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COD AL EDUCAȚIEI PARTINICE, 
AL MODULUI DE A TRĂI

Șl MUNCI IN CHIP COMUNIST
Cum se îmbină criteriile eficienței 
economice cu cele de ordin social 
în îmbunătățirea repartizării forțe
lor de producție pe teritoriul țării?

Timp de trei zile s-au desfășurat, Ia in-' 
ceputul acestei luni, lucrările plenarei C.C. al 
P.C.R., consacrată dezbaterii și adoptării Pro
gramului P.C.R. pentru Îmbunătățirea acti
vității ideologice, ridicarea nivelului general 
al cunoașterii și educația socialistă a mase
lor, pentru așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste.

Expunerea amplă, cuprinzătoare, de cute
zătoare perspectivă, prezentată in fața plena
rei de tovarășul Nicolae Ceaușcscu, expunere 
care constituie o elocventă analiză dialectică, 
științifică a realităților materiale și spirituale 
ale țării, a schimbărilor din viața internațio
nală, a fost intimpinată cu un viu interes, cu 
deplină aprobare de participant la plenară, 
de întregul nostru popor. Analizînd activita
tea politico-ideologică și educativă, stabilind 
măsurile necesare în vederea îmbunătățirii 
acestei munci, ridicării ei la nivelul cerințe
lor noii etape de dezvoltare in care a intrat 
țara noastră, a uriașelor schimbări din lu
mea contemporană, plenara din 3—5 noiem
brie poate fi considerată CA UN ÎNALT FO
RUM DE CLARIFICARE A UNOR PRO
BLEME DE O IMPORTANȚA EXCEPȚIO
NALA PENTRU AFIRMAREA PRINCIPII
LOR SOCIALISTE ȘI COMUNISTE IN 
VIAȚA POPORULUI NOSTRU. Clarificarea

cu exigență și principialitate comunistă a 
unor probleme de fond privind organizarea 
activității ideologice și politice de masă, de
finirea direcțiilor majore ale programului de 
educație socialistă, contribuțiile profunde, 
creatoare la definirea modului cum trebuie 
ințeles ce Înseamnă a fi comunist, marxist- 
lcninlst, reafirmarea cu claritate a principii
lor ce caracterizează politica externă a par
tidului și statului nostru — politică pătrunsă 
de spiritul concepției materialist-dialectice, 
propunerile privind organizarea întregii vieți 
sociale pe baza principiilor eticii și echității 
socialiste, măsurile pentru sporirea rolului 
școlii ca factor principal de instruire și edu
cație a tinerei generații, consacrarea sarcinii 
de lărgire a orizontului de cunoștințe al ma
selor, orientările date creației cultural-artis- 
tice chetnată să slujească formarea omului 
nou, îmbogățirea vieții spirituale a poporu
lui, precum și elaborarea unor principii fer
me privind intensificarea participării Româ
niei la schimbul mondial de valori cultural- 
artistice — iată, sintetizată problematica ma
joră dezbătută și elucidată de această plenară 
ce va rămîne ca o dată memorabilă in isto
ria partidului nostru.

Desigur, așa cum s-a apreciat și la plenară, 
această operă de consolidare în întreaga noas
tră viață a principiilor eticii și echității socia

liste este o lucrare vastă, realizarea ei presu
pune străbaterea unui drum greu și de dura
tă. Dar aceasta va fi, este pe deplin posibil de 
înfăptuit. Realizarea mărețului program de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate — in care in mod organic este cuprinsă 
educația socialistă — este un ideal concret al 
întregului popor, un ideal ce se va îndeplini, 
pentru că în fruntea poporului se află P.C.R., 
al cărui rol, a cărui autoritate au crescut cu 
fiecare an, a cărui unitate de fier stă garan
ția drumului nostru sigur, cutezător către 
viitor.

Masele largi de oameni ai muncii au ur
mărit cu interes lucrările, dezbaterile plena
rei. în conștiința fiecăruia s-a clădit adine 
mindria pentru faptul că partidul pune in 
fața întregii națiuni un asemenea program 
de lucru, că plenara a cerut să crească 
rolul comuniștilor in viața poporului, să se 
realizeze atragerea mai hotărîtă și mai largă 
a maselor populare la întreaga activitate de 
conducere a societății, dezvoltarea și lărgi
rea democrației socialiste, pornind de Ia fap- 

I tul că socialismul nu poate fi dccît rodul ac
tivității conștiente a întregului popor.

Plenara Comitetului Central a dat o nouă 
și puternică expresie adeziunii totale față de 
liniile directoare ale politicii externe și față 
de întreaga activitate desfășurată pe plan in
ternațional de partidul și statul nostru.

Documentele plenarei C.C. al P.C.R., hotă- 
rirea adoptată cu acest prilej au fost intim- 
pinate cu aprobare deplină de comuniști, de 
toți oamenii muncii. Pentru fiecare dintre 
noi, ideile din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din cuvintul rostit la încheierea 
lucrărilor plenarei, concluziile acesteia sinte
tizate in hotărirea adoptată, constituie un 
îndreptar al activității de zi cu zi.

„DESIGUR, PARTIDUL NU ESTE O NO
ȚIUNE ABSTRACTA. EL ESTE FORMAT 
DIN OAMENI, ȘI DE FELUL CUM MUN
CESC ȘI SE COMPORTA MEMBRII SAl 
DEPINDE ȘI FELUL DE A FI AL PARTI
DULUI'', s-a spus Ia plenară. Sînt cuvinte 
care îndeamnă la înaltă răspundere și exi
gență partinică.

Așa cum atestă și numeroasele scrisori so- 
siie la redacție, ecourile surprinse de repor
terii noștri, programul adoptat de ple
nară este considerat de fiecare om al muncii 
drept • programul propriei deveniri spi
rituale. Iată de ce există toate motivele de 
a cultiva sentimentul certitudinii comu
niste, iată de ce acest program va fi înfăp
tuit spre binele și prosperitatea spirituală a 
întregului nostru popor. Pentru că steagul 
veșnic viu pe care-1 urmăm cu permanentă 
și înflăcărată dăruire este PARTIDUL CO
MUNIST ROMAN!

în spiritul prețuirii acordate 
muncii si echității sociale 5 3

Nu sînt maestru al cuvîntului, nici 
măcar maistru în atelier ; sînt un 
simplu muncitor, șef al unei echipe 
de montori. Cu toate acestea cred, 
sînt convins, că atît maeștrilor cuvin- 
tului cît și nouă oamenilor simpli, de 
rînd, mai mult ca oricînd ne revine 
datoria — în spiritul documentelor 
din iulie și al plenarei C.C. al P.C.R., 
ale cărei lucrări s-au încheiat zilele 
trecute — să devenim pentru noi în
șine și pentru cei din jur maiștri în 
modelarea conștiințelor, în formarea 
omului nou.

Am urmărit, zi de zi, cu deosebit 
interes, prin intermediul presei, des
fășurarea lucrărilor plenarei Comi
tetului Central al partidului. De alt
fel, problemele supuse dezbaterii, 
nouă ne erau cunoscute încă din iu
lie a.c., cind au apărut documentele 
programatice elaborate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Așa că acum ne-a 
fost mult mai ușor să înțelegem pro
funda semnificație și însemnătatea 
deosebită pe care a avut-o înscrierea 
pe ordinea de zi a plenarei a unei a- 
semenea probleme cum este cea a 
educației comuniste, a ridicării con
științei socialiste a maselor. După 
ce am citit cu întreaga echipă cu- 
vîntările rostite de secretarul gene
ral al partidului la lucrările plenarei 
ne-am spus cu deosebită satisfacție 
si cu sentimente de profundă recu- 

istință : documentele elaborate,
,oa Cerile care au avut loc referin- 

..u-se la om, la modul lui de a gîn- 
di, dovedesc umanismul partidului 
nostru, sînt pătrunse de căldură și 
omenie, de înaltă principialitate co
munistă.

Desigur, în aceste momente îmi 
este greu să-mi adun toate gîndurile 
în cîteva rînduri. Din mulțimea as
pectelor care ne-au reținut atenția, 
făcind o retrospectivă a propriei noas
tre activități, ne este mai la înde- 
mînă să ne referim la o latură a pro
blemelor puternic subliniată în dezba
teri. Mă refer la faptul că munca a 
fost tratată așa cum se cuvine, așa 
cum simțim noi, ca o datorie de o- 
noare, cetățenească, pentru propă
șirea patriei și formarea omului nou. 
Nu numai experiența mea de munci
tor în uzină din anul 1949, dar și a 
celorlalți tovarăși ai mei, tineri sau 
mai vîrstnici, ne-a învățat că mun
ca, munca cinstită te formează ca 
om, îți dă satisfacția rostului în 
lume, satisfacția de a fi util socie
tății, îți dă sentimentul demnității.

Ne-au mers la inimă cuvintele to
varășului Ceaușescu cind spunea să 
facem din zicala românească „a fi om 
de omenie" o zicală nouă : „a fi co
munist de omenie". în înțelesul nos
tru a fi comunist, înseamnă foarte 
mult. Și calitatea aceasta cu care se 
înnobilează omul iși trage seva tot din 
muncă. Echipa noastră este formată 
din 16 oameni. Este o echipă omoge
nă, puternică, puternic sudată, aș zice 
o familie disciplinată, cu oameni co- 
recți și respectuoși. Rînd pe rînd, ti
nerii s-au integrat în formația noas
tră de lucru — și aproape jumătate 
din oamenii echipei au sub 25 de ani. 
Hotăritor în formarea convingerilor 
tinerilor, în sădirea sentimentului de 
abnegație și de respect pentru mun
că, de devotament pentru colectivul 
din care fac parte este exemplul 
personal al celui de alături. N-aș 
putea concepe ca eu să nu fiu pri
mul în muncă, să nu pun mîna unde 
este mai greu, să nu fiu punctual.

Uzina noastră pregătește în școala 
profesională un eșalon de 2 000 de 
vlăstare. Sînt multe probleme pri

vind formarea acestor tineri ; edu
carea lor în spiritul idealurilor co
muniste este un proces migălos, ex
trem de delicat și comportă din 
partea noastră, a comuniștilor, răs
pundere și pasiune. Pentru formarea 
lor multilaterală va trebui să-i as
cultăm mai atent, să le descifrăm 
tainele interioare, să le fim părtași 
și la bine și la greutăți, influențîn- 
du-i. ajutîndu-i, găsind la timp cuvîn- 
tul potrivit pentru depășirea unor 
greutăți vremelnice. Echipa noastră 
n-a capitulat în fața celor recalci
tranți și n-a avut nici un „rebut" 
uman.

M-am referit mai pe larg la cli
matul din colectivul nostru de 
muncă pentru că am convingerea că 
procesul de educare comunistă, de 
formare a omului nou, apt să facă 
față exigențelor actuale, de aici înce
pe și aici se desăvîrșește. Iar în apli
carea riguroasă a programului de dez
voltare a conștiinței socialiste aceste 
nuclee umane au un rol hotărîtor. 
Pentru întronarea pretutindeni a mo
ralei comuniste au pledat strălu
cit lucrările recentei plenare. Avem 
în fața noastră nu numai un 
program de construcție materială 
bogat, ci și un program de calificare 
umană, de formare a conștiințelor 
pe măsura vremurilor noastre socia
liste, a idealurilor noastre comu
niste, Stă în puterea noastră ca, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
să îndeplinim un asemenea program. 
Și îl vom îndeplini.

Ștefan CAȘMIR 
muncitor montor, 
membru al Comitetului de partid 
de la Uzina de mașini electrice 
din București
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tral, care atît în ceea ce privește 
pregătirea, durata și participarea 
activă la dezbateri, cit și in ceea ce 
privește problematica, importanța și 
consecințele ei, poate fi asemuită cu 
o conferință națională sau cu un con
gres al partidului, va intra în istoria 
partidului nostru, în istoria modernă 
a societății și patriei noastre ca una 
din cele mai înflăcărate și mai no
bile pledoarii pentru frumusețea 
omului, pentru dreptul la frumusețe 
pe care îl are omul societății noastre, 
pentru apărarea și consolidarea aces
tui drept atotcuprinzător, pentru în
țelegerea lui ca îndatorire fundamen
tală a comuniștilor din România.

Momentul în care secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se ce
lor din sală și întregului popor, a- 
dresîndu-se sufletelor și conștiințelor 
noastre, incurajindu-ne romantis
mul cel mai curat și visurile cele 
mai generoase ale adolescenței, mo
mentul în care a formulat norma 
fundamentală de conduită : „a fi co
munist de omenie", mi se pare mo
mentul de sinteză a întregii plenare, 
mi se pare expresia concentrată a 
unei întregi politici, a unui întreg 
program, mi se pare că definește 
înseși sinceritatea și adevărul so-

Constantin CHIRIȚĂ

(Continuare in pag. a II-a)

Oreația noastră — 
cel mâi cuprinzător răspuns 

înălțător ului apel
Și cu prilejul recentei plenare, ca 

in atîtea alte rinduri, am simțit ne
voia să rostesc cu glas tare un ade
văr izvorit din adincul ființei și gîn- 
dirii mele : da, are dreptate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în absolut tot ce 
spune, iar prețioasele sale îndrumări 
răspund — cu strălucita limpezime și 
putere dialectică a unei minți clar
văzătoare. profund preocupate de 
prezentul și viitorul României în 
contextul lumii contemporane — unor 
necesități adînci ale realității noas
tre socialiste.

M-a impresionat cu deosebire 
reafirmarea cu și mai multă forță de 
către secretarul general al partidu
lui a îndemnului lansat încă in „te
zele din iulie" de a respinge cu ho- 
tărîre orice atitudine de ploconire 
servilă, mic-burgheză față de tot ce 
vine de peste hotare, fie că este va
loros sau nu. Cu deplină îndreptățire 
subliniază tovarășul Ceaușescu noci
vitatea pe plan etico-educativ a men
talității „bonjuriștilor de modă nouă". 
care strîmbă din naș cu aroganță în 
fața fenomenului de creație românesc 
— de multe ori, o spun în deplină 
cunoștință de cauză, net superior 
produselor similare străine — și, în 
același timp, sînt gata să adopte, 
fără spirit critic, niște „semiglorii" 
de fabricație superficială, dintre a- 
celea în care abundă „piața" străină. 
Vreau să spun răspicat că această ati
tudine a fost dintotdeauna privită 
de autenticii oameni de știință și cul
tură din țara noastră ca străină de 
interesele dezvoltării științei noas
tre, incompatibilă cu autentica dem
nitate a savantului și creatorului.

Știința noastră a avut și are cu ce 
să se mindrească în fața străinătă
ții. Firește, aceasta nu înseamnă

— cum a subliniat și secretarul ge
neral al partidului — că noi închidem 
ochii la ce e bun și folositor peste 
hotare, că ne închistăm în propria 
noastră găoace : nu, noi sintem des
chiși și receptivi la orice dialog 
creator, dar de pe poziția fermei con
vingeri că, în schimbul spiritual din
tre națiuni, nu sintem niște rude 
sărace, ci parteneri egali în drepturi.

N-aș vrea să închei fără a mai- a- 
dăuga ceva pentru cei care se „pa- 
mează" după nu știu ce „condiții 
ideale" existente altundeva pentru 
creația științifică ; pretutindeni — o 
știu din proprie experiență, căci am 
lucrat în tinerețea mea și in labora
toare din străinătate — omului de 
știință i se cere muncă, muncă și iar 
muncă dacă vrea să realizeze cu a- 
devărat cbva important și folositor. 
Nu condițiile creează știința, ci capa
citățile, cunoștințele, priceperile și 
talentele oamenilor. Desigur, condi
țiile îi pot favoriza progresul, iar în 
această privință statul nostru face e- 
forturi considerabile, materializate în 
realizări de notorietate mondială.

Trebuie să spun, în încheiere, că 
n-am încercat de mult o satisfacție 
atît de mare ca aceea pe care am a- 
vut-o citind aceste cuvinte din expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Mare este acel popor care se stră
duiește să dea cel mai mult civiliza
ției și cauzei păcii in lume. Tocmai 
acestui țel ii consacră energia, talen
tul și forța creatoare poporul nostru 
care, făurindu-și propriul viitor fe
ricit, contribuie la făurirea zilei fe
ricite de miine a umanității".

