unor lucrări de can
celarie. Este vorba de îmbunătăți
rea sistemului de difuzare a mate
rialului didactic, a manualelor și 
imprimatelor școlare necesare, astfel 
îneît să se înlăture Verigile inutile 
care sustrag personalul de îndru
mare și control de la preocupările 
principale și care, uneori, , chiar 
întîrzie primirea acestor materiale 
de către școli. Totodată, unele lu
crări care încărcau aparatul inspec
toratelor școlare urmează să fie e- 
fectuate de către unitățile de. învă- 
țămînt: de pildă, întocmirea for
melor necesare obținerii gradelor 
didactice, modificările intervenite în 
salarizarea personalului didactic, re
crutarea copiilor în casele de copii 
și în școlile speciale.

Stabilirea atribuțiilor și sarcinilor 
ce revin inspectoratelor școlare va 
fi realizată prin, definitivarea regu
lamentului de organizare și funcțio
nare a acestora.

teatre
• Filarmonica de stat „George 

Enescu- (sala Ateneului Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Ion Baciu. Solist : Pierre D’Ar- 
chambeau. In program : Anatol 
Vieru, Pascal Bentoiu, Ceaikov
ski. • Opera Română : Decebal 
— 19,30. • Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Idio
tul — 19,30 ; (sala Studio) : Al 
patrulea anotimp — 19,30. > Tea
trul de comedie : Nicnic — 20.
0 Teatrul „Lucia sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit do
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfîntu Mitică Blajinu —

20. 0 Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M" : — 20. 
0 Teatrul Mic : Ofițerul recru- 
tor — 20. 0 Teatrul Giulești :
Visul unei nopți de iarnă — 19,30. 
0 Teatrul „Ion Creangă" : Co- 
coșelul neascultător — 9.30. 0
Teatrul „Țăndărică- (sala din Ca
lea Victoriei) : Elefănțelul curios 
— 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — 17. 0 Teatrul 
de revistă șl comedie „Ion Va- 
silescu" : De la Bach la Tom Jo
nes — 19,30. 0 Teatrul satiric
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio : — 20 ; 
(sala Palatului) : Birlic — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174 : 
Femei, femei, femei — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Esop, 
viața, muzica și noi — 20. 0 Cir
cul de stat : Ritmurile arenei — 
19,30.

In Jurul orei 9,00 — Parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii cu prilejul celei de-a 52-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Transmi
siune de la Moscova. 10,30 — în
chiderea emisiunii. 17,00 Consul
tații pentru elevii din clasa a 
VIII-a. Limba română — grama
tică (recapitularea noțiunilor de 
gramatică — morfologie). 17,35 — 
Consultații pentru elevii din clasa 
a Xll-a. Chimie : Acizi carbo- 
xilici, '.8,05 — Lumea copiilor. Da
niela și Așchiuță printre jucării. 
18,30 — Gospodari și risipitori Ia 
strînsui recoltei. Raid-anchetă în

Județele Argeș șl Ialomița la co
operativele agricole de produc
ție Cîmpulung-Muscel, Aninoasa- 
Domnești, Vlad Țepeș și Vîlce- 
lele. 19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — La volan. Emisiune pen
tru automobillști. 19,30 — Emi
siune de știință. Spre adîncurile 
pămîntului. Reportaj la peștera 
Șura Mare din Munții Sebeșului. 
19,50 — Film artistic : Octombrie
— producție a studiourilor so
vietice. 21,25 — Reflector. Tele- 
foileton cotidian. 21,35 — Muzică 
ușoară interpretată de Ionel Mi
ron. 21,50 — Avanpremiera. 22,05 
Spectacol de gală prilejuit de cea 
de-a 52-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
(înregistrări din spectacol). 22,35
— Telejurnalul de noapte. 22,50
— Arte frumoase : Arta zilelor 
noastre. Participă Vasile Drăguț 
și Anatol Mîndrescu. Emisiune de 
Ruxandra Nădejde. 23.10 — închi
derea emisiunii.

Femeia îndărătnică : PATRIA 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15

Baltagul : VICTORIA — 8,45 : 
; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

0 Război și pace (seriile a III-a și 
IV-a) LUMINA - 9,15—15,30 îna

continuare ; 19,15.
• Beru șl comisarul San Antonio :
REPUBLICA — 9,15 11,30 ; 12,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL —
3.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Mai periculoase decît bărbații : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 :
11.15 ; 13.30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21.
• Mina cu briliante : FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Viridiana : CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Moartea unul birocrat : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• stelele din Eger : GIULEȘTI
— 15,30 ; 19.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI
— 9—16,15 în continuare.
o Castele pe nisip ; Talin ; U- 
glici ; Săgeata cosmică ; Gigan
tul înaripat ; TIMPURI NOI — 
17—21 în continuare.
• Testamentul doctorului 
buse : FEROVIAR — 8.30 :
13.30
9.15 ; 11,30 ; 13,45 
FLAMURA — 9
20.30.
O Corabia
SIOR— 9,45 , i. 
LODIA — 8,30 ;
20.30 ; GLORIA 
20.
© Lupii albi : GRIVTȚA — 9,So
il,45 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30. AURORA — 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Noaptea generalilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 : 
19.
• Familia noastră trăsnită : BU- 
ZEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Omul care valora ’ miliarde : 
DACIA — 8,30—21 în continuare ; 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
• iconostas : COTROCENI —
20.30.
• Paria : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO-
REASCA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, ARTA — 9,30—15,30
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Tigrul : UNIREA — 15,30 ; 18, 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Crimă în stil personal : RA
HOVA
• Din plictiseală t UNIREA
20,15.
© Un glonte pentru 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Atentatul de la 
DRUMUL SĂRII — 15 ; k.ou , zu.
• soarele vagabonzilor: PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Angelica șl sultanul : VOLGA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30. POPULAR — 15,30 ; 18.
• Roșii și albii i POPULAR -
20.30.
e Cînd vot fi mort șl livid : 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe urmele șoimului : MOȘILOR
— 15.30 ; 18.
• Bărbați în deplasare : MOȘI
LOR — 20,30, FERENTARI — 15,30 : 
18 ; 20,15.
« Vîrstă Ingrată : MUNCA —
18.
• Viața Iul Mateus i MUNCA

niei a V-a de Dmitri 
Șostakovici. Sînt cunos
cute afinitățile care 
leagă de mulți ani ma
rele . compozitor, lenin- 
grădean el însuși, de 
Filarmonica și dirijorul 
Mravinski.. Primele au
diții ale celor mai multe 
dintre simfoniile șale 
sini datorate acestei 
orchestre, despre care 
Șostakovici spunea că 
reprezintă „o școală- de 
neuitat", iar interpretă
rile pe care, cu Mravin- 
sici la pupitru, Filarmo
nica din Leningrad le 
dă acestor lucrări sînt 

. socotite, cu deplin te
mei, drept versiuni de 
referință. Este ceea ce 
a. reieșit cu strălucire 

■ și din prezentarea Sim
foniei a V-a.

Evident, tot ceea ce 
realizează dirijorul și 
orchestra, nu se poala 
traduce ■. decît . in valori 
pur muzicale. Este ne
cesar să fie exprimat 
profilul ansamblului 
prin calitățile, în ul
timă analiză individu
ale, ale componenților 
săi șl care se însumează 
într-o remarcabilă fru-

Pentru toți cei care, 
luni 'seara, ascultasem 
primul concert al Fi
larmonicii. din Lenin
grad, al doilea program, 
susținut miercuri, a a- 
dus întregirea firească 
a imaginii create de a- 
cest impresionant co
lectiv artistic.

A fost interpretată 
în prima parte Simfo
nia a V-a de Glazunov. 
Operă reprezentativă 
pentru un anumit as
pect al clasicismului 
rus, această simfonie se 
situează la confluența 
esteticii „grupului ce
lor cinci" cu cea a lui 
Ceaikovski, iar pe un 
plan mai larg, ea ne 
apare ca o sinteză a 
muzicii ruse cu princi
piile simfonismului de 
tip post-beethoveniăn. 
Echilibru, ordine, de- 
săvîrșire formală, a- 
ceste atribute ale mu
zicii s-au regăsit în in
terpretarea lui Evgheni 
Mravinski la pupitrul 
orchestrei sale. Grația 
mendelsohniană în ca
re a fost înveșmîhtat 
scherzo-ul, nobilul li
rism depănat în mișca
rea lentă, laolaltă cu e- musețe de ton, in so- 
nerglca modelare a păr
ților extreme, au dai 
Simfoniei de Glazunov 
în modul cel mai con
vingător contururile au
tentice.

Desigur punctul de a- 
tracție majoră al pro
gramului îl consti
tuie prezentarea Simfo-

horitatea de 
strălucitoare, 
trul dinamic 
de la nuanfa 
discretă ptnă 
tățile copleșitoare și in 
excepționala coerentă 
ritmică. Sîntem in pre
zenta unui act de crea
ție realizat la nivelul

înaltului profesionalism, 
sub îndrumarea acestui 
mare pedagog de or
chestră care este Ev
gheni Mravinski; pen
tru el, concertul — ex- 
cluzînd orice inspirație 
de moment — repre
zintă finalizarea unui e- 
fort constructiv desfă
șurat cu precizia șlefu
itorului de diamante. 
Arta dirijorului se ci
tește în perfecția an
samblului : este unita
tea deplină dintre con
cepție și execuție, con
ducător și orchestră : de 
aci și simplitatea, cu a- 
devărat clasică, a lui 
Mravinski la pupitru.

Simfonia de Șostako
vici a apărut, relevată 
în dimensiunile ei au
tentice, de epopee so
noră. Nicicind, dialec
tica ideilor muzicale nu 
a fost mai clar pusă 
în evidență și nici forța 
emoțională cuprinsă în 
partitură mai adine răs
colită. Interpretarea lui 
Evgheni Mravinski a 
tradus, in perfecția rea
lizării, întregul univers 
de sensuri — limpezi, 
profund umane, stenice 
în formulările conclusi
ve — al simfoniei.

Turneul bucureștean 
al Filarmonicii din Le
ningrad ne-a dat satis
facția de a fi ascultat 
una dintre marile or
chestre ale lumii.

SEMICENTENARUL LICEULUI TEORETIC

La 16 noiembrie a.c. Liceul 
teoretic nr, 3 din Turnu Se
verin (fostul liceu teoretic de 
fete) își serbează semicente
narul. Foștii profesori și elevi 
ai liceului, care doresc să ia

parte la festivitate, sînt 
gați să-și anunțe pînă la 
noiembrie participarea 
dresa : Liceul teoretic 
din Turnu Severin, str.
nr. 48, teleion 1716,

la
nr.
Crișan

La o asemenea imagine, explicația nu poate decît să consemneze o întîlnire emoționantă din lumea copiilor: păpușile 
fabricate Ia „Arădeanca" și un reprezentant autorizat al destinatarelor. Fantezia creatorilor păpușari din orașul de 
pe malurile Mureșului pledează pentru bunul renume al unității arădene în țară, ca și peste hotare. Colectivul de 
creație de la I.I.S. „Arădeanca" a elaborat de curînd noi modele de păpuși și figurine : păpuși în coșuleț, păpuși 
în pătuț ș.a. Printre noile creații se includ și cîteva realizări de debut, pe care le vom vedea șî în magazinele 

de jucării

curînd va sosi în țara 
noastră unul din cele mai pres
tigioase colective teatrale din 
lume : TEATRUL NAȚIONAL 
GERMAN DIN WEIMAR, ora
șul lui Goethe.

