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Proletari din toate

întela
țările, uniți-văl

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Întîlnirea cu cadre
didactice universitare
După cum s-a anunlat in 

ziarele de ieri, in cursul după- 
amiezii de joi, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurei, Paul Niculescu-Mi- 
zil și Manea Mănescu, care iac o 
vizită de cîteva zile in regiunea 
Cluj, au fost oaspeții studenți
lor și cadrelor didactice uni
versitare din acest important 
centru cultural al României.

La intrarea Universității 
„Babeș-Bolyai", studenti și pro
fesori, in număr impresionant, 
veniți de la toate instituțiile 
de invă[ămint superior din lo
calitate, au făcut conducători
lor de partid și de stat o caldă 
și entuziastă primire. Urale și 
ovații puternice pentru partid 
și guvern, pentru România so
cialistei răsună minute în șir. 
Un grup de tineri și tinere, 
fruntași la învățătură, încon
joară cu dragoste pe înalții 
oaspeți, oierindu-le ilori. În
soțiți de cadre didactice ale fa
cultăților clujene, oaspeții se 
Îndreaptă spre sala consiliului 
profesoral printr-un adevărat 
culoar viu, alcătuit din studenți 
care aclamă puternic. Intr-un 
nestăvilit entuziasm tineresc, ei 
dau glas sentimentelor de re
cunoștință și profund atașament 
față de partid, a cărui politică 
le-a asigurat lor, ca și Întregu
lui nostru tineret, o viață plină 
de înalte sensuri și frumusețe.

tn solemna sală a consiliului 
profesoral, la intrarea căreia se 
află tablourile unor iluștri oa
meni de știință și cărturari ar
deleni, foști profesori ai Uni
versității clujene, are Ioc o in- 
tîlnire a conducătorilor de 
partid cu rectori și profesori 
din invățămintu! superior din 
Cluj.

Salutind pe Înalții oaspeți, 
acad. C. Daicoviciu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai“, a 
subliniat că prezența conducă
torilor de partid și de stat con
stituie o nouă confirmare a 
Înaltului interes pe care parti
dul 11 poartă Învățământului 
superior, promovării științei și 
culturii.

Vorbind despre dezvoltarea 
universității, el a arătat că In 
momentul de față aici își des
fășoară activitatea 8 facultăți, 
cursurile la zi fiind urmate de 
peste 5 000 de studenți — ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități. Universitatea dispune

de 14 cămine modern Înzestra
te, aproape 70 la sută din nu
mărul studenților sint bursieri.

Referindu-se la importanța 
unificării celor două universi
tăți clujene, Înfăptuită cu mai 
mulți ani in urmă, vorbitorul a 
spus: Din aceasta nu am avut 
dccît de cîștigat, atît din punct 
de vedere material și științi
fic, cit și educativ și politic. 
Este hotărîrea unanimă a 
membrilor corpului didactic 
de a-și îndeplini misiunea lor 
cit mai bine, la un nivel cît 
mai înalt. Se muncește îm
preună, se fac excursii îm
preună, este o frăție care se 
verifică și se întărește pe zi 
ce trece, un rezultat cu care 
ne mîndrim cu adevărat. Și 
din acest punct de vedere, ne 
îndreptăm cu recunoștință 
privirea către partid, care ne-a 
ajutat printr-o politică școla
ră la cel mai înalt nivel.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la înalta răspundere care 
revine cadrelor didactice uni
versitare in asigurarea unei 
strinse împletiri a lnvățămln- 
tului cu sarcinile concrete ale 
dezvoltării economiei și cultu
rii, în formarea de tineri te
meinic pregătiți profesional, cu 
o Înaltă ținută morală, cetățeni 
demni ai României socialiste.

A luat apoi cuvintul acad. 
Aurel Moga, rectorul Institutu
lui de medicină și farmacie, 
care a scos In evidență rezul
tatele pozitive obținute in pre
gătirea profesională a studenți
lor, îndeosebi din ultimii ani, 
ca rezultat al unei îndrumări 
atente din partea cadrelor di
dactice și a unei activități prac
tice comune a studenților și 
profesorilor in cliniciie orașu
lui. El s-a referit apoi la nece
sitatea Îmbunătățirii continue a 
metodelor de predare și forme
lor organizatorice în învătă- 
mlntul superior medical.

Prof. Alexandru Domșa, rec
torul Institutului politehnic, a 
arătat că institutul, deși tinăr, 
cuprinde In momentul de față 
circa 2 400 de studenti. Subli
niind contribuția pe care ca
drele didactice și studenții in
stitutului au adus-o la rezolva
rea unor probleme tehnice 
complexe ridicate de Întreprin
deri din localitate, el a arătat 
necesitatea unei evidențe e- 
xacte a potențialului științific

Conducătorii de partid și de stat la Universitatea 
„Babeș-Bolyai'
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al regiunii, in vederea utiliză
rii lui cu maximum de efica
citate.

tn cuvintul său, prof. Emil 
Negruțiu, rectorul Institutului 
agronomic „Dr. Petru Groza", a 
arătat că această instituție de 
invățămint superior, care îm
plinește 100 de ani de existen
ță, a pregătit în anii puterii 
populare mai mulți specialiști 
decît în 75 de ani sub regimul 
burghezo-moșieresc. Vorbind 
apoi despre importanța unei 
legături tot mai strinse a In- 
vățămîntului superior agricol 
cu cerințele practice ale pro
ducției, el a subliniat impor
tanța stațiilor pilot, dotate cu 
utilaje moderne, fabricate in 
țară, in care viitorii ingineri 
agronomi să lucreze sub con
ducerea nemijlocită a profeso
rilor lor.

A luat apoi cuvintul prof. 
Daniel Popescu, rectorul Insti
tutului de arte plastice „Ion 
Andreescu". El a arătat că stu
dierea organizată a documen-

telor celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, ca și conclu
ziile întllnirii conducătorilor de 
partid și de stat cu oameni de 
cultură și artă, au un rol 
deosebit de important In munca 
de îndrumare a studenților, in 
promovarea unei arte și con
cepții artistice strîns legate de 
realitățile țării șl poporului 
nostru. Vorbitorul a subliniat, 
totodată, necesitatea Îmbogăți
rii materialelor documentare 
ale bibliotecilor universitare cu 
cele mai noi lucrări din do
meniul artei.

Prof. Liviu Comes, prorector 
al Conservatorului „Gheorghe 
bima", a vorbit oaspeților des
pre unele probleme privind le
garea mai strînsă a procesului 
de invățămint de cerințele ar
tei din țara noastră. El s-a re
ferit la crearea unui climat ști
ințific și in acest domeniu prin 
organizarea periodică a unor 
sesiuni științifice de specialita
te și editarea unor noi lucrări 
de muzicologie.

Referindu-se la colaborarea 
dintre cadrele didactice, dintre 
studenții de diferite naționali
tăți — prof. Ioan Demeter, pro
rector al Universității „Babeș- 
Bolyai“, a arătat că datorită 
dorinței și strădaniei comune a 
tuturor cadrelor didactice și 
studenților clujeni — români, 
maghiari și de alte naționali
tăți — care lucrează cot la cot, 
această colaborare se bazează 
pe o trainică șl sinceră frăție. 
Vorbitorul a scos în evidență 
grija deosebită pe care parti
dul și statul o acordă asigură
rii deplinei egalități In drep
turi a tuturor, cetățenilor. pa
triei noastre, adîncirii și dez
voltării continue a frăției din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, fapt subli
niat și cu prilejul lntilnirilor 
dintre conducătorii de partid și 
de stat șl oameni de știință, 
cultură și artă, în documentele 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., precum și In Raportul 
prezentat cu privire la proiec
tul noii noastre Constituții.

Despre dezvoltarea impetuoa
să a activității de cercetare ști
ințifică și despre rezultatele ob
ținute de oamenii de știință din 
Cluj In acest domeniu, a vor
bit acad. Raluca Ripan, pre
ședintele Filialei Academiei Re
publicii Socialiste România. 
Vorbitoarea a scos in evidență 
sprijinul permanent primit din 
partea partidului șl statalul 
nostru de către oamenii de ști
ință clujeni. Ea s-a referit apoi 
la necesitatea unei mai bune 
coordonări a activității științi
fice șl la dotarea unor institu
te cu aparataj modern.

In numele studenților clujeni 
au luat cuvintul Steluța Almă- 
șan, de la Facultatea de, filolo
gie, și Adalbert Ladanyi,' de la 
Institutul agronomic, care au a-

ADRIAN IONESCU
MTRCEA MOAROAș
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în vizită Ia Cooperativa 
agricolă de producție din 
comuna Mihal Viteazu, 

raionul Turda

PATJt ANGHET,

In portul Galați

S-au terminat

lucrările de construcție 

a două dane de acostare

De la Direcția regională a 
navigației comerciale din 
Galați s-a anunțat că au fost 
terminate lucrările de con
strucție și amenajare a două 
dane de acostare în zona de 
trafic a noului bazin. Acesta 
dispune de cheiuri moderne 
din beton armat, o cale de ru
lare și patru macarale cu co
mandă automată, echipate 
pentru timpul friguros cu ra
diatoare și lămpi cu raze in- 
fraroșii. în sectorul de acos
tare a navelor au fost execu
tate lucrări de dragaj pentru 
asigurarea adîncimilor nece
sare navigației normale, iar la 
uscat s-au amenajat platforme 
de depozitare a mărfurilor.

(Agerpres)

Angajamente îndeplinite
• Exploatarea, minieră 

Aninoasa, care deține 
steagul de întreprindere 
fruntașă pe ramură, este 
prima unitate industria
lă din Valea Jiului care 
a anunțat îndeplinirea 
angajamentului anual. 
De la începutul anului, 
minerii de aici au extras 
peste prevederile planu
lui de producție 15 000 
tone de cărbune.

Acest rezultat este ro
dul extinderii unor ini
țiative valoroase, în ur
ma cărora s-a obținut 
anul acesta cel mai ma
re randament pe post 
cunoscut de la începutul 
șesenalului: 1,430 tone 
cărbune. Viteza medie de 
avansare în abatajele- 
cameră a crescut în ul
timele trei luni de la 86 
metri liniari, cît era pla
nificat, la 104,9 metri 
liniari.

Tot mal multe «înt colectivele care raportează îndeplinirea 
exemplară a planului de producție Ia toți indicatorii și a anga
jamentelor anuale. Rod al muncii avîntate a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din unitățile industriale, aceste realizări se 
adaugă șirului de succese dobîndite de la începutul anului în creș
terea producției, a productivității muncii și a reducerii prețului 
de coat

• După cum comunică Direcția orășenească de statistică, 
conform datelor operative, planul producției globale indus
triale a Capitalei pe cele zece luni ale anului a fost înde
plinit în proporție de 102,5 la sută. Producția obținută este 
cu 12,6 la sută mai mare față de realizările din perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Colectivele întreprinderilor bucureștene au realizat anul 
acesta, printre altele, peste plan următoarele produse: 2 267 
tone de laminate finite pline, 5127 tone de țevi, aproape 
30 tone mase plastice, 1012 200 mp țesături din bumbac, 
peste 209 000 perechi de încălțăminte cu fețe din piele, 47,3 
tone unt, 1 339 tone de uleiuri comestibile.

(Agerpres)

• La sfîrșitul celor 10 
luni de activitate, munci
torii exploatărilor forestie
re și industriei de prelucra
re a lemnului aparținînd 
Direcției regionale a econo
miei forestiere Mureș-Au- 
tonomă Maghiară au înde
plinit tn întregime angaja
mentele anuale luate în 
întrecerea socialistă. La 
producția globală angaja
mentul a fost depășit cu 
aproape 35 milioane lei, 
iar la producția marfă 
cu 15 milioane lei. A- 
provizionarea ritmică cu 
materiale, dotarea cu noi 
utilaje a fabricilor de in
dustrializare a lemnului, 
precum și buna organizare 
a muncii sint principalii 
factori care au contribuit 
la obținerea acestor rezul
tate.

Sosirea tovarășului Gheorghe Apostol
din R. P. 0. Coreeană

Vineri seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Phenian, 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinta al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România, care, la invitația gu
vernului Republicii Populare De
mocrate Coreene, a făcut o vizi
tă în această țară. Prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri 
a fost însoțit de Edtiard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, prim-vicepre-

♦
PHENIAN 5. — Trimisul

special I. Cîrje transmite :
Vineri dimineața, tovarășul 

Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, care la invitația 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene a făcut o vi
zită în țara prietenă, a plecat 
din Phenian spre patrie.

La aeroport, oaspetele ro
mân a fost condus de tovarășii 
Kim Cean Man, Kim Guan 
Hiop, vicepreședinți ai Cabi
netului de Miniștri, Han San 
Du, ministrul finanțelor, Pak 
Sen Cer, ministrul afacerilor 
externe, miniștri, conducători 
ai unor organizații obștești, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Phenian, nume
roși oameni ai muncii.

Au fost de fată Manole 
Bodnaraș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Phenian, și membrii ambasa-

ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Gheorghe Rădulescu, Petre 
Blajovici și Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, miniștri, condu
cători ai unor instituții centrale.

De asemenea, au fost de față 
I. K. Jegalin, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, 
Riăm Gion Riăn, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, și membrii acestei am
basade.

★
dei, precum și Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

MOSCOVA. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 5 noiembrie, în 
drum spre patrie, tovarășul 
Gheorghe Apostol a sosit la 
Moscova.

La aeroportul Vnukovo, au 
venit în întâmpinare K. T. 
Mazurov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., L. F. Iiiciov, locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne, și alte persoane oficiale.