Acad. Miltiade FILIPESCU

O trăsătură constantă a politicii partidului nostru este îmbinarea 
proporționalității în dezvoltarea armonioasă, pe ramuri a economiei 
naționale cu amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, ceea ce conferă industrializării socialiste un rol esen
țial în progresul multilateral al județelor țării. Prin aceasta se asigură 
LICHIDAREA RAMINERII IN URMA, ACUMULATA DE-A LUN
GUL ISTORIEI, ÎN DEZVOLTAREA UNOR JUDEȚE, A DISPRO
PORȚIILOR CARE MAI EXISTA ÎN REPARTIZAREA TERITORIALA 
A FORȚELOR DE PRODUCȚIE, INTENSIFICAREA CREȘTERII ECO
NOMICE ȘI SOCIAL-CULTURALE A TUTUROR JUDEȚELOR ȚARII 
— unul din obiectivele principale ale actualului cincinal. Concret, cum 
se îmbină, în acest proces de durată, considerentele de eficiență eco
nomică cu criteriile sociale, legate de necesitatea ridicării județelor 
și localităților mai puțin dezvoltate, accelerării progresului lor eco
nomic și social ?

În concepția partidului nostru, DEZVOLTAREA TUTUROR JUDE
ȚELOR TARII SE ASIGURA ÎN PRINCIPAL PRIN INVESTIȚII, 
PRIN IMPLANTAREA DE NOI OBIECTIVE ȘI RAMURI DE PRO
DUCȚIE PE TERITORIUL LOR. Bunăoară, la sfîrșitul cincinalului, 
industria constructoare de mașini va fi prezentă in 37 de județe. Dar 
îmbunătățirea repartizării forțelor de producție nu constituie un scop 
în sine, ci se circumscrie imperativelor eficienței economice. Este ilu
zoriu să se creadă că, prin noile obiective și ramuri de producție, ridi
cate în toate județele, s-ar reproduce structura industriei de pe ansam
blul țării. Repartizarea rațională a forțelor de producție nu înseamnă și 
pici nu trebuie să însemne o repartizare uniformă. în această operă 
vastă, de largă perspectivă, partidul nostru are permanent în vedere 
necesitatea de a asigura valorificarea superioară a potențialului econo
mic al României, fructificarea efectivă, la un înalt nivel, a resurselor 
materiale și umane, existente in fiecare zonă a țării.

Aplicîndu-se practic această orientare profund științifică în îmbu
nătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție, în dirijarea și 
cheltuirea fondurilor de investiții, IN MULTE JUDEȚE SE VOR ÎN
REGISTRA, ÎN ACTUALUL CINCINAL, RITMURI ANUALE MEDII 
DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI NET SUPERIOARE MEDIEI PE 
ȚARA — de 11—12 la sută. Față de această medie, ritmurile anuale de 
creștere a producției globale industriale vor fi în județul Olt — de 
26.9 Ia sută, în județul Sălaj — de 23,9 la sută, în județul Vîlcea — de 
.23,4 la sută, în județul Bistrița-Năsăud — de 20,3 la sută. La sfîrșitul 

. cincinalului, ca urmare. a dezvoltării economice, vor putea fi con- . 
semnate SCHIMBĂRI SUBSTANȚIALE ÎN GRUPAREA JUDEȚELOR 
ȚARII DUPĂ POTENȚIALUL LOR INDUSTRIAL. Edificatoare sînt, 
în acest sens, următoarele calcule : dacă în 1965 existau 14 județe care 
realizau o producție globală industrială în valoare de pînă Ia 2 miliarde 
lei, în 1970 numărul lor a scăzut (a 5, pentru ca în 1975 să rămînă doar 
un singur județ cu o asemenea valoare a producției industriale ; în 
același timp, numărul județelor cu o valoare a producției globale 
industriale de peste 10 miliarde Iei a crescut de la 3, in 1965, la 8, în 
1970 și va ajunge la 15, în 1975. In actualul cincinal vor fi continuate 
în ritm susținut DIVERSIFICAREA 'INDUSTRIILOR DIN JUDEȚE, 
depășirea „tiparelor" tradiționale în dezvoltare. în județe cum sînt 
Covasna, Ialomița și Teleorman, de pildă, se va extinde sau se va 
dezvolta puternic industria constructoare de mașini, iar în județele 
Maramureș, Vrancea și Ilfov industria ușoară, mai puțin prezentă pînă 
acum, va cunoaște o importantă afirmare economică.

ÎMBUNĂTĂȚIREA repartizării teritoriale a forțelor 
DE PRODUCȚIE VA DETERMINA VASTE CONSECINȚE NU NUMAI 
PE PLAN ECONOMIC, DAR ȘI SOCIAL. Un asemenea proces asigură 
în mod direct folosirea mai judicioasă a forței de muncă și ridicarea 
nivelului de trai al populației județelor țării intrate tot mai profund 
în circuitul industrializării socialiste. In acest sens, în actualul cinci
nal, ÎN MULTE JUDEȚE VA CREȘTE PONDEREA FORȚEI DE MUNCA 
SALARIATE. Așa, de pildă, în județul Tulcea, numărul de salariați 
la 1000 de locuitori va spori de Ia 209 in 1970 la 257 în 1975, iar în 
județul Covasna — de la 229 la 250. Asemenea creșteri ale numărului 
de salariați sînt deosebit de importante pentru ridicarea nivelului de 
trai, știut fiind faptul că ATRAGEREA ÎN ACTIVITĂȚI INDUSTRIA
LE A POPULAȚIEI DIN AGRICULTURA VA DETERMINA MUTAȚII 
CALITATIVE ÎN ANGRENAJUL VIEȚII NOASTRE SOCIALE, CU 
IMPLICAȚII DIRECTE ȘI IMPORTANTE ASUPRA PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII SOCIALE, A VENITULUI NAȚIONAL, A CONDI
ȚIILOR DE VIAȚA. Nu întimplător vor apărea noi centre industriale 
puternice — cum sînt Alexandria, Tulcea, Zalău, Vaslui, Titu, Rimnicu 
Sărat — iar numărul județelor cu peste 40 la sută populație urbană se 
va mări de la 13 în 1970, Ia 20 în 1975.

Preocuparea susținută a partidului nostru pentru ridicarea la o 
viață economică înfloritoare a tuturor județelor țării corespunde pe 
deplin politicii naționale, marxist-leniniste, a Partidului Comunist 
Român, în sensul că, în acest fel, se consolidează baza economică pen
tru manifestarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor țării — 
egalitate concretizată efectiv pe plan social, pe planul condițiilor de 
viață, al posibilităților de instruire și de valorificare a capacităților 
și aptitudinilor tuturor oamenilor muncii.

Dr. Dumitru CIUCUR 
K__________________________________ J
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în zilele de 4, 5, 6 și 7 
noiembrie, Ia toate chioșcu
rile din Capitală și din țară, 
ziarele se epuizau din pri
mele ore. Grupuri de cetă
țeni s-au strîns în fața pa
nourilor, în fabrici, școli, 
facultăți, la sate, pretutin
deni unde erau afișate texte 
și extrase din 
rea tovarășului 
Ceaușescu. Emisiunile des
pre plenară aie radio-tele- 
viziunii, ca și emisiunile 
stațiilor locale și uzinale 
de radioamplificare au în
registrat un record numeric 
de public. Se semnalează 
numeroase inițiative pentru 
ștudierea documentelor 
plenarei, pentru transpu
nerea în viață a marelui

expune- 
Nicolae

program educativ elaborat 
de partid. Reporterii și co
respondenții „Scînteii" s-au 
deplasat într-o serie de 
mari unități — uzine, in
stitute de învățămînt, coo
perative agricole etc. — 
pentru a înregistra primele 
reacții în ceasurile ce au 
urmat publicării documen
telor. Iată cîteva din im
presiile culese de e>.

Prima noastră sarci 
nă : studierea ma 

relui program

— Disdedimineață aștep
tam la chioșc să cumpăr 
un ziar.

— Nu sînteți abonat ?
— Ba da, ne răspunde 

tov. Emil Varvara, tehni
cian la F.M.U.A.B. (Fabrica 
de mașini-unelte și agrega
te București), dar in fabri
că ziarele se aduc abia spre 
prînz. Or, eram nerăbdător 
să citesc expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Sînt responsabilul stației de 
amplificare și am luat mă
suri pentru a face cunos
cute primele capitole ale 
expunerii încă din prime
le ore ale zilei de 3 no
iembrie. La toate cele 170 
de difuzoare din fabrică 
am transmis o serie de re
zumate și de răspunsuri ale 
propagandiștilor noștri la 
întrebări puse de munci-

tori, legînd problemele 
noastre de tezele generale 
ale marelui program edu
cativ elaborat de partid. 
Desigur, e abia un început. 
Ne aflăm în fața unui mare 
program, de durată, care 
pretinde din partea noastră 
o muncă de durată, o efi
ciență calitativă, de pro
funzime, în spiritul pe 
care-1 imprimă conducerea 
partidului nostru. Acum, în 
primele ore și zile, am stă
ruit asupra 
agitatorice.

Pe aleile 
apărut afișe 
se, cu scurte citate, extra
se din expunerea secreta
rului general al partidului. 
Arătîndu-le reporterului

cîtorva acțiuni
fabricii au și 
proaspăt scri-

nostru, un propagandist de 
la F.M.U.A.B., tov. Dumi
tru Anghel, spunea :

— Sînt 
punderea pe care am pri
mit-o, ca 
semnarea 
care au muncă de propa
gandiști nu înseamnă însă 
că restul membrilor de 
partid ar fi scutiți de a- 
ceastă nobilă obligație. 
Fiecare comunist trebuie șă 
se considere și un propa
gandist : din clipa în care

mîndru de răs-
propagandist. De- 

unor tovarăși

Sergiu FĂRCAȘAN 
și corespondenții 
„Scînteii”

(Continuare în pag. a II-a)

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCII DIN ALBANIA

TIRANA
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 30-a aniversări a întemeierii Parti

dului Muncii din Albania, Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român vă adresează dumneavoastră și, prin dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii albanezi un salut frățesc și cele mai 
cordiale felicitări.

Crearea în urmă cu trei decenii a Partidului Muncii din Albania, 
în focul luptelor grele împotriva fascismului și reacțiunii, a marcat un 
moment de însemnătate istorică în viața întregului popor albanez. Lupta 
plină de abnegație a maselor populare, condusă de partidul clasei mun
citoare, pentru eliberarea națională și socială, a fost încununată de 
succes la 29 noiembrie 1944. Poporul frate albanez a înfăptuit, în anii 
care au trecut de la victoria revoluției populare, sub conducerea Parti
dului Muncii din Albania, profunde transformări înnoitoare în viața 
societății.

Comuniștii, întregul nostru popor se bucură din toată inima de 
realizările remarcabile obținute de poporul albanez pe calea edificării 
socialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Albania, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Albania se vor dezvolta 
pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, spre bi
nele ambelor noastre popoare, în interesul luptei Împotriva imperialis
mului, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu prilejul acestei sărbători vă adresăm dv., comuniștilor, poporului 
frate albanez, urări de noi succese în opera de înflorire a Albaniei 
socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român
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Fiu devotat al clasei noastre muncitoare 
și al poporului român, militant de seama 

al mișcării comuniste
O strălucită fundamentare 
a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru

Vom face din fiecare scoală 
un puternic centru 

de educație socialistă
Ca propagandist comunist doresc 

să exprim adeziunea mea totală la 
tezele teoretice și la măsurile prac
tice cuprinse în substanțiala expu
nere a secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în fața recentei plenare 
a Comitetului Central, deplina satis
facție față de lucrările acesteia, care 
au încununat, de fapt, cea mai lar
gă și mai bogată în conținut dezba
tere care a avut loc vreodată în 
partidul nostru pe problemele ideo
logice și educative. Doresc să relie
fez o caracteristică — după opinia 
mea — dominantă a modului în care 
abordează conducerea partidului a- 
ceste probleme esențiale, de a că
ror justă rezolvare depinde însuși 
mersul nostru înainte pe calea con
strucției socialiste. Este vorba de 
•spiritul profund înnoitor, de viziu
nea dialectică, revoluționară cu care 
Comitetul nostru Central și, în mod 
pilduitor, , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se apleacă atent asupra 
realității, studiază legile generale 
obiective ale dezvoltării sociale și 
le aplică creator la condițiile speci
fice țării noastre. Aceasta derivă, 
în chip logic, din însăși atitudinea 
adînc științifică, novatoare pe care 
o manifestă partidul nostru față de 
esența învățăturii care-i orientează 
activitatea, practica revoluționară — 
filozofia marxist-leninistă —, din 
faptul că vede în ea nu o culegere 
de dogme, de precepte imuabile, 
osificate, ci o călăuză în acțiune, ea 
însăși perfectibilă, aptă de dezvol
tare, de îmbogățire.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a ilustrat magistral prin
cipiile profund științifice, pătrunse de 
spiritul marxism-leninismului crea
tor, ale politicii externe a partidului 
și statului nostru. Totodată, ea a a- 
dus o contribuție de mare importanță 
la dezvoltarea bazei teoretice a aces
tei politici. Noi înțelegem acum și 
mai bine punctul de vedere al parti
dului în problemele nodale ale con
temporaneității, cum sînt problemele 
relațiilor dintre statele socialiste, 
dintre partidele comuniste, proble
mele luptei antiimperialiSte, asigu
rării securității europene, dezarmării, 
consolidării păcii în lume. De altfel, 
viața, practica — criteriul suprem al 
tezelor teoretice — au adus în ultimul 
timp noi confirmări justeții și rea
lismului politicii externe a partidu
lui nostru, demonstrînd că aceasta se 
află în permanență pe linia intere
selor popoarelor, a cursului progre
sist al istoriei. Tocmai pozițiile juste 
și verificate de viață ale partidului, 
activitatea sa dinamică în slujba so
cialismului și păcii, a idealurilor îna
intate ale omenirii atrag aprobarea 
fierbinte de care se bucură din 
partea poporului nostru, prețuirea pe 
care și-a dobîndit-o în rîndurile for
țelor progresiste de pretutindeni 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făuritor și militant activ 
pentru realizarea în practică a aces
tei politici.'

în spiritul internaționalismului pro
priu partidului nostru, plenara 
a dat glas sentimentelor de prie
tenie și solidaritate față de țările so
cialiste frățești, față de partidele co
muniste și muncitorești, hotărîrii 
ferme de a contribui în continuare la 
întărirea unității mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțelor an- 
tiimperialiste. Plenara a exprimat 
voința partidului și țării noastre de 
a milita în continuare pentru dez
voltarea relațiilor cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza principiilor indenen- 
denței și suveranității naționale, a 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. Relevînd însemnătatea unor 
recente acte pozitive intervenite în 
viața internațională, ca rezultat al 
creșterii forțelor socialismului și pro
gresului, plenara a relevat hotărîrea 
țării noastre de a acționa și în viitor 
pentru un curs pașnic al evenimen
telor, pentru triumful realismului în 

viața internațională, printr-o contri
buție cit mai substanțială la cauza 
destinderii și consolidării păcii, a 
afirmării drepturilor popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta.

Profunda și lucida analiză, critică 
și autocritică,. făcută stadiului activi
tății politice avind ca țel înnobilarea 
profilului etic al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, români și 
de alte naționalități, care trăiesc și 
muncesc înfrățiți în patria socialistă 
comună, constituie pentru învăță- 
mîntul de partid, pentru întreaga 
muncă de pregătire ideologică un 
adevărat ghid, un program complex, 
prioritar și continuu, de activitate. 
Suflul înnoitor al acestui program, 
atmosfera tonică, de efervescență 
politică pe care a declanșat-o în 
toate domeniile activității sociale au 
permis parcurgerea, în intervalul 
scurt care a trecut de la adoptarea 
planului de măsuri inițiate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primilor 
pași pe un drum trasat cu deose
bită vigoare și claritate partinică, 
comunistă. Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului în expu
nerea amplă rostită la deschiderea 
recentei plenare, sîntem abia la în
ceputul acestui drum. Avem de par
curs multe stadii de acum înainte, 
înarmați cu optica superioară, de 
largă perspectivă ideologică, ce se 
desprinde din lucrările plenarei C.C. 
al P.C.R., vom face totul pentru tra
ducerea întocmai în viață a progra
mului educativ al partidului. Este 
o mare cinste, o obligație supremă 
pentru fiecare propagandist comu
nist.

Prcî. ANȚAL Imre
propogondist, M:ercurea Ciuc

Literatura noastră 
sub semnul eticii comuniste
(Urmare din pag. I)

cialismului nostru : rod al întîlnirii 
fericite' și necesare dintre valorile 
nemuritoare ale ideologiei marxist- 
leniniste și valorile cele mai 
distinse și mai durabile ale istoriei 
și spiritualității poporului nostru.

Ii mulțumim din inimă tovarășului 
Nicolae Ceausescu pentru ■ inițiativa 
sa de a imprima dezbaterilor acest 
înalt caracter etic și pentru stăruința 
sa de a determina această dominantă 
etică de-a lungul întregii plenare.