La București, artiștii oaspeți 
vor prezenta — pe scena Tea
trului Giulești — în ziua de 10 
noiembrie, piesa „Visul unei 
nopți de vară", de W Shakes
peare, în traducerea lui August 
Wilhelm von Schlegel, pe mu
zică de Henry Purcell, și — în 
ziua de II noiembrie — piesa 

Aula", de Herman Kant.
Pe scena Teatrului de stat 
n Sibiu va fi prezentată pie- 

„Ulciorut sfărîniat", de 
Heinrich von Kleist. în ziua de 
13 noiembrie, iar în zilele de 
15 și 16 noiembrie, în sala Tea
trului național-„Vasile Alecsan- 
dri" din lași, vor avea loc re
prezentații cu piesele „Visul u- 
nei nopți de vară" și „Aula".

Iubitorii de teatru, care do
resc să se întîlnească cu repre
zentanții acestui renumit teatru 
de tradiție, își pot^procura din 
timp bilete — în Capitală — de 
la Casa OSTA, Calea Victoriei 
68—70, telefon 13 53 75, iar la 
Sibiu și Iași de la agențiile tea
trale respective.

Filmul „Femeia îndărăt
nică" a apărut pe ecranele 
noastre precedat de ecourile 
răsunătoarei campanii pu
blicitare cu care a fost lan
sat, în urmă cu doi ani. Mo
tiv de a aștepta cu oarecare 
circumspecție premiera, în- 
trucît nu arareori studiou
rile apusene au încercat să 
„compenseze" prin reclamă 
slăbiciunile unor producții 
ambițioase, dar rămase mult 
sub nivelul promisiunilor, 
în pofida chiar a unor dis
tribuții strălucitoare (cum a 
fost, de pildă, cazul „Cleo- 
patrei", tot cu Elizabeth 
Taylor și Richard Burton 
drept capete de afiș). De 
data aceasta însă, temerile 
s-au dovedit neîndreptățite. 
Adaptarea cinematografică 
pune în valoare, cu brio, 
virtuțile celebrei comedii 
shakespeariene. Regizorul 
(italianul Franco Zeffirelli) 
recreează tabloul epocii și 
al moravurilor, spărgînd ti
parele tradiționale ale re
prezentării operei marelui 
dramaturg. El descoperă, în 
textul piesei, filonul popu
lar al umorului ei, și-1 evi
dențiază suculent, liber de 
orice prejudecăți puriste. 
Italian fiind, realizatorul a- 
pelează — pentru a conferi 
maximum de vitalitate aces
tei farse a „îmblînzirii 
scorpiei", cum e intitulat 
filmul în original — la cu
lorile tari și la verva pro
prie comediilor italiene de 
epocă. Și chiar dacă, poa
te, unitatea stilistică nu 
este, din această pricină, 
desăvîrșită. sau dacă există 
unele stridențe în evocarea 
ambianței, filmul Iui Zeffi
relli face să trăiască — în 
imagini cu totul deosebite ca

relief — spiritul pătrunză
tor, acerb, malițios al bar
dului englez, întreaga sa
voare a gindurilor scrise 
sau sugerate de autorul 
„Femeii îndărătnice".

Este un interesant exem
plu de adaptare a unei pie
se clasice — riguroasă în 
ce privește esența textului 
(mai riguroasă, probabil, 
decît acele spectacole înțe-

pîndită și verificată a cola
borării mai multor talente 
la elaborarea unor scenarii 
nu este folosită ?). Au 
fost imaginate episoade 
noi, dezvoltînd sugestii ale 
piesei — și astfel vedem 
desfășurindu-se prima ten
tativă a lui Petrucchio de 
a o îmblînzi pe neîmblîn- 
zita Catharina, cu năstruș
nica urmărire pe acoperiș

— spre satisfacția publicu
lui — un veritabil recital 
actoricesc : Elizabeth Tay
lor (Catharina)» și Richard 
Burton (Petrucchio), joacă 
cu fermecătoare dezinvol
tură. cu o acuratețe care fe
rește filmul de vulgaritate 
chiar in momentele în care 
eroii trebuie să fie vulgari. 
Dacă interpreta „Femeii în
dărătnice" este, în acest

„FEMEIA MRĂJM“
cronica filmului

penițe, care ignorează toc
mai caracterul popular, co
municativitatea generoasă, 
descătușată de orice canoa
ne, a teatrului shakespea
rian), și în același timp 
liberă în alegerea celor mai 
adecvate modalități de 
transfer al valorilor de la 
piesă la film. Deși bun cu
noscător al operei lui Sha
kespeare (a pus în scenă 
„Mult zgomot pentru ni
mic", a montat pentru tea
tru, și apoi pentru ecran, 
„Romeo și Julietta"). Zeffi
relli și-a asociat dpi sce
nariști profesioniști pentru 
realizarea adaptării (de ce, 
la noi. această practică răs-

și cu prăbușirea șl lupta 
lor în podul plin de lină, 
asistăm la nunta lor, fil
mată cu simț satiric ascu
țit, la „încercările" care 
frîng îndărătnicia eroinei 
etc.

Filmul este o producție 
„Burton-Zeffirelli". Este, 
adică, finanțat de interpre- 
ții principali și de regizor. 
De aceea, prelucrarea cine
matografică îi servește, în 
primul rînd, pe cei doi ac
tori — cu grija evidentă a 
regizorului de a nu-1 trăda 
pe Shakespeare. Astfel că 
„Femeia îndărătnică" de
vine, se poate spune, un 
film în două personaje și

rol, nu numai frumoasă, 
dar își demonstrează talen
tul mai convingător decit 
în alte filme pe care le-am 
văzut, performanța lui 
Burton îndreptățește orice 
superlativ. Cu o ușoară notă 
de ironie la adresa nobi
lului scăpătat, actorul își 
trăiește personajul chel- 
tuindu-și cu dărnicie resur
sele pe care le-a demon
strat în creații atît de dife
rite între ele — de la „ina
daptabilul" din „Privește 
inapo.i cu mînie". la rata
tul din „Noaptea Iguanei" 
sau la rolul titular din „Be
ckett". Prezența Iui Pe
trucchio umple ecranul și

ai Impresia că actorul se 
amuză, el însuși, de groso
lănia reală sau prefăcută 
a eroului său, de situațiile 
picante sau de soluțiile „de 
forță" pe care le presupu
ne postura lui de „îmblîn- 
zițor", al teribilei Catha
rina ; el conturează portre
tul personajului shakes
pearian din tu.șe groase, dar 
păstrează în privire o anu
me licărire subtilă care-i 
invită parcă pe specta
tori la complicitate în farsa 
ce se desfășoară în fața lor. 
Și regia are, aici, un merit 
important — nu numai în 
îndrumarea interpreților ; 
nenumărate detalii reliefea
ză caracterele eroilor prin
cipali. iar paleta coloriștică 
a filmului, atent elaborată, 
contrapunctează dezlănțui
rea temperamentelor și rit
mul viu al povestirii cine
matografice. Prin forța lu
crurilor, celelalte personaje 
apar intr-un plan secund. 
Ele recreează insă o lume, 
alcătuiesc un fundal nu 
amorf, ci pigmentat de por
trete schițate cu un comic 
savuros sau grotesc ; o ga
lerie de tipuri caracteristice 
epocii, deși nu toate des
cinse din universul piesei 
originare. Este o anume 
„încărcare", o suprasolici
tare a recuzitei de gen, 
care nu impietează însă a- 
supra întregului. „Femeia 
îndărătnică" amuză, de- 
monstrind că „filmul de 
divertisment" nu se limi
tează la producțiile de se
rie atît de copios reprezen
tate pe ecranele cinemato
grafelor noastre

D. COSTIN

Aur la mîna

Fila de carte

Ion Ghinion

Pro- 
pînă 
unde 
lupți 
vînt.

Mari- 
Inițial, 
la a- 

Ștefan

etnografic al 
se știe ce mi- 
ajuns la... sta- 
a rămas. Toa- 

făcute de co

de marcaj din țară. O... 
de vînt. Inițial, era des- 
Muzeului
Prin nu 

moara a

DIVERS
a doua

directori!

Minuni
cu morile
de vînt

Atentie,

J Rubrică redactată 
Ștefan ZIDĂRITA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

FAPTUL

Traficul clandestin de metale 
prețioase este interzis de lege. 
Dar nu toți cetățenii au... 24 de 
carate. Unii n-au de loc. Bună
oară, Traian Răveanu (str. Pro
gresul 72 din Turnu Severin). 
Respectivul se ocupa intens de 
comercializarea unor monede de 
aur. Prins in flagrant, i s-a 
confiscat tot ce avea asupra sa. 
La anchetă a -declarat că de 
fapt el este un mijlocitor. Mi
hai Ostroveanu (str. Crișan 144) 
îi încredința lui aurul, pentru 
a-l vinde. La domiciliul acestuia 
din urmă s-au găsit 279 monezi 
de aur. Se înțelege că i-au 
fost confiscate. Morala ? Fie
care monedă își are și rever
sul ei.

La bufetul nr. 59 din Ocnele 
Mari (Vîlcea) s-a produs o de
lapidare de peste 30 000 lei. Ana- 
lizîndu-se cauzele, s-a stabilit că 
o mare parte din vină se dato- 
rește directorului întreprinderii 
de alimentație publică din Rim- 
nicu- Vîlcea, Gheorghe 
nescu. Și iată pentru ce. 
in calitate de gestionar 
cest bufet a funcțional 
Danciu, cunoscut ca avind ante
cedente penale. Lucru știut și de 
directorul întreprinderii care, 
totuși, și-a dat avizul de anga
jare. Ulterior, pentru a-și a- 
coperi „greșeala", a angajat-o 
în aceeași calitate .pe... soția Iui 
Ștefan Danciu, la conducerea 
magazinului rămînînd în fapt tot 
gestionarul necinstit. Luînd în 
considerare aceste probe, orga
nele financiare au stabilit răs
punderea materială a directoru
lui pentru suma de 19 599 lei. 
Motivul penalizării sale este de
plin întemeiat. Altfel spus, a 
fost adus — de voie, de nevoie 
— pe o linie cu. adevărat... di
rectoare.

Stadionul din Tulcea posedă, 
incontestabil, cea mai originală 
tabelă 
moară 
tinată 
Deltei, 
nune 
dion. Și acolo 
te încercările 
mitetul județean de cultură 
și artă pentru redobindirea mo
rii au rămas ...nemăcinate, 
misiunile s-au dovedit, 
acum, vorbe goale. De 
deducem că e greu să te 
chiar și... pentru morile de

9 mai 19G9. In apropiere de 
Clătești (Ilfov), pe rîul Argeș, 
este găsită o sacoșă. înăuntru, 
un prunc. Expertiza arată că e 
vorba de o pruncucidere. Dar 
cine este făptuitorul sau făptui- 
toarea ? O sarcină grea care 
revenea organelor procuraturii. 
Indiciile erau foarte vagi. în
tre acestea — o filă dintr-un 
manual școlar. Pe ea, aproape 
ștearsă, o semnătură : Berbe
caru M. Daniel. Atît. Era, .to
tuși, un punct de plecare, în 
ampla muncă de investigație care 
abia începea. Rind pe rînd sînt 
verificate toate școlile de pe 
malul rîurilor Argeș și Dîmbo
vița. Nicăieri nu se găsește nici 
un elev cu acest nume. Pista 
trebuia părăsită. Și investiga
țiile se Iau de la capăt. De astă 
dată, cu identificarea tuturor 
cetățenilor care locuiesc în a- 
ceastă zonă 
Berbecaru, 
soane cu 
provin din 
O ultimă 
Aici este 
— prin 
toarea crimei, 
din București, 
56. Pusă în 
contestabile.
fapta. N'da noastră : Autorul a- 
cestei ample investigații este 
Florin Balmez, criminalistul șef 
al procuraturii județului Ilfov.

