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INTÎLNIREA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID $1 DE STAT CU ACTIVUL

Desfășurarea arăturilor

pentru însămrnțările

de primăvară

Tinerele țesătoare Aurelia Comari și Maria Ba
laș, de la Fabrica de stofă de mobilă din Ca
pitală, au absolvit școala profesională cu un 
an in urmă. Ele realizează astăzi numai produse 

de calitate

Săptămîna aceasta s-a încheiat cu rezultate 
mai bune în desfășurarea arăturilor pentru în- 
sămințările de primăvară. Atit gospodăriile a- 
gricole de stat, cît și stațiunile de mașini și 
tractoare au folosit la arături cea mai mare 
parte din tractoare, ceea ce a făcut ca viteza 
prevăzută pentru această perioadă să fie reali
zată. Ca urmare, pînă la 4 noiembrie, în în
treaga țară au fost arate 60 Ia sută din tere
nurile prevăzute. Realizări mai mari decît 
media pe țară au obținut cooperativele agri
cole de producție din regiunile Bacău, Bra
șov, Hunedoara, Galați, Iași, București, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară și Ploiești.

A continuat totodată fertilizarea pămîntului 
cu îngrășăminte chimice și naturale, potrivit 
planurilor unităților agricole socialiste.

în săptămina caro a trecut au fost execu
tate și alte lucrări pentru recolta anului viitor : 
asigurarea semințelor, însămînțări de legume, 
pregătirea mașinilor, a terenurilor în orezării, 
grădini de legume etc.

(Agerpres)
Foto : AGERPRES

REGIONAL DE PARTID CLUJ
CLUJ 6. — Trimișii speciali 

Constantin Mitea, Mircea 
Moarcăș și Alexandru Mure- 
șan transmit:

în marea sală a Casei uni

versitarilor din Cluj, tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil și Manea Mănescu, 
care au făcut o vizită în re

giunea Cluj, s-au întîlnit cu 
activul regional de partid.

Atit la sosire, în fața clădi
rii, unde se află o mare mul
țime de oameni, cît și Ia intra

rea în sală, conducătorii de 
partid și de stat au fost înde
lung ovaționați.

în cadrul întîlnirii, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
a rostit următoarea cuvîn- 
tare :

RAPORT

duMarea tovarășului Nicolae Ceaușescu DE ÎNTRECERE
Dragi tovarășe și tovarăși,

Ne aflăm de cîteva zile în 
frumoasa dv. regiune Cluj. Am 
venit pentru a discuta cu ac
tivul de partid și de stat, cu 
oamenii muncii, cum să lu
crăm mai bine pentru a da 
viață hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al partidului.

întîlnirile pe care le-am 
avut cu activul, cu populația 
din orașul și regiunea Cluj, 
primirea entuziastă și plină de 
căldură ce ni s-a făcut au 
constituit o manifestare a u- 
nității întregului popor în ju
rul partidului, a legăturilor 
indestructibile ale partidului 
nostru comunist cu toți oame
nii, muncii, indiferent de na
ționalitate, o expresie a atașa
mentului lor profund față de 
politica partidului, a hotărîrii 
lor de a înfăptui această poli
tică.

Cu acest prilej, ca și cu pri
lejul altor vizite — a spus vor
bitorul — noi am putut con
stata că pretutindeni domnește 
o atmosferă de puternic avînt 
politic și de muncă, hotărîrea 
de a nu precupeți nimic pen
tru îndeplinirea istoricelor di
rective ale Congresului al 
IX-lea care a elaborat progra
mul multilateral al dezvoltării 
României socialiste, al conti
nuării pe o treaptă superioară 
a operei de desăvîrșire a 
construcției socialismului.

Doresc cu acest prilej să vă 
adresez dv., și prin dv. tuturor 
comuniștilor, organizațiilor de 
partid, muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, întregii popu
lații din regiunea Cluj un sa
lut fierbinte din partea Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, a conduce
rii de partid și de stat. 
(Aplauze prelungite, urale).

Apreciind justețea liniei de 
industrializare socialistă a 
țării, care reprezintă factorul 
determinant al progresului 
continuu al întregii societăți, 
Congresul a stabilit ca și pe 
viitor industrializarea să stea 
în centrul politicii economice 
a partidului. Ridicarea indus
triei țării noastre pe o treaptă 
și mai înaltă în următorii cinci 
ani va exercita o puternică in
fluență asupra întregii vieți 
sociale. Aceasta va determina 
creșterea impetuoasă a forțelor 
de producție, dezvoltarea con
tinuă a bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, introdu
cerea pe scară largă a pro
gresului tehnic în toate do
meniile producției materiale, 
înflorirea orașelor și transfor
marea lor în puternice centre 
economice și culturale, atra
gerea de noi pături ale popu
lației în sectoarele industriale 
și în celelalte sectoare neagri
cole.