Au fost de față, de aseme
nea, Nicolae Guină, ambasa
dorul României în U.R.S.S., și 
membri ai ambasadelor Repu
blicii Socialiste România și 
R.P.D. Coreene.

K. T. Mazurov a oferit în 
cinstea oaspetelui român un 
prînz, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Pe șantierul uneia dintre cele 
mai importante artere ale siste
mului electro-energetic națio
nal — linia de 400 ItV Luduș — 

Slatina — București
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A 48-a aniversare a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

în sala Teatrului Consiliului 
Central al Sindicatelor din Ca
pitală a avut loo vineri după- 
amiază adunarea festivă consa
crată celei de-a 48-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialisto din 
Octombrie.

Pe fundalul scenei, unde se 
afla portretul lui Vladimir Ilici 
Lemn, încadrat de drapelele de 
stat alo Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și Republicii 
Socialiste România, erau înscrise 
datele festive „1917—1965“ și 
urarea t „Trăiască a 48-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie".

In prezidiul adunării au luat 
loo tovarășii Alexandru Bîrlădea
nu, Florian Dănălache, Mihai 
Dalea, I. K. Jegalin, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, Gheorghe Necula, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
București al P.C.R., Teodor Ma- 
rinescu, președintele Comitetului 
de radiodifuziune și televiziune, 
Ion Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
Dumitru Lazăr, șef adjunct de 
secție la C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ma
rin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului General

A.R.L.U.S. Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, E. A. Vasiukova, conducă
toarea delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, Euge
nia Măndiță, secretar al Comite
tului orășenesc București al 
U.T.C., și Florea Pătrașcu, se
cretar al Comitetului de partid 
al Uzinelor „Republica".

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, academicieni 
și alți oameni de știință și cul
tură, activiști de partid și de stat 
și ai organizațiilor obștești, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști 
români și străini.

Era prezentă delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-română, 
care se află în țara noastră pen
tru a participa la manifestările

prilejuite de cea de-a 48-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La adunare au participat, de 
asemenea, șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București 
și membrii Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice.

Despre cea de-a 48-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a vorbit tovarășul 
Florian Dănălache, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R.

A luat apoi cuvintul ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice în Re
publica Socialistă România, I. K. 
Jegalin.

în încheiere a fost prezentat 
un program artistic.

(Agerpres)

In pagina a Il-a t
Cuvîntările tovarășilor

FLORIAN DĂNĂLACHE și I. K. JEGALIN

Față de anul trecut, masele plas
tice au fost utilizate anul acesta 
pe scară mai largă în acest sec
tor de activitate, unde se confec
ționează din asemenea produse a- 
proximativ 800 de repere. Numai 
în primele nouă luni, de exemplu, 
s-au înlocuit cu mase plastice a- 
proape 1 600 de tone de metal, 
față de circa 1 350 de tone cîte s-au 
înlocuit în aceeași perioadă a 
anului trecut.

(Agerpres)

MASELE PLASTICE IN INDUSTRIE
De la ministerul de resort am 

primit noi vești în legătură cu 
extinderea folosirii maselor plasti
ce în industria constructoare de 
mașini. Aceste materiale, avînd 
caracteristici tehnico-economice 
superioare, au început să dea re
zultate șl în turnătorii pentru con
fecționarea modelelor de turnare, 
a cutiilor de miezuri, ca lianți

pentru întărirea formelor, și altele. 
La Uzinele de utilaj petrolier ,,1 
Mai" — Ploiești masele plastice 
se folosesc de curînd la executarea 
rotorului și statorului de la turbi
nele de foraj. De asemenea, Uzi
nele de pompe din Capitală au în
ceput să utilizeze polietilena la 
cuplajele elastice de la pompele 
industriale.



A 48 a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

! Cinematografe
FURTUNA, DEASUPRA ASI-
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ADEN AREA FESTIVA DIN CAPITALĂ

Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului
Florian Dănălache I. L Jegalin

împreună cu întreaga ome
nire progresistă, a spus tova
rășul Florian Dănălache, po
porul român sărbătorește îm
plinirea a 48 de ani de la Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, eveniment istoric 
de uriașă însemnătate, care a 
marcat începutul unei noi e- 
poci în dezvoltarea societății 
— epoca trecerii de la capita
lism la socialism, a triumfului 
marxism-lehinismului pe scară 
mondială.

Urmările dezastruoase ale 
primului război imperialist, 
puternica manifestare a crizei 
sistemului capitalist, agrava
rea antagonismelor societății 
burgheze au determinat ridi
carea la luptă a maselor popu
lare, în multe țări creîndu-se 
o situație revoluționară.

în Rusia, muncitorii și ță
ranii, sub conducerea partidu
lui bolșevic, făurit și educat de 
Vladimir Illci Lenin, au sfărî- 
mat cel mai puternic reazem 
al reacțiunii europene — ța
rismul, au răsturnat dominația 
capitaliștilor și moșierilor, in- 
staurînd orînduirea socialistă.

în anii imediat următori Re
voluției din Octombrie, în nu
meroase țări creștea nestăvi
lită lupta revoluționară a ma
selor muncitoare. Au avut loc 
revoluții în Germania, Unga
ria și Finlanda. în China, In
donezia, India, Mongolia, Co
reea s-a intensificat mișcarea 
antiimperialistă.

în România, în acea peri
oadă, deveniseră tot mai pu
ternice contradicțiile sociale. 
Orînduirea burghezo-moșie- 
rească intrase într-o adîncă 
criză politică. în aceste condi
ții s-a accentuat procesul de 
radicalizare a maselor, luptele 
revoluționare au crescut impe
tuos, mișcarea muncitorească 
s-a transformat într-o largă 
mișcare de masă. Chiar din 
primele zile ale Revoluției din 
Octombrie, proletariatul ro
mân, prin numeroase acțiuni, 
greve, adunări și demonstra
ții, și-a manifestat solidarita
tea cu puterea sovietică. For- 
mînd batalioane și gărzi 
revoluționare, muncitorii șl ță
ranii români au luptat alături 
de armata roșie împotriva in
tervenției imperialiste.

Această tradiție a prieteniei 
frățești cu patria lui Octom
brie a fost dusă mai departe 
de mișcarea comunistă din Ro
mânia. Partidul nostru comu
nist a popularizat în rîndul 
maselor succesele popoarelor 
sovietice, a militat pentru o 
politică de pace și bună înțe
legere între țara noastră și 
U.R.S.S., s-a ridicat împotriva 
războiului antișovietic, a orga
nizat și condus insurecția ar
mată victorioasă de la 23 Au
gust 1944.

„Prietenia româno-sovietică 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — s-a dezvoltat și 
întărit în lupta comună a po
poarelor român și sovietic îm
potriva fascismului. După in
staurarea puterii populare în 
România, între țările noastre 
s-au statornicit legături trai
nice de solidaritate, alianță și 
colaborare frățească“.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, a continuat 
vorbitorul, a deschis calea 
schimbării din temelii a vieții 
popoarelor din Rusia. Clasa 
muncitoare, sub conducerea 
partidului bolșevic, în alianță 
cu țărănimea și ceilalți oameni 
ai muncii, a făurit, pentru în- 
tîia oară în istorie, orînduirea 
socialistă reușind într-un ter
men istoric scurt să constru
iască o puternică industrie, să 
realizeze transformarea socia
listă a agriculturii, să înfăptu
iască o grandioasă revoluție 
culturală.

în prezent, oamenii sovietici 
muncesc pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
P.C.U.S. privind construirea 
bazei tehnice materiale a so
cietății comuniste.

Realizările Uniunii Sovietice 
în făurirea societății comu
niste, succesele poporului ro
mân pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste, cheză- 
șuiesc lărgirea continuă a re
lațiilor economice, tehnico- 
științifice, culturale, în inte
resul reciproc al popoarelor 
noastre. Vizita pe care a fă
cut-o în Uniunea Sovietică, în 
luna septembrie, delegația de 
partid și guvernamentală a 
țării noastre reprezintă o 
nouă contribuție la întărirea 
colaborării româno-sovietice.

Cu prilejul celei de-a 48-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, po
porul român urează oameni
lor sovietici noi și tot mai 
mari izbînzi în uriașul efort 
constructiv de înflorire multi
laterală, economică și culturală 
a patriei lor.

în perioada care a trecut de 
cînd salvele „Aurorei“ vesteau 
începutul unei ere noi în is
toria universală, a continuat 
vorbitorul, transformări revo
luționare de uriașă însemnă
tate au modificat radical ta
bloul lumii contemporane. 
Victoria revoluției și instaura
rea puterii populare în China 
și într-o Serie de alte țări, 
avîntul mișcării de eliberare 
națională au dat lovituri după 
lovituri sistemului imperialist, 
au adîncit criza generală a ca
pitalismului, au adus într-un 
stadiu nou procesul revoluțio
nar mondial.

Pe mai bine de un sfert din 
întinderea pămîntului flutură 
biruitor stindardul socialismu
lui, sub. faldurile căruia pă

șește mai mult de o treime a 
omenirii.

Viața a confirmat și con
firmă zi de zi forța sistemu
lui mondial socialist, presti
giul și influența socialismului 
în lume. La aceasta își aduce 
contribuția fiecare țară socia
listă. Construirea noii socie
tăți este opera istorică a po
porului din țara respectivă, 
rodul eforturilor și muncii 
sale creatoare.

Progresul economic și teh- 
nico-științific al țărilor socia
liste se sprijină totodată pe 
relațiile de colaborare și în
trajutorare statornicite între 
ele.

Stricta respectare a princi
piilor de bază ale relațiilor 
dintre țările socialiste — in
ternaționalismul socialist, ega
litatea în drepturi, indepen
dența și suveranitatea națio
nală, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc și 
întrajutorarea tovărășească — 
constituie o obligație de cea 
mai mare însemnătate atît 
națională cît și internațională, 
reprezintă condiția primor
dială a dezvoltării și întăririi 
unității și solidarității popoa
relor țărilor sistemului socia
list mondial.

Poporul român își aduce 
propria sa contribuție la creș
terea forței și influenței sis
temului socialist prin realiză
rile pe care le-a obținut și le 
obține în construirea noii 
orînduiri.

în orașele și satele Româ
niei, socialismul a învins de
plin și definitiv. Aceasta con
stituie cea mai mare victorie 
politică ■ a partidului nostru 
după cucerirea puterii.

în prezent, oamenii muncii 
își mobilizează eforturile pen
tru înfăptuirea hotărîrilor is
torice ale Congresului al 
IX-lea al partidului, măreț 
program de dezvoltare multi
laterală .a patriei noastre, de 
înălțare a ei pe noi trepte ale 
civilizației socialiste.

Referindu-se la creșterea 
mișcării muncitorești și comu
niste internaționale, a mișcă
rilor democratice, vorbitorul 
a spus că, în condițiile de 
astăzi, o deosebită impor
tanță are întărirea unității 
și coeziunii mișcării comu
niste internaționale. în a- 
ceastă privință, principaluj 
constă în respectarea strictă 
a normelor de bază ale rapor- ■ 
turilor dintre partide. în dez
voltarea relațiilor de încre
dere, stimă și respect reciproc.

Țările socialiste, clasa mun
citoare internațională sprijină 
multilateral mișcarea de elibe
rare națională și noile state 
independente, care, manlfes- 
tînduse ca forță antiimperia
listă activă și factor impor
tant de afirmare a ideilor pă
cii, libertății și independenței 
popoarelor, constituie — la 
rîndul lor — un aliat de nă
dejde al socialismului. Unita
tea acestor forțe este un pu
ternic accelerator al progre
sului social contemporan.

în zilele noastre, pacea este 
cauza vitală a întregii omeniri.. 
Salvgardarea ei impune mai 
mult ca oricînd lupta într-un . 
singur front și întărirea con
tinuă a unității tuturor forțe
lor iubitoare de pace.

împreună cu popoarele tu
turor țărilor socialiste, poporul 
nostru militează neabătut pen
tru apărarea și consolidarea 
păcii, pentru zădărnicirea ac
țiunilor cercurilor imperialiste 
agresive, care amenință pacea 
în lume. în centrul politicii 
sale externe, Republica Socia
listă România pune întărirea 
relațiilor de prietenie și co
laborare frățească cu toate ță
rile socialiste. Acționînd în 
spiritul coexistenței pașnice, 
România promovează relații 
multilaterale, cu toate statele, 
fără deosebire de orînduirea 
socială.

După ce a subliniat poziția 
țării noastre față de o serie de 
probleme ale vieții politice in
ternaționale, tovarășul Florian 
Dănălache a spus: Oamenii 
muncii din România condam
nă cu indignare intervenția 
militară a S.U.A. în Viet
namul de sud, agresiunea 
împotriva Republicii Demo
crate Vietnam. Poporul nos
tru își manifestă deplina soli
daritate cu toate forțele care 
luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, se ridică îm
potriva oricăror încercări de 
amestec în treburile interne 
ale altor popoare.

în lupta pentru salvgarda
rea păcii, o importanță pri
mordială o are întărirea uni
tății și coeziunii sistemului so
cialist mondial, a mișcării co
muniste internaționale. Parti
dul Comunist Român, Re
publica Socialistă România, 
călăuzindu-se după hotărîrile 
Congresului al IX-lea al par
tidului, își vor aduce și pe mai 
departe contribuția la întări
rea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste mondiale 
sub steagul glorios al ideilor 
marxism-leninismului.

întreaga evoluție a eveni
mentelor de-a lungul anilor 
care s-au scurs de la Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie este o confirmare a 
forței transformatoare și in
vincibilității ideilor marxism- 

1 leninismului. Ea demonstrează 
că victoria socialismului și co
munismului în întreaga lume 
este inevitabilă.