și poartă numele 
Se găsesc opt per- 
acest nume. Toate 
comuna Văleni (Olt), 
deplasare la Văleni, 
descoperit elevul și 

intermediul său — au- 
Stela Berbecaru 
strada Pleșești 

fața dovezilor in- 
ea iși recunoaște

Face omul un chef strașnic și 
urmările se resimt toată viața. 
Firește, nu asta i-a fost inten
ția, dar așa a ieșit. O femeie în 
vîrstă de 65 de ani, din satul 
Tirimioara, comuna Crăciunești 
(Mureș), a fost înregistrată, la 
naștere, sub numele de 
.Năstrușnica întîmplare s-a 
trecut la un chef la care au 
ticipat tatăl fetei și notarul, 
această cauză, de-a lungul 
ții sale a avut parte de nenu
mărate peripeții Colegii de 
școală făceau haz pe seama feti
ței cu nume de băiat; la 19 ani 
a primit ordinul de chemare și 
— deși era evident pentru .toată 
lumea că este Ioana — i-a fost 
destul de greu să convingă co
misia militară că nu-i în... tra
vesti Cel mai dificil moment 
(căsătoria fetei) s-a consumat în 
rîsetele asistenței, atunci cînd 
mirele a fost întrebat dacă se 
căsătorește, de bună voie și ne
silit de nimeni, cu Ion. Viitorul 
îi va mai rezerva, probabil, și 
alte surprize, deoarece Ioana nu 
renunță la al său „Ion" pe care 
l-a îndrăgit.
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ai P.MLS.U
viața internațională

La 6 noiembrie, delegația deJ acti
viști ai P M.S.U., condusă de Jozsef 
Garamvfilgyi, adjunct al șefului Sec
ției știință, cultură și invățămînt a 
C.C. a] P.M.S.U., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vjzită de 
schimb de experiență în țara noastră, 
a plecat spre patrie.

în timpul șederii în România, dele
gația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R., Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Comitetul județean 
Cluj și Comitetul municipal Iași ale 
P.C.R., Ia filiala din Iași a Uniunii

Artiștilor Plastici ; a vizitat obiec
tive culturale și cartiere noi de lo
cuințe din municipiile București. Pi
tești, Sibiu, Cluj. Tg. Mureș, Piatra 
Neamț și lași.

La aeroportul Băneasa. delegația a 
fost condusă de tovarășii Dumitru 
Ghi.șe. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., și Nicolae ’ 
de șefi de secție la 
activiști de partid

Au fost de față
Ambasadei R P. Ungare Ia București.

Ionescu, adjuncți
C C. al P.C.R., de

reprezentanți ai

A COOPERATIVELOR DE CONSUM
Joi a avut loc ședința Consiliului 

Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum. La lucrări a participat to
varășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Consiliul Cen- 
trocoop a analizat stadiul îndeplinirii 
planului cooperativelor de consum în 
cele zece luni care au trecut din a- 
cest an și a stabilit măsurile care se 
impun în vederea realizării integrale 
a sarcinilor ce le revin pentru urmă-

toarele două luni. Consiliul Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum 
a ales în funcția de președ'nfe al 
Uniunii pe tovarășul Dumitru Bejan. 
Tovarășul Constantin Mateescu a fost 
ales în funcția de președinte al Co
misiei de cenzori.

Tn încheiere, a luat cuvîntul tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La invitația Consiliului Național a! 
Frontului Unității Socialiste, joi sea
ra a sosit în Capitală o delegație a 
Consiliului Național al Frontului Na
țional al 
dusă de 
dinte al 
vizită în
țara noastră.

Germaniei Democrate, con- 
Siegfried Mohr, vicepreșe- 
consiliului, care va face o 
schimb de experiență în

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Eu
gen Jebeleanu, vicepreședinte al Con
siliului Național, Mihail Levente, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și alți 
membri ai consiliului, precum și de 
reprezentanți ai Ambasadei Republi
cii Democrate Germane la București. 

(Agerpres)

LUCRĂRILE SESIUNI!
COMISIEI MIXTE

ROMÂNO-IUGOSLAVE

Cronica zilei
Delegația de specialiști din Uniu

nea Sovietică, condusă de A. A. Mo- 
raviov, vicepreședinte al Comitetului 
de tehnică pentru agricultură al 
R.S.F.S. Ruse, a făcut joi dimineața 
o vizită la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, unde au avut o întîl
nire cu Ion Moldovan, adjunct al 
ministrului, și alți specialiști din mi
nister. Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind soluțiile de 
construcție, mecanizarea lucrărilor, 
organizarea și retribuția muncii și 
rezultatele economice ’ '
complexele și combinatele de creș
tere industrială a animalelor și păsă
rilor.

mecanizarea lucrărilor,
obținute în

SPORT
în cîteva rînduiifotbal Pregătiri pentru medul ■

de la 16 noiembrie

La ora aceasta, întreg lotul 
țional de fotbal se află la Poiana 
Brașov, unde a început pregătirile 
finale pentru meciul cu Grecia, de 
la 16 noiembrie. Fotbaliștii noștri 
vor rămine acolo pînă la 10 noiem
brie, după care vor continua pre
parativele la Snagov. în această pe
rioadă, echipa națională va avea un 
adevărat program competițional : 9 
noiembrie, la Brașov, joc cu Stea
gul roșu ; 12 noiembrie, la Snagov, 
joc cu echipa de tineret Steaua ; 14 
noiembrie, la București, pe stadio
nul „23 August", joc cu două e- 
chipe de Divizia C.

— Flecare jucător (rezervă sau ti- 
tulai;), ne-a declart antrenoruli Afi- 
gelo Niculescu, își cunoaște pro
gramul de antrenament și i se con
formează. Majoritatea băieților din 
lot au manifestat o formă corespun- 
zăt ice în partidele de campionat 
sus Vnute, ceea ce — de ce n-aș spu
ne . ■— mă bucură foarte mult. Mă 
gîndesc în special la jucătorii din 
liniile de atac și de mijloc ale for
mației, cei care vor trebui să decidă 
soarta marelui meci de la 16 no
iembrie.

— Aceasta înseamnă...
— Aceasta înseamnă 

tru este victoria, care 
în duelul dintre atacul 
pararea oaspeților.

— Se discută mult, In aceste zile, 
despre echipa Greciei, despre velei
tățile sale. Care este punctul dv. de 
vedere ?

— Fără îndoială, fotbaliștii eleni 
sa află in progres, fapt dovedit de 
înseși rezultatele obținute în cadrul 
preliminariilor C. M. I-am văzut pe 
jucătorii greci în meciul lor cu El
veția de la Salonic și mi-am recon
firmat opinia pe care am expus-o 
mai înainte. Punctul forte al „un- 
sprezecelui" antrenat de Lachis Pe
tropoulos îl constituie atacanții Pa
paioanou, Sideris și Domazos. Sînt 
jucători de certă valoare internațio
nală. Cred că ați observat că am fo
losit mereu cuvîntul jucători. Am fă- 
cut-o intenționat, pentru că- ceea ce 
ne diferențiază față de viitorii noștri 
parteneri de dispută este faptul că, 
în prezent, ei au cîțiva jucători, iar 

. q echjp5 jn ade
văratul sens ai cuvîntului.

discută 
despre

că țelul nos- 
se va hotărî 
nostru și a-

noi o ECHIPA.
seSpuneți că 

în zilele acestea
mult 
for-

fost cei care am cedat un punct, 
după cum bine au subliniat gazetarii, 
care au văzut meciul. Valoarea ab
solută a unei echipe nu se poate 
schimba substanțial peste noapte. 
Aceasta nu înseamnă, însă, că in- 
tîlnirea de la 16 noiembrie nu va fi 
dificilă, chiar și numai pentru faptul 
că orice meci este foarte greu îna
inte de a fi jucat.

— Am refinut optimismul dv. abia 
disimulat printre obiectivele propuse, 
optimism care este propriu și celor 
ce vorbesc despre tradiția întîlniri- 
lor fotbalistice România—Grecia,..

■ — Tradiția nu joacă fupuro.1 decît 
în lumea statisticienilor, -jși- nu va fi

■ (valabilă decît dacă noi vom obține 
încă) un; rezultat ^zitly.j ^flusee.f.Rri— 
vește optimismul, cred că este ab
solut normal și îndreptățit de ceea 
ce am realizat pînă acum. Reprezen- 
tînd sau nu valoarea generală a fot
balului nostru, echipa națională s-a, 
afirmat de-a lungul acestui an ca un 
„unsprezece" închegat, cu o tehnică 
de joc ridicată (fapt recunoscut de 
către toți adversarii pe care i-am în- 
tilnit în această perioadă, inclusiv de 
presa greacă după meciul din apri
lie. de la Atena), cu o concepție tac
tică limpede, bine cristalizată, care 
și-a dovedit eficiența in partidele ofi
ciale disputate.

Argumentul cel mai concludent 
pentru susținerea afirmațiilor de mai 
inainte îl constituie faptul că. la a- 
ceastă oră, vă pot numi fără nici o 
ezitare pe cei unsprezece titulari de
semnați să ne apere culorile națio
nale la 16 noiembrie. Iată-1 : 
Răducanu — Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, C. Dan, Deleanu — Dinu, 
R. Nunweiller — Dembrovski, Do- 
brin, Dumitrache, l.ucescu. Adică, 
nici o modificare față de... Portu
galia.

— Care vor fi coordonatele peri
oadei de pregătire ?

— Seriozitate și perseverență în 
procesul de antrenament, grijă pen
tru evitarea accidentărilor în test- 
meciurile planificate și... liniștea cea 
mai deplină. Discuțiile despre me
ciul cu Grecia le vom încheia (pen
tru... public) duminică seara, după 
meciul cu Steagul roșu, la Brașov, 
și nu le vom reîncepe decît dumi
nică 16 noiembrie, cinci minute după 
fluierul final al arbitrului. Cred că 
nu se va supăra nimeni din cauza 
acestor restricții pe care ni le im-

ÎN CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS DE MASA 
ALE IUGOSLAVIEI participă 130 
de jucători și jucătoare din 15 
țări. La masculin, în competiția 
pe echipe, reprezentativa României 
a învins cu scorul de 3—1 echipa 
Greciei. Echipa feminină a României 
a întrecut cu' 3—1 echipa Suediei.

O REPREZENTATIVA DE FOT
BAL A ANGLIEI, deținătoarea „Cu
pei Jules Rimet", . și-a început pre
gătirile tinale în vederea turneului 
din Mexic, jucînd pe stadionul o- 
limpic din Amsterdam în compania 
reprezentativei Olandei. Victoria 
a revenit fotbaliștilor englezi cu
1— 0 (0—0). A marcat Colin Beii. 
Unul dintre cei mai buni jucători de 
pe teren a fost Bobby Charlton, rare 
în acest joc a evoluat pentru a 96-a 
oară în naționala Angliei.