In momentul istoric pe care-1 
străbate țara noastră, această ple
nară, documentele care, au precedat-o 
și cele care au rezultat au darul 
să descopere și să lumineze înțe
lesul cel mai inalt al socialismului : 
OMUL. Alături de manifestele so- 
cial-economice pentru socialism, cele 
care au fundamentat construcția so
cialismului în România și dezvoltarea 
sa ca structură ireversibilă, iată-ne 
de astă-dată în fața unui manifest 
deosebit, dedicat în întregime uma
nismului socialist, orbului societății 
socialiste, idealurilor pe care el tre
buie să le întruchipeze, relațiilor pe 
care el trebuie să le stabilească, 
neapărat, cu societatea nouă, socia
listă. Aici găsim mai întîi importanța 
cu adevărat istorică a plenarei Co
mitetului Central, care ne-a revelat 
necesitatea unei ample și profunde 
activități spirituale, sub semnul celei 
mai înalțe etici, sub semnul celei mai 
înalte generozități, în stare să du
bleze activitatea social-economică. la 
fel de dreaptă și generoasă, știut 
fiind că socialismul nu poate fi decit 
rezultatul acestei uniuni.

Este un salt de calitate în activi

Bogăția și profunzimea ideilor că
lăuzitoare pe care le cuprinde expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — 
și care fac din ea, cum se subliniază 
în hotărîrea plenarei, documentul ce 
stă de acum înainte „la baza întregii 
activități de educare a omului nou, 
multilateral dezvoltat, constructor 
conștient al socialismului și comu
nismului" — vizează fiecare domeniu 
al vieții noastre, fiecare colectiv de 
muncă, fiecare membru al societății 
socialiste. Există însă domenii care 
își găsesc cu deosebire, în această 
cartă a educației socialiste, o 
inepuizabilă sursă de îndrumări 
menite să lumineze fiecare pas al 
înaintării noastre spre viitor : prin
tre ele, ca om care lucrez în învăță- 
mînt de mulți ani, mă bucur să aflu 
la loc de frunte școala, căreia se
cretarul general al partidului ii atri
buie un rol primordial în marea o- 
peră întreprinsă de partid pentru 
ridicarea conștiinței întregului po
por. E o menire care ne onorează, 
dar, în același timp, ne dă un înalt 

-sentiment al răspunderii, în raport 
direct cu importanța națională a 
programului pe care sîntem chemați 
să-I traducem în viață.

Am discutat nu o dată în zilele 
plenarei cu colegii mei din corpul 
didactic al liceului „Mihail Sado- 
veanu" și am remarcat faptul că toți 
fără excepție — membri și nemem

tatea societății noastre, și orice om 
cu conștiință și ideal trebuie să în
țeleagă importanța momentului și să 
se solidarizeze net și declarat cu el. 
Cu atît mai mult scriitorii, care nu 
pot trăi, nu pot crea și supraviețui 
fără să culeagă fiorii și sinceritatea 
vieții din jurul lor. Entuziasmul a- 
cestor zile, credințele revitalizale in 
frumusețe și dreptate, idealismul și 
romantismul, hotărîrea unui întreg 
partid de a bara la orice nivel aten
tatul la etică și siluirea frumuseții, 
toate acestea sînt asemeni unor fiori 
care ne amintesc masa de scris și 
multe, foarte multe foi albe față de 
sumedenia de acte eroice și generoase 
din jur. '

.Este clipa cînd și noi, scriitorii, tre
buie să ne înțelegem menirea și ac
tivitatea sub semnul acestei etici a- 
flată la baza activității întregului 
partid. Trebuie să ne considerăm co
muniști și cetățeni cu răspundere, 
care se pot dezbăra de uimiri și șo
văieli neprincipiale, de anumite con
vulsii egoiste, cînd e vorba de hotâ- 
rîri înalte de partid, care privesc co
lectivitatea, matca, patria, viitorul. 
Poate că niciodată n-am simțit mai 
sincer necesitatea unui angajament. 
Luăm sau nu luăm parte, cu toată 
ființa noastră, la acest efort de cali
tate și frumusețe care se pune în 
fața întregii țări ? Sîntem comuniști, 
am aderat voluntar și conștient la 
programul Partidului Comunist Ro
mân — apa vie a dreptății, egalității 
și frumuseții umane. A urma apelul 
partidului înseamnă, astăzi, a fi în 
armonie cu etica elementară și cu 
destinul nostru de scriitori comuniști, 
fii demni și vrednici ai poporului ro
mân. 

bri de partid — sînt profund pătrunși 
de dimensiunea socială și etică a 
sarcinii ce ne incumbă. Ne apare cu 
deosebită limpezime — în lumina re
centei expuneri — că, indiferent ce 
materie predăm, fie matematică, fie 
geografie, fie fizică, fie chimie, fie 
limbi străine, nu ne putem considera 
cu îndatoririle îndeplinite dacă ne 
mărginim doar să transmitem cu
noștințele de specialitate și nu ne a- 
ducem contribuția la modelarea con
științei socialiste a elevilor. în de
finitiv, însușirea vie a principiilor și 
normelor etice ale societății noastre
— mă refer îndeosebi la cultul mun
cii, ca valoare morală fundamentală
— nu constituie obiectul limitat, în
gust, de strictă specialitate, al unei 
singure „materii”. „Trebuie să facem 
din fiecare unitate școlară — subli
niază pe drept cuvint tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu — un puternic 
centru de educație in spirit socialist 
și comunist a copiilor și tinerilor". 
Iar acest lucru e valabil și pentru 
fiecare lecție, pentru fiecare oră de 
învățămînt : să ajungem la o aseme
nea măiestrie pedagogică îneît, după 
fiecare lecție, fie că a fost de științe 
exacte, fie de științe umaniste, ele
vul să plece îmbogățit nu numai cu 
noi cunoștințe, dar și cu o mai adincă 
înțelegere a rosturilor omului în co
lectivitatea socialistă, cu o mai pro
fundă angajare lăuntrică, cu un mai 
adine interes pentru îndatoririle pe 
care va trebui să le ducă la îndepli
nire în calitate de cetățean al Româ
niei socialiste. în telul acesta școala 
își va realiza cu adevărat misiunea 
încredințată de partid de a șlefui a- 
devărate caractere. în spiritul tradi
țiilor progresiste ale poporului nos
tru și al înaltelor exigențe ale socie
tății socialiste pe care o edificăm.

Gîndindu-mă la aria largă a pro
blemelor abordate în cadrul plenarei, 
aș vrea să mai subliniez, un lucru pe 
care îl consider deosebit de impor
tant : noi, slujitorii școlii, avem de 
reflectat profund și de încorporat în 
munca noastră nu numai îndrumările 
ce privesc nemijlocit învățămîntul, | 
ci și întreg ansamblul ideilor de mare | 
forță educativă rostite de la tribuna ■ 
plenarei. Nu putem rămine indife- | 
renți, bunăoară, față de chemarea se
cretarului general de a duce o luptă 
acerbă, intransigentă împotriva men
talităților vechi, de esență burgheză 
sau mic-burgheză, împotriva spiritu
lui individualist, a manifestărilor de 
căpătuială, a tendinței de a duce o 
viață de lux prin cîștiguri ilicite, a 
necinstei, minciunii, carierismului.

Programul de educație socia
listă adoptat de Comitetul Cen
tral, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ne privește — pe 
noi, oamenii școlii — integral, in 
absolut toate compartimentele sale. 
Iar satisfacția cu care l-au primit 
profesorii și învățătorii din întreaga 
țară, hotărîrea lor de a-1 traduce ne- 
întîrziat în faptă vie demonstrează 
că e un program care răspunde de
plin nu numai necesităților stringen
te ale societății noastre, dar și aspi
rațiilor lor celor mai fierbinți.

Prof. Mircea BALDOVIN 
directorul liceului
„Mihail Sadoveanu“-București ■

Se împlinesc 70 de ani de la naș
terea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
fiu credincios al clasei muncitoare, 
al poporului român, militant revolu
ționar de seamă. al partidului nostru 
și al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Viața. întreaga 
sa activitate revoluționară au fost in
disolubil legate de lupta eroică a 
Partidului Comunist Român, expo
nentul fidel al intereselor vitale ale 
poporului, conducătorul încercat al 
luptei sale pentru eliberarea socială 
și națională, pentru făurirea orîn- 
duirii noi, socialiste pe pămintul 
României.

Născut la 8 noiembrie 1.901, la
Bîrlad, intr-o familie muncitorească, 
Gh. Gheorghiu-Dej a cunoscut de
copil mizeria și exploatarea la care 
era supus proletariatul in condițiile 
regimului burghezo-moșieresc. Nevoit 
să muncească de la virsta 
de 11 ani, s-a angajat mai 
întîi ca ucenic în diferite 
fabrici, uzine, calificîndu-se 
ca muncitor electrician.

încă din tinerețe, în 
condițiile puternicului avint 
revoluționar pe scare l-a cu
noscut mișcarea muncito
rească din țara noastră la 
sfîrșitul primului război 
mondial, el s-a înrolat în 
mișcarea muncitorească, 
participînd la acțiuni de 
luptă în rîndurile munci
torilor din Valea Trotușului. 
în perioada următoare, a 
activat în cadrul organiza
ției sindicale din Galați, 
fiind ales în conducerea 
sindicatului de la Atelie
rele C.F.R .

însuflețit de dorința de a 
se consacra în întregime 
luptei pentru victoria cau
zei clasei muncitoare, pen
tru împlinirea înaltelor i- 
dealuri de libertate și pro
gres ale poporului. Gh. 
Gheorghiu-Dej intră, in 
anul 1930, în rîndurile Par
tidului Comunist Român.

în perioada crizei econo
mice din 1929—1933, sub 
conducerea avangărzii sale 
marxist-leniniste, Partidul 
Comunist Român, clasa 
muncitoare din țara noastră- 
s-a afirmat cu pregnanță 
ca cea mai înainta lă torță a so
cietății în apărarea independen
ței și suveranității României, a drep
turilor și libertăților democratice, 
împotriva pericolului fascist. Eroicele 
lupte ale diferitelor detașamente ale 
clasei muncitoare — muncitorii ce
feriști, petroliști, mineri, metalur- 
giști etc — au exprimat în mod grăi
tor spiritul combativ al clasei, noastre 
muncitoare, capacitatea . Partidului 
Comunist- Român de a . organiza și 
conduce- mari bătălii de clasă. La 
ampla activitate desfășurată de P.C.R 
pentru organizarea și conducerea lup
telor muncitorimii ceferiste, o contri
buție însemnată a adus Gh. Gheor
ghiu-Dej, împreună cu alți mili- 
tanți. Ales la Conferința pe țară 
a lucrătorilor ceferiști din martie 1932 
ca secretar al Comitetului Central 
de acțiune, și conducînd, din însărci
narea conducerii partidului, activita
tea acestui comitet, el a participat 
nemijlocit la organizarea luptei cefe
riștilor. Procesele intentate de guver
nanți conducătorilor luptelor munci
torești din 1933 au fost transformam 
de partidul comunist intr-o tribună 
de demascare a caracterului anti
popular. reacționar al regimului 
burghezo-moșieresc. Prin glasul iui 
Gh. Gheorghiu-Dej și al celorlalți 
fruntași ai muncitorimii ceferiste și 
petroliste, aflați pe banca acuzaților, 
a răsunat răspicat chemarea adresată 
de Partidul Comunist Român mase
lor largi muncitoare de a continua 
curajos lupta împotriva exploatării 
capitaliste, pentru apărarea dreptu
rilor și libertăților democratice, pen
tru condiții mai bune de trai, pentru 
apărarea independentei și suverani
tății naționale.

Condamnat la 12 ani muncă silnică, 
Gh. Gheorghiu-Dej. a fost deținut în 
diferite închisori — Jilava, Văcărești, 
Craiova, Ocnele Mari, Arad, Dof- 
tana. Caransebeș și în lagărul de la 
Tg. Jiu. în 1935. pe cînd se afla în 
închisoare, Gh. Gheorghiu-Dej a fost 
cooptat ca membru în C.C. ai P.C.R. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, care activau în cea mai 
adîncă ilegalitate, închisorile au de
venit adevărate școli de călire revo
luționară, unde s-au format cadre o- 
țelite de militanți comuniști.

în anii grei ai dictaturii militaro- 

tasciste, cînd țara noastră a fost a- 
servită Germaniei naziste și tîrită 
în război alături de aceasta, Parti
dul Comunist Român a organizat re
zistența antifascistă a poporului. în 
condițiile adincirii crizei regimului 
antonescian,. ale loviturilor zdrobi
toare date de Armata Sovietică arma
telor fasciste, cînd se contura tot mai 
limpede posibilitatea ridicării între
gului popor la lupta pentru elibera
rea țării, activul de bază al parti
dului — în rindul căruia un rol în
semnat a avut Gh. Gheorghiu-Dej 
— a elaborat planul de acțiune în 
vederea răsturnării prin forță a 
dictaturii militaro-fasciste, scoaterii 
României din războiul antisovietic și 
alăturării ei coaliției antihitleriste. 
Partidului Comunist Român îi re
vine meritul nepieritor de a fi con
stituit nucleul principal, dinamizator.

al forțelor naționale patriotice din 
România care au înfăptuit cu succes 
insurecția națională antifascistă din 
august 1944.

Victoria insurecției armate din 
august 1944 a deschis perioada 
acelor mari bătălii sociale în care 
masele largi populare, în frunte cu 
clasa muncitoare, și-au afirmat 
hotgrît voința de a asigura în- 

,■ făptuirea unor profunde transformări 
in viața economică și socială. în a- 
ceastă nouă etapă, Partidul Comunist. 
Român, credincios misiunii sale is
torice, s-a afirmat în mod strălucit 
ca singura forță politică în stare să 
organizeze și să conducă lupta mase
lor largi pentru imprimarea unui 
curs progresist dezvoltării societății 
românești. Linia politică, strategia 
și tactica pe baza cărora au acționat 
partidul comunist, forțele demoCra-- 
tice în întreaga perioadă a revolu
ției populare au fost rodul gîndirii 
colective a activului de partid a lui 
Gh. Gheorghiu-Dej și a altor tova
răși care au avut un rol important 
în conducerea partidului și statului 
nostru.

Din însărcinarea partidului, Gh. 
Gheorghiu-Dej a preluat, in noiem
brie 1944, conducerea. Ministerului 
Comunicațiilor și Lucrărilor Publice, 
fiind .primul ministru muncitor în is
toria politică a României.

După ce valul luptei populare a 
impus la 6 martie 1945 instaurarea 
primului guvern cu adevărat demo
cratic din istoria țării, în care clasa 
muncitoare avea rolul precumpănitor, 
în fața partidului s-a pus sarcina 
elaborării unui program al evoluției 
economice și sociale imediate și de 
perspectivă, care să călăuzească efor
turile poporului pentru consolidarea 
puterii populare și desfășurarea mai 
departe a procesului revoluționar. A- 
cestor sarcini le-a răspuns Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român din octombrie 1945. Ra
portul politic al Comitetului Central 
* fost prezentat de Gh. Gheorghiu- 
Dej, care, după Conferința Naționa
lă, a fost ales secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în anii care au urmat, dezvoltarea 
neîntreruptă a procesului revoluțio
nar a dus la înlăturarea monarhiei, 
la cucerirea întregii puteri politice 

de către clasa muncitoare și aliații 
ei. Devenind adevăratul stăpin al des
tinelor sale, poporul- muncitor a pășit 
cu insuflețire, sub conducerea parti
dului, la infăptțiirea sarcinilor revo
luției socialiste. Un rol hotărîtor în 
realizarea misiunii proletariatului de 
clasă conducătoare in revoluția și 
construcția socialistă l-a avut unifi
carea, la Congresul din februarie 
1948, a P.C.R. cu P.S.D., intr-un sin
gur partid, construit pe temelia prin
cipiilor ideologice și organizatorice 
ale marxism-leninismului — Parti
dul Muncitoresc Român. Congresul 
l-a ales pe Gh. Gheorghiu-Dej ca 
secretar general al Comitetului Cen
tral al partidului.