După ce a transmis tuturor 
oamenilor muncii din țara 
noastră un fierbinte salut fră
țesc din partea popoarelor 
Uniunii Sovietice și urarea de 
noi și mari succese în con
struirea socialismului, vorbi
torul a spus:

Au trecut 48 de ani de la 
memorabila zi cînd în focul 
revoluției socialiste, realizată 
de către muncitorii și țăranii 
Rusiei, sub conducerea slăvi - 
tului partid al bolșevicilor în 
frunte cu Lenin, a fost creat 
primul stat socialist din lume, 
Republica Sovietelor. Victo
ria revoluției a deschis o nouă 
eră în istoria omenirii, era 
prăbușirii capitalismului și a- 
firmării socialismului.

Subliniind că dezvoltarea 
Uniunii Sovietice reprezintă o 
mărturie remarcabilă a invin
cibilității și vitalității învăță
turii lui Marx, Engels și Le
nin, vorbitorul a spus : Expe
riența construcției socialiste 
acumulată în țările frățești a 
îmbogățit tezaurul comun al. 
marxism-leninismului. For
mele construcției socialiste au 
devenit foarte variate. Acum 
noi putem, comunicînd și îm- 
bogățindu-ne reciproc expe
riența, să găsim și să folosim 
cele mai bune forme și meto
de pentru dezvoltarea pe mai 
departe.

Aniversarea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie 
este pentru noi, oamenii so
vietici, cea mai solemnă și lu
minoasă sărbătoare. în aceste 
zile, noi aducem un omagiu 
de profund respect veteranilor 
revoluției, glorioșilor repre
zentanți ai proletariatului și 
țărănimii din Rusia și din alte 
țări. Noi ne amintim cu recu
noștință și de numele soldați- 
lor români care au trecut de 
partea revoluției și care au 
luptat pentru libertatea și in
dependența Țării Sovietelor, în 
rîndurile Armatei Roșii.

în -continuare, vorbitorul a 
trecut în revistă marile suc
cese obținute de U.R.S.S. în 
dezvoltarea politică, economi
că și culturală în timpul ce
lor 48 de ani ai puterii sovie
tice. Socialismul, al cărui 
plan de construcție a fost schi
țat de Lenin, a devenit în U- 
niunea Sovietică o realitate 
evidentă. Au fost create pu
ternice forțe de producție, 
crește neabătut producția in
dustrială și agricolă. In timpul 
îndeplinirii planului de șapte 
ani au fost înfăptuite o serie 
de importante măsuri în vede
rea ridicării bunăstării mate
riale a poporului. Realizările 
științei și tehnicii sovietice, 
care ocupă o poziție de frunte 
în o serie de direcții impor
tante ale progresului tehnico- 
științific în lume, se bucură de 
o recunoaștere mondială.

Realizările țării noastre în 
construirea comunismului — a 
spus I. K. Jegalin — au creat 
o bază trainică pentru rezol
varea unor sarcini noi și mai 
grandioase. După Plenarele 
C.C. al P.C.U.S., care au avut 
loc în ultima perioadă, parti
dul și guvernul nostru în
dreaptă eforturile comuniștilor 
și ale întregului popor spre 
creșterea continuă a eficacită
ții producției socialiste, spre 
continua îmbunătățire a mun
cii în industrie și agricultură. 
Pretutindeni se desfășoară o 
largă întrecere socialistă pen-

Plecarea în 

a unei delegații
La invitația Asociației de 

prietenie sovieto-română, o 
delegație A.R.L.U.S. a plecat 
vineri după-amiază în Uniu
nea Sovietică pentru a parti
cipa la manifestările prilejui
te de cea de-a 48-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Delegația este condusă de 
Vasile Daju, membru al Con
siliului de Stat, președintele 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al regiunii Banat.

Sosirea m Capitală a unei delegații 

a Asociației de prietenie sovieto-română

Vineri dimineața a sosit în 
Capitală, la invitația Consiliu
lui General ARLUS, o dele
gație a Asociației de prietenie 
sovieto-română, pentru a par
ticipa la manifestările ce vor 
avea loc în țâra noastră cu 
prilejul celei de-a 48-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

Delegația este condusă de 
E. A. Vasiukova, vicepreședin
tă a Asociației de prietenie 
sovieto-română, doctor în ști
ințe medicale, directorul Insti
tutului de endocrinologie din 
Moscova. Din delegație fac 
parte S. S. Oganesian, membru 
al Asociației de prietenie din 
Armenia, rectorul Institutului 
de medicină din Erevan, 
V. Luks, prim-secretar al Uni
unii scriitorilor din Letonia, 
președintele Asociației de 
prietenie sovieto-română din 
R. S. S. Letonă, V. V. Ivanov, 
șef de secție la Comitetul de 

tru întîmpinarea cu cinste a 
Congresului al XXIII-lea al 
partidului.

Concentrîndu-și eforturile 
pentru ridicarea economiei, 
științei, culturii și bunăstării 
poporului, Comitetul Central 
al P.C.U.S. și guvernul sovie
tic duc în același timp o luptă 
fără răgaz pentru menținerea 
păcii în întreaga lume și întă
rirea prieteniei între popoare.

Oamenii sovietici cer cu ho- 
tărîre încetarea războiului tîl- 
hăresc dus de imperialiștii 
S.U.A. în Vietnam. Uniunea 
Sovietică se opune cu fermi
tate și hotărîre politicii agre
sive a S.U.A. Indeplinindu-și 
datoria sa internaționalistă, 
poporul sovietic a acordat și 
va acorda Republicii Democra
te Vietnam ajutorul care îi 
este necesar pentru respinge
rea agresiunii armate a im
perialismului american.

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice acordă o mare 
importanță întăririi unității 
mișcării comuniste și munci
torești pe baza marxism-leni
nismului și a internaționalis
mului proletar, creșterii forțe
lor democratice și de eliberare 
din întreaga lume. Unirea e- 
forturilor tuturor forțelor re
voluționare ale contempora
neității în lupta împotriva im
perialismului apare ca una din 
condițiile esențiale ale asigu
rării victoriei cauzei păcii și 
socialismului. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și guvernul 
nostru manifestă o perma
nentă atenție și grijă pentru 
dezvoltarea și întărirea priete
niei frățești cu toate țările 
socialiste.

La dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și colaborării fră
țești a popoarelor sovietice și 
român o contribuție utilă a 
adus vizita delegației de par
tid. și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Oamenii sovietici 
au primit peste tot cu însufle
țire și bucurie pe solii Româ
niei socialiste. în această pri
mire s-au reflectat sentimen
tele calde pe care le nutrește 
poporul sovietic față de 
poporul român. Astăzi noi pu
tem constata cu o satisfacție 
deosebită că relațiile dintre ță
rile și .popoarele noastre se 
dezvoltă cu succes. Sîntem 
profund convinși că colabora
rea multilaterală sovieto-ro
mână răspunde nu numai in
tereselor vitale ale ambelor 
noastre popoare, dar și inte
reselor socialismului și comu
nismului mondial, intereselor 
păcii.

Poporul sovietic se bucură 
în mod sincer — a spus în în
cheiere I. K. Jegalin — de suc
cesele importante ale oameni
lor muncii din România în 
dezvoltarea industriei, agricul
turii, științei și culturii. Sub 
conducerea Partidului Comu
nist Rpmân, poporul român a 
obținut victoria socialismului 
în țara sa. Cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., adoptarea 
noii Constituții a Republicii 
Socialiste România au fost 
evenimente remarcabile pe 
drumul poporului român către 
un viitor comunist. Noi dorim 
din tot sufletul muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor Ro
mâniei socialiste noi succese 
pe drumul păcii, progresului și 
comunismului.

U.R.S S.

A. R. L. U. S.
Din delegație fac parte artis
tul poporului Costache Anto- 
niu, rectorul Institutului de 
artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale“, Ana 
Boghină, Erou al Muncii So
cialiste, Andrei Halmaghi, di
rectorul Atelierelor de reparat 
material rulant „16 Februarie“ 
din Cluj, Mihai Ispas, direc
torul Casei prieteniei româno- 
sovietice, Ion Crișan, țăran 
cooperator din comuna Copă- 
ceni, raionul Turda.

radio și televiziune din Mos
cova și A. I. Rotanova, secre
tara Comitetului P.C.U.S. de 
la tipografia „Krasnîi prole
tari“ din Moscova.

Oaspeții sovietici au fost în- 
tîmpinați în Gara de Nord de 
Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
ARLUS, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., de 
membri ai Consiliului General 
ARLUS și activiști ai acestei 
organizații, oameni de știință 
și cultură. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

★
In aceeași zi, membrii dele

gației Asociației de prietenie 
sovieto-română au făcut o vi
zită la Consiliul General 
ARLUS, unde au fost primiți 
de Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului.

(Agerpres)

Casa de cultură a sindi
catelor din Bacău

Foto: AGERPRES

înnoiri pe litoral
CONSTANȚA (de la cores

pondentul nostru).
Abia s-a încheiat un sezon și 

gospodarii litoralului se află în 
plină acțiune de pregătire a unor 
noi „surprize", în stațiunile litora
lului. în partoa de nord a stațiu
nii Mamaia se conturează de pe 
acum viitorul complex hotelier cu 
1 000 de paturi unde în prezent 
se lucrează la zidăria celor 3 ho
teluri componente și a viitorului 
restaurant. După aprecierea 
proiectanților și constructorilor, 
noul complex se va număra prin
tre cele mai moderne, de pe lito
ral : camere spațioase și balcoa
ne, zugrăveli în culori adecvate 
litoralului, restaurantul cu acope
riș demontabil din materiale plas
tice, totul dispus într-un cadru de 
spații verzi, bazine cu apă și lu
crări plastice decorative. Stațiu
nea studenților — Costinești — va 
intra în noul sezon cu întreaga 
tabără camping de 1 000 de locuri 
terminată.

Pe insula Ovidiu de pe lacul 
Sutghiol, în dreptul stațiunii Ma
maia, a început, de asemenea, 
construcția unui bufet modern. 
Numeroase alte lucrări care cu
prind blocuri de locuințe și com
plexe comerciale se construiesc 
la Techirghiol, Eforie Nord și E- 
forie Sud, iar în tabăra de școlari 
de la Năvodari se ridică în pre
zent un grup alimentar și alto 
amenajări care vor întregi lucră
rile executate anul trecut.

Peisaj de toamnă

A TREIA EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI 

MONDIAL DE HANDBAL

PE SCURT

DORTMUND 5 (A- 
Serpres). —

In mai multe orașe 
din R. F. Germană, 
Încep duminică între
cerile celei de-a 3-a 
ediții a Campionatului 
mondial feminin de 
handbal. Cele 8 fina
liste sînt împărțite în 
două grupe semifinale 
de cîte 4 echipe după 
cum urmează : Grupa 
I : R. F. Germană, Iu
goslavia, Danemarca și 
Japonia ; grupa a Il-a: 
România, Polonia, Ce
hoslovacia și Ungaria, 
în cadrul grupelor se 
joacă sistem fiecare 
cu fiecare și se alcătu
iește un clasament pe 
puncte. Primele clasa
te în grupe se vor în- 
tîlni în finala campio
natului, care va avea 
loc la 13 noiembrie la 
Dortmund.

Ediția din acest an 
«e anunță deosebit de 
echilibrată — aprecia
ză comentatorii de 
presă «trăi»!, care in

dică drept favorite 
formațiile României și 
Iugoslaviei. Echipa ță
rii noastre, deținătoa
rea titlului mondial, 
are totuși o sarcină 
foarte dificilă în gru
pă, trebuind să lupte 
cu selecționata Ceho
slovaciei, cîștigătoarea 
primei ediții (1957) și 
ocupanta locului trei 
la ultima ediție de la 
București (1962).

Lotul țării noastre 
cuprinde următoarele 
jucătoare : Constanța 
Dumitrescu, I r i n a 
Naghi, Lucreția Anca, 
Maria Buzaș, Ana Bo- 
țan, Rodica Floroianu, 
Aurora Leonte, Elena 
Hedeșiu, Aurelia Szo- 
ke, Lidia Dumitru, Ana 
Nemetz, Elena Dobîr- 
ceanu, Edeltraute
Frantz, Iulia Naco și 
Aneta Șramco.

După cum se vede 
experienței internațio
nale a maestrelor eme
rite Boțan, Naghi, 
Szoke, Leocte etc- «e

Înapoierea de la Belgrad a delegației militare

a Republicii Socialiste România
Vineri, la amiază, s-a îna

poiat în Capitală, venind de 
la Belgrad, delegația militară 
a Republicii Socialiste Româ
nia, care a făcut o vizită ofi
cială și prietenească în R.S.F. 
Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, ■ membrii delegației 
au fost întîmpinați de tovară
șii general-colonel Ion Ioniță, 
general de armată Floca Ar- 
hlp, general-colonel Mihai 
Burcă, adjuncți ai ministrului 
forțelor armate, general de 
armată Iacob Teclu, președin
tele Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul 
antifascist, Ghecrghe Rele, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Iakșa Pe- 
trici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, membri 
ai ambasadei și atașați mili
tari la București.

2 500 OOO
Colectivele între- 

prinderilor forestiere 
din regiunea Bacău au 
obținut anul acesta 
importante beneficii 
fără să doboare însă 
pentru aceasta nici 
măcar un singur arbo
re. Astfel, în cursul 

campaniei de recoltare 
a fructelor de pădure 
și a ciupercilor co
mestibile, au luat dru
mul piețelor sau al 
întreprinderilor pro
ducătoare de sucuri și 
lichioruri aproape 
200 000 kg s m e u r ă,

adaugă tinerețea și do
rința de afirmare a 
jucătoarelor Lucreția 
Anca, Ana Nemetz, 
Rodica Floroianu etc.