<9 IN „CUPA CAMPIONILOR E- 
UROPEM" LA BASCHET MASCU
LIN, echipa Steaua roșie Belgrad *a 
dispus cu scorul de 112—92 (54—50) 
de formația Sparta Bertange (Lu
xemburg). Din rîndurile echipei în
vingătoare s-au remarcat cunoscuții 
internaționali Tvetkovicl și Todosie- 

jvici,,. care.au înscris 27 și respect,iy 
17 puncte. Returul se va desfășura 

Ha 12 noiembrie la Belgrad
a In cadrul „cupei i 

NE A TÎRGURILOR" de 
Dunfermline s-au întîlnit 
lor nmci echipele Athletic 
line și Gwardia Varșovia 
a revenit gazdelor cu 
(1 -0).

e INTR-UN MECI 
TIM1LE DE FINALA 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
HANDBAL (masculin), echipa Kun- 
țevo a întrecut la Moscova, cu scorul 
de 31 — 11 (14—8). formația olandeză 
Sittardia Cel mai bun 
echipa sovietică a fost 
tor a 7 puncte

O SELECȚIONATELE 
BAL ALE BELGIEI Șl MEXICU
LUI, două dintre echipele calificate 
pentru turneul 
iui mondial, 
meci amica) , 
din Ciudad de Mexico. Au cîștigat 
mexicanii cu scorul de 1—0. Unicul 
gol a fost înscris 
fundașul Alberto 
șut imparabi) de la
• PE STADIONUL PRATER 

DIN VIENA s-a disputat meciul din
tre reprezentativele Austriei și 
Scoției, contând pentru preliminari
ile campionatului mondial de fot
bal (grupa a 7-a europeană) Aus
triecii au terminat învingători cu
2— 0 (1—0). Ambele goluri le-a mar
cat Redl. în urma acestui rezultat. 
clasamentul fina) al grupei este ur
mătorul 
puncte ; 
Austria 
puncte

La invitația Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, joi a 
sosit în Capitală, președintele Insti
tutului italian de comerț exterior. 
Etorre Massacesi.

Oaspetele va avea întrevederi la 
Ministerul Comerțului Exterior, la 
Camera de Comerț și va vizita „Ex
poziția Realizărilor Economiei Națio
nale — România 1969".

★

Joi dimineața a părăsit Capitala 
Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț a Republicii Socia
liste România, pentru a participa la 
deschiderea Expoziției românești de 
bunuri de consum și produse ali
mentare, organizată de Camera de 
Comerț în Berlinul de Vest.

*
Dr. R. Lunt, specialist în probleme 

științifice la serviciul de cancer al 
Organizației Mondiale a Sănătății de 
la Geneva, vizitează, în prezent, mai 
multe țâri din Europa răsăriteană 
pentru a se informa asupra stadiului 
de dezvoltare a serviciilor naționale 
de citologie ce se ocupă de depista
rea precoce a cancerului. Zilele tre
cute, reprezentantul O.M.S. a fost 
oaspetele țării noastre. Cu acest pri
lej, el a avut 
rul Sănătății 
oncologic din

convorbiri la Ministe- 
și a vizitat Institutul 
București.

★

întîlnire 
organizată 
Socialiste

juridică 
de Aca-

Romă-
Cea de-a doua 

româno-franceză, 
demia Republicii 
nia și Centrul francez de drept com
parat, a continuat joi la Cluj. Prof, 
dr. Georges Berlia, de la Facultatea 
de drept din Paris, a vorbit despre 
„Organele competente de 
acte normative 
ției legii".

a emite
și garanția suprema-

★

posibilitatea tuturor 
Vizita Expoziția „Ro- 

pînă in ziua de 9 no-
Pentru a da 

celor care vor 
mânia 1969' 
iembrie inclusiv să participe la ul
tima loterie a expoziției, 'tragerea 
programată pentru duminică, 9 no- 
iembrie, se amînă pentru luni 
10 noiembrie, ora 10, urmînd a se 
desfășura în sala de marmură a pa
vilionului central. Accesul publicu
lui e liber.

Agerpres)

1
2.

PENTRU
PORȚILE DE FIER

6. — Corespondentul

sesi-
ro-

BELGRAD
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Intre 3 și 6 noiembrie s-au des
fășurat la Belgrad lucrările 
unii a 12-a a Comisiei mixte
mâno-iugoslave pentru Porțile 
de Fier. Pe ordinea de zi a sesiu
nii au fost probleme legate de rea
lizarea sistemului hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier. Comisia mixtă a evidențiat 
în mod deosebit succesele < 
nute de constructorii români 
iugoslavi cu ocazia lucrărilor 
închidere a albiei Dunării și 
rii în exploatare a ecluzei de 
malul stîng.

S-a aprobat planul de execuție 
pe anul 1970 și s-au luat măsuri 
în legătură cu executarea lucră
rilor de apărare a terenurilor ri
verane, pentru crearea condițiilor 
dării în exploatare a sistemului 
la termenul stabilit și la parame
trii prevăzuți de proiecte.

Lucrările sesiunii, care s-au des
fășurat într-un spirit de deplină 
înțelegere, au fost conduse de 
Hasan Șiliak, președintele grupei 
iugoslave a Comisiei mixte. Dele
gația română a fost condusă de 
Adrian Georgescu, președintele 
grupei române a Comisiei

obți- 
i și 

de 
i dă- 

pe

mixte.

Socia- 
Vasile 
prilej 
Iakșa

*
Ambasadorul Republicii 

liste România la Belgrad, 
Șandru, a oferit cu acest 
un cocteil. Au participat
Petrici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afaceri externe, mem
brii grupelor română și iugosla
vă ale Comisiei mixte și alte per
soane oficiale.

s-a răcit. Gerul a fost acoperii-.--

Adunarea festivă

de la Moscova

de 7 Noiembrie

El ROPE- 
tntbal, la 
în primul 
Dunferm- 

i Victoria 
s.'drul de 2—1

DE FOT-

final al oampionatu- 
s-au întîlnit într-un 

pe stadionul „Azteca"

în minutul 2 de 
Onofre, cu un

16 m

R F a Germaniei — 11 
•Scoția — 7 puncte : 3. 

— 6 puncte ! 4 Cipru — 0

" ■ j—T-'ferftporar a■ plouat:- VîntuT a su- - , •
„ -g. mmk jr» ,+\': ' flat - potrivit -eu inteiisiiicări - '

V B XE? 881 vă C3 temporare. Temperatura maxi-

MOSCOVA 6 — Corespondentul A- 
gerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
în ajunul celei de-a 52-a sărbătoriri 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Moscova a îmbrăcat haine 
de sărbătoare.

Joi seara, în Palatul congreselor 
de la Kremlin, mii de reprezentanți 
ai oamenilor muncii au participat la 
adunarea festivă organizată de So
vietul de deputați ai oamenilor mun
cii din Moscova șl Comitetul orășe
nesc al P.C.U.S. Moscova în cins
tea celei de-a 52-a aniversări a lui 
octombrie.

în prezidiu au luat loc Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornii, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, Alexci Kosighin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., alți conducători de par
tid și de stat sovietici, veterani ai 
P.C.U.S.. cosmonauți.

în sală se aflau numeroase dele
gații străine invitate să participe la 
festivitățile prilejuite de aniversarea 
a , 52-a a revoluției din octombrie, 
printre care și delegația Consiliului 
general A.R.L.U.S. condusă de Tra
ian Pop, adjunct al ministrului învă- 
țămîntuiui din Republica Socialistă 
România.

Ltiînd cuvîntul, Nikolai Podgornîi a 
arătat că triumful ideilor Marelui 
Octombrie se oglindește in creșterea 
forței Uniunii Sovietice și a între
gului sistem mondial socialist. în 
patru ani 
(1966—1970) 
dustriale a 
39 la sută.
Sovietică producția de energie elec
trică va fi de aproape 690 miliarde 
kWh, extracția de țiței — de 329 mi
lioane tone, producția de oțel — de 
peste 110 milioane tone, de îngrășă
minte minerale — de 47 milioane 
tone. La producția de bunuri de con
sum se' depășesc prevederile pla
nului.

N. Podgornii a arătat că în actua
lul cincinal volumul mediu anual al 
producției agricole va crește cu circa

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la politica externă a U.R.S.S., la 
poziția statului sovietic față de prin
cipalele probleme internaționale. 
U.R.S.S., a spus el, va acorda și în 
viitor ajutor poporului vietnamez în 
lupta sa dreaptă Împotriva agresiu
nii americane.

Vorbitorul a arătat că Uniunea So
vietică acordă o mure atenție rela
țiilor cu R. P. Chineză. „Conside
răm, a spus el, că un rezultat pozitiv 
al convorbirilor sovieto-chineze de 
la Pekin ar contribui la normalizarea 
în continuare a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R. P. Chineză, la consoli
darea socialismului, a mișcării revo
luționare".

Vorbitorul s-a pronunțat în favoa
rea creării unor sisteme regionale de 
securitate, în primul rînd în Europa, 
în prezent, a arătat el, există condi
ții pentru ținerea unei conferințe în 
problemele securității europene, men- 
ționind, în legătură cu aceasta, im
portanța Consfătuirii de la Praga a 
miniștrilor de externe ai țărilor so
cialiste participante la Tratatul de la 
Varșovia. „Sîrftem dispuși să discu
tăm orice 
sens, care 
tor state",

Arătînd
relații bune, reciproc avantajoase, cu 
numeroase state, vorbitorul a subli
niat că U.R.S.S. s-a pronunțat și se 
pronunță pentru îmbunătățirea rela
țiilor cu R.F.G., pornindu-se de la 
recunoașterea realităților în Europa. 
Referindu-se la tratativele dintre 
U R;S.S. și S.U.A. cu privire la li
mitarea cursei înarmărilor strategice, 
N. Podgornîi a spus că o încheiere 
cu succes a acestora ar contribui, 
fără îndoială, la îmbunătățirea rela
țiilor sovieto-americane, la menți
nerea și consolidarea păcii. „Uniunea 
Sovietică tinde spre obținerea unor 
astfel de rezultate". în încheiere, vor
bitorul a subliniat că U.R.S.S. mili
tează pentru o însănătoșire a clima
tului politic în întreaga lume.

alte propuneri în acest 
pot veni și din partea al- 
a declarat N. Podgornii. 
că Uniunea Sovietică are

mondial socialist. în 
ai actualului cincinal 

creșterea producției in- 
U.R.S.S. va atinge circa 
Anul acesta, in Uniunea

CORESPONDENȚĂ DIN ATENA, DE LA ALEXANDRU CÎMPEANV

Antrenorul naționalei elene, Pe
tropoulos, împreună cu 20 de fot
baliști, a plecat joi cu avionul în EL 
veția. Jucătorii greci se vor stabili 
undeva în apropiere de Zurich, in- 
trînd în faza a doua, și ultima, a 
pregătirilor în vederea meciului de 
la București din 16 noiembrie. îna
inte de a pleca. Petropoulos a ținut 
să precizeze din nou că a hotărât 
continuarea antrenamentelor în El
veția pentru ca jucătorii să se fami
liarizeze cu atmosfera dinafara 
Greciei și pentru ca ei să fie puși la 
„adăpost", în această perioadă, de 
orice deranj din partea familiilor, a 
prietenilor. în țara ce-i găzduiește 
pînă la 15 noiembrie, cînd — după 
cum s-a anunțat aici — vor pleca cu 
avionul la București, fotbaliștii greci 
vor avea meciuri amicale (Ia 7 și 12 
noiembrie) cu două din formațiile lo
cale, a] căror nume nu este încă cu
noscut aici.