Sarcinile trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului sînt 
mărețe. Dar stă însă în puterea 
noastră de a le realiza și fără 
îndoială că minunatul nostru 
popor le va realiza. Aceasta 
impune însă ca fiecare, la lo
cul său de producție, să-și or
ganizeze tot mai bine munca, 
activul nostru de partid să 
mobilizeze energia și entuzias
mul celor ce muncesc pentru a 
da viață istoricelor hotărîri ale 
Congresului al IX-lea. Con- 
centrîndu-ne eforturile pentru 
a realiza în cît mai bune con- 
dițiuni sarcinile planului pe 
1965, este necesar să acordăm 
atenție deosebită luării tutu
ror măsurilor pentru pregăti
rea trecerii la realizarea sarci
nilor planului pe 1966, primul 
an al noului plan cincinal. O 
atenție deosebită trebuie să a- 
cordăm îmbunătățirii continue 
a calității producției, creșterii 
productivității muncii și în 
mod deosebit realizării inves
tițiilor.

După cum cunoașteți. Con
gresul a stabilit, de asemenea, 

sarcini mari In ce privește 
dezvoltarea agriculturii, care 
în condițiile țării noastre re
prezintă o ramură importantă 
a economiei, menită să aducă 
o contribuție de preț Ia ridica
rea nivelului de trai al po
porului, la progresul general 
al societății noastre socialiste. 
In centrul activității parti
dului se află dezvoltarea 
bc -î tehnico-materiale a agri- 
c rii — condiție esențială a
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creșterii producției agricole 
vegetale și animale — orga
nizarea unei producții moder
ne, intensive, întărirea econo
mică a unităților socialiste a- 
gricole de stat și cooperatiste. 
Pentru noi este clar că coope
rativizarea agriculturii este 
numai începutul și nu rezol
varea problemei agrare, a pro
blemei dezvoltării agriculturii. 
Trebuie să concentrăm toate 
eforturile pentru a asigura a- 
griculturii tot ceea ce îi este 
necesar — mecanizare, chimi
zare, introducerea științei în 
agricultură. Numai pe această 
cale vom putea să obținem 
sporirea producției agricole, să 
dovedim în fapt superiorita
tea agriculturii socialiste. Co
respunzător indicațiilor Con
gresului, în prezent se elabo
rează o serie de măsuri pri
vind îmbunătățirea organiză
rii, a conducerii și planificării 
agriculturii noastre, pentru 
mai buna rezolvare a proble
melor pe care le ridică via
ța și munca în cooperati
vele agricole de producție, 
în curînd va avea loc o 
plenară a Comitetului Cen
tral al partidului care va 
trebui să se pronunțe și să ho
tărască măsurile necesare în 
acest domeniu de activitate. 
Noi sîntem convinși că țărăni
mea noastră, toți oamenii 
muncii din agricultură vor ști 
să dea viață prevederilor di
rectivelor Congresului al 
IX-lea cu privire Ia creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale, la dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste.

Avem, de asemenea, de în
deplinit un bogat program de 
măsuri sociale pentru ridica
rea bunăstării poporului ; se 
va dezvolta și perfecționa în
vățământul de toate gradele și 
asistența sanitară ; știința, 
care are un rol deosebit în 
dezvoltarea societății noastre 
socialiste, va cunoaște un pu
ternic avînt și va aduce o con
tribuție activă la dezvoltarea 
economiei noastre socialiste, la 

înflorirea vieții spirituale a în
tregului popor.

înfăptuirea sarcinilor mari 
trasate de Congresul al IX-lea 
cere, desigur, o muncă inten
să, susținută, din partea între
gului nostru popor. După cum 
știți, în stabilirea acestui pro
gram Comitetul Central și gu
vernul s-au sfătuit cu activul 
de partid și de stat, cu oame
nii muncii. De aceea, planuri
le noastre au temelia de gra

nit a voinței și înțelepciunii 
maselor; ele se bazează pe 
hărnicia și capacitatea crea
toare a celor ce muncesc, pe 
conștiința înaltă a muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor, 
indiferent de naționalitate, a 
întregului nostru popor, care 
în mod conștient își făurește 
propriul său viitor, viitorul 
socialist. (Aplauze).

în munca sa, poporul nostru 
are o călăuză încercată — 
Partidul Comunist Român — 
care de-a lungul întregii sale 
existențe a dovedit că nu are 
țel mai înalt decît slujirea in
tereselor oamenilor muncii, a- 
sigurarea unei vieți libere și 
fericite pentru popor. Călă- 
uzindu-se neabătut de în
vățătura marxist-leninistă și 
aplicînd-o creator la condiții- 
Iele concrete ale țării noastre, 
înfăptuind linia sa justă, ve
rificată de viață, partidul nos- 
stru conduce poporul din vic
torie în victorie pe drumul 
socialismului și comunismului.