Cele mai vechi 
componente ale lotului 
național sînt jucătoa
rele Constanța Dumi
trescu și Aurelia Szo- 
ke care au debutat în 
anul 1953, iar cea mai 
tînără este Maria Bu
zaș care susține cu 
acest prilej primele 
jocuri în reprezentati
vă. Numărul cel mai 
mare de selecționări îl 
are Irina Naghi — 51.

Echipa României 
susține primul joc 
mîine la Offenburg 
unde întîlnește forma
ția Poloniei. Handba
listele române vor 
juca apoi marți la 
Friburq cu selecționa
ta Ungariei, iar joi 
vor avea ca adversară 
reprezentativa Ceho
slovaciei, în orașul 
Ludwigschafen.

La plecarea din Belgrad, de
legația a fost condusă de ge
neralul de armată Ivan 
Goșnjak, locțiitor al coman
dantului suprem, secretar de 
stat pentru apărarea naționa
lă, Milan Mișcovici, secretar fe
deral pentru afacerile interne, 
general-colonel Rade Hamo- 
vici, șeful marelui stat major, 
general-colonel Iefto Sașiei, 
general-colonel Veliko Kova- 
cevici, general-colonel Viktor 
Bubani — adjuncți ai secreta
rului de stat pentru apărarea 
națională, Franko Peșici, pre
ședintele Skupștinel orașului 
Belgrad, Dince Belovski, ad
junct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, ge
nerali și ofițeri superiori ai 
armatei populare iugoslave. 
Au fost de față Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

lei beneficii
mure, afine etc., pre
cum și 20 000 kg ciu
perci comestibile. Va- 
lorificînd aceste ,,da
ruri" ale pădurii, 
DREF-Bacău a obținut 
un beneficiu de 
2 500 000 lei.

Aplicație

practică in lunca

Zilele trecute studenții anu
lui IV al secției de mineralo
gie-petrografie de la Faculta
tea geologie-geografie din 
București au efectuat prima 
aplicație practică pe teren din 
acest an universitar.

Ei au urmărit în lunca Dîm
boviței, în cadrul lucrărilor de 
mineralogie a solurilor, un 
profil de sol, identificînd ori
zonturile genetice ale acestuia 
pe baza culorii, grosimii, acu
mulării de humus și prezenței 
parțiale sau complete a săru
rilor solubile.

Explicațiile primite din par
tea lectorului univ. Florea I, 
care a condus aplicația prac
tică, au cristalizat cunoștin
țele însușite la cursul de spe
cialitate.

OLIMPIU VLADIMIROV 
student

• Cea de a doua partidă a me
ciului de șah dintre Tal și Spas- 
ski, întreruptă la mutarea 41, a 
fost cîștigată de fostul campion 
mondial. Spasski a cedat fără joc, 
după ce a constatat la analiză că 
nu mai are nici o șansă de a salva 
partida. Scorul este 1,5—0,5 în fa
voarea lui Mihail Tal, care va 
juca cu piesele albe în partida a 
3-a.

• întîlnirea de fotbal Știința 
Cluj — Atletico Madrid din cadrul 
turului al II-lea al „Cupei cupe
lor“ va fi condusă de o brigadă 
de arbitri cehoslovaci compusă 
din Alois Obtulovic, Frantisek Mi- 
tric și Ivan Plecek.

• Campionatul republican de 
box pe echipe programează astăzi 
în sala Floreasca din Capitală un 
interesant cuplaj pugilistic. De la 
ora 18, formația Progresul Bucu
rești întîlnește echipa C.S.M.S. 
Iași, după care se va desfășura 
meciul, dintre combinata Progresul 
— Olimpia și C.S.O. Baia Mare.

• Astăzi se va transmite la ra
dio cu începere de la ora 19,15 pe 
programul I emisiunea sportivă 
,,Au cuvîntul crainicii reporteri" 
care va cuprinde avancronici ale 
meciurilor campionatului categori
ei A Ia fotbal.

(Agerpres!

rulează la Luceafărul, orei»
9.15, 11,30, 13,45; 16; 18,15,
20.30.

TREI SURORI (cinemascop) 
rulează la Republica, orele
9.30, 11,45, 14; 16,30, 18,45;
21.15,

UNCHIUL MEU
rulează lă Grivița. orele 9,45, 
12, 14,15; 16,30, 18,45 , 21.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE?

rulează la București, orele 
9,15; 12, 15,30, 18,15, 21, Fe
roviar, orele 9,30, 12,15 , 15, 
17.45, 20,30, Tomis, orele
9.15, 12, 15,15, 18, 20,45, Mo
dern, orele 9, 11,30: 14;
16.39, 19, 20,30.

PĂCAT DE BENZINĂ (com
pletare „Calitate în cantitate 
industrială“)

rulează la Capitol, orele 
10, 12; 14, 16,15, .18,30; 20,30, 
Moșilor, orele 11,30, 18, 20,30 
(completare „Au fost sal
vați"), Floreasca, orele 10 ; 
12, 14; 16, 18,15, 20,30 (com
pletare „Acolo unde a trăit 
Hemingway")

MARILYN (completare „In 
paradisul păsărilor“)

rulează la Festival, orele 
9,45; 12, 14,15; 16,30; 18,45;
21, Excelsior, orele 9,45; 12 , 
14,15;' 16,30; 18,45; 21. Melo
dia, orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16,30; 18,45; 21.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ
MÎNTULUI

rulează la Victoria, orele 10; 
12, 14, 16,15, 18,30; 20,45,
Rahova, orele 16, 18,15;
20,30 (completare „Mexico- 
Expres*), Flacăra, orele 10 , 
14; 16,15; 18,30; 20 (comple
tare „Chibrituri")

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Central, orele 9; 
11,15; 13,30, 16,15, 18,30, 21, 
Miorița, orele 9, 11,15, 13.30, 
16, 18,30; 21.

CEAPAEV (completare „Pio- 
nieria nr. 5 j 1965“)

, rulează la Lumina, orele 9,45»
12, 14; 16,15; 18,30, 20,30.

BANDA (completare „So
clul")

rulează la Union. orele 16 i
18.15, 20,30.

VESELIE LA ACAPULCO 
(completare „Pionieria nr. 5 / 
1965“)

rulează la Doina, orele 11,30» 
13,45; 16, 18,15, 20,30. Pro
gram pentru copii la ora 10.

CĂPITANUL DIN TENKEȘ 
(ambele serii)

rulează la Timpuri Noi orele 
10—20 în continuare.

RUNDA 6 (completare „Vizi
ta delegației de partid și gu-

I

Mîine, la cinematograful Repu
blica, rulează „Credeți-mă, oa
meni“ in cadrul Festivalului 

filmului sovietic 

vernamentale a Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică")

rulează la Giulești, orele 16, 
18,15; 20,30.

CAPORALUL ȘI CEILALȚI 
rulează la Cultural, orele
15,30, 18, 20,30, Colentina, o- 
rele 15,30; 17,45; 20.

SPĂRGĂTORUL (cinemascop) 
rulează la înfrățirea între po
poare, orele 10. 15,15» 18;
20,15.

JUDEX
rulează la Dacia, orele 9—15 
în continuare, 17» 19; 21.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L" 
rulează la Buzești, orele 8,45» 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET (completare 
„Prima zi")

rulează la Crîngași, orele 
10,30; 16| 18,15; 20,30, Bu- 
cegi, orele 9,30; 11,45» 14;
16,15; 18,30; 20,45, Pacea, o- 
rele 16t 18; 20.

PRIMA ZI DE LIBERTATE 
(cinemascop) — (completare 
„Gestapovistul Schmidt") 

rulează la Arta, orele 10; 
12,30; 15; 17,30, 20, Lira, o- 
rele 15,30, 18 , 20,30 (comple
tare „Muzeul Zambaccian")

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE (cinemascop) — (com
pletare „în numele celor vii") 

rulează la Cosmos, orele 
15,45; 18; 20,15.

A TRECUT O FEMEIE (ci
nemascop) — (completare „E- 
levul de servici")

rulează la Unirea, orele 16; 
18,15 , 20,30.

CARAMBOL (completare 
„Căciula fermecată") 

rulează la Vitan, orele 15; 
17; 19, 20,45.

DOMNUL (cinemascop) — 
(completare „Construim") 

rulează la Munca, orele 9i 
11,15; 13,30, 16, 18,30; 21.

I LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ 
rulează la Viitorul, orele
15,30, 18, 20,30.

I CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE (completare „Știați

| că...“) 
rulează la Volga, orele 10 ; 
12,30; 15,30, 18, 20,30.

I SPRE CULMI

1 rulează la Drumul Sării, ore
le 16, 18, 20.

SAMBA (completare „A cui e 
Ivina ?“)

rulează la Progresul, orele

14,30, 16,45, 19, 21,15, Popu- 
Ilar, orele 10,30, 16, 18,30; 21.

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Flamura, orele 10,

I 12,30. 15,30, 18, 20,30.

| SÎMBĂTĂ 6 NOIEMBRIE

' 19,00 Jurnalul televiziunii.
| 19,15 Pentru copii și tineretul 
’ școlar „Cireșarii“. 20,00 Tele-
< enciclopedie. 21,00 Fapt divers.
I 21,05 Cu mască... și fără mas- 
| că. 22,05 Jurnalul televiziunii.

Sport. Buletin meteorologic.



(Urmare din pat;. I)

rătat că grijii purtate de partid, 
prin asigurarea unor condiții 
deosebite de viață și Învățătu
ră tuturor studenților, fără deo
sebire de naționalitate, studen
ții ii răspund prin dragoste și 
devotament față de partid șt 
România socialistă. Ei au subli
niat că documentele Congresu
lui al IX-lea al Partidului con
stituie un îndreptar în întrea
ga activitate a studenților.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat apoi cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind pentru cuvintele de 
înaltă apreciere rostite de ca
drele didactice șl oamenii de 
știință clujeni Ia adresa parti
dului nostru, vorbitorul a subli
niat că primirea călduroasă fă
cută de profesorii și studenții 
clujeni, ca și de întreaga popu
lație a orașului, constituie o ex
presie vie a puternicului atașa
ment al oamenilor muncii din 
orașul Cluj fată de politica 
justă a Partidului Comunist 
Român și a Comitetului său 
Central.

Relevind succesele obținute 
de institutele de învățămlnt 
superior din oraș, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a ară
tat că Clujul — vechi centru 
cultural al tării — s-a dezvoltat 
continuu în anii regimului nos
tru socialist, ocupînd, în prezent 
un loc de cinste in ansamblul 
științei și culturii din țara noas
tră. Vorbitorul a scos în evi
dentă preocuparea cadrelor 
care lucrează în acest centru 
universitar pentru ridicarea ni
velului învățămintului și al cer
cetărilor științifice pe o treaptă 
din ce în ce mai înaltă, pen
tru sporirea contribuției lor la 
realizarea programului trasat de 
Congresul partidului. Mersul 
înainte, în ritm rapid, al învă- 
tămîntului și științei constituie 
un factor de o deosebită im
portantă pentru înfăptuirea sar
cinilor pe care partidul și le-a 
propus — înaintarea poporului 
nOslru pe drumul socialismului 
și comunismului. Așa cum s-a 
subliniat și la Congres, a spus 
vorbitorul, în condițiile de as
tăzi, ale unui avînl puternic al 
științei și culturii, socialismul 
și comunismul nu se pot în
făptui decit pe baza și prin con
tribuția celei măi înaintate 
știinfe. De aici și preocuparea, 
grija permanentă a partidului, 
a conducerii sale pentru 
dezvoltarea învățămintului și 
științei.

Reierindu-se apoi la faptul 
că în cadrul discuției s-a vorbit 
cu căldură despre sprijinul dat 
de partid pentru asigurarea 
condițiilor necesare bunei des
fășurări a procesului de învăță- 
mint și a cercetării științifice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că și în viitor asigurarea 
bazei materiale a învătămîntu
lui și științei va sta în centrul 
atenției partidului și guvernu
lui. Problemele activității știin
țifice, preocuparea pentru o 
mai bună coordonare a cerce
tărilor își vor găsi curînd re
zolvarea prin crearea Consiliu
lui nafional al cercetărilor 
științifice. Vorbitorul a subli
niat necesitatea unei tot mai 
bune îmbinări a cercetării 
fundamentale cu practica, a 
dezvoltării colaborării și coor
donării în domeniul activității 
științifice.

Privitor la pregătirea studen
ților, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a subliniat că econo
mia, cultura și știința, întreaga 
dezvoltare a tării cer cadre 
competente, cu o pregătire din 
ce în ce mai înaltă. Scoțind în 
evidență rezultatele pozitive 
obținute de centrul universitar 
Cluj în munca de formare a 
unor specialiști cu o bună pre
gătire profesională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
grija ce o manifestă corpul di
dactic din Cluj pentru continua 
ridicare a nivelului învăfămin- 
tului și a chemat toate cadrele 
didactice să depună eforturi in 
această direcție, să manifeste o 
exigenfă tot mai mare în mun
ca de pregătire a viitoarelor 
cadre de specialiști.