„Faza hotărîtoare” a preparativelor 
a fost precedată de una „inițială". 
Pe stadioanele „Panat.henaikon" și 
„Karaiskakis", două echipe alcătuite 
din membrii lotului național au sus
ținut partide de verificare. La întîl- 
nirea de pe stadionul „Karaiskakis" 
cu echipe „Ethniko-astera". „proba
bilii" au pierdut cu 4—3. Despre a- 
cest meci, ziarul „Nea Politeia" scrie 
că „a fost sub orice critică". „Posi-

bilii" aflați în competiție pe același 
stadion cu „Appolon". au cîștigat. la 
scorul de 2—1. „Meciul cu Appolon 
— scrie ziarul citat — a fost mai bun, 
deși capacitatea internaționalilor nu 
a depășit nivelul mediu".

în urma antrenamentelor din Gre
cia, Petropoulos a ales pentru conti
nuarea preparativelor în Elveția pe 
următorii 20 Iconomopoulos, Plesas, 
Camaras, Surpis, Gaitatsis, Ilaitas, 
Domazos, Couclzas, Sideris, Papaioa- 
nou, Botinos, Cristidis, Dimitriu, 
Spiridon. Stathosopoulos, Elefterakis, 
Sarafis, Aidiniu, Skrekis, Dedes. An
trenorul a declarat că nucleul repre
zentativei de la București îl vor for
ma Iconomopoulos, Camaras, Do- 
mc.zos, Ilaitas, Sideris, Papaioanou, 
Botinos. Ceilalți urmează să fie re
crutați în funcție de comportamentul 
din perioada preparativelor din El
veția.

Referindu-se la apropiata întîlnire 
de la București, Petropoulos. a spus 
că este cel mai greu meci al echipei 
naționale a Greciei : „Dorim cu toții 
să—i învingem pe români, dar numai 
cu dorința nu se poate face nimic". 
El a chemat pe jucători să-și mobili
zeze întreaga capacitate fizică și mo
rală „pentru a nu pierde șansa" ce li 
se oferă, de a participa Ia campiona
tul mondial.

La S noiembrie a.c

NOI PKEMII VALOROASE 
LI CONCURSUL EXCEP
TIONAL PRONOEXPRES

în număr nelimitat, marile 
premii ale concursului excepțio
nal Pronoexpres din 9 noiem
brie constau în apartamente cu 
3 camere — confort de gradul I
— și diferența în numerar pînă 
la 100 000 lei ; apartamente cu 
2 camere — confort de gradul I
— și diferența în numerar pînă 
Ia 75 000 lei ; autoturisme „Da- . 
cia 1100“ și „Skoda 1000 M.B."

La concursul din 9 noiembrie 
se cîștigă cu 5, 4 și 3 numere. 
Participarea se face pe 3 feluri 
de bilete, cele mai mari șanse 
de cîștig avînd biletele cu seria 
N de 30 lei.

ABONAMENTE
PE ANUL 1970

LA REVISTA ROMÂNĂ
DE DREPT

Revista română de drept 
oferă juriștilor și funcționari
lor din orice domeniu de ac
tivitate o bogată documentare 
cu privire la cele mai recen
te reglementări din aria drep
tului civil, penal, administra
tiv, muncitoresc, cooperatist- 
agricol, de familie etc. Costul 
unui abonament pe un an : 
200 lei.

Ieri in țară : Vremea s-a răcit 
Cerul a devenit variabil in ju
mătatea de nord a țării și s-a 
menținut acoperit în rest. Au 
căzut ploi locaie și burnițe in 
Oltenia și Muntenia în sudul 
și estul Transilvaniei și regiunea 
de munte precipitațiile au fost 
mat ales sub formă de averse 
Vintul a suflat potrivit, cu in
tensificări in Moldova. Dobro- 
gea și Oltenia, din sectorul nor
dic. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 2 grade la Tg Se
cuiesc și 12 grade la Bechet și 
Tg Jiu. în București : Vremea

mă a fost de 14 grade
Timpul probabil pentru 

de 8, 9 și 10 noiembrie. în 
Vreme 
va fi 
ploi izolate, mai 
nordul țării In regiunea de 
munte, local, se va semnala la- 
poviță și ninsoare Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară, apoi în scădere 
la sfîrșitul intervalului. Minime
le vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 5 grade, izolat mai 
coborîte, iar maximele între 4 
și 14 grade. în București : Vre
me relativ rece, cu cerul va
riabil Vînt potrivit. Temperatu
ra in scădere la sfîrșitul inter
valului.

relativ . 
variabil.

zilele 
țară : 
Cerul 
cădea 
.e in

S; 19 la sută în comparație cu cincinalul 
$ precedent. Anii! acesta, în numeroase 

regiuni agricole importante condițiile 
climaterice au fost nefavorabile. To
tuși, a arătat vorbitorul, în ansamblu, 
rezultatele in agricultură vor fi bune. 
Volumul producției globale urmează 
să depășească în mod considerabil 
nivelul mediu anual al perioadei 
1961—1965. Venitul real pe locuitor a 
crescut de la începutul acestui cin
cinal cu peste o pătrime. Uniunea 
Sovietică, a arătat N. Podgornîi, pune 
pe primul plan problema progresului 
tehnic. Noul sistem de planificare și 
stimulare economică cuprinde de pe 
acum aproape trei pătrimi din tota
lul întreprinderilor industriale, care 
au o pondere de 83 la sută în volu
mul producției și de peste 90 la sută 
în totalul beneficiilor.

★

MOSCOVA .6... — Corespondentul,. 
Agerpres, L. Duță. transmite : Dele
gația Consiliului general A.R.L.U.S., 
condusă de Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului din Repu
blica Socialistă România, care a so
sii' în Uniunea Sovietică pentru a. 
participa la festivitățile cu prilejul 
celei de-a 52-a aniversări a. Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, .a 
avut joi o întrevedere la Uniunea 
Asociațiilor Sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străine. Cu 
acest prilej, membrii delegației au 
avut o convorbire cordială cu N. A. 
Pankov, vicepreședintele uniunii. Au 
participat membri ai conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovieto- 
române. A fost, de asemenea, de 
față Dumitru Lupes, secretar al 
Ambasadei române la MoscoVa.

(Urmare din pag. I)

te. par niște acvarii tul
buri in care mișună si
luete palide, fantomatice. 
Nu mai e noapte, ci o 
baie de lumini și culori, 
infinite in diversitatea și 
schimbarea lor, ca și flu
viul Noaptea, Porțile de 
Fier nu mai sînt un de
cor, ci numai oameni

Vasile Moroman, tână
rul din cabina suspenda
tă în noapte, e de fel 
de prin Huși, dintr-o co
mună care se numește 
Tăcuta, Schimbul său de 
pe macara. Gheorghe 
Ștefănescu, are 23 de ani 
și e din aceeași comună. , 
Din Tăcuta au venit 18 
băieți, unii sînt macara- 
giști, alții șoferi, alții ex- 
cavatoriști, cîțiva lucrea
ză la portul-amonte, alții 
la batardou, la construc
ția . ’ ' 
mașinilor

Pe cea mai mare întin
dere de pămînt fără ape 
a șantierului, la batardou, 
îl întîlnesc pe un tînăr 
blond, tot din Tăcuta, 
Gheorghe Crîșmaru, șe
ful unei echipe de topo
metri. Pot lucra topo
metrii și noaptea ? Ori
cum, tânărul acesta blond, 
înconjurat de membrii e- 
chipei sale, sub bătaia de 
raze. albe a reflectoare
lor, e aici Cu cîteva săp- 
tămîni în urmă, ochii a- 
cestor tineri au urmărit 
cu emoție, prin zile și 
nopți, operația de dese
care a marii incinte a ba- 
tardoului. Se luaseră pro
be de rocă din matca flu
viului, se calculase și se 
prevăzuse totul, și totuși... 
Apoi apele au pierit 
(„batardoul a fost dise
cat". stă scris în jurna
lul de bord al zilei) și în 
fața 
abis 
s-au 
oară 
care

barajului și a sălii

lor s-a deschis un 
gigantic, în care 
văzut pentru prima 
„stîncile gemene" 

înfrățesc Carpații și 
Balcanii : un abis din care 
mai trebuiau excavați 
încă vreo 200 000 metri 
cubi de stîncă.

Echipa de topometri 
s-a apucat febril de lu
cru și de atunci, mi «e

spune, abia dacă au în
chis ochii vreo noapte; 
au stabilit locurile în ca
re s-au forat găurile de 
dinamită („era înt.r-0 sâm
bătă, 11 octombrie, mi 
se povestește, cînd au 
fost gata primele 500 de 
lăcașuri pentru explozi
bil") și, într-o diminea
ță, tinerii topometri s-au 
dat la o parte, făcînd In 
artificierilor și explozii
lor Acum e o noapte cal
mă și sigură, nu se aude 
nici o explozie, nici o 
stridență în vuietul rit
mic al șantierului. Acum, 
liniștea celor de lingă 
mine. după explozii, e

subterane. în ziua în ca
re au fost gata primele 
500 de găuri pentru explo
zii, da, atunci, la 11 oc
tombrie. a fost gata al 
treilea cadru metalic ins
talat la stația de 220 kV" 
„Și ce-a mai fost, mai 
departe 7“ „Cînd adică, 
mai departe 7“ „Să zicem, 
în săptămîna care a ur
mat". „în săptămîna din
tre 11 și 19 octombrie au 
fost excavați primii metri 
cubi de stîncă în incinta 
nr 2—3 a batardoului, au 
fost ridicate patru con
sole ia stația de 220 kV, în 
așteptarea transformato
rului"... „Și mai departe ?“

cutare și nemiloase. Lu
mina, amplificată de scîn- 
teile aparatelor de sudu
ră și reverberată de me
talul strălucitor al uria
șelor agregate în curs de 
montare, e orbitoare. Fe
țele celor din jurul meu 
par transparente. Aerul, 
atît de îmbibat de ume
zeală în restul șantierului, 
aici e sec, e ca la munte, 
la mari altitudini. Sînt 
condus într-un colț mai 
retras, în care lumina a- 
junge filtrată, ca o nin
soare fină, și de aici pri
vesc munca încordată a 
celorlalți. Brusc, o fereas
tră se deschide cu zgomot

:ss

0 NOAPTE
LA PORJILE DE FIER

aceea a oamenilor care 
au certitudini.

O ramificare de galerii 
și bolți, aci vii, luminate 
feeric, aci pierzîndu-se 
despărțite prin zidul 
gros și fără rezonanță al 
nopții. Dincolo de ele 
băriuiești tainițe lungi și 
cotloane cotite. în care 
se ascund ca să moară 
ultimele viețuitoare ale 
fundului subacvatic.

Am coborît pe o altă 
treaptă a șantierului, a- 
colo unde se instalează 
primele grupuri producă
toare de energie, mari
le agregate din sala ma
șinilor. Mai înainte, sub 
lumina amurgului, am vă
zut exteriorul acestei săli, 
cu plăcile strălucitoare de 
mozaic proaspăt montate 
pe . fațada imensă Acum 
fao cunoștință cu oame
ni) din adine

„Dar cu montorii de la 
stația de 220 kV ați stat 
de vorbă ? — mă întrea
bă cineva, în timp ce mer
gem prin coridoarele

„In săptămîna următoare, 
adică .pînă la 26 octom
brie, a început desfacerea 
celulelor din batardou) 
celular, s-a betonat pri
ma cale de acces din in
cinta 2—3, la barajul ne- 
deversor a continuat ba
terea palplanșelor în e- 
cranul de argilă, la anexa 
aval s-a isprăvit betona- 
rea planșeului de la co
ta 42,50 a turbinei nr. 
1“...