îndeplinind timp de două decenii 
sarcina de prim-secretar al C.C. al 
P.C.R. ales la Congresele al VII-lea 
și a] VIII-lea și investit cu inalte 

funcții pe linie de stat : 
președinte al Consiliului de 
Miniștri intre anii 1952— 
1955, iar din 1961 pinâ la 
încetarea sa din viață, la 19 
martie 1965, președinte al 
Consiliului de Stat, Gh. 
Gheorghiu-Dej a adus o 
contribuție de seamă Ia 
elaborarea și aplicarea poli
ticii partidului de industria
lizare a țării și de coopera
tivizare a agriculturii, de v 
făurire a economiei socia
liste unitare, de dezvoltare 
a culturii socialiste, de ridi
care a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Gh. Gheorghiu-Dej a fost 
un exponent al politicii ex
terne consecvent internațio
naliste a partidului și sta
tului nostru, de strinsă prie
tenie, alianță și colaborare 
cu toate țările socialiste, de 
întărire a unității sistemu
lui mondial socialist și a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, de 
sprijinire a dreptului tutu
ror popoarelor la dezvolta
rea liberă, de sine stătă
toare, de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare cu toate 
statele, pe temelia princi
piilor independenței și su
veranității naționale, egali
tății în drepturi, neameste
cului în treburile interne, 

avantajului reciproc.
In aprecierea obiectivă a activității 

lui Gh. Gheorghiu-Dej nu se poate 
insă ignora faptul că lui îi revine o 
mare răspundere pentru o serie de 
abuzuri și ilegalități, pentru persecu
tarea și reprimarea unor activiști de 
partid — ceea ce a provocat daune 
partidului și societății noastre. Anali- 
zînd cu principialitate comunistă 
aceste fenomene negative din trecut, 
Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968 a dezvăluit cauzele care le-au 
generat, a reabilitat pe cei ce 
suferiseră pe nedrept și a adoptat o 
serie de măsuri menite să asigure 
stricta respectare a legalității socia
liste, să facă imposibilă producerea 
sau repetarea unor asemenea feno
mene în viitor.

Criticind aspectele negative ale ac
tivității lui Gh. Gheorghiu-Dej, parti
dul nu diminuează însă meritele sale 
remarcabile, aportul său la victoria 
revoluției și construcției socialiste. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Raportul prezentat 
la Congresul al X-lea al parti
dului — „atît în anii ilegalității, in 
închisoare, dar mai cu seamă după 
eliberare ci a jucat un rol de frunte 
în partid și în stat. Timp de 20 de 
ani, ca prim-secretar al Comitetului 
Central al partidului, Gheorghiu-Dej 
a ocupat un loc de seamă in întreaga 
activitate de făurire a socialismului; 
partidul, poporul dau o înaltă apre
ciere muncii sale".

La aniversarea nașterii lui Gh. 
Gheorghiu-Dej, poporul nostru cin
stește memoria sa prin muncă plină 
de abnegație pentru perfecționarea 
activității sale constructive pe 
toate planurile, pentru transpunerea 
în viață a mărețului program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, care va ridica 
România pe trepte mereu mai înalte 
ale civilizației socialiste. întregul 
popor urmează neabătut partidul co
munist, convins că numai sub con
ducerea sa încercată își va putea 
împlini cele mai înalte năzuințe de 
libertate, bunăstare și progres, își- va 
făuri viitorul luminos pentru care au 
luptat și năzuit fierbinte atîtea ge
nerații de luptători revoluționari.

Gh. ZAMFIR

(Urmare din pag. ()

AI

a apărut hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.R., fiecare mem
bru al partidului are obli
gația statutară de a fi un 
propagandist permanent al 
mărețului program de edu
cație comunistă. Prima 
noastră sarcină este acuni 
studierea și popularizarea 
marelui program, astfel ca 
prevederile lui să fie nu nu
mai cunoscute de fiecare ce
tățean al patriei, dar să și 
acționeze, cu forța trans
formatoare caracteristică 
marilor idei revoluționare, 
care animă masele. Tocmai 
astfel de idei marxist-leni
niste, impregnate de reali
tățile acestei țări, de nece
sitățile noastre sociale și 
spirituale a exprimat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
o claritate, o precizie și 
fermitate care constituie 
pentru fiecare comunist un 
înalt exemplu.

Un colocviu zilnic
Ion Anglrel, coresponden

tul nostru din Turnu Se
verin, transmite :

La chioșcurile din cen
trul orașului, după mai 
puțin de o oră, toate e- 
xemplarele ziarelor erau 
epuizate. Le-am reîntîlniț 
lîngă turbinele giganticei 
hidrocentrale, lîngă strun
guri și în școli.

— Am hotărît să organi
zăm un colocviu zilnic, ne 
spune maistrul Constantin 

Ghenciu, de la- șantierul 
naval. Venim la lucru cu 
zece mințite mai devreme 
și înainte de schimb dezba
tem problemele apărute în 
presă, ca și unele probleme 
de educație socialistă lega
te de munca noastră.

I.ucrările plenarei, expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, expunere care 
trasează magistral coor
donatele amplului program 
de educație comunistă, nu 
sînt pentru noi un docu
ment „general", ci se refe
ră la realități cu care a- 
vem de-a face zilnic în 
munca noastră. în familie, 
in întreaga viață socială.

— Ce idee principală ați 
sublinia în colocviile de pe 
șantier ?

— Un fir călăuzitor al 
expunerilor și intervenții
lor secretarului general mie 
mi se pare că este lupta 
împotriva resemnării, a pa
sivității față de fenomenele 
negative. De multe ori, prin 
fraze ca „ăștia sînt oame
nii", „așa sînt condițiile", 
unii oameni, din păcate și 
comuniști, încercau să dea 
o aparență „științifică" unei 
atitudini nerevoluționare, 
de acceptare pasivă a unor 
fenomene ca necinstea, ne
glijența, influențe străine, 
superficialitate și multe al
tele. Or, „condițiile" nu-s 
undeva pe Lună, în afara 
noastră : ele sînt în jurul 
nostru și depinde de noi să 
nu le acceptăm atunci cînd 
sînt defavorabile, să mun
cim în spirit revoluționar 

pentru a le schimba și a le 
face favorabile. în loc de 
„n-ai ce-i face", trebuie să 
întronăm mai des în munca 
noastră pe „se poate" și 
„trebuie" !

Puternic răsunet au avut 
lucrările plenarei și pe 
„șantierele" sufletului, șan
tierele de tip special ■ pe 
care le reprezintă școala. 
Tot în Turnu-Severin, la 
Liceul nr. 2, în diminea
ța zilei de 6 noiembrie 
avea loc ora de dirigenție a 
clasei a IX-a A: profesorul

„$â transformăm perspectiva în realitate vie!“
Petre Biban a închinat în
treaga oră unui dialog pa
sionant cu elevii despre ma
rele program adoptat de 
partidul nostru. La școala 
generală numărul 3, secre
tarul organizației de partid 
și directorul școlii au inițiat 
un colocviu cu cadrele di
dactice.

— Nu sînt membru de 
partid, ne-a declarat in alt 
colț de țară, în Satu Mare, 
profesorul loan Lini, dar 
e neîndoielnic că ne aflăm 
în fața unui program nu 
numai al comuniștilor : este 
un program de mare am
ploare, un program națio
nal. care vizează obligațiile 

și formația fiecărui cetă
țean al acestei țări, fiecărui 
patriot, și care este de co- 
vîrșitoare importantă pen
tru destinele națiunii noas
tre, îndeosebi pentru for
marea generației noi. Mă 
adaug milioanelor de fii ai 
patriei care în aceste mo
mente își exprimă re
cunoștința fată de con
ducătorul lor, partidul, 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru a- 
ceastă măreață cartă a 
eticii și echității în societa

tea noastră, a demnității, a 
culturii și umanismului so
cialist.

Inițiative și acțiuni
Iată, pe scurt, și alte ini

țiative și acțiuni ivite ca 
răspuns la publicarea do
cumentelor plenarei :

• în comuna Aninoasa- 
Tîrgoviște, 50 de tineri s-âu 
adunat să asculte cuvîntul 
bibliotecarei Ana Nedelcu, 
care a prezentat largi ex
trase din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
în cooperativa agricolă de 
producție s-au citit De e

chipe, in întregime, expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.R. Dis
cuțiile au fost însuflețite. 
Brigadierul Dumitru Dră- 
gan și cooperatoarea Teo
dora Chira au apreciat în 
documente accentul pus pe 
necesitatea cinstei și a 
muncii, combaterea favo
ritismului.

» Sîmbătă la prînz, la 
întreprinderea prefabricate 
din beton Doicești a avut 
loc o adunare generală de 

informare cu privire la do
cumentele plenarei. A luat 
cuvîntul și directorul între
prinderii.

o La Uzina de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște, agi
tatorii au organizat discu
ții în fața panourilor . pe 
care se afișase ■ expunerea.

a La Fabrica de confecții 
din Botoșani, comitetul de 
partid a întocmit scurte 
buletine informative — fie
care cuprinzînd ideile prin
cipale ale cîte unui capitol 
din expunerea secretarului 
general al partidului — 
transmise din oră în oră la 
stația de radioamplificare, 
în schimbul B. inginerul-șef 

a vorbit despre principiile 
eticii și echității socialiste.

• „Orizonturi" este titlul 
ciclului de expuneri, dez
bateri și simpozioane pen
tru tineret inițiat de comi
tetul județean de partid 
Vrancca. Ciclul — prevăzut 
pentru lunile noiembrie și 
decembrie în toate locali
tățile județului — a fost 
inaugurat sîmbătă 6 no
iembrie, o dată cu cuvîntul 
de deschidere rostit de tov. 
Simion Dobrovici, prim se

cretar al comitetului jude
țean de partid.

• Conferențiarul univer
sitar Gali Gyula, șeful ca
tedrei de științe sociale de 
la I.M.F. Tirgu Mureș, a 
inițiat in dimineața zilei de 
6 noiembrie o discuție cu 
studenții despre făurirea 
omului nou și hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. 
Tema principală a discu
ției a fost : „Rolul idei
lor înfățișate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
formarea omului nou". 
Fiind și director educativ, 
tov. Gall a inițiat o serie 
de discuții .individuale cu 
studenții români, maghiari 

și germani despre etica su
perioară a omului comu
nist, umanism și frăția 
naționalităților din țara 
noastră.

• în comuna Țintești, 
după terminarea cu succes 
a grosului lucrărilor, in 
timp ce sute de săteni mai 
executau pe cîmp unele lu
crări, joi și vineri curierul 
a plecat in mod special 
la Buzău pentru a cum
păra o cantitate supli
mentară de ziare. Sinteti- 
zînd discuțiile vii purtate 

între cooperatori, inginerul 
șef Dan Marinescu i-a spus 
corespondentului nostru : 
„în fiecare pasaj din ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu oamenii au gă
sit o idee care le este a- 
propiată, care este legată 
de viața, interesele și aspi
rațiile lor. In cuvintarea fi
nală am găsit cu toții o 
lecție de modestie, de dra
goste profundă față de po
por, dragoste de comunist, 
adică sentiment care se 
transformă în acțiune".

• Muncitorii forestieri 
de la îndepărtatele guri de 
exploatare Vulcăneasa, Ză
bala. Soveja. Tulnici, Greșu 

și altele (județul Vrancea) 
au cerut să se facă o cursă 
specială, astfel ca in fie
care din zilele plenarei zia
rul să le parvină pînă in 
cursul serii.

• Tehnicianul Petre Ni- 
nescu, de la C.E.I.L. 
Focșani, difuzor de car
te în cadrul fabricii, ne-a 
spus că zeci de muncitori 
— aflînd despre punctul 7 
din hotîțrîre, cu privire la 
publicarea în volum a lu
crărilor plenarei — i-au ce
rut să deschidă lista de în
scrieri și să le asigure la 
fiecare cite un volum.

• în decorul dens in fa
brici moderne al platfor
mei industriale Pipera din 
București, la „Automati
ca", reporterul „Scînteii" a 
intîlnit la comitetul de par
tid doi tineri care așteptau 
să fie confirmați ca mem
bri de partid. Stan Po
pescu, strungar : „Sint feri
cit că primirea' mea în 
rîndurile membrilor de par
tid coincide cu o perioadă 
densă și de mare însem
nătate in viața partidului 
și poporului nostru Ca 
membru al partidului, voi 
putea milita cu toate 
puterile mele pentru pro
gramul adoptat". Nico
lae Cojocaru, controlor 
de calitate : „Azi au fost 
mai puține rebuturi ; nici
odată n-au (ost atît de pu
ține. Este, cred, dovada 
unei stări de spirit. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 

demonstrat din plin rolul 
mare al conștiinței. E rîn- 
dul nostru să facem ace
eași demonstrație cu fap
tele producției zilnice".

Deasupra inițiativelor de 
moment, umblind în fabrici, 
școli, pe ogoare sau în se
diile organizațiilor de partid 
și de masă, reporterul con
stată o atmosferă studioa
să, de lucru în profunzi
me : fără a neglija reac
țiile imediate, cu caracter 
agitatoric, fără a neglija 
acțiunile ce se pot între
prinde imediat, comuniștii 

' sint preocupați de necesi
tatea unei munci în pro
funzime, detaliate în pla
nuri complexe, precise, 
care să cuprindă uriașul 
univers de probleme impli
cat în programul educației 
comuniste și al justei așe
zări a relațiilor din socie
tatea noastră. Așa cum ii 
spunea corespondentului 
nostru din Tulcea prim- 
secretarul comitetului mu
nicipal de partid, tov Ion 
Andronache :

— Sîntem la început, dar 
amplele expuneri ale to
varășului Ceaușescu și lu
crările plenarei constituie 
pentru noi chezășia că acest 
început este sănătos, sigur, 
de natură să ducă mai de
parte, la un nivel încă 
neîntîlnit, cuceririle, socie
tății noastre socialiste, să 
împlinească la un etaj su
perior obiectul și sensul 
principal al întregii munci 
a partidului nostru : omul.

*
*

ț

*

*
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RUGBI, Duminica viitoare Un derbi inedit:

Un public destul de numeros a 
asistat ieri după, amiază la derbiul 
campionatului de rugbi, derbi de 
veche tradiție, în care s-au între
cut echipele bucureștene Dinamo și 
Grivița roșie. Poate că de această 
dată caracterul partidei a fost oare
cum diferit ; nemaifiind angajați în 
lupta directă pentru șefia clasamen
tului, dinamoviștii au țintit doar să 
se reabiliteze în fața suporterilor 
printr-un joc bun în compania gri- 
vițenilor, actualii lideri, reabilitare 
cu atît mai necesară cu cit, nu mai 
departe decît acum o săptămînă, au 
pierdut pe teren propriu în fața 
echipei Știința Petroșani...

Partida de “pe stadionul Dinamo a 
arătat că cele două formații sînt în 
bună formă, că dinamoviștii ar fi 
putut obține o prețioasă victorie, 
dar că, totuși, rezultatul final de e- 
galitate este echitabil. Echitabil, 
pentru că rugbiștii grivițeni — de
zorientați oarecum în momentul 
cînd fuseseră conduși cu șase puncte 
— nu au renunțat deloc la luptă, 
însistînd cu toată energia de care 
mai erau capabili pină în ultimele 
secunde ale meciului. A fost firesc, 
deci, ca în momentul cînd au egalat 
să se bucure din plin : era minutul 
80 1

Se poate spune că ieri Dinamo a 
avut inițiativa în joc și pe tabela 
de marcaj, ca urmare a unei mai 
bune omogenități și a insistenței cu 
care (la tușă, la grămadă sau în li
nia de trei-sferturi) întreaga echipă, 
cu multe elemente tinere, a luptat 
pentru balon. Cele 9 puncte înscrise 
au fost urmarea mai întîi a prompti-

suim PiiiKW
> > >

tudinii cu care Florescu a trimis ba
lonul, prin lovitură de picior că
zută, între buturile adverse, iar apoi
— o fază extrem de frumoasă — a 
deciziei cu care tînărul Roman a 
finalizat la centru o acțiune colec
tivă a înaintașilor (transformarea n-a 
mai constituit, pentru Florescu, de
cît o simplă formalitate). Interesant 
este că, de fiecare dată, după o reu
șită a dinamoviștilor, urma replica
— cu același deznodămînt — a gri- 
vițenilor : Simion a egalat la 3, tot 
prin lovitură de picior căzută, iar 
egalarea s-a produs tot printr-o în
cercare transformată (Țibuleac a 
schimbat excelent jocul de pe mar
gine spre centru, unde Balcan — 
foarte atent și decis — a prins și a 
culcat, de asemenea, la centru, Si
mion transformînd ușor).

Terminînd la egalitate, Grivița ro
șie își păstrează poziția in clasament. 
Pe locul doi se află acum Știința 
Petroșani — care ieri a între
cut pe Universitatea Timișoara 
cu 6—0 (3—0). Intîlnirea de dumi
nică de Ia București dintre Grivița 
roșie și Știința Petroșani devine în 
acest fel și mai interesantă.

Dintre celelalte rezultate reține 
atenția doar surpriza de la Bîrlad 
(Rulmentul a învins pe Steaua cu 
16—8, după ce la pauză steliștii au 
condus cu 8—0), pentru că în rest 
gazdele au realizat victorii scontate: 
Agronomia Cluj — Politehnica Iași 
10—0 (3—0), Gloria București — 
C.S.M. Sibiu 3—0 (3—0), Sportul
studențesc București — Farul Con
stanța 14—4.