Ocupindu-se de problemele 
muncii educative în rîndul ti
neretului studențesc, vorbitorul 
a subliniat rezultatele bune ob
ținute în această privință, ca 
urmare a muncii depuse, atit 
de corpul profesoral, cit și de 
Organizațiile obștești — U.T.C., 
asociațiile studențești — sub 
conducerea organizațiilor de 
partid. Tineretul universitar își 
însușește cu sîrguinfă cunoștin
țe bogate depune eforturi pen
tru ridicarea nivelului său de 
pregătire prolesională și de 
cultură generală.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a remarcat cu satisfacție 
că intre tinerii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități există un spirit de 
colaborare frățească și că mun
ca, învățătura in comun se do
vedesc a fi calea cea mai justă 
Dentru ca toți tinerii să se 
simtă din toate punctele de ve
dere cetățeni egali ai României 
socialiste, să ia parte activă la 
întreaga activitate — profesio
nală și politică — fără nici o 
deosebire de naționalitate. El a 
arătat că la Cluj, de multă 
vreme lucrează, învață, locu
iesc împreună oameni de dife
rite naționalități. Acest lucru 
este un rezultat al dezvoltării 
istorice. Pornind' de la realita
tea obiectivă că aici trăiesc ro
mâni. maghiari și germani, că 
vor trăi în continuare împreună, 
partidul și guvernul asigură

DE PARTID Șl DE STAT 
ÎN REGIUNEA CLUJ

toate condițiile ea ei să se sim
tă și să acționeze Întotdeauna 
in strînsă unitate, ca cetățeni 
deplin egali în drepturi ai pa
triei noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că în regiunea Cluj, 
ca și în alte regiuni ale tării, 
deplina egalitate în drepturi și 
colaborarea frățească dintre oa
menii muncii români și cei de 
alte nationalităfi constituie un 
rezultat al politicii consecvent 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, arată justețea acestei 
politici, atitudinea profund in- 
ternaționalistă a Partidului Co
munist Român. Partidul nostru 
va milita în continuare cu toa
tă energia pentru întărirea fră
ției dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
necesitatea creșterii și formării 
de noi cadre de cercetători în 
toate domeniile științei și teh
nicii, oameni care dovedesc ap
titudini, dragoste și hotărire de 
a lucra în acest domeniu. Pro
fesorii genei al iei noastre tre
buie să pregătească, stăpîniți de 
un înalt spirit patriotic, noi ca-

In mijlocul metalurgiștiior
de la Cîmpia Turzii

Cea de-a doua zi a vizitei 
conducătorilor de partid și de 
stat. în regiunea Cluj a început 
cu o deplasare la Cîmpia Turzii, 
unde se află una din marile în
treprinderi ale regiunii — Uzi
nele „Industria sirmei".

în ciuda ploii mărunte de 
toamnă, populația Clujului a 
ieșit din nou pe bulevarde și 

La uzinele „Industria sîrmei" Cîmpia Turzii
Foto : AGERPRES

străzi, conducînd cu ovații șl 
fluturări de stegulețe și eșarfe 
multicolore coloana de mașini 
ce se îndrepta spre dealul Fe- 
leacului.

De-a lungul șoselei, locuitorii 
satelor ies în întîmpinarea 
oaspeților. La Feleac, Vîlcele, 
Tureni, Poiana și prin celelalte 
comune, coloana trece parcă pe 
sub o adevărată boltă de flori. 
Porțile caselor sînt împodobite, 
după obiceiul locului, cu șter
gare. Sînt sate înnoite, oglin
dind prin întreaga lor înfățișare 
transformările adinei petrecute 
în anii construcției socialiste în 
viața țărănimii noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer răs
pund cu căldură la salutul ce
lor ce le ies în întîmpinare. 
Apoi, orizontul clinelor domoa- 
le ale dealurilor este dominat 
de verticalele îndrăznețe ale 
turnurilor Fabricii de ciment de 
la Turda. Și aici populația ora
șului a ieșit în întîmpinarea 
oaspeților. Mașinile înaintează 
prin rîndurile dese ale mulțimii 
de oameni, care aștern în calea 
oaspeților un adevărat covor 
de flori. Dintr-o mașină des
chisă, conducătorii de partid și 
de stat schimbă saluturi prie
tenești CU, cetățenii orașului, 
care ovaționează puternic pen
tru partid, pentru Comitetul 
său Central.

Aceeași primire entuziastă li 
se face oaspeților și în orașul 
Cîmpia Turzii, la Uzinele „In
dustria sîrmei".

In așteptare, la intrarea în 
uzină, oamenii își împărtășesc 
gînduri/e și sentimentele cu 
care întîmpină pe înalții 
oaspeți. Ei ne mărturisesc cu 
emoție că sînt profund mișcați 
de atenția ce li se acordă de 
către conducerea de partid și 
de stat, subliniind că această 
vizită constituie pentru ei o 
înaltă cinstire și, totodată, un 
puternic imbold pentru activi
tatea lor de viitor. Sînt senti
mente care izbucnesc năvalnic 
in momentul cînd conducătorii 
de partid și de stat sosesc în 
uzină. Pentru minute întregi 

dre de cercetători care să ridi
ce la un nivel și mai înalt 
știința șl cultura din țara 
noastră.

în încheiere, tovarășul Nico
lae Ceaușescu a urat cadrelor 
didactice, oamenilor de știință 
și cultură, tuturor studenților 
clujeni multă sănătate, noi suc
cese în activitatea lor închinată 
prosperității scumpei noastre 
patrii.

După această întîlnire cu ca
drele didactice, conducătorii 
de partid și de stat au vizitat 
laboratoarele de mineralogie și 
de fizica corpurilor solide din 
cadrul universității, intreți'nîn- 
du-se cordial cu profesori și 
studenți. înainte de plecare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
urat spor la muncă și la învă
țătură miilor de studenți care 
au salutat pe conducătorii de 
partid și de stat.

Vizita la universitate a prile
juit momente impresionante de 
fierbinte dragoste și profund 
atașament al cadrelor didactice, 
oamenilor de știință și studen- 
timii clujene față de Partidul 
Comunist Roman și Comitetul 
său Central.

freamătul muncii ce răzbate 
surd din marile hale este aco
perit cu totul de ovațiile miilor 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri care-i salută pe oaspeți.

Are loc o întilnire cu con
ducerea întreprinderii in sala 
consiliului tehnic. Directorul 
general al întreprinderii, Ioan 
Stariatiev, informează cu acest 

prilej despre dezvoltarea uzi
nelor „Industria sîrmei" și 
despre rezultatele obținute, a- 
mințind totodată lipsurile și 
greutățile care mai persistă și 
a căror lichidare stă în atenția 
colectivului, lnlățișarea de azi 
a uzinelor este o concludentă 
ilustrare a politicii de indus
trializare socialistă, de dezvol
tare armonioasă a regiunilor 
tării. Directorul întreprinderii a 
subliniat că în anii șesenalului 
s-au realizat aici importante 
lucrări de investiții, care au 
mărit simțitor capacitatea uzi
nei. El a exprimat mulțumiri 
pentru faptul că cu sprijinul 
conducerii partidului a fost in
trodusă acționarea electrică la 
laminorul de sirmă. Raportînd 
că anul 1965 reprezintă cel 
de-al 10-lea ah de cînd colecti
vul uzinei, în frunte cu comu
niștii realizează lună de lună 
planul de producție la toți indi
catorii, vorbitorul a arătat tot
odată că, în ce privește calita
tea produselor, rezultatele ob
ținute nu se situează încă, la 
unele produse, la nivelul exi
gențelor sporite ale beneficia
rilor.

Discutîndu-se despre înzes
trarea diferitelor secții ale uzi
nei cu utilaje noi, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au subliniat 
necesitatea de a se manifesta o 
exigență maximă în contracta
rea și recepționarea noilor ma
șini, care trebuie să corespundă 
celor mai înalte cerințe ale teh
nicii moderne.

In hala laminorului de profi
te, de la înălțimea unei pasa
rele, oaspeții urmăresc drumul 
complex al metalului incandes
cent, dirijat cu măiestrie în 
dreptul agregatelor de către 
muncitori. Prin miinile lor trec 
zilnic plnă la 300 tone de ța- 
gle sau profite ușoare de bună 
calitate.

tn dreptul unor utilaje care 
nu au dat satisfacție deplină, 
conducătorii de partid șt de 
stat cer explicații asupra măsu
rilor luate, se interesează de 
îmbunătățirile ce pot fi aduse 
de specialiști! fabricii acestor 

instalații. Discuția continuă 
apoi asupra altor preocupări ce 
frămîntă colectivul uzinei, cum 
ar fi problema perfecționării 
producției de electrozi, atit de 
necesari economiei naționale.

La cooperativele agricole
de producție „Scînteia''

și >

...Sîntem pe frumoasa Vale a 
Arieșului, străjuită de crenelu
rile de bazalt ale Munților A- 
puseni. Ne îndreptăm acum 
spre comuna Luna, unde se află 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Scînteia". Panglica șer
puitoare de asfalt străbate 
locuri de o rară frumusețe ; la 
o cotitură, apare o masivă con
strucție, ascunsă pină atunci 
privirilor de o pădure deasă de 
brazi. Aici se află sediul coope
rativei agricole. Tradiționala 
pline și sare, precum și plosca 
cu „țuică tare“ sînt oferite oas
peților de bâtrinul Gheorghe 
Mazăre și de soția sa luliana, 
cei mai vechi cooperatori din 
această comună. Ei se bucură 
azi, alături de toți cooperato
rii, de roadele muncii unite : 
„Este pîine din plinea noastră, 
vă rugăm să o gustați".

în scurta convorbire de la 
sediul cooperativei, președin
tele Gavril Olteanu ii infor
mează pe înalții oaspeți despre 
rezultatele obținute în dezvol
tarea producției vegetale, în 
zootehnie, în ridicarea nivelului 
de trai al cooperatorilor din 
comună. In acest an s-a obținut 

o producție medie Ia hectar de 
2 300 kg la grîu, 3 700 kg la po
rumb, aproape 20 000 kg la 
sfeclă de zahăr, iar producția 
de lapte va ajunge plnă la 
slirșitul anului la circa 3 000 li
tri pe cap de vacă furajată. S-a 
dezvoltat averea obștească, au 
crescut veniturile cooperatori
lor. Fondul de bază al coopera
tivei a atins 3 000 000 lei, va
loarea zilei-muncă ridieîndu-se 
la 25 de lei. Relevînd aceste 
realizări; președintele coopera
tivei a arătat că mai sînt încă 
numeroase rezerve nefructifi
cate, posibilități de dezvoltare 
a producției în toate sectoa
rele. Din discuția care a urmat 
acestei scurte informări, a reie
șit experiența valoroasă a aces
tei cooperative în sporirea pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale, în aplicarea cu eficien
ță a retribuției suplimentare, 
în grija ce se manifestă față 
de bătrînii din cadrul coopera
tivei.

Conducătorii de partid și de 
stat, însoțiți de inginerul coope
rativei Octavian Barna, au vi
zitat apoi fermele de animale, 
care au impresionat prin buna 
lor organizare și gospodărire. 
Cooperativa are 5 grajduri, care 
adăpostesc circa 400 de vile 
mari, din care 57 la sută sînt 
vaci și juninci.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, adre- 
sindu-se locuitorilor comunei, 
care s-au adunat în fața sediu
lui cooperativei, a arătat că 
rezultatele obținute de această 
vrednică unitate agricolă socia
listă sînt bune. Datorită crește
rii continue a producției agri
cole, vegetale și animale — a 
spus vorbitorul — s-a întărit 
cooperativa, au sporit veni
turile membrilor ei.

„Este rezultatul muncii dv., 
dar în același timp toate a- 
cestea se datoresc sprijinului 
pe care partidul și guvernul 

fneonfarați de an mare nu
măr de muncitori, conducătorii 
de partid și de stat își iau ră
mas bun de la harnicul colectiv 
al Uzinei „Industria strmei" din 
Cîmpia Turzii.

îl acordă neîncetat cooperati
velor agricole de producție, a- 
griculturii noastre socialiste, 
întregii țărănimi. A devenit 
clar, tovarăși, pentru toată ță
rănimea că drumul arătat de 
partid, drumul unirii și al 
muncii în comun, este singu
rul în stare să asigure țărăni
mii noastre bunăstarea și feri
cirea.

Cooperativa dv. este o uni
tate dintre cele mai bune. 
Realizările dv. de pînă acum 
sînt tocmai o dovadă grăitoa
re că toate cooperativele 
noastre de producție agricolă 
pot și trebuie să ajungă la a- 
celași nivel. Trebuie să vă 
spun că în alte regiuni ale ță
rii avem cooperative încă și 
mai bune, ceea ce obțineți dv. 
nu este deci limita maximă, 
sînt încă multe de făcut. Tre
buie să depuneți eforturi și 
mai perseverente pentru a ob
ține rezultate mai mari la 
grîu, la porumb și celelalte 
culturi vegetale, pentru a 
dezvolta sectorul zootehnic.

Cunoașteți cu toții hotărîri- 
le Congresului al IX-lea al 
partidului nostru privind dez
voltarea agriculturii în Ro
mânia noastră socialistă. In 
următorii ani va trebui să 
obținem o creștere impor
tantă a producției agrico
le în toate sectoarele, prin 
dezvoltarea unei agriculturi 
intensive, înzestrată cu teh
nică modernă, înarmată cu 
toate cuceririle științei. Sta
tul va ajuta agricultura 
noastră, acordînd noi investi
ții, ridicînd nivelul mecaniză
rii și al înzestrării tehnice, 
trimițînd spre ogoare specia
liști, semințe selecționate; 
dar hotărîtoare pînă la urmă 
este munca dv. Conducerea 
partidului este tocmai de 
aceea convinsă că țărănimea 
noastră nu-și va precupeți e- 
forturile pentru a îndeplini și 
depăși sarcinile puse în fața 
ei de cel de-al IX-lea Con
gres“.

tn încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat celor 
de față să doblndească succese 
și mai frumoase în întărirea 
cooperativei, să sporească pro
ducția cit și veniturile, să ducă 
o viață îmbelșugată și fericită.