Cel care-mi servește 
datele e un , excavatorist, 
Ion Deliu, rămas aici 
după schimbul II, cicero
ne voluntar prin acest 
labirint. Memoria datelor 
e aici uimitoare, cea mai 
mică mișcare a șantierului 
e înregistrată cu o meti
culozitate care nu scapă 
nici un detaliu, și aceasta 
o fac chiar ei, oamenii 
partidului, si aceasta în
seamnă mîndria lor

Șînt acum într-o sală 
unde reflectoarele, prinse 
în tavan, trimit asupra 
noastră săgeți p^rpendi-

de furtună și în sală a 
năvălit o avalanșă de stropi 
reci de apă, care ne bi- 
ciuiesc fețele. Cineva în
cearcă în zadar să deschi
dă geamul, nu știu ce me
canism nu cedează. Mon- 
torii, însă, parcă nu simt 
nim’c, nici unul măcar n-a 
întors capul. Sub fluviul 
al cărui vuiet se aude 
distinct în noaptea rece, 
e o atmosferă perfectă de 
uzină, e mereu aceea li
niște a marilor certitu
dini. pe care o asociez 
memoriei datelor și privi
rii ațintite în sus, spre 
cota finală, a tânărului 
din cabina suspendată a- 
fară, în noapte, deasupra 
noastră

Plec din șantier cu una 
din basculantele (circa 
1 009 de mașini pe noapte) 
care lucrează în batardou. 
Pe șofer îl cheamă Ion 
Grecu și e oltean din Tîr- 
gu Jiu ; are 35 de ani, de 
aproape cinei ani lucrea
ză aici. „Știi dumneata 
ei, mentorii ăia n-au voie

să greșească un micron, 
toată fierăria ala de sute 
de tone trebuie să se îm
buce la marele fix". E un 
pic de admirație și invi
die în vocea omului, ră
gușită de tutun și de obo
seala nopții, și mai e par
că și altceva. „De cîți ani 
ești șofer ?•• „De 17 ani". 
Ține mîiniie încleștate 
strîns pe volan, ca șoferii 
de mare viteză, deșt sîn- 
tem constrînși să urmăm 
ritmul egal, neschimbat, 
al coloanei de basculante 
în mijlocul căreia ne a- 
flăm și a cărei lungime e 
de cel puțin doi kilome
tri, judecind după șirul 
de lumini mișcătoare care 
se văd, la viraje, pipă la 
orizont. „Șoferia e o me
serie frumoasă, mie îmi 
place, , dar m-am apucat 
să învăț și montajul, în
văț în timpul liber pe 
iîngâ meșterii de la turbi
ne și...“. Nu mai zice ni
mic. Dialogul se continuă 
undeva, dincolo de mine, 
spre up orizont., spre care 
omul din stînga mea pă
șește singur și calm, ridi- 
cîndu-se — o dată cu con
strucția — pe sine.

Mă gîndesc din. nou la 
celălalt dialog, de la în
ceputul acestei nopți, din
tre macaragistui suspen
dat în văzduh și cei de 
dea-upra lui. betoniștii 
ca"e împingeau pila din 
port spre cota finală. Cînd 
se va ajunge acolo, la cota 
aceea, pila nr. 11 din por- 
tul-amonte va fi. pe în
tinderea apelor, un punct 
minuscul, un 
punct de acostare 
lor. Nouă zecimi 
ceasta pilă, nouă 
din eforturile 
nopți și ale altor atîtor 
zile și nopți, vor famine 
îngropate sub apă, ano
nime ca și oamenii care 
s-au cheltuit pentru ele. 
Și e tulburător că ei Știu 
acest lucru și că eforturile 
tor sînt pasionate, inten
se, iar privirea atentă și 
limpede, eu încordarea 
celor ce urmăresc — ferm 
ți intransigent — un scop, 
un vis.

A! lor și al țării.

simplu 
a vase- 
din a- 
zecimi 
acestei
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Continentul european 
poate spera să &jun§ă 
la destindere, pare 
și cooperare politică

ECOURI LA DECLARAȚIA CONSFĂTUIRII DE LA FRAGA A 
MINIȘTRILOR DE EXTERNE DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE 

TRATATULUI DE LA VARȘOVIA
PARIS 6 (Agerpres). — ~ Ministrul 

afacerilor externe al Franței, Maurice 
Schumann, a prezentat în cadrul șe
dinței Consiliului de Miniștri o infor
mare asupra principalelor probleme 
ale situației internaționale actuale, 
oprindu-se îndeosebi asupra securității 
europene. în acest sens, el a arătat că 
propunerile făcute de miniștrii aface
rilor externe ai țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, reuniți recent 
la Praga, „rețin atenția guvernului 
francez". „Renunțînd la forță sau la 
amenințarea cu forța", a declarat Mau
rice Schumann, „continentul nostru 
poate spera să ajungă la destindere, 
pace și cooperare politică". „Guvernul 
francez acceptă să continue consultă
rile între țările europene în confor
mitate cu propunerile Declarației de la 
Praga din 31 octombrie, dorind chiar 
să le aprofundeze". După părerea sa, 
consultările dintre țările europene „tre
buie să îmbrace o formă bilaterală" 
și să se desfășoare „de la națiune la 
națiune".

★
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

Reuniunea Consiliului permanent al 
N.A.T.O., deschisă la Bruxelles în 
scopul pregătirii sesiunii Consiliului 
ministerial al Atlanticului de nord, 
care și-a încheiat joi lucrările, și-a 
axat discuțiile asupra problemei secu
rității europene. Fără a respinge ideea 
convocării unei conferințe asupra secu
rității europene, relatează agenția 
France Presse, majoritatea vorbitorilor

s-au pronunțat în favoarea pre
gătirii prealabile a acesteia pe ca
lea unor negocieri bilaterale, mul
tilaterale sau a unor conferințe pe 
teme limitate. într-o declarație făcută 
presei după prima zi de dezbateri, se
cretarul general al N.A.T.O., Manlio 
Brosio, a reafirmat că țările membre 
ale pactului „sînt gata să ia în consi
derare toate procedurile posibile — 
inclusiv o conferință sau o serie de 
conferințe — pentru a negocia pro
blemele securității europene". El a 
subliniat că aceste proceduri „trebuie 
să fie constructive și adecvate subiec
telor discutate", adăugind, totodată, că 
„toate formele de negociere trebuie 
pregătite cu prudență". Participanții 
la lucrările reuniunii, a spus Manlio 
Brosio, au apreciat pozitiv tonul mo
derat și absența polemicii din textul 
Declarației miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale Tratatului 
de la Varșovia, semnată la Praga la 
31 octombrie. Reluînd o serie de teze 
cunoscute ale Pactului nord-atlantic, 
Manlio Brosio a arătat că „alianța 
trebuie să-și mențină capacitatea de 
apărare pe timpul întregii perioade a 
desfășurării negocierilor dintre Est și 
Vest". El a precizat, de asemenea, că 
„nici una din țările membre ale 
N.A.T.O. nu își va da acordul dacă 
S.U.A. și Canada, membre ale alianței, 
nu vor putea participa de la început 
cu drepturi depline la aceste nego
cieri".

INDIA

Evoluția disputei 
din cadrul partidului 

dc guveriiămiiit
NEW DELHI 6 (Agerpres). — O 

pauză marcată de eforturi de me
diere a intervenit în disputa în 
care s-au aflat antrenați în ulti
mele zile partizanii și adversarii 
premierului Indira Gandhi din rîn- 
durile Partidului Congresul Na
țional. Un rol important în stopa
rea evoluției acestei confruntări, ce 
luase, după părerea observatorilor 
politici, un aspect îngrijorător, le-a 
revenit liderilor provinciali, care 
și-au multiplicat eforturile în di
recția unei întâlniri între președin
tele partidului, Nijalingappa, și 
premierul Gandhi. Deși nu se cu
nosc încă șansele unei astfel de 
reuniuni, cert este că deocamdată 
a înceta^ ceea ce agenția „France 
Presse" numea „războiul scrisori
lor" dintre cei doi oameni politici, 
în care fiecare argumenta că po
ziția celeilalte părți este contrară 
disciplinei de partid și unității sale 
politice. în cazul însă că mediatorii 
vor eșua, cercurile politice din ca
pitala indiană apreciază că Nija
lingappa ar putea încerca să obți
nă suspendarea primului ministru 
din Comitetul Executiv al Partidu
lui Congresul Național, în timp ce 
partizanii Indirei Gandhi vor apela 
la un vot de încredere din partea 
grupului parlamentar al cărui lider 
este.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare 

de către ambasadorul 
român la Djakarta

DJAKARTA 6 (Agerpres). — La 6 
noiembrie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, Marin Alexie, a 
prezentat scrisorile de acreditare ge
neralului Suharto, președintele Repu
blicii Indonezia.

La solemnitate au asistat Omar Se- 
noadji, ministrul acl-inlerim al afaceri
lor externe, generalul-maior Alamsjah, 
secretai de stat, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, precum și membri ai Am
basadei române la Djakarta.

Cu această ocazie, președintele In
doneziei a avut o convorbire cordială 
cu ambasadorul român.

CONVORBIRI
H. BOUMEDIENE-I. B. 1110

ALGER — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Joi au în
ceput convorbirile dintre Houari 
Boutnediene, președintele Consiliului 
Național al Revoluției al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, și 
Iosip Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
care se află într-o vizită oficială la 
Alger.

La Roma s-au încheiat lucrările sesiunii Consiliului 
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agri- 
CllItllTG -A.O.), care a dezbătut o serie de probleme privind orientarea și 
strategia activității acestei organizații pentru dezvoltarea producției agricole 
mondiale, programul său de activitate pe viitorii doi ani, bugetul organizației 
etc. Consiliul a adoptat o serie de recomandări și măsuri pregătitoare privind 
Conferința generală a F.A.O., ce își. va începe lucrările sîmbătă 8 noiembrie.

PARIS

Conferința 
cvadripartită 
în problema 
Vietnamului

PARIS 6 (Agerpres) — Joi a avut 
loc la Paris a 41-a ședință a Confe
rinței cvadripartite în problema Viet
namului Referindu-se la discursul 
rostit recent de președintele Statelor 
Unite. Richard Nixon, șeful delega
ției Republicii Democrate Vietnam, 
Xuan Thuy, a apreciat că acesta 
nu a adus nimic nou. „Nu se va pu
tea înregistra un progres spre obți
nerea păcii, at.ît.a timp cit S U.A vor 
vorbi despre o așa-numită «retragere 
reciprocă» și nu despre o retragere 
necondiționată a trupelor americane 
din Vietnamul de sud, și cît vor sus
ține administrația fantomă de la 
Saigon", a spus el. Conducătoarea 
delegației, guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud, Nguyen Thi Binli. a ară
tat că „vietnamizarea războiului" 
constituie de fapt „continuarea și in
tensificarea războiului de agresiune".

Șeful delegației Statelor Unite, 
Henry Cabot Lodge, a prezentat dis
cursul președintelui Nixon ca fiind 
o dovadă a dorinței sale de pace. 
Un punct de vedere similar a fost 
exprimat și de delegatul administra
ției de la Saigon.