El își îndeplinește cu cinste 
rolul de detașament de avan
gardă al clasei muncitoare, de 
forță politică conducătoare a 
întregii societăți. (Aplauze 
prelungite).

După cum este cunoscut, 
— a subliniat vorbitorul •— 
partidul și guvernul nostru au 
acordat și acordă atenție de
osebită repartizării raționale 
a forțelor de producție pe în
tregul cuprins al țării, ridică
rii economice și sociale a tu
turor regiunilor. O expresie 
grăitoare a acestei politici o 
constituie însăși dezvoltarea 
regiunii Cluj. Regiunea dv. 
cunoaște un puternic avînt, a 
devenit un însemnat centru e- 
conomic și social-cultural al 
țării noastre. Munca harnică a 
muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor și oamenilor de ști
ință, a organelor de partid și 
de stat a făcut posibil ca pro
ducția industrială globală a 
regiunii să crească de peste 
două ori în anii șesenalului și 
de aproape șase ori față de 
anul 1950.

In perioada puterii populare, 

regiunea Cluj s-a îmbogățit 
cu numeroase întreprinderi in
dustriale moderne, utilate cu 
tehnică înaintată. O serie de 
noi mari întreprinderi indus
triale sînt în curs de construc
ție și, fără îndoială, din preve
derile directivelor Congresului 
al IX-lea și regiunii Cluj îi va 
reveni o parte importantă. 
Toate acestea vor ridica și mai 
mult potențialul industrial al 
regiunii, vor accelera progre

sul ei social multilateral. Așa 
cum a arătat aici primul se
cretar al comitetului regional, 
tovarășul Berghianu, și cum a 
reieșit din cuvîntul celorlalți 
vorbitori, întreprinderile din 
regiunea dv. îndeplinesc cu 
succes planul de stat, realizea
ză economii importante, pun 
în valoare noi rezerve ale pro
ducției. Ceea ce am realizat 
trebuie să constituie un im
bold pentru continua îmbună
tățire a activității noastre, 
pentru folosirea cît mai chib
zuită a mijloacelor pe care le 
avem la îndemînă. Sîntem 
convinși că comuniștii, toți oa
menii muncii din regiunea 
Cluj vor obține succese și mai 
mari, vor munci cu mai mult 
avînt, vor lichida neajunsuri
le din activitatea lor, vor face 
ca întreprinderile și agricul
tura din regiunea Cluj să nu 
fie mai prejos față de cele din 
alte regiuni.

Ca în întreaga țară, și în re
giunea Cluj în anii șesenalu
lui au fost date în folosință 
populației un însemnat număr 
de apartamente și noi con
strucții social-culturale ; s-a 
îmbunătățit deservirea comer
cială și sanitară a populației, 
a crescut desfacerea de pro
duse industriale și agroali
mentare.

Referindu-se la activitatea 
în domeniul construcției de lo
cuințe, vorbitorul a relevat 
realizările importante în acest 
sector și în același timp a a- 
rătat că în planul cincinal se 
prevăd noi eforturi în această 
privință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat muncitorilor și țăra
nilor din regiunea Cluj calde 
felicitări pentru realizările 
obținute în dezvoltarea indus
triei și agriculturii.

în continuare, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a subli
niat intensa activitate cultu
rală și științifică ce se desfă
șoară la Cluj. In acest oraș, cu 
bogate tradiții, a spus vorbito
rul, lucrează un număr însem
nat de intelectuali — oa
meni de știință, cadre didacti
ce, literare, artistice din țara 

noastră. Savanții și cercetătorii 
au obținut rezultate însem
nate în diferite domenii ale 
științei contemporane. Univer
sitatea și celelalte institute de 
învățămînt superior au reali
zări valoroase aducînd o con
tribuție de seamă la formarea 
cadrelor necesare diferitelor 
domenii de activitate — eco
nomic, cultural și social.

Tinînd seama de activitatea 
rodnică desfășurată de oame
nii de știință și cultură, de ca
drele din învățămînt, partidul 
și guvernul nostru dau înaltă 
prețuire aportului pe care ei 
îl aduc la progresul general al 
țării, la cauza construcției so- 

. ciclismului în patria noastră.
Mulți tovarăși care au luat 

astăzi cuvîntul au vorbit pe 
larg și au înfățișat cu date 
convingătoare rezultatele ob
ținute în înfăptuirea politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru în problema națională. 
Este cunoscut, tovarăși, că în 
regiunea Cluj de veacuri tră
iesc împreună oameni ai mun
cii români, maghiari și de 
alte naționalități. împreună, 
ei au făurit de-a lungul 
istoriei toate bogățiile ma
teriale și spirituale care există 
în această parte a țării noas
tre. Toate acestea au fost rea
lizate prin munca lor unită, în 
ciuda încercărilor de învrăj
bire ale claselor exploatatoa
re. Istoria este plină de exem
ple de lupte eroice duse în co
mun de oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte na
ționalități împotriva exploa
tării și asupririi, pentru liber
tate, pentru o viață mai bună, 
însăși victoria asupra fascis
mului, victoria revoluției 
populare și făurirea socialis
mului în România este rodul 
luptei unite, sub conducerea 
partidului nostru, a oameni
lor muncii, indiferent de na
ționalitate.