Vizita din prima parte a zilei 
se încheie în comuna Mi hai Vi- 
teazu, unde conducătorii de 
partid și de stat sînt oaspeții 
țăranilor din cooperativa a- 
gricolă de producție „Arieșul". 
Aceeași primire tradițională, 
caldă și entuziastă. La pîine și 
sare, Letiția Botezan adaugă o 
frumoasă urare din bătrîni de 
sănătate și fericire. Apoi, oas
peții și gazdele intră împreună 
în sediul cooperativei.

După informarea despre dez
voltarea cooperativei, prezenta
tă de președintele Paul Kerekl, 
se poartă discuții bogate în su
gestii și învățăminte.

— După cum se vede, remar
că tovarășul Ceaușescu, sînteți 
o cooperativă cu rezultate 
bune, dar se pare că cei de la 
Luna au rezultate și mai bune.

întrebările și răspunsurile se 
succed, ele conturează un ta
blou dinamic al gospodăriei, al 
posibilităților ei de dezvoltare.

— Aveți 874 bovine, dar nu
mai 246 de vaci în producție. 
De ce ?

■— Efectivul inițial a fost 
foarte mic, răspunde inginerul 
agronom Alexandru Adam. Ne 
propunem nu numai să mărim 
efectivul, dar să trecem și la o 
serioasă selecție.

Discuția îmbrățișează și alte 
sectoare, realizările ca șl lipsu
rile fiind supuse unei exami
nări atente.

Conducătorii de partid și de 
stat apreciază rezultatele bune 
obținute plnă acum, producții
le mari la hectar, realizate în 
anul acesta: 2 056 kg la grîu, 
peste 3 000 kg la porumb, peste 
22 000 kg la sfecla de zahăr.

— Aveți bune condiții pen- 
ru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, spune tovarășul 
Ceaușescu, și trebuie să mun
ciți cu perseverență pentru a 
pune în valoare aceste posibi
lități.

Despărțindu-se de țăranii din 
comuna Mihai Viteazu, secreta
rul general al C.C. al P.C.R. 
și-a exprimat convingerea că, 
muncind cu hărnicie, înfrățiți, 
membrii cooperativei „Arieșul" 
— români, maghiari șl de alte 
naționalități — vor reuși să ob
țină noi succese in dezvoltarea 
producției și le-a urat fericire 
și belșug.

O imagine obișnuită în biblioteca Liceului „Alex. I. Cuza" din 
Galați

Poto: N. STELORIAN

în campania 
de recoltare 

a stufului
La o lună de la începerea 

campaniei actuale de recoltare 
a stufului din Delta Dunării, 
situațiile existente la Trustul 

I de amenajări și valorificare a 
stufului din Tulcea consem- 

I nează realizarea unei cantități 
I de 25 000 tone de stuf.

S-a recoltat mai ales în zo
na maritimă a Deltei, unde 
stuful a ajuns mai devreme la 
maturitate — a relatat cores
pondentului nostru inginerul 
șef al trustului, Vasile Stă- 
nucă. în restul zonelor stufi- 
cole nu s-a putut lucra din 
plin deoarece condițiile clima
terice au fost favorabile în 
toamna aceasta prelungirii pe
rioadei de vegetație a stufului. 
Am putut lua în schimb toate 
măsurile care să asigure în 
perioada următoare folosirea 
tuturor forțelor la recoltare și 
transport. A fost terminată 
acțiunea de epurare a apei din 
zonele stuficole Rusca și Ca- 
rasuhat, lucrare ce se efectu
ează în prezent și în zonele 
Pardina și Obretin. Urmărim 
in felul acesta atit grăbirea 
procesului de maturizare a stu
fului, cit și crearea condițiilor 
pentru accesul tractoarelor, re- 
coltoarelor și celorlalte mașini 
în zonele de exploatare. Par
cul de mașini al trustului a 
fost mărit cu încă 22 de trac
toare și 15 recoltoare. S-a făcut 
o bună aprovizionare cu piese 
de schimb a coloanelor stufi
cole, pe lingă care s-a asigu
rat și cîte o echipă de mecanici 
în vederea remedierii operati
ve a eventualelor defecțiuni 
a mașinilor în timpul lucrului. 
Alte măsuri au fost luate pen
tru asigurarea unor condiții 
cit mai bune de muncă și de 
viață muncitorilor și mecani
zatorilor stuficoli. Măsurile 
luate au ca scop îndeplinirea 
sarcinilor sporite de a recolta 
în campania 1965—1966 pentru 
Combinatul de la Brăila 
350 000 tone de stuf.

(Agerpres)

Construcții noi la sate
După ce au ajutat la electri

ficarea și radioficarea comu
nei. țăranii cooperatori din 
Brătășani, raionul Videle, re
giunea București, au trecut la 
alte construcții : o nouă școală 
cu patru săli de clasă, o pu- 
ierniță pentru sectorul avicol 
al cooperativei agricole de 
producție, un grajd pentru 
taurine, un saivan pentru ovi
ne. După terminarea lucrări
lor actuale se va începe con
struirea unui cămin cultural.

O contribuție deosebită aduc 
zi de zi uteciștii Iulian Moruș, 
Bondoc Elena, Iancu Ilie și 
alții.

CORVIN ALEXE 
activist cultural

In turneu
A intrat în obișnuința co

lectivului Teatrului de stat din 
Tg. Mureș prezentarea pe sce
nele orașelor și satelor din re
giune a numeroase piese din 
dramaturgia clasică șl con
temporană. La Lunca Bradu
lui, raionul Toplița, spre 
exemplu, a fost jucată piesa 
„Capcana pentru un om sin
gur". Interpretarea tinerilor 
actori Dinu Cezar, Mariana 
Pojar, Nicolae Scarlat și alții, 
a plăcut mult țăranilor coope
ratori, muncitorilor forestieri 
care au umplut pînă la refuz 
sala căminului cultural, nepre- 
cupețindu-șl aplauzele. „Vă 
mulțumim și vă așteptăm să 
veniți cît mal des“ — acestea 
au fost cuvintele adresate de 
spectatori oaspeților lor.

AUREL TREBICI 
profesor

ECOURI "ECOURI ■ ECOURI
LA ARTICOLE PUBLICATE OF „SCÎNTEIA TINERETULUI

® „Dîlja și Paroșeni 
no pot urma Aninoasa-sud

și Lenea ?"

n legătură cu 
semnalarea unor 
neajunsuri privind 
realizarea planu
lui de investiții la 
Dîlja și Paroșeni 
am primit din par
tea Combinatului 
carbonifer Valea 

Jiului o scrisoare în care ni se
comunică următoarele :

„Cele sesizate în articol sînt 
juste, iar colectivele vizate 
pentru nerealizările de plan 
și-au însușit cele semnalate. 
Rezultatele slabe de la aceste 
mine noi sînt influențate în a- 
fară de cele sesizate în articol 
și de faptul că executarea con
strucțiilor industriale de su
prafață se desfășoară conco
mitent cu lucrările subterane 
și sub un flux continuu de cir
culație.

în luna septembrie a.c. con
ducerea Combinatului carbo
nifer Valea Jiului, analizîhd 
această situație la cele două 
unități noi, Dîlja și Paroșeni, 
posibilitățile existente, a sta
bilit o serie de măsuri menite 
să înlăture neajunsurile ivite 
pînă în prezent.

în cursul trimestrului IV a.c. 
vor intra în funcțiune cinci 
mașini de încărcat E.P.M.-2 la 
mina Dîlja și două mașini de 
același tip la mina Paroșeni.
De asemenea, se vor introduce
cofrajele glisante pentru săpa-

• „Drum bun, înghesuiți călători"
„Pentru a se evita emiterea 

mai multor tichete pentru a- 
celași loc — se menționează în 
scrisoarea Direcției regionale 
C.F.R.-Brașov — articolul a 
fost prelucrat cu toți casierii

„Prefață la prima zi de școală"
în legătură cu materialul 

publicat sub acest titlu redac
ția a primit de la Ministerul 
Economiei Forestiere următo
rul răspuns :

„Noile sortimente de creioa
ne au fost omologate la 2 de
cembrie 1964, normele interne 
respective au fost aprobate la 
17 decembrie 1964, iar lucră
rile de prețuri respective au 
fost trimise la M.C.I. pentru 
aprobare la 29 ianuarie 1965.

Menționăm că introducerea 
în fabricație la I.P.R.O.F.I.L. 
„Republica“ a creioanelor este 
legată de aprobarea prețurilor 
respective, care se imprimă pe 
creioane.

Rechizitele din esențe exo
tice : riglele tip D, E și F au 
fost înaintate la Institutul de 
metrologie la 10 iulie 1965 
pentru omologare, comunicîn- 
du-se de către acesta că lu
crările respective se execută 
în termen de două luni de la 
primirea lor. în ceea ce pri
vește echerele din mahon, 
faptul că nu au fost înaintate 
în termen util Institutului de 
metrologie pentru omologare 
constituie o deficiență a 
I.P.R.O.F.I.L. Tehnolemn și în 
acest caz au fost aplicate sanc
țiunile corespunzătoare.

Problemele ridicate în arti
colul publicat în ziarul dv. au 
fost discutate cu întreprinde
rile respective, luîndu-se mă
surile necesare pentru ca pe 
viitor lucrările să se execute 
corect și în timp util.

Din experiența de pînă a- 
cum, din discuțiile purtate cu 
întreprinderile respective con
siderăm necesară o simplificare 
și respectiv o îmbunătățire a 
sistemului de omologare a re
chizitelor de către Institutul 
de metrologie. în acest sens 
propunem următoarele :

INFORMAȚII
Vineri dimineață, delegația 

Parlamentului englez, în frun
te cu Ian Mikardo, membru al 
Comitetului Național Executiv 
al Partidului Laburist, a pie
cat într-o călătorie prin țară.

La Constanța, la sediul Sfa
tului popular al orașului, pre
ședintele Petre Nicolae a înfă
țișat oaspeților aspecte privind 
dezvoltarea social-economică a 
orașului. Apoi, membrii dele
gației au vizitat stațiunile Ma
maia, Eforie sud și Stațiunea 
experimentală Dobrogea, pre
cum și Muzeul regional de ar
heologie.

★

Reputatul dirijor Igor Mar- 
kevitch (Elveția), oaspete al 
Capitalei noastre, a apărut vi
neri seara la pupitrul Orches
trei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii în concertul prezentat 
la Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii. Programul a 
cuprins Simfonia a Vl-a „Pa
tetica“ de Ceaikovski și „Ritu
alul primăverii“ de Stra
vinsky.

★

Cu piesa „Dragă mincinosu
le“ de J. Kilty, prezentată vi
neri seara pe scena Teatrului 
de Comedie, colectivul Teatru
lui de Comedie din Leningrad 
a susținut cel de-al treilea 
spectacol din turneul bucu- 
reștean.

rea puțului auxiliar nr. 3 
Dîlja și puțului auxiliar Paro
șeni. Pentru obținerea unor 
viteze de avansare mărite la 
mina Dîlja s-au organizat trei 
brigăzi pentru avansări rapide.

La mina Paroșeni apa indus
trială pentru răcirea compre- 
soarelor și apa potabilă este 
asigurată pînă în incintă prin- 
tr-o instalație provizorie, iar 
instalația definitivă este în 
curs de execuție urmînd ca în 
cursul trimestrului IV a.c. să 
se termine montarea conduc
tei de apă la principalele o- 
biective de la suprafața minei 
care sînt deja construite.

Urmărirea zilnică a acestor 
obiective se face de către con
ducerea celor două unități 
Dîlja și Paroșeni și de condu
cerea Combinatului carbonifer 
Valea Jiului.

Combinatul carbonifer Va
lea Jiului consideră că prin 
măsurile tehnicot-organizatori- 
ce luate pentru perioada care 
a mal rămas pînă la sfîrșitul 
acestui an, se vor recupera o 
parte din minusurile create Ia 
lucrările semnalate, iar minele 
Dîlja și Paroșeni vor putea 
să-șl realizeze și să depășeas
că sarcinile de plan pe trimes
trul IV 1965.

Ing. GH. DAVIDESCU 
director tehnic investiții

și conducătorii din stația Bra
șov. Sperăm să nu se mai re
pete asemenea abateri și călă
torii să fie serviți în bune 
condiții.

Mulțumim redacției pentru 
ajutor“.

a) I.P.R.O.F.I.L. Tehnolemn
cînd trebuie să lanseze în pro
ducția de serie un produs nou 
să obțină în prealabil avizul 
de principiu al beneficiarului 
principal M.C.I.—D.G.C.M.C. 
privind interesul în comercia
lizarea și nivelul de preț, pe 
care îl va înainta pentru omo
logare la Institutul de metro
logie.

b) Institutul de metrologie 
să stabilească și să indice cos
tul verificărilor pe bucată 
prototip, pentru a se putea re
mite costurile respective prin 
virament, evitîndu-se amîna- 
rea lucrărilor. în prezent la 
trimiterea prototipurilor pen
tru verificări nu se cunosc ta
xele care trebuie achitate.

c) Institutul de metrologie 
trebuie să facă verificările ne
cesare și să stabilească dacă 
produsul corespunde din punct 
de vedere al destinației și al 
normelor metrologice, fără a 
pretinde să se imprime toate 
indicativele (STAS sau NID și 
preț) pe produsul în faza de 
prototip, întrucît în această 
fază ele nu sînt definitivate și 
se aprobă ulterior după omo
logarea de către Institutul de 
metrologie și beneficiari.