SPRE NORMALIZAREA
SITUAȚIEI

R. KARAME DIN NOU
ÎNSĂRCINAT CU FORMAREA 

GUVERNULUI

BEIRUT 6 (Agerpres). — Fostul 
premier libanez, Rashid Kararne, a 
fost însărcinat din nou de președin
tele'Charles Helou cu formarea guver
nului. Potrivit agenției France Presse, 
Kararne, care a acceptat însărcinarea, 
a declarat că va începe imediat con
sultările cu diversele grupări parla
mentare. El s-a arătat încrezător în 
posibilitatea de rezolvare, după peste 
șase luni de încercări eșuate, a crizei 
guvernamentale. Aceasta ca urmare 
a acordului intervenit recent între ofi
cialitățile libaneze și organizațiile de 
rezistență palestiniene.

In același timp — relatează agen
țiile tie presă — grupurile de guerilă 
palestiniene aflate pe teritoriul Li
banului au început să părăsească lo
calitățile pe* care le ocupau. S-a a- 
nunțat că în următoarele două zile 
aceste operațiuni, care se desfășoară 
în conformitate cu acordul încheiat 
între autoritățile libaneze și Orga
nizația pentru eliberarea Palestinei, 
se vor termina

In același timp, A.F.P. semnalează 
că la Tripoli, unde grupurile de co
mando palestiniene ocupă încă cita
dela orașului, acestea refuză să pă
răsească localitățile sub pretextul că 
nu au primit ordin în acest sens de 
la Organizația pentru eliberarea Pa
lestinei.

DIN LIBAN
Pe de altă parte, din capitala si

riană se anunță că la Damasc a sosit 
dr. Abdallah Yafi, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri al ’ Libanului. 
Reluînd surse autorizate siriene, agen
ția France Presse relevă că vizita 
fostului premier libanez urmărește li
chidarea tensiunii existente între Da
masc și Beirut.

★

CAIRO 6 (Agerpres). — Președin
tele Nasser a ținut joi seara un 
discurs în țața Adunării Naționale 
a R AU., în care s-a referit la ac
tuala situație din Orientul Apropiat 
— anunță postul de radio Cairo, re
luat de agenția France Presse. Ana- 
lizind evoluția evenimentelor din a- 
ceasta regiune a lumii, președintele 
R A.U. s-a pronunțat. in acest con
text, în sprijinul unei conferințe a- 
rabe la nivel înalt, lansînd un apel 
pentru convocarea ei.

★

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat a declarat miercuri că 
Statele Unite vor prezenta o serie 
de propuneri pentru realizarea păcii 
în Orientul Apropiat cu ocaz.ia reluă
rii, la 15 noiembrie, a convorbirilor 
dintre reprezentanții la O.N.U. al 
Statelor Unite, Uniunii Sovietice, 
Marii Britanii și Franței. Robert 
McCloskey a refuzat totuși să con
firme sau să dezmintă dacă S U.A. 
au elaborat un nou plan de pace care 
să fie prezentat la apropiatele con
vorbiri. Propunerile americane vor 
fi înaintate și lui Gunnar Jarring 
pentru a sprijini eforturile acestuia 
în acțiunea de mediere între păr 
tn conflict.

BOU®®®

Ample mișcări 
revendicative în Franța 

9

PARIS 6 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : In 
unele sectoare de activitate economi
că din Franța se înregistrează în 
aceste zile largi acțiuni greviste. Cei 
,30 OOO de salariați (cercetători, func
ționari și muncitori) de la șapte cen
tre ale Comisariatului pentru energia 
atomică au declarat joi o grevă de 
24 ore. Greviștii cer garantarea locu
lui de muncă și respectarea contrac
telor colective. Greviștii se pronunță, 
de asemenea, împotriva reducerii 
creditelor destinate cercetării știin
țifice cu prilejul discutării în Adu
narea Națională Franceză a bugetului 
pentru acest sector.

La Paris se desfășoară săptămîna 
de acțiune a muncitorilor din indus
tria metalurgică în apărarea dreptu
rilor lor sociale. Miercuri a avut, loc 
în capitală o demonstrație la care 
au participat peste 1 500 de munci
tori din trei întreprinderi ale com
paniei Dassault.

Greva muncitorilor de la Uzinele 
„Peugeot", din Saint Etienne, a in
trat în cea de a patra zi, ca urmare 
a lipsei unui progres în tratativele 
duse între reprezentanții muncitori
lor și cei ai administrației. O grevă 
în sprijinul unor revendicări econo
mice a fost deolanșată miercuri și 
de cei 1 500 de lucrători de la servi
ciile de gaze și electricitate ale ora
șului Toulouse, unul dintre cele 
importante centre industriale 
Franței.

L> numeroase localități rurale

organizate mitinguri și demonstrații 
ale țăranilor francezi împotriva pla
nului guvernamental privind rațio
nalizarea agriculturii Este vorba de 
un plan care preconizează lichidarea 
unui mare număr de gospodării țără
nești și micșorarea suprafețelor cul
tivate.

ITALIA

mai 
ale

sînt

ÎN PIAȚA COMUNĂ
AGRICOLA

Soluție
provizorie

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Co
misia C.E.E. a adoptat modalitățile 
unui nou sistem provizoriu de taxe 
vamale ce vor fi aplicate importuri
lor vest-germane pentru a contracara 
efectele reevaluării mărcii în secto
rul agricol. Acest sistem va fi valabil 
pînă la 8 decembrie, după care prețu
rile produselor agricole vest-germane 
ar urma să revină în mod automat.la 
nivelul celor comunitare, iar fermie
rilor să li se acorde compensații.

Concomitent, Comisia Pieței co
mune a autorizat Republica Federală 
a Germaniei să aplice taxe speciale 
la importurile principalelor produse 
agricole și, totodată, să acorde sub
sidii exporturilor. Nu se acordă sub
sidii la exportul fructelor și legume
lor, iar la importuri se aplică taxele 
respective numai cerealelor, produse
lor lactate și zahărului. Sistemul este 
similar ceiui folosit in perioada 
cursului flotant al mărcii.

★

BONN 6 (Agerpres). — „Cele șase 
state membre ale Comunității Eco
nomice Europene trebuie ca, la con
ferința la nivel înalt de la Haga, să-și 
fixeze drept țel precis lărgirea co
munității", a declarat în Bundestag 
ministrul afacerilor externe al R.F. a 
Germaniei, Walter Scheel. Scheel a 
atras atenția asupra urmărilor unui 
eșec al reuniunii la nivel înalt. „Dacă 
noi nu vom reuși, a spus el, să dăm 
un nou impuls politic C.E.E., vom 
avea de făcut față unor timpuri foarte 
grele..“

în cadrul lucrărilor celei de-a 21-a Adunări Generale 
a Uniunii Internaționale a Organismelor Oficiale de Tu
rism (U.I.O.O.T.), de la Dublin, Alexandru Sobaru, președintele Colegiului 

Național de Turism din România a subliniat necesitatea transformării 
„U.I.O.O. r.“ într-o organizație interguvemamentală de turism, pe baza prin
cipiului universalității, în conformitate cu rezoluția Conferinței interguvemamen- 
tale, oaie a avut loc la Sofia în luna mai a.c. Comisia regională de turism pentru 
Europa din cadrul „U.I.O.O.T." a ales în funcția de vicepreședinte al său pe Eu
gen Nicolescu, director al Oficiiilitf Niitionâl efe Turism din România.
Europa din cadrul „U.I.O.O.T." a ales "în funcția de vicepreședinte al său pe Eu-

întrevedere N. Podgornîi
- EI Numeiry. Nikolai Podgor-

nîi. președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a primit joi pe 
Gaafar Mohammed El Numeiry, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției Sudaneze, prim-minis- 
tru a) Sudanului, care a sosit într-o 
vizită în U.R.S.S. în aceeași zi, oaspe
tele sudanez a făcut o vizită lui Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice.

Regrupări și delimitări
în rîndul coaliției
guvernamentale

„Toamna fierbinte" 
italiană, dominată atit 
de elocvent de o miș
care revendicativă ce 
mobilizează milioane 
de oameni ai muncii, 
cuprinde tot mai mult 
și sfera politicii gene
rale a țării. Conduce
rile partidelor se în
trunesc cu, o frecvență 
puțin obișnuită, anali- 
zind situația creată și 
urmările ei posibile.

Intr-un comunicat 
dat publicității la 6 
noiembrie de Direcțiu
nea Partidului Comu
nist Italian se con
damnă politica patro
natului de respingere 
a revendicărilor avan
sate de sindicate, sub- 
liniindu-se, totodată, 
că „problema esenți
ală pentru orice forță 
politică cu adevărat 
democratică este aceea 
de a acționa pentru 
satisfacerea probleme
lor puse de muncitori".

In cadrul partidelor 
politice aparținînd coa
liției de centru-stînga 
s-a declanșat un ade
vărat proces de „re
examinare" a poziției 
lor. Se pornește de la 
constatarea că politica 
de centru-stînga, așa 
cum a fost concepută 
inițial, nu corespunde 
actualelor cerințe. Tot
odată, se pune 
deosebită acuitate 
problema relațiilor 
opoziția de stingă, 
deosebi cu partidul
munist, a rolului și a- 
portului acesteia în re
zolvarea unor 
me de interes 
atît la nivel 
cît și local.

avut loc o 
extraordi- 
Consiliului 

al Partidului

cu
Și 

cu 
în- 
co-

proble- 
general, 
central.

Ieri a 
reuniune 
nară a 
național 
democrat-creștin, care, 
pe lingă o serie 
chestiuni 
rice, între 
rea noului 
partidului 
național al partidului.

de 
organizato- 
care alege- 
secretar al 
(secretarul

Populația Turciei se ridică- 
în prezent, la 34 400 000 de locuitori 
— anunță Institutul de Stat pentru 
Statistică din Turcia.

In preajma „celui de-al doilea moratoriu pentru Vietnam" — anunțat 
pentru 15 si 16 noiembrie — Pentagonul a dispus, sub pretextul pre
venirii unor incidente, dislocarea in zona Washingtonului a 8 000 de 
pușcași marini. De altfel. Ministerul Justiției al S.U.A. a anunțat că 
nu va permite organizarea unui marș de masă împotriva războiului 
din Vietnam, autorizind doar un „marș simbolic". Miercuri peste trei 
sute de polițiști au pătruns în incinta institutului tehnologic din 
Cambridge (statul Massachusetts) pentru a înăbuși demonstrația stu
denților împotriva continuării războiului din Vietnam. Numeroase 
persoane au fost rănite. In fotografie : nspect de ia această demon

strație

Testul elector; 
din New Yorl
Peste 3 milioane de alegători 

fost chemați marți m fața urr 
electronice pentru a alege pe 
primar ai orașului New York, 
considerat de presa americană < 
„cel mai greu după cel de preși 
tc al S.U.A."