I. DUMITRIU

Surprize în 
campionatele 
de baschet

Dacă în partidele etapei a Il-a a 
campionatului masculin de baschet 
disputate simbătă seară în Capitală 
s-au înregistrat rezultate scontate, 
ieri dimineață la Galați s-a produs o 
surpriză de proporții : înfrîngerea 
formației „U“ Cluj de către Politeh
nica, cu scorul de 76—84 ! Era de 
așteptat ca Demian, Ruhring, Vizi și 
ceilalați componenți ai echipei clu
jene să-și onoreze victoria din prima 
etapă în fața campionilor. Dar alb- 
negrii au evoluat slab și nu au putut 
face față impetuozității trio-ului 
Moraru, Martinescu și Samson ce- 
dînd în final cu destulă ușurință.

în celelalte partide disputate în 
țară, victoriile au revenit fără prea 
multă dificultate gazdelor ; Mureșul 
Tg. Mureș — Voința București 87—78 
și „U“ Timișoara — Politehnica Cluj 
100—77. în clasament conduc Steaua 
și Politehnica Galați, singurele echipe 
neînvinse.

în campionatul feminin s-a consu
mat etapa a IlI-a. în afara celor trei 
pretendente la supremație (Politeh
nica, I.E.F.S. și Rapid), continuă să 
rămînă neînvinsă noua promovată 
„U“ Iași, care a realizat cea mai 
mare surpriză a etapei, dispunind 
la Oradea după prelungiri de Crișul, 
cu scorul de 41—40 1 Un alt rezultat 
neașteptat a fost înregistrat la Satu- 
Mare, unde formația locală, Sănăta
tea, a fost întrecută fără drept de 
apel de A.S.A. Cluj cu scorul de 
65—78. Cele două mari favorite 
I.E.F.S. și Rapid au obținut victorii. 
Iată rezultatele : I.E.F.S. — Voința 
Brașov 66—41 și Rapid — „U“ Timi
șoara 66—61.

La invitația președintelui Comite
tului de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Petre Blajovici, 
duminică seara a sosit la București, 
într-o vizită de documentare, o de
legație de specialiști în construcții 
din Tanzania, condusă de'John Aaron 
Mhavile, ministrul terenurilor, locu
ințelor și dezvoltării urbane.

Pe aeroportul Otopeni, se aflau la 
sosire Petre Blajovici și alți membri 
ai conducerii Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală, precum și ai întreprinderii 
„Aroconstruct".

★
Ministrul învățămîntului, Mircea 

Malița, conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România, care a participat la festi
vitățile organizate la Paris, cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări a 
UNESCO, s-a înapoiat, duminică, în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau reprezentanți ai conducerii 
Ministerului învățămîntului, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, precum și S. A. Che- 
did, directorul Centrului de informare 
al Organizației Națiunilor Unite la 
București.

★
Duminică a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Helsinki, o delega
ție militară română, condusă de ge
neral locotenent George Logofătu, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor, care va face o vizită în această 
țară.

Ofițerii români vor fi oaspeți ai 
Forțelor finlandeze de apărare.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

erau prezenți generali și ofițeri din 
Ministerul Forțelor Armate.

Au fost de față membri ai amba
sadei Finlandei la București.

*
Duminică dimineața a plecat în Re

publica Federală a Germaniei o de
legație de conducători ai unor insti
tuții de învățămînt superior din țara 
noastră, care, la invitația Conferinței 
vest-germane a rectorilor — Repu
blica Federală a Germaniei — va face 
o vizită în această țară.

Delegația română, alcătuită din 
prof. dr. docent Jean Livescu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Universității din București, 
prof. dr. docent Ștefan Pascu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Universității „Babeș Bolyai" din 
Cluj, prof. dr. ing. Suzana Gâdea, 
prorector al Institutului politehnic 
din București, și conf. dr. ing. Aurel 
Marchiș, prorector al Institutului po
litehnic din Iași, va purta discuții cu 
personalități ale vieții cultural-ști- 
ințifice din Republica Federală a 
Germaniei, în vederea stabilirii de 
colaborări interuniversitare între in
stituțiile de învățămînt superior din 
cele două țări. în același scop, vor fi 
vizitate Școala tehnică superioară din 
Stuttgart si universitățile din Frei
burg, Tubingen și Hamburg.

♦
• ERATA : în ziarul nostru de ieri, 
la pag. 9, col. 6, paragraful 3, rîn- 
durile 5—6 se vor citi corect : un pu
ternic factor de dinamizare și de 
fertilizare a activității noastre ideo
logice

A 30-a aniversare 
a Partidului Muncii din A

Florescu, cu balonul sub braj, pornește un nou atac — fază din meciul de ieri, Dinamo—Grivița roșie
Foto : Gh. Vințili

MANIFESTĂRI DEDICATE ANIVERSARII
MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

In întreaga țară au avut loc duminică numeroase manifes
tări consacrate celei de-a 54-a aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

De mîine, la Galați ACTUALITATEA LA FOTBAL
„Trofeul 
Carpați11 
pentru echipele 

masculine
• Ia start — handbaliști 

din 7 țări
• Miza competiției este 

dublă: trofeul pus în 
joc și... selecția pentru 
olimpiadă

Ediția masculină a „Trofeului 
Carpați", reunind echipe repre
zentative din 7 țări (Franța, Re
publica Federală a Germaniei, 
Iugoslavia, Norvegia, Spania, Un
garia și România), începe mîine 
după-amiază în noua și moderna 
sală a sporturilor din Galați. E- 
venimentul suscită un mare in
teres în rîndul forurilor locale 
(care au luat din vreme toate mă
surile necesare bunei desfășurări 
a competiției, asigurării unor con
diții dintre cele mai plăcute pen
tru oaspeți), ca șl în rîndul spec
tatorilor.

„Trofeul Carpați" constituie 
pentru echipele participante un 
util prilej de a verifica stadiul de 
pregătire a selecționabililor, de a 
definitiva formațiile de bază, ca 
șl tactlcile de joc în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Milnchen. 
Din acest punct de vedere este 
de observat că forul nostru de 
specialitate a stabilit ca la ma
rea competiție de la Galați hand
balul românesc să participe cu 
două formații (I și TI), pentru ca 
observarea și selecția jucătorilor 
pentru turneul olimpic (unde 
România este calificată din ofi
ciu, ca deținătoare a titlului de 
campioană mondială) să se facă 
în mod cit mai obiectiv. De altfel, 
o serie dintre handbaliștli cel mal 
cunoscuți vor apărea la Galați în 
garnitura a Il-a.

Cele opt echipe sînt împărțite 
în două grupe : A — România I, 
R.F.G., 'Franța, Norvegia ; B — 
Iugoslavia, Ungaria, Spania, Româ
nia II.

Tn prima zi, mîine de la ora 15,30, 
sînt programate în ordine urmă
toarele meciuri : lugoslavla-Rorhâ- 
nla II ; R.F.G.-Franța ; Ungaria- 
Spania ; România I-Norvegia.

★
Aseară, în sala Floreasca s-a 

disputat a doua înttlnire interna
țională de handbal dintre echipele 
de junioare ale României șt Po
loniei. Tinerele noastre handba
liste au obținut victoria cu sco
rul de 16—11 (6—4).

CEI 19...
...e vorba de membrii lotului național —, și cu antrenorii, 21 — își 

pregătesc in această dimineață bagajele pentru a se deplasa la Snagov, unde 
vor rămine pină în preziua partidei România—Cehoslovacia, de duminică, 14 
noiembrie. Programul de pregătire prevede obișnuitele antrenamente de 
păstrare a condiției fizice, precum și un joc de verificare (miercuri, pe sta
dionul „23 August", cu echipele bucureștene Flacăra roșie și Metalul). Lo
tul „tricolorilor" este alcătuit din următorii : Răducanu (Rapid) și Ghiță 
(S.C. Bacău) — portari ; Sătmăreanu (Steaua), Lupescu (Rapid), Dinu (Di
namo), Dcleanu (Dinamo), Vlad (F.C. Argeș), Mocanu (Petrolul) — fundași : 
Dumitru (Rapid), Radu Nunweiller (Dinamo). Anca (Universitatea Cluj), Vigu 
(Steaua) — mijlocași ; Dembrowschi (S.C. Bacău). lordănescu (Steaua). Neagu 
(Rapid), Năstase (Steaua), Lucescu (Dinamo), Domide (U.T.A.). Dobrin (F.C. 
Argeș).

O ȘTIRE PENTRU RAPIDIȘTI... în campionatul englez de fotbal, Tot
tenham Hotspur, care va întîlni în optimile de finală ale „Cupei U.E.F.A" 
pe Rapid București, a repurtat o categorică victorie cu scorul de 3—0 în fața 
cunoscutei echipe Everton.

...ȘI ALTA PENTRU U.T.A. — în campionatul de fotbal al Portugaliei, 
echipa Vitoria Setubal, viitoarea adversară a echipei U.T. Arad în „Cupa 
U.E.F.A.", a cîștigat în deplasare cu 3—1, în fața echipei Leixoes.

ÎN DIVIZIA B
Seria I : Portul Constanța—Chimia 

Rm. Vilcea 2—0, Sportul studențesc— 
Metalul Plopeni 1—0, Știința Bacău— 
C.F.R. Pașcani 1—0, Dunărea Giur
giu—Metalul Tîrgoviște 0—1, Metalul 
București—Progresul București 1—1, 
Politehnica Galați—Poiana Cîmpina 
3—0, Ceahlăul Piatra Neamț—F.C. 
Galați 5—0, Progresul Brăila—S.N. 
Oltenița (amînat).

în clasament, după 12 etape, a- 
celași lider — Sportul studențesc (19 
puncte)

UN MECI OARECARE...
Mulți dintre numeroșii, spectatori 

prezenți ieri dimineață pe stadionul 
unde se. desfășura meciul Sportul 
studențesc — Metalul Plopeni re
gretau, probabil, că nu se află la 
aceeași oră pe baza sportivă unde 
se disputa întîlnirea Progresul — 
Metalul.

Desigur, cele mai multe pretenții 
le aveam de la echipa studențeas
că — veleitară la un loc în divizia 
A. Dar „unsprezecele" aliniat de 
anțrenorul Motroc a trăit ieri prin 
eforturile solitare ale „bătrînilor" 
formației : Jamaischi, în primul 
rind. Kraus. Nuțu, Rădulescu, etc. 
Aceeași echipă am văzut-o cu cîtva 
timp în urmă pe stadionul Dinamo, 
în faimoasa întîlnire cu Progresul.

și trebuie să spunem că atunci a 
lăsat o impresie mult mai bună.

în meciul de ieri dimineață te
renul i-a avantajat... pe oaspeți, 
care reușeau relativ ușor să închidă 
drumul spre poartă înaintașilor 
bucureșteni din cauza îngustimii te
renului. Victoria bucureștenilor a 
venit tîrziu (minutul 65), prin golul 
înscris de Sandu Mircea, într-o fază 
de mare învălmășeală.

V. P.

La căminul cultural din comuna 
Păulești, județul Satu-Mare, a fost 
organizată o adunare populară a 
membrilor cooperativei agricole de 
producție „Steagul lui Lenin".

Vasile Moise, secretarul comitetu
lui de partid comunal, a vorbit des
pre însemnătatea istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

A luat apoi cuvîntul N. A. Iakovlev, 
consilier al ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, care a înfățișat suc
cesele obținute de oamenii sovietici în 
edificarea societății comuniste și a ex
primat satisfacția popoarelor sovietice 
față de realizările obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului Co
munist Român. în construcția socialis
mului.

Participanții la adunare au vizionat 
filmul „Paginile trecutului", inspirat 
din lupta revoluționarilor ruși.

★
Un simpozion cu tema : „Știința, 

arta și cultura în U.R.S.S." a avut 
loc la Casa de cultură a tineretului 
din Iași. Au luat cuvîntul prof. univ. 
dr. Nicolae Calinicenco și criticul de 
artă Radu Negru. Simpozionul a fost 
urmat de proiecția filmului artistic 
„Frații Saroian".

A Xl-a Conferință 
națională a cercurilor 

științifice si-a
9 9 9

încheiat lucrările
Lucrările celei de-a Xl-a Conferin

țe naționale a cercurilor științifi
ce studențești — secția de electroteh
nică, energetică, automatică, electro
nică și telecomunicații — ale cărei 
lucrări s-au desfășurat timp de trei 
zile la Politehnica din București, au 
luat sfîrșit duminică dimineață, prin 
simpozionul cu tema „Probleme ac
tuale ale electrotehnicii".

în cadrul simpozionului, acad. Re
mus Răduleț. vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. ing. Teofil Popovici, directorul 
Institutului de cercetări termoener- 
getice, și conf. dr. ing. Marius Gu- 
ran. directorul Institutului central de 
informatică, au prezentat expune
rile • „Speciile de cercetare și efi
ciența lor", „Agregate energetice de 
putere limită" și, respectiv, „Baza ma
terială a sistemului de conducere cu 
mijloace de automatizare".

(Agerpres)

La Casa prieteniei româno-sovietice 
din Cluj a avut loc un spectacol lite- 
rar-muzical-cinematografic, la care 
și-au dat concursul scriitori și poeți, 
precum și artiști ai teatrelor și ope
relor din localitate. Au luat parte 
reprezentanți ai' organelor locale de 
partid și de' stat, personalități ale 
vieții economice și cultural-științi- 
fice, numeroși spectatori.

+
în cadrul serii de poezii revoluțio

nare, desfășurată Ia Casa de cultură 
din Miercurea Ciuc, au fost citite 
versuri ale marilor poeți, inspirate 
de istoricul eveniment. Totodată, la 
Casa de cultură din municipiul Odor- 
heiul Secuiesc, a avut loc o seară 
literară intitulată „Amintiri din oc
tombrie".

★
La Casa de cultură a tineretului 

din Iași, Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad. precum și la Casa prieteniei 
din Cluj, s-au deschis expoziții de 
fotografii înfățișînd aspecte din 
munca și viața poporului sovietic. 
De asemenea, Ia Vaslui a fost des
chisă o expoziție de carte intitulată 
„Octombrie roșu în literatură".

★ .
O gală de filme sovietice a fost 

organizată la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Oradea. Au fost pre
zentate producțiile „Trenul merge 
spre răsărit" și „în anii de încer
care"

Expuneri și simpozioane, urmate 
de filme documentare despre Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
au avut loc și la casele orășenești de 
cultură din Beius. orașul Petru 
Groza și Băile Felix.

(Agerpres)

Poporul albanez sărbătorește astăzi 
30 de ani de la crearea partidului 
comunist, denumit ulterior Partidul 
Muncii din Albania. Vlăstar al clasei 
muncitoare și al mișcării revoluțio
nare din Albania, partidul muncii își 
are rădăcinile în trecutul glorios de 
luptă al poporului albanez pentru li
bertate, independență și dreptate so
cială. în anii 1930—1940 au luat ființă 
în Albania primele grupe comuniste, 
care s-au ridicat împotriva exploata
torilor din interior și a cotropitorilor 
străini. La 8 noiembrie 1941, delega
ții grupurilor comuniste, întruniți în 
adîncă ilegalitate într-o modestă că
suță din Tirana, au adoptat hotărîrea 
creării partidului și au ales Comite
tul Central Provizoriu, în frunte cu 
tovarășul Enver Hodja.

Crearea partidului a însemnat o co
titură în dezvoltarea generală a miș
cării revoluționare din Albania. în- 
fruntînd teroarea sîngeroasă a fasciș
tilor care ocupaseră țara, partidul 
comuniștilor a organizat o dîrză re
zistență antifascistă, care s-a trans
format într-o largă mișcare de parti
zani. Mulți comuniști și-au jertfit 
viața în luptele purtate pentru alun
garea cotropitorilor de pe pămîntul 
patriei. Aceste lupte, care au luat o 
amploare tot mai mare, au fost încu
nunate de victorie la 29 noiembrie 
1944. zi de naștere a Albaniei noi.

Devenind stăpîn pe destinele sale, 
poporul albanez a înfăptuit, sub con
ducerea partidului, transformări radi
cale în toate domeniile vieții sociale, 
a obținut succese remarcabile în con
strucția orînduirii noi. socialiste. Al
bania — înainte de eliberare, țară 
cu o industrie aproape inexistentă, 
cu relații feudale dominante și bogă
țiile naturale aflate în mîinile ex
ploatatorilor străini — a devenit un 
stat socialist independent, cu o 
industrie în continuă dezvoltare și o 
agricultură colectivizată. Politica de 
industrializare promovată de partid 
s-a materializat în crearea unor ra
muri industriale necunoscute în tre
cut, cum sînt cele ale cuprului, a 
fero-nichelului, a extracției și prelu
crării petrolului. O atenție deosebită 
s-a acordat electrificării țării. Pe 
harta țării au apărut numeroase 
obiective economice ; uzina metalur
gică de la Kukes, trefileria de la 
Shkodra, termocentrala de Ia Fieri, 
uzina de produse electrotehnice din 
Tirana ș.a. Cel de-al patrulea plan 
cincinal a fost încheiat cu succes. Nu
mai în decursul său s-au construit în 
total peste 200 de obiective care au 
sporit potențialul economic al țării si 
au întărit baza materială a socialis
mului. Industria albaneză produce 
în prezent, în cîteva zile, tot atît cît 
s-a produs în această țară în tot anul 
1938.