în ceea ce privește metodo
logia stabilirii prețurilor de 
către M.C.I., credem că aceas
ta trebuie revizuită, în sensul 
simplificării documentației ne
cesare și al procedurii actuale.

Cu aceste propuneri și, ținînd 
seama de măsurile luate în 
urma publicării articolului 
dv., considerăm că aceste pro
bleme se vor rezolva corespun
zător și în timp util“.

Ing. D. NICOARA 
director general adjunct



LAOS: lecție practică pe lotul experimental al unei școli primare dintr-o regiune eliberată

I
arăși „din greșea
lă“ ? Nici nu 
s-au stins bine 
ecourile atacului 
lansat de două 
bombardiere a- 
mericane asupra 
satului sud-viet- 
namez Be Duk, 
în cursul căruia peste 100 

de țărani pașnici au fost 
uciși sau răniți, și iată 
că autoritățile america
ne din Saigon au a- 
dus la cunoștință două noi 
„accidente“. Atunci, după 
bombardarea satului Be 
Duk, piloții celor două a- 
vioane americane au afir
mat-că au crezut că acolo 
există o puternică concen
trare a partizanilor. In con
secință au fost aruncate to
ne de bombe incendiare și 
cu napalm asupra colibe
lor, cîmpurilor, șoselelor. 
Restul — adică „operația 
de curățire“ urma să fie 
efectuată de trupele teres
tre. Cînd ele au ajuns insă 
la fața locului nu au găsit 
nici urmă de partizan. In 
schimb au scos dintre dă- 
.rimăturile colibelor 48 de 
țărani morți și 55 de ră
niți; Au urmat obișnuitele 
„scuze" și „condoleanțe". 
Comandamentul forțelor 
S.U.A. din Vietnamul de 
sud a exprimat „scuzele" 
sale pe lingă guvernul de 
la Saigon, iar acesta a tri
mis mesaje de „condolean-

țe“ rudelor victimelor. Și 
cu asta intervenționiștii au 
considerat că „incidentul“ 
a fost închis, la fel cum 
s-a întîmplat în atîtea îm
prejurări asemănătoare.

Dar nu au trecut decît 
24 de ore de la consuma
rea „greșelii" din Be Duk 
și, în capitala sud-vietna- 
meză s-a aflat despre un 
nou „accident". De data a- 
ceasta victimele nu erau 
țărani și nici orășeni sud-

fost restabilit calmul, și-a 
numărat zece morți și trei 
grav răniți. Potrivit obice
iului încetățenit deacum 
în rîndul trupelor interven- 
ționiste, au urmat „scuze
le" comandamentului sud- 
coreean adresate comanda
mentului american și „con- 
doleanțele" expediate de a- 
cesta rudelor victimelor.

Acalmia pe frontul „ac
cidentelor" s-a dovedit a fi 
însă de scurtă durată. Joi,

Schimb de 
condoleanțe

vietnamezi ci... militari 
nord-americani! Din „gre
șeală" o baterie de artile
rie a forțelor de intervenție 
sud-coreene a deschis focul 
asupra unei unități a divi
ziei 101 aeropurtate a 
S.U.A., în valea Song An 
la 18 km nord-vest de Qui 
Nhon. Pasămite, militarii 
americani fuseseră luați de 
sud-coreeni drept... parti
zani Vietcong. Zeci de o- 
buze au căzut asupra aces
tei unități care, după ce a

un bombardier american 
„B-57" care avea misiunea 
să sprijine o operație te
restră a trupelor sud-viet- 
nameze la sud de golful 
Cam Ranh, a „deviat“ de 
la traseul indicat și a „scă
pat“ mai multe bombe a- 
supra unei poziții ocupate 
de trupele sud-coreene. 
Bilanțul ? Trei militari sud- 
coreeni uciși și alți patru 
grav răniți. Greșeală sau 
răzbunare ? Nimeni nu 
poate afirma cu certitudi-

ne. Și din nou a avut loc 
schimbul mesajelor conți- 
nînd „scuzele" de rigoare 
adresate, de data aceasta, 
de comandamentul ameri
can comandamentului tru
pelor sud-coreene și scri
sorile de „condoleanțe" pe 
adresa rudelor victimelor. 
In plus, s-a ordonat des
chiderea unei anchete pen
tru a se determina „cum a 
fost posibil“ ca mai multe 
bombe sa cadă „acciden
tal" din bombardierul ame
rican tocmai în momentul 
cînd zbura deasupra pozi
țiilor deținute de „aliații" 
sud-coreeni ?

Ultimele accidente au 
provocat o serioasă îngri
jorare în rîndul cercurilor 
militare americane din 
Vietnamul de sud. Aceasta 
nu numai pentru faptul că 
bombardarea „din greșea
lă" a populației pașnice fa
ce ca aceasta să sprijine, 
cu și mai multă hotărîre, 
forțele patriotice, dar „gre
șelile" intervenite între tru
pele americane și sud-core
ene au făcut ca mulți mi
litari din aceste țări să-și 
pună, cu tot mai multă se
riozitate, întrebări privind 
rațiunea prezenței lor în 
Vietnamul de sud. Între
bări la care, o recunosc 
mulți, nu au găsit un răs
puns nici chiar atunci cînd 
au pus, pentru prima oa
ră, piciorul în această țară.

I. RETEGAN

Vizita delegației C.C. 
al U.T.C 

în R. D. Germană

In cadrul vizitei pe care o 
întreprinde în Republica 
Democrată Germană, la 

invitația 'C.C. al F.D.J., delega
ția C.C. al Uniunii Tineretului j 
Comunist din Republica Socia
listă România, condusă de to- | 
varășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., a sosit | 
la Cottbus. Delegația va vizita j 
întreprinderi industriale și va ■ 
face cunoștință cu activitatea I 
organizațiilor F.D.J. din acest 
oraș.

Curajul a trei tineri 
americani U.R.S.S..- șantier de locuințe In Nijhekamsk

Lovitura
nr. 2

La- 
vara 
can-

Furtunosul Carlos 
cerda care încă în 
aceasta se pretindea 
didat la funcția supremă 
în stat, și-a montat o 
spectaculoasă retragere 
din viața politică. Cu o 
lună înainte de expirarea 
împuternicirilor sale de 
guvernator al Guanaba- 
rei, Lacerda a părăsit 
somptuosul palat care i-a 
servit drept reședință.

Pe scurt încordare in Cipru

D
are Carlos Lacerda s-a resemnat ? 
Părerea unora dintre cei care îl cu
nosc mai bine pe bătăiosul politici
an -(care a avut o nefastă influență 
în înlăturarea lui Goulart) este că 
Lacerda încearcă o „regrupare stra
tegică“. Șansele ei nu pot fi calcu
late deoarece evoluția politică din 
Brazilia pare imprevizibilă. Cele 33 

„actului instituțional nr. 2“ modifică 
climatul politic al țării : partidele

• LA 5 NOIEMBRIE, la Copenhaga au început 
lucrările celui de-al XXII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Danemarca. La Congres participă re
prezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești 
din numeroase țări ale lumii, printre care tovarășul 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R.

• INTR-O Ședință extraordinară, care a avut loc 
la 4 noiembrie, academicianul Tudor Arghezi a fost 
ales membru al Academiei Sîrbe de Științe și Artă 
in secția de literatură și lingvistică.

• Turcia a cerut convocarea Consiliului de Securitate

• Consultări la Ankara • Poziția guvernului grec

După aproape un an de calm relativ, 
situația din Cipru a devenit din nou ex
trem de încordată. Cauza înrăutățirii si
tuației se datorește izbucnirii unor inci
dente grave între ciprioții greci și turci 
din Famagusta, al doilea oraș ca mărime 
din insulă.

• 1N LEGĂTURĂ cu acordul intervenit intre 
S.U.A, și R.F. Germană cu privire la Înființarea în 
statul Texas (Fort Bliss) a unei școli militare pen
tru instruirea personalului vest-german asupra tăinu
irii rachetelor americane, Ministerul Aiacerilor Ex
terne al U.R.S.S. declară, după cum anunță TASS, 
că „răspunderea pentru implicațiile periculoase ale 
acțiunilor șus-mentionale incumbă guvernului 
S.U.A.“. Ministerul Aiacerilor Externe al U.R.S.S. 
subliniază că aceste acțiuni ale guvernului S.U.A. 
constituie o nouâ încălcare a acordurilor cvadripar- 
tite cu privire la Germania.

• Delegația română primită

de Ciu En - lai

• LA 5 NOIEMBRIE, Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a primit pe membrii 
delegației culturale a Republicii Socialiste România, 
condusă de ion Moraru, vicepreședintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, cu care a avut o 
convorbire cordială, prietenească. Au mai lost pre- 
zenți Și Si-min, adjunct al ministrul • culturii al 
R. P. Chineze, și alte persoane oliciale, precum și 
Dumitru Glieorghiu, ambasadorul României la 
Pekin.

• ÎN CIRCUMSCRIPȚIA electorală londoneză 
Westminster au avut loc alegeri parțiale pentru 
desemnarea unui' deputat în Camera Comunelor în 
locul fostului președinte al Parlamentului, Harry 
Hylton-Foster, decedat subit în vara acestui an. Ele 
s-au încheiat, cum era și de așteptat, cu victoria 
candidatului Partidului conservator, John Smith. 
El a obținut 15 037 voturi, față de 8 300 voturi 
acordate candidatului laburist A. J. S. Springle, și 
1 595 candidatului liberal Stephen Jakobi.

• AGENȚIA CHINA NOUA relatează că la 4 no
iembrie, Ambasada R. P. Chineze de la Djakarta a 
adresat o notă Ministerului Afacerilor Externe al 
Indoneziei, in legătură cu incidentele provocate la 
2 noiembrie de elemente indoneziene de dreapta la 
consulatul R. P. Chineze de la Medan. In notă, gu
vernul chinez adresează un protest energic guver
nului indonezian împotriva acestui atac, cerindu-i, 
in același timp, să asigure securitatea consulatelor 
chineze de la Bandjarmasin și Makasar.

9 Va fi comutată pedeapsa

lui Ruby ?

• HENRY Wade, procurorul general în procesul 
lui Jack Ruby, a declarat că se pronunță în favoa
rea Comutării pedepsei cu moartea a acestuia in 
închisoare pe viață. După cum se știe, Ruby a lost 
condqmnat la pedeapsa capitală după ce l-a ucis 
pe Lee Iiarvey Oswald, asasinul presupus al pre
ședintelui Kennedy. Wade a arătat că a mai propus 
această soluție apărătorilor lui Ruby, dar aceștia 
continuă să considere că crima clientului lor nu 
trebuie să atragă, din cauza circumstanțelor în care 
a avut loc, o pedeapsă mai mare de cinci ani în
chisoare, Relerindu-se la această nouă întorsătură 
a procesului asasinului lui Oswald, agenția France 
Presse scrie că „în aceste, condiții se pare că se 
poate, aștepta, cu o oarecare certitudine, ca Jack 
Ruby să evite scaunul electric".

• CONSILIUL de Securitate care s-a întrunit vi
neri pentru a examina conflictul indiano-pakistanez 
a adoptat cu 9 voturi și două abțineri (U.R.S.S. și 
Iordania) o rezoluție în care cere guvernelor celor 
două țări să dea instrucțiuni forțelor lor armate să 
colaboreze cu Națiunile Unite, să înceteze orice 
activitate militară și să pună capăt încălcărilor în
țelegerii de încetare a focului.

în fața acestei situații, Consi
liul de Miniștri al Turciei, reunit 
în cadrul unei ședințe, a hotărît 
ca reprezentantul Turciei la 
O.N.U. să informeze Consiliul 
de Securitate despre evoluția e- 
venimentelor din Cipru și să 
ceară convocarea acestuia.

După ședința Consiliului de 
Miniștri, Ihsan Caglayangil, mi
nistrul afacerilor externe și Haluk 
Bayulken, secretar general în Mi
nisterul Afacerilor Externe i-au 
convocat succesiv pe ambasadorii 
Statelor Unite, Marii Britanii și 
Greciei și le-au cerut să inter
vină pentru a pune capăt inci
dentelor.

La Atena, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri și mini
stru al afacerilor externe, Ilias 
Tsirimokos, a făcut o declarație 
unei delegații a E.D.A. în care 
a afirmat că guvernul grec nu 
va interveni în treburile interne 
ale Ciprului. „Guvernul grec, a 
precizat el, luptă alături de po
porul cipriot care este reprezen
tat de guvernul său legal pentru 
a atinge scopul comun al inde
pendenței neîngrădite“. Observa
torii politici din capitala Greciei 
subliniază la rîndul lor că pre
mierul grec Stephanopoulos se 
află în permanent contact cu gu
vernul cipriot, urmărind astfel 
evoluția situației care ar putea 
determina o reîncepere a ostili
tăților în întreaga insulă. El a 
avut mai multe întrevederi cu 
ministrul de externe Tsirimokos, 
împreună cu care a examinat si
tuația care s-a creat în Cipru.

Avansare
elebrul erou de a-

C
necdote (dar și de 
întîmplări tragice) 
Mobutu a avansat 
în grad. Galoanele 
sale îl arătau gene
ral de brigadă. De 
joi, Mobutu a de
venit general de 
divizie.

Rapida avansare în ierarhia 
armatei congoleze ar fi putut 
să-și găsească justificarea prin 
fapte deosebite săvîrșite de proas
pătul general de divizie. Cărțile 
de istorie nu vor trece, însă, 
vreodată la activul lui Mobutu
vreo faptă eroică, pentru că e- 
roismul nu are nimic comun cu
acest personaj. Dimpotrivă, ceea 
ce îl caracterizează este lașitatea. 
Trădîndu-l pe Lumumba, a con
tribuit la asasinarea lui. A accep
tat ca Chombe să aducă merce
nari albi care să-i ucidă pe con
golezi. Nu a fost condus decît 
de un impuls: să urce cit mai 
multe trepte pe scara puterii.