Actualul primar al orașului 
rie-norilor, John Lindsay, a ob 
un nou mandat, pe o perioadi 
patru api, El i, candjdat în cal 
de liberal independent, dat liin 
nu a fost susținut de propriul 
partid (republican). Cu toate ; 
tea, a înregistrat un avans net 
de adversarii săi. Au mai cam 
Mario Procaccino. reprezentind 
ticlui democrat. John Marchi. 
didat al Partidului republican, 
cmn și Rasheed Storci (Partidul 
munist), John Emanuel (Par 
socialist muncitei esc) și Paul 
toile (Partidul socialiștii muncit

Campania electorală a fost ci 
derată pe drept cuvînt o reeditai 
miniatură a campaniei din toamna 
anului trecut pentru alegerile prezi
dențiale. Au fost cheltuite mai multe

CORESPONDENȚA
DE LA C. ALEXANDROAIE

agențiile; jde presă trapsmiț:
Flaminio Piccoli, este 
în prezent demisionar), 
a dezbătut pe larg 
probleme legate de 
stabilirea conținutu
lui orientării în 
cadrul politicii de cen- 
tru-stînga. în linii 
mari, în sinul acestui 
partid se înregistrează 
două tendințe de bază. 
Una — al cărei pro
motor sînt forțele de
numite „de stingă" — 
se pronunță pentru o 
deplasare a axei poli
tice a democrației 
creștine in direcția ce
rută de „realitatea ac
tuală", precum și pen
tru o nouă majoritate 
în cadrul P.D.C., din

o 

CORESPONDENȚ  A 
DIN ROMA

DE LA N. PVICEA

parte 
con- 
gu- 

cen-

care ea să fie 
activă. Adeptă a 
tinuării coaliției 
vernamentale de 
tru-stînga, alcătuită
din reprezentanți ai 
partidelor democrat- 
creștin, socialist, socia
list unitar și republi
can, această grupa
re de forțe se pronun
ță, totuși, împotriva 
ultimatum-ului : coa
liție cvadripartită sau 
noi alegeri generale. 
L'e asemenea, aceas
tă grupare are o vi
ziune mai elastică în 
relațiile cu P.C.l. și 
opoziția de stînga, tn 
ansamblul ei. respin
ge orientarea spre 
dreapta.

Procesul de clarifi
care ce) mai avansat 
s-a produs în rîndurile 
socialiștilor (De Mar
tino), care, scoțînd în 
evidență „caracterul 
de clasă" al P.S.I., au 
eliminat o serie de e- 
chivocuri, pronunțîn- 
du-se pentru continua-

rea coaliției de centru- 
stînga în componența 
ei cvadripartită, dacă 
va fi posibil, dat a- 
vînd în vedere partici
parea la un guvern 
„bicolor" cu P.D.C., 
adoptarea unei politici 
care să vină în intîm- 
pinarea cerințelor ma
selor largi populare, 
neexcluderea apriori 
a unei colaborări cu 
P.C.l. și opoziția de 
stingă în rezolvarea 
problemelor esențiale 
ale Italiei.

Partidul socialist- 
unitar propagă aceeași 
poziție cunoscută de 
„delimitare spre stînga 
și spre dreapta' a coa
liției de centru-stînga, 
respingînd aportul co
muniștilor la regle
mentarea problemelor 
la ordinea zilei. în 
ceea ce îi privește pe 
republicani, aceștia se 
limitează la criticarea 
actualei situații de 
„neclarificare politică 
și instabilitate".

Tabloul politie ita
lian se întregește prin 
poziția consecventă a- 
doptată de către parti
dul comunist. care 
subliniind „eșecul for
mulei de centru-stînga 
ș! al politicii pe care o 
promovează", cheamă 
la întărirea unității de 
acțiune a forțelor de 
stînga laice și cato
lice, la demascarea și 
izolarea tendințelor de 
dreapta, la realizarea 
unei majorități în par
lament și pe plan lo
ca’ cu reprezentanții 
aleși ai P.C.l. in acele 
probleme esențiale
pentru îmbunătățirea 
situației oamenilor
muncii, pentru o po
litică de progres so
cial și de inițiative pe 
plan internațional. O 
poziție similară adoptă 
și Partidul socialist 
italian al unității pro
letare și Mișcarea so
cialiștilor autonomi

în urma convorbirilor de 
la Sofia între delegațiile 
guvernamentale ale B. P. 
Bulgaria și R. D. Vietnam, 
au fost semnate acorduri cu privire la 
schimburile de mărfuri și de plăti 
pe anul 1970 și de acordare de către 
R. P. Bulgaria a unui credit pe termen 
lung pentru livrări de mărfuri și de 
obiective complexe. De asemenea, la 
Havana a fost semnat un acord pri
vind ajutorul economic acordat de 
Cuba R. D. Vietnam și schimbul de 
mărfuri între cele două țări pe anul 
1970.

Marea Britanie va răs
punde pozitiv notei guver
nului Libiei Privind Începerea ur
gentă de negocieri în vederea retra
gerii trupelor britanice și a lichidării 
bazelor militare din această țară, a de
dai at miercuri la Londra un purtător 
de cuvînl al Foreign Office-ului. El 
a precizat că, în cadrul acestei tra
tative, va fi discutată și problema li
vrărilor de armament de către Anglia 
guvernului de la Tripoli.

0 întrevedere consacra
tă conflictului dintre Irak și 
Iran privind estuarul Shatt El Arab 
a avut loc la Amman între ministrul 
de externe al Iordaniei, Abdel Moneim 
Rifții, și ambasadorul Iranului la Am
man, Mansour Kadry. Pînă în prezent, 
a declarat ministrul de externe iorda
nian la sfîrșitul convorbirii, s-a reali
zat un progres însemnat în eforturile 
desfășurate în direcția acceptării dc 
către cele două părți de a se așeza 
la masa tratativelor.

Planul unei încercări de 
lovitură de stat în Argenti
na, Pus 'a ca'e de un 8ruP de mili
tari în frunte cu generalul Edgardo 
Uriburu, comandantul Corpului de ar
mată, a fost dejucat, în cursul săp-

tămînii trecute, relevă revista argen- 
tineană „Analisis". Revista menționea
ză că între generalul Alejandro La- 
nusse, comandantul forțelor armate ar- 
gentinene, și generalul Uriburu au 
existat de mai multă vreme neînțele
geri, care amenințau să ia forme vio
lente.

La Palatul Culturii și Știin
ței din Varșovia a avut loc ver
nisajul ■ unei expoziții de carte 
românească. Expoziția a fost 
deschisă de K. Rusinek, ad
junct al ministrului culturii și 
artelor din R.P. Polonă. Au par
ticipat directori de edituri, scrii
tori și oameni de cultură și 
artă, ambasadori și membri ai 
corpului diplomatic. Au fost 
prezenți T. Petrescu, ambasa
dorul României la Varșovia, și 
V. Svreinu, director al Editurii 
pentru literatură universală.

La teatrul „Lucernaire", din 
Paris, a avut loc miercuri sea
ra premiera piesei „Iona“, a 
scriitorului român Marin Sores- 
cu. in interpretarea lui Roland 
Husson și in regia lui Radu 
Penciulescu. Piesa a obținut in 
1968 Premiul pentru dramatur
gie decernat de Uniunea Scrii
torilor din România. Ziarul 
„Combat" publică o avancroni
că, in care prezintă publicului 
francez opera lui Marin Sores- 
cu, mentionînd că numele lui 
este deja cunoscut aici din An
tologia poeziei române, apărută 
!n 1968 la Paris, sub conducerea 
poetului Alain Bosquet.

Inundațiile din sudul Tai- 
landeî continuă să provoace victime 
într-o serie de provincii. La Bangkok 
se apreciază că actualele inundații sînt 
cele mai grave suferite de Tailănda 
în ultimii II ani.

Guvernele R.S.F. Iugo
slavia și Republicii Ecuador 
au hotărît să ridice reprezentantele lot 
diplomatice la rangul de ambasade.

Un comunicat oficial pu
blicat la DaCCa (capitala Pa
kistanului de Est) anunță că autori
tățile au hotărît să mențină starea ex
cepțională decretată în acest oraș, în- 
trucît miercuri noaptea s-a produs o 
nouă explozie care a provocat moar
tea unei persoane și rănirea alteia. în 
legătură cu acest incident, precizează 
comunicatul, au fost arestate 19 per
soane.

Cei trei astronauți ameri
cani care au real>zat programul „A- 
pollo-11" și-au încheiat miercuri lun
gul turneu întreprins prin mai multe 
țări ale lumii. Ei au vizitat 29 de 
orașe din 22 de țări. La întoarcerea 
la Washington au fost întîmpinati de 
președintele Richard Nixon, care le-a 
mulțumit atît pentru istorica lor călă
torie în Lună, cît și pentru acest turneu 
în jurul lumii, ce contribuie la o mai 
mare înțelegere între popoare.

„Evanghelia după 
Defregger" (Căpitanul 
negru) este titlul u- 
nui film pe care re
gizorul italian Oswal- 
do Civirani îl reali
zează in prezent in lo
calitatea Filetto. Aici, 
la 1 iunie 1944 au fost 
asasinați 17 italieni de 
către o subunitate a

trupelor hltleriste. Cel 
care a ordonat acest a- 
sasinal este aceeași 
persoană cu episcopul 
Matthias Defregger 
din Miinchen. După 
cum a declarat regi
zorul italian, filmul 
urmează să fie „un 
document istoric și să

reprezinte o căutare 
sinceră a adevărului". 
El a informat că De
fregger va fi prezen
tat pe pelicule ca ofi
țer SS-ist și că popu
lația din localitatea 
Filetto participă cu 
entuziasm la elabora
rea filmului.

milioane de dolari, din care numai 
Lindsay a pus la dispoziția meca
nismului de propagandă în favoarea 
sa 1,7 milioane. S-au organizat sute 
de mitinguri, dineuri, recepții, tur
nee prin toate cartierele orașului, 
însoțite de ansambluri artistice și 
fanfare, ținîndu-se, bineînțeles, sea
ma de preferințele locuitorilor fie
cărui cartier în parte in întocmirea 
repertoriilor programelor artistice. In 
încercarea de a-și mări popularitatea, 
Procaccino și Marcbi au vizitat nu
meroase magazine și chiar locuin
țele alegătorilor.

Par, dincolo de tam-tam-ul specific 
campaniilor electorale americane, a- 
ceastă campanie a fost animată de o 
mare diversitate de opinii în pro
blemele administrative, financiare și 
chiar politice ale marii metropole. 
Principalele teme în jurul cărora s-a 
axat propaganda electorală au fost 
lichidarea criminalității, care, după 
cum au arătat ziarele și cu această 
ocazie, a atins în New York pro
porții îngrijorătoare, a discriminării 
rasiale, problema locuințelor, șoma
jului etc. Organizațiile populației de 
culoare, comasată in Harlem. au 
cerut alegătorilor negri să boicote
ze alegerile, în semn de protest îm
potriva neprezentârii de către prin
cipalii 3 candidați a unor programe 
concrete de acțiune privind proble
mele care preocupă în cel mai înalt 
grad populația săracă și de culoare 
a orașului.

Pe plan politic, campania electo
rală a fost dominată de problema 
numărul unu a Americii — înce
tarea imediată a războiului din Viet
nam. Candidatul John Lindsay și-a 
sporit considerabil șansele ca ur
mare a poziției sale de soli
daritate deplină cu acțiunile tine
retului american, care cere retra
gerea imediată a tuturor trupelor 
S.U.A. din Vietnam, pentru a se da 
posibilitate acestui popor să-și ho
tărască singur soarta. Printre ac
țiunile sale concrete care s-au bucu
rat de aprobarea a milioane de ți
neri din întreaga țară a fost or
dinul dat, în calitatea sa de primar, 
ca în New York, în ziua de 15 oc
tombrie. ziua moratoriului, drapelul 
național al S.U.A. să fie arborat în 
berna pe toate clădirile orașului, în 
semn de doliu pentru cei ce și-au 
dat viața intr-un război nedrept, 
dezaprobat dc- poporul american.

Victoria candidatului Partidului li
beral independent, asupra candidați- 
lor partidelor democrat și republi
can, apare, potrivit unor observatori 
politiei, drept semnificativă, ea con
stituind totodată un avertisment pen
tru cele două mari partide politice 
ale Americii și up test asupra 
preocupărilor și dezideratelor po
porului american.
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