Tn perioada celor patru planuri cin
cinale a fost defrișată și redată 
agriculturii o suprafață de 350 000 ha. 
Este semnificativ faptul că electrifi
carea satelor albaneze s-a încheiat 
spre sfîrșitul anului trecut, cu mult 
înainte de termen. în toate orașele 
țării continuă în ritm susținut con
strucția de locuințe. Progrese însem
nate s-au obținut și în domeniile în- 
vățămîhtului și culturii, ocrotirii să
nătății,. ridicării standardului de via
tă al poporului. Astăzi un albanez 
din trei, frecventează școli secunda
re ; se extinde școlarizarea obligato
rie de 8 ani.

Toate aceste realizări se datoresc 
eforturilor pline de abnegație ale 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, 
care, mobilizați și conduși de Parti
dul Muncii, lichidează moștenirea 
grea a trecutului, ridică (JatHa pe 
treptele civilizației.

Zilele trecute cel de-al VI-lea Con
gres al Partidului Muncii din Albania 
a dezbătut și aprobat directivele nou-

Filme documentare pe ecranele Capitalei
8 — 14 noiembrie 1971

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL FEMININ : Iugosla

via — România 12—9. în cea de-a 
doua zi a turneului international fe
minin de handbal, care se desfășoară 
în R.F.G., la Pforzheim, echipa Iu
goslaviei a întrecut cu scorul de 
12—9 (7—4) selecționata României, 
într-un alt meci echipa R.F. a Ger
maniei a învins cu 8—6 (5—2) for
mația Danemarcei.

HALTERE. Sovieticul Kolotkov a 
stabilit un nou record mondial. — 
Cu prilejul concursului de haltere 
desfășurat în orașul Jdanov 
(U.R.S.S.), cunoscutul campion so
vietic Aleksandr Kolotkov a stabilit 
un nou record mondial la categoria 
semimijlocie (stilul ..împins") cu 
performanța de 165.500 kg. Vechiul 
record era de 163.500 kg.

FOTBAL. Derbiul campionatului 
olandez. Ieri, echipa Ajax Amster-

dam a dispus cu 2—1 (0—0) de Fei- 
jenoord Rotterdam, prin punctele 
marcate de Swart (min. 68) și Cruyff 
(min. 75). Pentru oaspeți a înscris 
Israel (min. 87).

TENIS DE MASA. — In cadrul 
turneului afro-asiatic, care are loc 
la Pekin, selecționata feminină a 
R. P Chineze a învins cu 3—1 e- 
chipa R.PD Coreene. La masculin, 
echipa Japoniei a dispus cu 5—2 de 
echipa R.P.D. Coreene.

TENIS. — tn finala turneului in
ternational de Ia Stockholm se vor 
întîlni americanul de culoare Arthur 
A-she și cehoslovacul Jan Kodes. în 
semifinalele competiției, Kodes l-a 
eliminat cu 2—6, 6—2, 6—4 pe sud- 
africanul Cliff Drysdale, iar Ashe 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe spaniolul 
Gimeno.

Seria a Il-a: Olimpia Oradea— 
Chimia Făgăraș 3—1, Corvinul Hune
doara—C.F.R. Arad 2—1, C.S.M Si
biu—C.F.R. Timișoara 1—0, Gaz me
tan Mediaș—Vulturii textila Lugoj 
2—0, Metalurgistul Cugir—Electropu- 
tere Craiova 2—0, Minerul Baia 
Mare—Gloria Bistrița 2—1, C.S.M. Re
șița—Olimpia Satu Mare 2—0, Poli
tehnica Timișoara—Minerul Anina 
2—0.

în clasament, după 12 etape, con
tinuă să conducă C.S.M. Reșița (20 
de puncte).

MULT EFORT... PENTRU 
UN GOL

SIBIU (prin telefon, de la Viorel 
Cucu). — Stadionul „Metalul" a găz
duit ieri, pe o vreme excelentă, cea 
mai importantă partidă a seriei a 
doua a diviziei secunde: C.S.M. Sibiu- 
C.F.R. Timișoara. Prima parte a jo
cului se desfășoară în nota de domi
nare a gazdelor, care sînt pe punctul 
de a înscrie în minutul 13 prin Dră- 
goi : sibianu! strecoară un balon pe 
lingă portarul Tatar, dar extremul 
dreapta timișorean. Cimiuc. salvează 
miraculos. în minutul 40. arbitrul V. 
Pădureanu îl elimină pe sibianul Dră- 
goi in urma unui fault (fault banal, 
de joc — după părerea noastră).

Repriza secundă s-a ridicat la un 
nivel . tehnic superior. Cele două 
formații s-au angajat într-o luptă 
dîrză. Sibienii au acționat cu mai 
multă hotărîre reușind să-și creeze 
numeroase ocazii de gol, din care 
cele mai mari au fost incredibil ra
tate de Crețu, (de două ori) și de 
Constantin. Unicul gol al acestei 
partide este înscris în minutul 58, 
dintr-o fază fixă ; Schwartz execută 
un corner, balonul este disputat în 
careu de mai mulți jucători, dar 
Flichiș, atent, trimite cu capul în 
plasă I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 noiembrie. Tn țară : După o 
instabilitate ce se va resimți în cea 
mai mare parte a țării la începutul 
intervalului, vremea se va ameliora, 
în primele zile vor cădea ploi cu 
caracter local, iar în zona muntoasă 
se va semnala și ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 1 grad 
și plus 9 grade, iar maximele între 
6 și 16 grade. Dimineața, ceață lo
cală. La București : După o insta
bilitate trecătoare, vremea se va a- 
meliora din nou. Se vor semnala ploi 
de scurtă durată în primele zile. 
Vîntul va sufla potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 7 NOIEMBRIE 1971

EXTRAGEREA I :: 39 23 29 20 36
26 7 25.

EXTRAGEREA a II-;a : 18 31 38
40 13 26 23 33.

EXTRAGEREA a III -a : 2 12 43
21 26 45 7 32.

EXTRAGEREA a IV-•a : 33 18 21
1 24 43 3 2.

EXTRAGEREA a V-a : 45 1 22 35
5 29 41 32.

Fond de eîș tiguri provi zoriu :
1 628 000 lei.

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de Ia 17 noiembrie pină la 22 
decembrie : în țară : de Ia 22 noiem
brie pînă la 22 decembrie 1971, in
clusiv.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA", „ANIMAFILM" 

ȘI „BUCUREȘTI"
Lira : Vizita delegației de partid și 

guvernamentale române condusă de 
tovarășul Nicolae Ceausescu în R.P. 
Chineză : Progresul : Vizita delegației 
de partid și guvernamentale române 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. Vietnam ; Vitan : 
Vizita delegației de partid și guver
namentale române condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în R.P. Mon
golă ; Popular : Vizita președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, 
în Finlanda ; Grivița. Flamura : Vi
zita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Mehedinți : 
Miorița. Modern : Vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în ju
dețul Caras-Severin ; Festival : Ho- 
lografia ; Excelsior : Omagiu ; Bu- 
cegi : Cetăți feudale ne teritoriul pa
triei noastre : Buzesti : Umbra voi
nicului : Unirea : Oamenii acestui 
pămînt : Laromet : Pisoiul : Giulești : 
Atenție, pietoni ; Pacea : Ceasorni
cul universului : Crîngași : Peștera :

Melodia : Și noi sîntem pietoni ; 
Floreasca : Orizont științific nr. 8/71 ; 
Gloria : Culturismul : Moșilor : Vînă- 
toarea ; Cosmos : Catalizatorii ;
Doina : Regele animalelor, Sfîrșitul 
mlaștinei negre. Povestea bătrînului 
cedru. Robinson :

PRODUCȚII ALE ALTOR ȚARI
Doina: Taina se dezleagă (U.R.S.S ); 

înfrățirea : Refugiul lui Bill cel Ne
gru (R.S. Cehoslovacă) ; Drumul Să
rii : Iaje (R.S.F. Iugoslavia) ; Feren
tari : Vara printre ghețuri (U.R.S.S.); 
Volga : Chopin în Polonia (R.P. Po
lonă) ; Viitorul : Motet pentru primă
ria din Torun (R.P. Polonă) ; Munca : 
49 de bunici (R.S. Cehoslovacă) ; To
mis : Stelele Africii (U.R.S.S.) : Fla
căra : Ideea (R.P. Polonă) : Rahova : 
Monumentul lui Lenin (U.R.S.S.) ;

TIMPURI NOI (după amiază)

Filme de scurt-metraj românești în 
premieră : Două cetăți ; Asteroidul ; 
Urme pe nisip ; Sturionii și scrum
biile migratoare :

lui cincinal, care deschide Albaniei 
noi perspective de dezvoltare. Noul 
plan prevede ca pină în anul 1975 pro
ducția industrială a Albaniei să creas
că cu 61—66 la sută in raport 
cu 1970. Se vor dezvolta și moderni
za industria grea și extractivă și se 
vor construi o serie de întreprinderi 
noi. printre care un combinat side
rurgic, o rafinărie pentru tratarea 
complexă a petrolului, mari mine de 
nichel, crom, fosforiți și cărbune, hi
drocentrala de la Fierza, uzine de 
îmbogățire a minereurilor etc. Se pre
vede satisfacerea nevoilor agriculturii 
în îngrășăminte chimice și mașini a- 
gricQle. Se preconizează folosirea mai 
largă a științei și cercetărilor științi
fice în producție. Va crește nivelul 
de trai material și cultural al oame
nilor muncii de la orașe și sate. Prin
tre altele, se prevede intensificarea 
construcției de locuințe.

în ultimii ani, relațiile reciproce 
de colaborare romăno-albaneze cu
nosc o intensificare. Aceasta s-a 
reflectat și în acordul privind 
schimburile de mărfuri și plăți 
pe anii' 1971—1975 între România și 
Albania, semnat în anul acesta la 
București, în care se prevede dubla
rea volumului de schimburi între 
cele două țări, în raport cu anii 
1966—1970. Au avut Ioc, de asemenea, 
schimburi de delegații culturale și 
ale. organizațiilor obștești: Dezvolta
rea colaborării româno-albaneze co
respunde intereselor ambelor po
poare, cauzei socialismului și păcii.

Ca țări balcanice, România și Al
bania sînt vital interesate ca în 
această zonă geografică să se stator
nicească relații normale, de bună ve
cinătate. în țara noastră este apreciat 
favorabil cursul spre normalizarea re
lațiilor între țările balcanice, care 
și-a găsit expresie, între altele. în 
restabilirea relațiilor diplomatice din
tre Albania și Grecia. Răspunzînd 
unor cerințe stringente ale vieții in
ternaționale, necesității de a se re
para o nedreptate perpetuată peste 
20 de ani, Albania și România, îm
preună cu alte țări, au fost — după 
cum se știe — coautoare ale rezolu
ției pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite, în Consiliul 
de Securitate și în celelalte organis
me internaționale — rezoluție care 
a dobîndit cîștig de cauză la actuala 
sesiune a O.N.U.

Dînd expresie sentimentelor de 
prietenie ale partidului și poporului 
nostru față de Partidul Muncii și po
porul albanez, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, în telegrama 
adresată Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, sublinia : 
„Comuniștii, întregul nostru popor 
se bucură din toată inima de re
alizările remarcabile obținute de 
poporul albanez pe calea edificării 
socialiste, in dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, în ridicarea nivelu
lui de trai. Ne exprimăm convingerea 
că relațiile de prietenie frățească din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Muncii din Albania, dintre Re
publica Socialistă România și Rcnu- 
blica Populară Albania se vor dez
volta pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, spre 
binele ambelor noastre popoare. în 
interesul luptei împotriva imperialis
mului, al cauzei socialismului și păcii 
în lume".

La a 36-a aniversare a Partidului 
Muncii, comuniștii, întregul popor ro
mân adresează comuniștilor și oame
nilor muncii albanezi un salut frățesc 
și le Urează noi succese în construc
ția socialistă, in dezvoltarea și înflo
rirea patriei sale.

Ambrozie MUNTEANU
-- ---- —------------------------------—

Joi, la Radioteleviziune

VIOLONCELISTUL 

DIMITRIE MARKEVITCH
Simfonicul Radioteleviziunii 

din 11 noiembrie 1971, orele 20, 
prezintă publicului pe violonce
listul Dimitrie Markevitch a 
cărui măiestrie interpretativă a 
fost nu o dată comparată de 
către criticii de specialitate cu 
arta lui Pablo Casals și Gregor 
Piatigorsky. Acompaniat de Or
chestra simfonică a Radiotelevi
ziunii. dirijată de Emanoil Ele- 
nescu, Dimitrie Markevitch va 
interpreta concertele pentru vio
loncel și orchestră de Paul Hin
demith și Camille Saint-Săens. 
Programul va cuprinde de' ase
menea „Uvertura Festivă" de 
Dmitri Șostakovici și Rapsodia I 
de Marțian Negrea.

IlI-a) : PA9 Eliberarea (seria a
TRIA - 16,30; 20
© Vis de dragoste : 
9.30: 12,45: 16,15; 19.45 
© Mihail Strogoff :
- 8.30: 11; 13.30; 16;
© Oliver : CAPITOL 
14,30; 18.30; 20,30 
© Scoate-ți pălăria < 
FESTIVAL ‘ ‘
18,30; 21
• Mihai Viteazul ; CENTRAL 
10; 14,30; 19
© Marele premiu : LUCEAFĂRUL
- 9.30; 13; 16.30; 20
• Program pentru copil : DOINA
- 10
© Cortul roșu : DOINA
16; 19,30
© Castanele sînt bune ; SALA 
PALATULUI (3811) - 17,15: (3883) 

20 15. FAVORIT - 9.15: 11.30;
,45; 16; 18.15: 20.30, FEROVIAR 

9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 20.45
© Așteptarea : LIRA — 15.30; 
20.15 
© Romeo și Juliets : LUMINA 
9—19.30 în continuare
© Plata Roșie; AURORA — 9; 12: 
16: 19.30
© Steaua de tinichea : VICTORIA 
- 9; 11.15: 13.30: 16; 18,30; 20,45, 
GTULESTT - 10: 15,30: 17.45: 20
a Lampa lui Aladin : TIMPURI 
NOT — 9—17.30 în continuare 
zț Program de documentare 
mănesti : TTMPURI NOI 
—20,30 în continuare

SCALA

BUCUREȘTI 
18,30; 21 
- 8.45; 11.30;

cînd sărut* : 
9: 11,15: 13.30;

• Ritmuri spaniole : GRIVIȚA 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, MO
DERN - 9: 11,15: 13.30: 16: 18.30: 
20.45
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : MIORIȚA — 
17,30; 20 FLAMURA 
13.30- 16: 18,15; 20,30
© Mizerabilii (ambele serii) :
12.15, Tara nimănui — 16,30: CI
NEMATECA (sala Union)
• Vinovatul este în casă : TOMIS 
—9: 11.15: 13.30; 16; 18,15: 20.30
• Asediul : VTTAN - 16; 18: 20
© Floarea de cactus : ‘ EXCEL-
STOR - 9; 11.15: 13.30: 16;
20,30, MELODIA - 9: 11,15; 13.30; 
16: 12.30: 20.45. GLORIA — 9: 11,15; 
13,30; 18; 18.15; 20.30
© Săptămîrta nebunilor: PACEA
- 15.45; 13; 20
• Aeroportul : BUCEGI — 10: 16;
19.15. FLOREASCA - 15.30; 19
© Povestirile iui Hoffmann : 
ARTA - 15: 17.45: 20.15
© Articolul 420 : DRUMUL SĂ
RIT -16: 19.30
a Voi sări din nou peste băltoace: 
BUZESTT - 15.30: 18: 20,15
© Pe Donul liniștit (seriile I. n)- 
COSMOS - 15: 19
« Tick.. Tick.. Tick... : FEREN
TARI - 15.30; 17.45; 20
a Șansa • TNFRATTRRA ÎNTRE 
POGOARE - 15.30; 17.45; 20
® Sunetul muzicii : CRlNGAȘT
- 15 30: 19
© Cromwell : POPULAR — 16: 19 
© Brigada Diverse în alertă: RA
HOVA - 15.30: 18: 20.15
A Cermen ; PROGRESUL — 15.30: 
13; 20,15
a Omul orchestră : VIITORUL — 
16;tl8: 20
a Motodrama : VOLGA — 9,15:

16: 18,15: 20.30

17.45:

Redactor Eugen

și a nivelului

de seară.
Venitul național

18.15

20,10

20,35

21.35

22,00

13,00 Deschiderea emisiunii. Mu
zică populară cu'Maria Bu- 
taciu. Ilie Toviță (cimpoi), 
Nicolae Timofte (clarinet) si 
un grup de dansatori.