Decretul de avansare amintește 
„serviciile" aduse Congoului. 
„Servicii" o fi făcut Mobutu, dar 
nu țării sale. Ultimele „servicii" 
i le-a adus lui Kasavubu ajutîn- 
du-l, prin pasivitatea sa, să se 
descotorosească de Chombe. 
Poate că de aici provine și avan-
sarea...

n Portugalia se 
consumă o nouă 
farsă electorală : 
„alegerea“ a 150 
deputați în par
lament.

Încercînd de 
astă dată „o 
nouă variantă a

O. R.

Pe scurt

democrației“, Antonio de Oliveira 
Salazar a lansat ideea că în ale
gerile de la 7 noiembrie opoziția 
iși va putea prezenta candidați) 
și exprima doleanțele. 34 de can
didați ai opoziției reprezentînd 
„Alianța democratică și socială“, 
au hotărît să se înscrie în 34 
circumscripții reprezentînd 13 la 
sută din numărul alegătorilor, 
însă atunci cînd reprezentanții o- 
poziției au încercat să facă cu
noscută platforma lor politică li 
s-a interzis publicarea manifes
tului în presă. Motivul: platfor
ma lor ar fi fost „în dezacord 
cu principiile fundamentale ale 
constituției portugheze“.

Ce a cerut de fapt opoziția 
portugheză ? Criticînd „politica 
autocratică“ ea revendica ridica

opoziției aborda, de asemenea, 
problema acordării statutului de 
autodeterminare posesiunilor por
tugheze „de peste mări“.

Puși în imposibilitate de a-și 
face cunoscut programul, supuși 
la tot felul de presiuni, majorita
tea candidaților opoziției au a- 
nunțat că în semn de protest își

Alegeri fără... 
alegere

rea cenzurii în timpul campaniei 
electorale, dreptul la întrunire, 
dreptul reprezentanților ei de a 
participa ia controlul operațiilor 
electorale. Documentul politic al

retrag candidatura. Aceasta a 
fost de fapt și țelul autorităților 
salazariste : să rămînă, în practi
că, fără o opoziție puternică. Mai 
rămăseseră însă cîțiva candidați 
ai opoziției. Comisia electorală a 
găsit mijlocul de a-i face și pe 
aceștia să renunțe. Au fost ti
părite buletine de vot de aceeași 
culoare atît pentru candidații

Țn cadrul unei conferințe
/ de presă care a avut loc 

la New York, trei tineri 
americani au anunțat că își 
vor arde în public ordinele lor 
de recrutare cu prilejul unei 
manifestații de protest față de 
războiul dus de S.U.A. în Viet
nam, programată să aibă loc 
sîmbătă. Agenția France 
Presse arată că se așteaptă ca 
alți patru tineri să se alăture 
acestui gest de protest. Cei ! 
trei tineri s-au declarat gata 
să suporte consecințele actului 
lor: cinci ani închisoare și o 
amendă de 10 000 dolari, potri
vit unei noi legi semnate de 
președintele Johnson în luna 
august.

Săptamînă 
universitară 

împotriva războiului , 
din Vietnam

Intre 18 și 25 noiembrie se 
va desfășura în Franța 
Săptămîna internaționa

lă universitară împotriva răz
boiului din Vietnam, sub aus- i 
piciile a trei mari organizații 
universitare — Sindicatul na- , 
țional al învățămîntului supe
rior, Sindicatul național al 
cercetătorilor științifici și U- 
niunea națională a studenților 
din Franța. într-un buletin 
publicat de aceste organizații 
este condamnată agresiunea 
împotriva poporului vietna
mez.

Vești din U.R.S.S.

In curînd va începe, în spatele Universității „Lomonosov", pe pros
pectul Vernardski, construcția unei noi clădiri cu 11 nivele pentru 
facultățile umanistice ale universității. Aici vor putea studia în cele 
mai bune condiții, circa 6 000 de studenți.

La parterul clădirii vor fi amplasate 11 auditorii de cîte 150, 200 
și 250 locuri, catedra de cultură fizică și sport fi biblioteca științifică. 
La etajul întîi se va afla o sală de lectură cu 500 locuri și o sală 
de spectacole cu 700 locuri, utilată cu instalații de proiecție cinema
tografică, cu un sistem de schimbare automată a planșelor intuitive 
și, de asemenea, cu un sistem de traducere sincronică în opt limbi.

A fost terminată ultima și cea mai dificilă porțiune a șoselei de 
munte Frunze — Os din Kirghizia. Pe ultimii 72 km, șoseaua urcă 
la o înălțime de 3 200 m deasupra nivelului mării. La această înăl
țime ea străbate și un tunel lung de 2,5 km.

l’n felul acesta este deschisă circulației automagistrala care leagă 
capitala Kirghiziei de centrul regional din sudul republicii, lungă de 
600 km.

Exploratorii de resurse energetice din Leningrad studiază în re
giunea fluviului siberian Kolima, din regiunea înghețurilor veșnice, 
amplasamentul primei hidrocentrale din peninsula cu același nume, 
care va avea o putere de cîteva sute de mii de kW. Hidrocentrala 
va putea furniza energie ieftină industriei acestei mari regiuni, care 
cunoaște o intensă dezvoltare, inclusiv cunoscutelor mine aurifere 
de aici.

BĂTĂLIA ELECTORALĂ
DIN FRANTA

Hotărirea generalului de 
Gaulle, expusă în cursul 
cuvântării radiotelevizate 
de joi seara, de a se pre
zenta drept candidat la 
alegerile prezidențiale de 
la 5 decembrie, a fost pri
mită cu interes de obser
vatorii politici occidentali.

Observatorii politici sînt de pă
rere că prin această cuvîntare 
generalul de Gaulle „a trecut de 
fapt imediat și cu vigoare la inau
gurarea propriei sale campanii 
electorale". „PARIS JOUR“ ara
tă că „în momentul în care cam
pania electorală intră în ultima 
sa fază era și necesar ca de Gaul
le să-și definească temele care să 
stea la baza prezentării candida
turii sale“.

partidului lui Salazar, Uniunea 
Națională, cît și pentru opoziție ; 
aceasta cu scopul de a-i induce 
în eroare pe alegători. Avînd în 
vedere această situație opoziția 
din orașul Braga (singura care a 
mai rămas cu candidați pentru 
parlament), a solicitat Comisiei 
electorale amînarea- alegerilor cu 
o lună pentru a se tipări noi bu
letine de vot, diferențiate. E pu
țin probabil însă ca faimoasa Co
misie electorală (care, bineînțeles 
este formată din oamenii lui Sa
lazar) să dispună amînarea.

în asemenea împrejurări, e fi
resc, că așa-zisele „alegeri parla
mentare“ nu au stîrnit interes în 
rîndul populației. Aceasta se da
torește în mare măsură și piedi
cilor puse în calea exercitării 
dreptului de vot. Pentru a putea 
fi înscris într-o listă electorală 
trebuie să posezi un anumit ni
vel de studii, să fii cu impozitele 
la zi etc.

Surprizele pentru partidul gu
vernamental al lui Salazar sînt 
excluse. S-a făcut deja cunoscut 
că urnele vor fi duse direct la 
Ministerul de interne unde va fi 
efectuată „numărătoarea“.

IOAN TIMOFTE

Atenția comentatorilor politici 
este reținută îndeosebi de referi
rile lui de Gaulle la problemele 
unității vest-europene, alianța at
lantică și, pe această bază, la re
lațiile Franței cu S.U.A., Germa
nia occidentală și alte țări.

Corespondentul la Paris al A- 
genției ASSOCIATED PRESS, 
Richard O’Malley, consideră că 
generalul de Gaulle „dorește să 
înlocuiască N.A.T.O. prin acor
duri bilaterale de apărare". 
Ziarul britanic „THE GUAR- 
DIAN“, afirmă că „adepții uni
tății politice a Europei occiden
tale nu vor găsi deloc motive 
de bucurie în perspectiva reale
gerii" lui de Gaulle. Iar ziarul 
„DAILY EXPRESS" conchide că 
„de Gaulle nu este un aliat co
mod“.

Stare excepțională 
in Rhodesia de sud

Guvernul Rhodesiei de 
sud a instituit în țară sta
rea excepțională pe o pe
rioadă de trei luni.

Observatorii de presă africani 
consideră această măsură a gu
vernului rasist sud-rhodesian 
drept un preludiu pentru decla
rarea unilaterală a independenței 
Rhodesiei de sud în condițiile 
actualei constituții care privează 
populația băștinașă de drepturile 
politice elementare.

Imediat după hotărirea guver
nului sud-rhodesian, la Londra 
a avut loc o reuniune extraordi
nară a Comitetului pentru apă
rare și pentru problemele externe 
a Cabinetului britanic, condusă 
de primul ministru Harold Wil- 
son.

articole ale 
substanțial 
politice au fost suprimate pînă în 1967, alegerea 
președintelui (stabilită pentru toamna viitoare) nu 
se va mai realiza prin sufragiu universal, man
datele parlamentarilor vor putea fi anulate ca și 
drepturile politice ale oricărei persoane. Măsurile 
excepționale și-au găsit aprobare printre persoa
nele cu funcții oficiale, ale căror declarații sînt 
larg popularizate pe calea undelor și a cuvintuldi 
tipărit. Amploarea reacțiilor negative poate fi 
însă judecată după comentariile presei. „Actul 
instituțional produce o senzație de amărăciune în 
toate spiritele democratice“ — scria „CORREIO 
DA MANHA“. După „O GLOBO“, actul institu
țional atribuie autorității supreme prerogative 
„extinse și discreționare“.

Ministrul justiției, într-o convorbire cu ziariștii 
străini, a explicat necesitatea măsurilor adoptate 
prin „încordarea permanentă existentă în țară“. 
In fapt, a avut loc o „a doua lovitură de stat mi
litară“ care — potrivit lui „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE“ — nu și-a îndreptat atacul 
împotriva guvernului titular „dar a lovit struc
tura juridică, politică, legislativă și constituționa
lă a Braziliei“. După ziarul newyorkez „este greu 
de crezut că președintele Castello Branco a apro
bat cu plăcere aceste acțiuni“. Observatorii din 
capitala braziliană evocă presiunile la care a fost 
supus președintele. Deținătorii puterii, cei care 
l-au înlăturat pe Goulart, se arătau divizați în 
privința căilor de viitor : „pe de o parte cei care 
preconizau o rapidă revenire la democrație, pe 
de altă parte intransigenții, favorabili unei evo
luții pe o linie mai dură a regimului“.

„Moderații“ păreau să obțină un avans : alege
rile din octombrie sînt o urmare a influenței pe 
care au exercitat-o în sferele guvernamentale. Dar 
alegerile au dat cîștig de cauză unei opoziții a 
cărei forță, s-a dovedit a fi cu mult mai mare 
decît se credea. „Durii“ au acționat imediat : ei 
au cerut măsuri de mînă forte. Oficialitățile 
după ce au schițat ’un gest de împotrivire (a ur
mat chiar arestarea simbolică a unor ofițeri) au 
virat către dreapta. „Actul instituțional nr. 2“ o 
atestă.

Suprimarea partidelor va crea un vid în viața 
politică ? „CORREIO DA MANHA“ crede că 
„o dată cu desființarea partidelor printr-un act 
de forță coloratura politică dispare, iar Congre
sul se divide între cei ce apără principiile de bază 
ale constituției și cei ce le renegă...“. Surse gu
vernamentale au anunțat apropiata creare a unui 
partid al „mișcării de la 31 martie“ (care l-a răs
turnat pe Goulart). Partidul acesta va fi, probabil, 
destinat asigurării unei majorități confortabile în 
Congres și va deveni un instrument pentru influ
ențarea unei opinii publice sensibile la o evolu
ție autoritară. Granițele politice stabilite de actua
lele partide ar urma să fie înlocuite prin forța 
noilor legi. Chiar atunci cînd va fi permisă o re
organizare a partidelor, ele nu vor mai putea fo
losi titulaturile lor consacrate.

In acest început de noiembrie, „actul institu
țional nr. 2“ a fost suplimentat cu prevederi re
presive extinse. Pe această bază se pregătește 
arestarea fostului președinte Janio Quadros care 
a refuzat să se prezinte în fața celor ce anche
tează o pretinsă „activitate subversivă“. Ku- 
bitschek, de asemenea, ex-președinte, probabil că 
va putea să se reîntoarcă la Paris după ce mccar- 
thyștii brazilieni i-au agravat boala de inimă. 
Brutalele interogatorii au șubrezit și mai mult să
nătatea lui Kubitschek, căruia, în prezent, medi
cii nu îi permit să-și părăsească domiciliul. An
chetele se înmulțesc. Printre ultimele știri primite 
din Brazilia se află și aceea că 145 de membri 
ai Uniunii naționale a studenților și ai Uniunii 
naționale a elevilor din școlile medii au fost con- 
vocați în fața unor comisii speciale. Numeroase 
mandate d<? arestare au și fost întocmite. întem
nițări se semnalează mai ales în provincie, dar se 
pare că nu-i decît un început. Presa este chemată 
la ordine cu brutalitate.

în capitala braziliană circulă zvonuri privind 
o apropiată remaniere guvernamentală. Formația 
ministerială ar urma să cunoască schimbări esen
țiale, cu excepția departamentelor militare. Poli- 
iicieni de dreapta ar fi fost solicitați să devină 
miniștri. „Lovitura nr. 2“ n-a ajuns la final?

EUGENIU OBREA
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