18,15 Ecranul — emisiune de In
formație și critică cinemato
grafică. © Cinecronica © A- 
nimația și copiii, @ Cartea 
de film, © Filmul istoric și 
actualitatea, 
Atanasiu.

18,45 Stop-cadru. 
Publicitate. 
1001 de seri 
Telejurnalul 
România ’75. , ___
—izvorul creșterii potențialu
lui economic 
de trai.
Documentar 
documentului.
Dionisie Șincan. 
Film serial ■ Aghiotantul 
celenței sale” (IX).

TV : Memoria 
Emisiune

Prim plan : arh. Cezar 
zărescu, președintele Uniunii 
Arhitecților din România, 
rectorul Institutului de arhi
tectură din București. Emi
siune de Carmen Du mi trese.; 
Steaua fără nume — muzică 
ușoară. Prezintă Dan Deșliu. 

22,55 Din țările socialiste. „Durres
— poarta maritimă a Alba- 
niei1* Reportaj filmat de 
Ștefan Dimitriu și Constan
tin Berteanu.

23,10 Telejurnalul de noapte.



Este dreptul fiecărei țări 
de a dispune

de resursele sale naturale 
in interesul propriei dezvoltări

• DOCUMENT ADOPTAT LA REUNIUNEA DE LA LIMA A
„GRUPULUI CELOR 77"

LIMA 7 (Agerpres). — După în
cheierea dezbaterii generale din ple- 
numul reuniunii la nivel ministerial 
a grupului „celor 77“, lucrările co
misiilor de lucru cunosc un ritm 
alert, în vederea definitivării docu
mentelor ce vor fi supuse spre apro
bare participanților. Documentul fi
șai al reuniunii, „Consensul de la 
Lima'1, este deja redactat, discuțiile 
purtindu-se în prezent asupra propu
nerii peruane de instituționalizare a 
grupului „celor 77“, a unor amenda
mente privind tratamentul preferen
țial la produsele de bază, precum și 
asupra atitudinii statelor în curs de 
dezvoltare în raporturile cu țările 
Pieței comune. într-unul dintre docu
mentele deja adoptate în comisii se 
relevă că „orice măsură sau presiuni

Deteriorarea continuă 
a situației din Bolivia

• CIOCNIRI ARMATE ÎN NORDUL TĂRII • REINTRODUCEREA 
PEDEPSEI CAPITALE

LA PAZ 7 (Agerpres). — Climatul social-politic din Bolivia a conti
nuat să se înrăutățească după lovitura de stat din luna august, care 
I-a înlăturat de la putere pe fostul președinte Juan Jose Torres.

Opoziția față de noul guvern al 
președintelui Hugo Banzer a luat 
forma unor ciocniri armate în zonele 
din nordul țării între forțele guver
namentale și adepții fostului regim. 
Zilele trecute, Torres, care a între
prins o vizită în Chile, a anunțat că 
sprijină ideea unui front de acțiune 
grupînd toate forțele ce se opun gu
vernului.

Autoritățile boliviene au instituit 
măsuri drastice, intre care și aplica
rea pedepsei capitale împotriva ace
lora ce desfășoară „activități subver
sive". Potrivit decretului de reintro-

nelul Andres Selich, care a avertizat 
că guvernul este dispus să restabi
lească „pacea, liniștea și disciplina 
cu orice sacrificii".

Apel la solidaritate adresat 
poporului cambodgian 

de către ministrul
al Guvernului Regal

PNOM PENH 7 (Agerpres). — 
Khieu Samphan, vice-prim-ministru 
și ministrul apărării naționale al 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională, comandant-șef al Forțelor 
Armate de Eliberare Națională din 
Cambodgia, a adresat un apel forțe
lor patriotice și poporului cambod
gian la solidaritate și fermitate in 
luptă, în vederea obținerii de noi vic
torii în cursul viitorului sezon uscat 
— 1971—1972 — anunță agenția A.K.I.

După ce menționează succesele în
registrate de forțele de rezistență 
populară în primele nouă luni ale 
anului în curs, apelul subliniază că 
Forțele Armate de , Eliberare din 
Cambodgia au zdrobit rezistența ina
micului și au provocat eșecul planu
lui de „pacificare", conceput de 

Ample manifestații 
de protest față de 
războiul dus de S.U.A.

in Indochina
WASHINGTON 7 (Agerpres). — In 

cursul zilei de sîmbătă, în numeroase 
orașe americane, printre care New 
York, Washington, Philadelphia, Los 
Angeles, Seattle, Huston, s-au des
fășurat mari demonstrații și mitin
guri de protest organizate de Coali
ția națională de acțiune pentru pace, 
for de coordonare a acțiunilor dife
ritelor organizații antimilitariste. 
Participanții au cerut retragerea ne- 
întîrziată a tuturor trupelor ameri
cane din Vietnam și încetarea războ
iului dus de S.U.A. în Indochina. 
Au fost, de asemenea, exprimate 
proteste împotriva măsurii guverna
mentale de „înghețare" a salariilor, 
vorbitorii arătind în cursul mitingu
rilor că, prin respectiva măsură, se 
urmărește depășirea dificultăților 
economice pe seama oamenilor mun
cii, fiind însă menținute marile chel
tuieli militare.

MONTEVIDEO

Suspendarea ziarului „II Eco“ 
-o măsură împotriva 

partidelor de stingă
• GREVĂ DE 2H DE ORE ÎN 

SEMN DE PROTEST
MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 

Personalul tuturor cotidianelor din 
capitala uruguayană a declarat o 
grevă de 24 ore in semn de protest 
împotrivș. suspendării de către gu
vern a apariției pe o perioadă de 10 
zile a ziarului „El Eco", sub motiv că 
ar fi violat măsurile speciale insti
tuite cu privire la presă.

Suspendarea lui „El Eco" acum, 
cînd pînă la alegerile prezidențiale 
au mai rămas doar 20 de zile, este 
interpretată ca o măsură împotriva 
partidelor de stînga grupate în 
„Frente Amplio", al cărei organ este 
ziarul respectiv. 

externe cu caracter politic ori econo
mic, care știrbește exercitarea deplină 
a dreptului suveran al fiecărei țări 
de a dispune de resursele sale natu
rale in promovarea dezvoltării eco
nomice și a bunăstării propriului po
por, constituie o violare în formă fla
grantă a principiilor liberei determi
nări a popoarelor și de neintervenție 
stipulate in Carta Națiunilor Unite, 
și dacă sint puse în aplicare repre
zintă o amenințare la adresa păcii și 
securității".

De finalizarea proiectelor supuse 
dezbaterii în comisii va depinde con
vocarea din nou a plenarei, ședință 
care de fapt va marca sfîrșitul celei 
de-a doua reuniuni ministeriale a 
grupului „celor 77".

ducere a pedepsei cu moartea (în 
1967, această măsură fusese interzisă 
prin constituție), sub rigorile legii se 
va afla orice persoană a cărei activi
tate este apreciată ,ca „teroristă", pre
cum și „atentatele împotriva integri
tății persoanelor guvernamentale sau 
a militarilor". Decretul amintit ur
mează declarațiilor făcute săptămîna 
trecută de ministrul de interne, colo-

apărării naționale 
de Uniune Națională
S.U.A. și de autoritățile de la Pnom 
Penh. Pe plan politic, se arată în 
apel, gruparea de la Pnom Penh tiu 
mai poate exercita controlul asupra 
populației, contradicțiile de nerezol
vat din cadrul administrației s-au as
cuțit în cel mai înalt grad, iar si
tuația economică nu încetează să se 
înrăutățească. Inamicul a suferit 
grave infringer! și pe plan interna
țional.

în același timp, forțele de eliberare 
națională înregistrează succese pe 
toate planurile. Zona eliberată cu
prinde opt zecimi din teritoriul na
țional, iar puterea populară șe conso
lidează pe zi ce trece. Frontul Națio
nal Unit al Cambodgiei se întărește, 
rîndurile sale cuprind pături din ce 
în ce mai largi ale populației, se 
menționează în apel.

In încheiere, apelul denunță ■ noile 
manevre agresive ale S.U.A. și regi
mului de la Pnom Penh, subliniind 
că poporul cambodgian luptă strîns 
unit, împreună cu popoarele frățești 
vietnamez și laoțian, împotriva duș
manului lor comun — imperialismul 
american și aliații acestuia — pen
tru obținerea victoriei finale.

IN POFIDA VALULUI DE PROTESTE

S.U.A. au efectuat experiența 
nucleară din Amchitka

AMCHITKA 7 (Agerpres). — La 
numai cinci ore după ce Curtea Su
premă a S.U.A., întrunită în ședință 
specială, a respins apelul a opt orga
nizații americane pentru protejarea 
mediului înconjurător de amînare a 
experienței nucleare subterane din 
Amchitka (Alaska), Comisia pen
tru energie atomică a anunțat 
că explozia a fost provocată la 
ora stabilită inițial (22 G.M.T.). Po
trivit agenției U.P.I., explozia nu
cleară subterană, cu o putere de a- 
proximativ 5 megatone, a fost efec
tuată Ia o adîncime de 2 km, iar pri
mul efect vizibil a fost acela al unor 
largi fisuri in pămînt, asemănătoare 
celor provocate de marile cutre
mure. Comisia pentru energie ato
mică a S.U.A. a anunțat că explozia 
s-a desfășurat în condițiile pre
văzute.

fotografia de mai sus

unei îndrăznețe acțiuni a miș- 
:ploz'e a ava- 

se poate vedea și din

După cum s-a anunțat, noua clădire a Cartierului general al N.A.T.O pen 
tru zona ibero-atlanticâ, construită la circa 15 km de Lisabona, nu a pu 
tut fi inaugurală la data stabilită, datorită 
cării patriotice de rezistență din Portugalia. O puternică ex| 
riat serios edificiul Pactului nord-atlantic, așa cum

Ministrul de externe 
al României și-a încheiat 

vizita în Turcia
ISTANBUL 7. — Trimisul special 

Agerpres, I. Badea, transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, și-a înche
iat, duminică, vizita oficială de cinci 
zile în Turcia.

La plecare, pe aeroportul Yesilkoy 
din Istanbul, ministrul român a fost 
condus de Vefa Poyraz, guvernato
rul vilayetului,* și de alte oficialități 
locale. Era prezent Ilie Tudor, consu
lul general al României la Istanbul.

într-o scurtă declarație făcută 
înainte de plecare trimisului Ager
pres, Corneliu Mănescu a subliniat 
că vizita a prilejuit ambelor părți 
exprimarea dorinței sincere de a dez
volta în continuare relațiile bilatera
le în diferite domenii de interes co
mun. fapt ilustrat și de ridicarea la 
nivel de ministru a președinției 
părților în Comisia mixtă economi
că româno-turcă. El a relevat că, în 
cursul convorbirilor, părțile au acor
dat o atenție deosebită problemelor 
securității europene și colaborării 
balcanice.

Ministrul de externe al Turciei, 
Osman Olcay, a declarat că vizita mi-

ORIENTUL APROPIAT
® încheierea convorbirilor președintelui Sadat cu mem
brii misiunii O.U.A. ® 0 nouă rundă de negocieri între 
reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei 

și ai guvernului iordanian
CAIRO 7 (Agerpres). — La Cairo 

au luat sfîrșit convorbirile dintre pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, An
war Sadat, și șefii de state ai Sene
galului, Camerunului, Nigeriei și Re
publicii Zair, aflați în capitala egip
teană in cadrul misiunii Organizației 
Unității Africane de facilitare a solu
ționării pe cale politică a crizei din 
Orientul Apropiat, anunță agenția 
M.E.N.

Cei patru președinți africani, mem
bri ai misiunii O.U.A., vor părăsi 
Cairo la 8 noiembrie, urmind ca la 
10 noiembrie să prezinte la Dakar 
Comitetului celor zece al O.U.A. ra
portul asupra discuțiilor pe care le-au 
avut cu oficialitățile israeliene și 
egiptene. Cei patru șefi de state au

agențiile de presă transmit:
Cili En-Iai, premierul Consi

liului de Stat al R.P. Chineze, Ie 
Cien-in, vicepreședinte al Comisiei 
militare, și alte oficialități chineze 
au avut convorbiri cu membrii dele
gației pakistaneze condusă de Zul- 
fikar Aii Bhutto, liderul Partidului 
Poporului — informează agenția 
China Nouă.

Norodom Sianuk, ?e£ul sta- 
tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național din Cambodgia, 
s-a întîlnit cu' membrii delegației 
pakistaneze condusă de Z. A. Bhutto, 
anunță agenția China Nouă.

Starea sănătății Iui U 
Thant se ameliorează. Bule- 
tinul medical privind evoluția bolii 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, difuzat sîmbătă la sediul Na
țiunilor Unite, arată că starea sănă
tății acestuia continuă să se ame
lioreze. Se precizează că, în urma în
grijirilor, hemoragiile provocate de 
ulcerul duodenal au încetat. Se 
consideră, totuși, că secretarul ge-

TOKIO. — Un numeros grup de 
persoane care au avut de suferit de 
pe urma bombardamentului atomic 
de Ia Hiroșima a protestat printr-o 
demonstrație a tăcerii, organizată în 
fața monumentului memorial al vic
timelor bombardamentului din locali
tate, împotriva experimentului nu
clear american de pe Insula Am
chitka. Pe de altă parte, un purtător 
de cuvint al guvernului japonez a 
declarat duminică, la Tokio, că țara 
sa „își rezervă dreptul de a cere 
Statelor Unite compensații pentru 
eventualele daune pe care experiența 
de pe Amchitka le-ar putea cauza 
Japoniei". Toate partidele de opoziție 
nipone s-au raliat poziției guverna
mentale, deplorind faptul că S.U.A. 
n-au ținut cont de cererile populației 
japoneze și au efectuat experiența pe 
care o programaseră. 

nistrului român a permis schimburi 
fructuoase de opinii, intr-un moment 
în care în lume au loc multe evo
luții importante : restabilirea dreptu
rilor R. P. Chineze la O.N.U., in
tensificarea contactelor între condu
cători din Occident și cei ai țărilor 
socialiste. Menționind relațiile bune 
dintre Turcia și România, el a ară
tat că actuala vizită a ministrului 
de exteine român se înscrie pe linia 
unor contacte stabilite de mulți ani 
și care vor continua și în viitor.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, împreună cu soția, s-a 
reîntors duminică seara din Turcia. 
El a fost însoțit de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, au fost prezenți 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului, funcționari superiori 
din M.A.E. Au fost de față Rasim 
Fenmen, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

anunțat, totodată, că se vor reîntoarce 
la 16 noiembrie la Tel Aviv și la 18 
noiembrie la Cairo în vederea conti
nuării discuțiilor cu oficialitățile ce
lor două țări.

DJEDDAH. — Delegația Comitetu
lui executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, condusă de 
Khaled Al Hassan, a sosit la Djeddah 
pentru a lua parte, la 8 noiembrie, 
la cea de-a doua rundă de negocieri 
cu reprezentanții guvernului ior
danian. Prima fază a negocierilor ior- 
daniano-palestinene a avut loc tot la 
Djeddah in luna septembrie, sub aus
piciile misiunii de mediere compusă 
din reprezentanții Egiptului și Ara- 
biei Saudite.

neral al O.N.U. nu-și va putea re
lua funcțiile înainte de finele aces
tei luni.

Incidente în Filipine.Cam- 
pania pentru alegerile senatoriale 
și locale din Filipine, care vor avea 
loc la 8 noiembrie, a fost marcată 
în cursul zilei de sîmbătă de noi in
cidente grave, în cursul cărora și-au 
pierdut viața alte șapte persoane. 
Astfel, numărul morților, în ajunul 
deschiderii scrutinului, se ridică 
la 145.

Partidul dreptății va 
sprijini cabinetul Erim. De- 
legații la un congres interimar al 
Partidului dreptății din Turcia au 
decis sîmbătă să sprijine guvernul 
condus de Nihat Erim, revenind 
astfel asupra hotărîrii de la înce
putul lunii trecute prin care se pre
vedea retragerea din guvern a cinci 
miniștri reprezentînd Partidul drep
tății. Decizia partidului, care con-

Un profesor de biofizică de la 
centrul de cercetări al Universi
tății Colorado (S.U.A.) afirmă 
că a reușit să vindece celule 
canceroase prin tratarea aces
tora cu hormoni (testosteron și 
prostaglandin). Experții in ma
terie afirmă că această expe
riență. care ar dovedi caracte
rul reversibil al celulelor afec
tate de cancer, adaugă încă o 
fișă plină de optimism la dosa
rul luptei împotriva cancerului.

stituie formațiunea politică majori
tară în Parlamentul turc, a survenit 
la sfîrșitul unei zile de dezbateri, 
prin acceptarea de către delegați a 
argumentelor prezentate de Suleiman 
Demirel, președintele partidului, în 
favoarea menținerii sprijinului a- 
cordat guvernului.

Un acord între Bulgaria 
și Spania, cu privire la comu- 
nicațiile aeriene dintre cele două 
țări, a fost semnat la Sofia, infor
mează agenția B.T.A. Companiile de 
aviație bulgare și spaniole vor des
chide și vor întreține curse aerie
ne regulate între cele două țări.

MĂRILE SI OCEANELE 
LUMII ÎN PRIMEJDIE

Dacă nu se vor lua măsuri adec
vate, in următorii 25—30 de ani 
viața din mările și oceanele lumii 
va fi primejduită in mod serios, a 
declarat, la Geneva, in cadrul unei 
conferințe de presă, cunoscutul ex
plorator francez prof. Jacques Pic
card.

Piccard, care a fost numit con
sultant special al conferinței pen
tru protejarea mediului înconju
rător, prevăzută de O.N.U. a se 
tine în iunie 1972 la Stockholm, a 
afirmat că in mări și oceane se 
varsă anual circa 10 milioane tone 
de păcură și 5 000 tone de mercur. 
Aceste substanțe nocive distrug, 
treptat, planctonul, peștii și celelal
te ființe marine. Pentru a evita 
producerea unui dezechilibru bio

încheierea Congresului
Partidului Muncii 

din Albania 
Enver Hodja 

reales prim-secretar 
al Comitetului Central

TIRANA 7 (Agerpres). — Dumini
că, la Tirana au luat sfîrșit lucrările 
Congresului al VI-lea al Partidului 
Muncii din Albania.

în cursul ședinței de duminică au 
fost anunțate rezultatele votului pen
tru alegerea Comitetului Central și 
a Comisiei centrale de control și re
vizie.

în prima ședință a noului Comitet 
Central, Enver Hodja a fost reales 
prim-secretar al C.C.

Congresul a adoptat directivele 
pentru cel de-al V-lea plan cincinal 
de dezvoltare economică și culturală 
a R. P. Albania și modificări la sta
tutul partidului.

De asemenea, congresul a adoptat 
o rezoluție în sprijinul luptei poporu
lui vietnamez.

REZULTATE PARȚIALE 
ALE ALEGERILOR 

DIN BELGIA
' BRUXELLES 7 (Agerpres). — Du
minică, în • Belgia au avut loc ale
geri pentru desemnarea celor 212 
membri ai Camerei Reprezentanților 
și 106 senatori, precum și a 762 
membri ai consiliilor provizorii. La 
scrutin au participat peste 6 milioa
ne de alegători. Primele rezultate 
parțiale au fost anunțate in cursul 
serii, cifrele finale privind opțiunea 
corpului electoral urmind să fie pu
blicate luni.

Alegerile au fost devansate cu 
șase luni în. urma divergențelor a- 
părute între cele două partide ale 
coaliției guvernamentale — social
democrat și socialist. Agenția Reu- 

• ter apreciază că partidele din coali
ția guvernamentală, care dispuneau 
împreună de 128 de locuri în Ca
mera Reprezentanților, au cîștigat 
noi mandate, și acestea îndeosebi în 
detrimentul partidului liberal, for
mație de opoziție, cea mai bine re
prezentată în camera inferioară.

Mii de cetățeni britanici 
au defilat sîmbătă pe străzile 
orașelor Edinbourgh, Newcastle și 
ale altor localități, cerînd guvernu
lui conservator să ia măsuri ur
gente în vederea reducerii șoma
jului.

Președintele Indiei, Ven- 
kata Giri, a aprobat un proiect de 
lege care conferă parlamentului 
dreptul de a aduce amendamente 
Constituției, pentru a facilita apli
carea programului de transformări 
social-economice inițiat de guvern.

„Secretariatul general al 
O.U.fl. (Or8an'zat'a Unității Afri
cane) denunță și condamnă campa
nia de asasinate și torturi politice 
dusă în prezent împotriva patrioților 
africani de regimul rasist minoritar 
din Republica Sud-Africană", se 
arată intr-un comunicat dat publici
tății la sediul O.U.A. de la Addis 
Abeba. Declarația subliniază că 
„trebuie folosite toate mijloacele 
pentru a obliga regimul lui Vorster 
să aplice patrioților africani preve
derile Convenției de la Geneva pri
vind tratamentul prizonierilor de 
război"

Comisia electorală din 
Pakistan 3 anuntat sîmbătă că 
87 de candidați în alegerile pentru 
completarea a 193 de locuri vacante 
în Adunarea provincială din Pakis
tanul răsăritean au fost declarați 
aleși. Aceste alegeri parțiale au fost 
organizate ca urmare a faptului că 
guvernul pakistanez a anulat, după 
evenimentele din luna martie a.c., 
mandatele deputaților membri ai 
Ligii Awami — partid politic a 
cărui activitate a fost interzisă.

. Ileana Iliescu și Marin Ștefă- 
nescu. soliști ai Teatrului de 
operă și balet din București, 
care se află in Cuba, la invita
ția Consiliului Național al Cul
turii, au susținut vineri seara 
primul lor spectacol de balet la 
Havana pe scena Teatrului „Gar
da Lorca". Publicul spectator a 
făcut o caldă primire celor doi 
artiști români.

• DE PRETUTINDENI •
logic, Piccard a lansat apelul de a 
se lua măsuri grabnice de preve
nire a poluării oceanului mondial.

PĂDURE PREISTORICĂ
In stepele arctice ale Uniunii So

vietice, un grup de mineri a des
coperit. la adîncimea de 400 de me
tri. vestigiile unei păduri preisto
rice. Nici chiar cele mai puterni
ce mașini n au putut să disloce 
trunchiurile mineralizate ale arbo
rilor.

Această descoperire a permis sa- 
vanților sovietici să conchidă că 
in actuala tundră creșteau acum 
260—270 milioane de ani arbori 
uriași. Frunzele lor, judecind după

Aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 

Raportul prezentat la adunarea 
solemnă de la Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres). — In ra
portul prezentat de Viktor Grișin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., la adunarea solemnă de 
la Moscova, cu prilejul celei de-a 
54-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, se relevă că 
Octombrie 1917 a însemnat începu
tul epocii de înnoire revoluționară a 
lumii, sub steagul marxism-leninis- 
mului, al epocii de trecere de la ca
pitalism la socialism și comunism in 
proporție mondială. Ideile marxism- 
lemnismului, sub steagul cărora par
ticipanții legendari la asaltul Pala
tului de Iarnă s-au îndreptat spre 
înlăturarea puterii burgheziei, s-au 
transformat într-o puternică forță 
materială, care este astăzi întruchi
pată în sistemul mondial al socialis
mului, in mișcarea revoluționară a 
maselor.

Relevind că cel de-al 54-lea an al 
Revoluției din Octombrie este anul 
celui de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S., vorbitorul a subliniat că 
hotărîrile congresului au devenit 
pentru partidul și poporul sovietic 
un program militant de acțiune.

în anii puterii sovietice, se arată 
în raport, producția socială globală 
a țării a crescut de 41 de ori. Uniu
nea Sovietică a devenit o țară cu o 
industrie multilateral dezvoltată, cu 
o agricultură puternic mecanizată, 
Puterea sovietică a făcut din învă- 
țămint și cultură o cucerire a între
gului popor.

în prezent a luat sfîrșit alcătuirea 
celui de-al nouălea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. în perioada 1971—1975. în 
conformitate cu directivele congresu
lui, venitul național al țării va crește 
în acești cinci ani cu 37—40 la sută, 
volumul producției industriale cu 
42—46 la sută, iar volumul mediu 
anual al producției agricole, în com
parație cu cincinalul trecut, va creș
te cu 20—22 la sută.

Referindu-se la creșterea bună
stării materiale a poporului sovietic, 
vorbitorul a arătat că în cincinalul 
trecut veniturile reale calculate pe 
cap de locuitor au crescut cu' 33 la 
sută. Avantajele radicale ale socia
lismului ies mai deplin la iveală în 
etapa actuală, cînd partidul comu
nist consideră pasibilă și necesară 
înfăptuirea unei cotituri adînci a 
economiei spre rezolvarea sarcinilor 
multilaterale legate de creșterea 
bunăstării poporului. După cum 
a stabilit Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S., această linie definește nu 
numai sarcina principală a noului 
plan cincinal, ci și orientarea ge
nerală a dezvoltării economice a 
•țării pe o perspectivă îndelungată. 
Pe baza dezvoltării continue a eco
nomiei, în cursul celui de-al nouă
lea plan cincinal, salariile muncito
rilor și funcționarilor vor crește, în 
medie, cu 20—22 la sută, plata 
muncii colhoznicilor în gospodăria 
obștească a colhozurilor va crește, 
cu 30—35 la sută. Un sfert din 
populația țării va primi locuințe' 
noi, își va îmbunătăți condițiile de 
locuit.

în primele 10 luni ale anului cu
rent, volumul producției industriale 
a crescut cu 8 la sută în compara
ție cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut. în acest an se vor 
produce peste 120 milioane tone 
oțel, se vor extrage 370 milioane 
tone țiței, peste 210 miliarde mc

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Piața Roșie

MOSCOVA 7. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 7 
noiembrie, cu prilejul celei de-a 54-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, la Moscova au 
avut loc parada și demonstrația oa
menilor muncii din capitala sovietică.

La tribuna Mausoleului V. I. Lenin 
din Piața Roșie se aflau Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornii, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem, 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici.

în tribune erau prezente numeroa
se delegații din țări ale Europei, A- 
siei, Africii și Americii Latine, veni
te la Moscova la marea sărbătoare. 
Printre invitați se afla delegația 
A.R.L.U.S., condusă de Trofin Si- 
medrea, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Cluj.

în Piața Roșie din Moscova, pa
voazată festiv, erau aliniate trupe 
participante la paradă. Mareșalul U- 
niunii Sovietice A. A. Greciko, mi
nistrul apărării al U.R.S.S., a rostit 
de la tribuna mausoleului o cuvîn- 
tare in care a relevat succesele po
porului sovietic în cei 54 de ani care 
au trecut de la revoluție.

în sunetele salvelor de salut, re
gimentul muzicilor militare intonează 
Imnul de stat al Uniunii Sovietice, 
începe parada militară.

Conform tradiției, prin Piața Roșie 
trec elevii academiilor militare, vii- 

urmele rămase intacte. atingeau 
2 m lunaime.

RECENSĂMÎNT COSMIC
Potrivit ultimului „recensămînt 

cosmic" publicat de if.A.S.A. (A- 
genția americană pentru cercetarea 
spațiului cosmic), la 30 septembrie 
1971 evoluau pe orbite circumteres- 
tre 1 800 de „obiecte" lansate de 
S.U.A. 668 lansate de U.R.S.S. și 
43 lansate de Franța.

Numeroase alte „obiecte" lansate 
de 12 țări și organizații internațio
nale gravitează, de asemenea, in 
jurul Pământului. Prin „obiecte" 
N.A.S.A. subînțelege sateliții, pre
cum și ultimele trepte ale rachetei 
purtătoare, care s-au plasat pe or

gaze naturale, vor fi produse circa 
800 miliarde kWh energie electrică, 
în agricultură, în ciuda unor condiții 
climaterice nefavorabile într-o serie 
de regiuni ale țării, lucrătorii din 
colhozuri și sovhozuri au cules o 
recoltă bună de cereale', de bumbac 
și de alte culturi.

în cursul celui de-al nouălea plan 
cincinal urmează să se facă mult 
pentru perfecționarea calitativă a 
economiei noastre, a relevat V. Gri
șin. Esența constă în a accelera 
continuu ritmul creșterii productivi
tății muncii, în a folosi mai bine 
mașinile și instalațiile, în a asigura 
economii de mijloace materiale și 
bănești, în a extinde mecanizarea 
complexă a producției, specializarea 
și concentrarea ei, în a ridica cali
tatea producției. Trebuie făcute mul
te pentru accelerarea progresului 
tehnico-științific.

Referindu-se la problemele inter
naționale actuale, vorbitorul a ară
tat că sistemul mondial al socialis
mului se consolidează neabătut, își 
sporește potențialul economic. Apli
carea creatoare a principiilor gene
rale ale socialismului la condițiile is
torice concrete ale fiecărei țări asi
gură progresul neabătut al noii orîn- 
duiri sociale, descoperirea din ce în 
ce mai deplină a uriașelor sale po- 
tențe și superiorități. Vorbitorul a 
subliniat importanța relațiilor re
ciproce dintre statele socialiste bazate 
pe întrajutorare frățească, solidari
tate, egalitate autentică în drepturi și 
respect reciproc, țeluri comune in 
luptă, pe ideologia marxist-leninistă 
comună. Menționind schimburile de 
vizite, consultările și convorbirile 
conducătorilor sovietici cu oameni 
politici din diferite țări, el a subli
niat că acestea servesc intereselor 
îmbunătățirii consecvente a situației 
internaționale, întăririi păcii și co
laborării între popoare.

Un pas important pe calea spre în
sănătoșirea situației din Europa l-a 
reprezentat acordul cvadripartit in 
problemele legate de Berlinul occi
dental, realizat cu participarea con
structivă a Uniunii Sovietice. îmbu
nătățirea climatului politic în rela
țiile reciproce dintre Uniunea Sovie
tică și R. F. a Germaniei deschide 
perspective favorabile pentru soluțio
narea multor probleme de care de
pinde securitatea in Europa și în 
lumea întreagă.

Arătînd că Uniunea Sovietică luptă 
cu fermitate pentru convocarea con
ferinței general-europene in proble
mele securității și colaborării pe con
tinentul nostru, vorbitorul a spus că 
în prezent s-au creat condiții pentru 
convocarea conferinței general-euro
pene încă în anul 1972.

Vorbitorul a reafirmat poziția 
U.R.S.S. față de problema vietna
meză, conflictul din Orientul Apro
piat, încordarea situației în subcon- 
tinentul indo-pakistanez. Uniunea 
Sovietică, a declarat el, s-a pronun
țat și se va pronunța cu fermitate 

v împotriva oricăror uneltiri agresive 
ale imperialismului, care n-a renun
țat la amestecul grosolan în trebu
rile interne ale altor state, la apli
carea forței militare, la aventuri pri
mejdioase de război. De aceea, 
P.C.U.S. se îngrijește permanent de 
ridicarea capacității de apărare a 
Uniunii Sovietice, de dotarea forțe
lor ei armate cu cea mai perfecțio
nată tehnică de luptă.

torii comandanți de unități ale Ar
matei Sovietice. Apoi, în piață intră 
divizia autopurtată „Dzerjinski", care 
s-a distins în luptele pentru apărarea 
Moscovei în anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei. Au urmat uni
tățile de tancuri ale diviziei de gardă 
„Kantemir", unități de artilerie. Ce
rul Moscovei a fost străbătut de a- 
vioane militare de diferite tipuri.

Parada militară a fost încheiată de 
unități de rachete de diferite tipuri, 
începîr.d cu cele antiaeriene și ter- 
minind cu uriașele rachete strategice 
intercontinentale.

A urmat demonstrația oamenilor 
muncii, la care au participat repre
zentanți ai colectivelor din întreprin
deri și instituții, din șantiere și școli, 
din universități și institute de cerce
tări științifice, Care alegorice și pa
nouri au evidențiat succesele obținute 
în realizarea sarcinilor construcției 
comuniste stabilite de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. pentru al nouă
lea plan cincinal al U.R.S.S.

Cu prilejul celei de-a 54-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, guvernul sovietic a ofe
rit duminică după-amiază o recepție 
la Palatul Congreselor din Kremlin. 
A rostit un toast secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev.

Seara, la Moscova, au avut loc 
mari serbări populare.

Manifestații și demonstrații au mai 
avut loc în capitalele republicilor u- 
nionale și în marile centre ale Uniu
nii Sovietice.

bită aproximativ în același timp 
cu sateliții înșiși.

DIRIJABILUL LA A DOUA 
TINEREȚE

Pentru intiia oară, după o pauză 
de două decenii, britanicii vor ve
dea evoluînd deasupra teritoriului 
lor un dirijabil denumit „Europa". 
Lung de 64 m, el va fi dotat cu 
o cameră de televiziune pentru a 
transmite date despre principalele 
evenimente petrecute în Anglia și 
pe continent. Mai stabil decît eli
copterele. dirijabilul cunoaște o 
nouă tinerețe ; in orice caz. socie
tatea americană care construiește 
dirijabilul „Europa" și care din 
1911 a fabricat 297 bucăți crede in 
viitorul lor atît ca mijloc de trans
port de mărfuri, cit și pentru 
croaziere.
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