Este meritul partidului nos
tru comunist că a știut să 
întărească continuu frăția de 
nezdruncinat dintre poporul 
român și naționalitățile con
locuitoare. Regiunea Cluj con
stituie o pildă vie a rela
țiilor de armonie și frăție 
în munca și în viața oa
menilor muncii de diferite 
naționalități, ca urmare a po
liticii naționale juste, marxist- 
leniniste, dusă de partidul și 
guvernul nostru.

Și cu prilejul acestei vizite 
am fost plăcut impresionați 
că, în fabrici, cooperative agri
cole de producție, instituțiile 
de învățămînt, științifice și 
culturale vizitate, oamenii 
muncii români, maghiari 
muncesc cu elan, înfrățiți, a- 
dueîndu-și aportul la lupta 
pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini, ale desăvîrșirii con
strucției socialiste în România. 
Socialismul a adus și aduce 
îndeplinirea aspirațiilor cele 
mai înalte ale tuturor oame
nilor muncii, a asigurat și asi
gură egalitate deplină în drep
turi și posibilitatea afirmării 
multilaterale în viața socială a 
țării a tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, fii 
egali ai marii noastre familii 
— Republica Socialistă Româ
nia. Ceea ce a afirmat Con
gresul nostru, ceea ce a înscris 
Constituția Republicii Socialis
te România este o realitate 
vie a vieții noastre. Nouă ne 
revine sarcina de a întări con
tinuu prietenia și unitatea în
tre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare. (Aplauze 
puternice).

Partidul nostru este ferm 
convins că, aplicînd neabătut 
linia stabilită de cel de-al 
IX-lea Congres al său, mun
cind uniți pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, noi vom 
ridica România în rîndul țări
lor avansate, vom asigura în
florirea patriei noastre socia
liste. liberă și independentă.

(Continuare In pag. a Il-a)

® „Pulsul" producției cunoscut zilnic 

® Planul îndeplinit la toți indicatorii 

® Grafic-dinamic de asistență tehnică 

® Mesaj „fulger" către furnizori

Pe cele 10 luni din 
acest an, sarcinile de 
plan au fost îndeplini
te la Uzinele „Repu
blica“ din Capitală, la 
toți indicatorii. Meta- 
lurgiștii de aici, prin 
sporirea productivității 
muncii cu 3,2 la sută 
față de sarcina planifi
cată, au produs peste 
plan 3 251 tone țevi. 
De menționat și faptul 
că majoritatea angaja
mentelor anuale (spori
rea indicilor de utiliza
re a laminoarelor, a in
dicilor de calitate, a vo
lumului de economii 
peste plan) au fost în
că de pe acum înde
plinite.

Ce a stat la baza ob
ținerii acestor succese ? 
Pe această temă am a- 
vut o convorbire cu to

varășul Ervin Rinea, in
ginerul șef al uzinei.

— Procesele tehnolo
gice în uzina noastră 

. sînt puse la punct.
Fac această remarcă, 

pentru a arăta că esen
țialul pentru noi îl con
stituie mai buna orga
nizare a muncii. Preo
cuparea noastră princi
pală a fost cunoașterea 
zilnică a „pulsului pro- 
ducției“ pentru a asigu
ra permanent — ca să 
mă exprim metaforic — 
un „puls“ normal.

Ce măswi am luat 
pentru aceasta ? Fireș
te, mai multe. Aș subli
nia, în mod deosebit, 
două dintre acestea. A- 
nalizarea zilnică, în fie
care secție, a îndeplini
rii sarcinilor, de plan

curente și cumulate de 
la începutul decadei 
sau lunii respective. 
Metoda aceasta ne-a 
dat posibilitatea să in
tervenim operativ în re
zolvarea multor proble
me, să completăm per
manent planul de mă
suri tehnico-organizato- 
rice, să stabilim de la 
o zi la alta direcțiile 
principale de activitate 
ale fiecărei secții. A- 
ceastă măsură a generat 
și pe cea de-a doua. 
Organizarea producției 
în bune condiții so
licita aportul permanent 
al cadrelor tehnico- 
inginerești. Am întoc
mit în acest scop un 
grafic dinamic de asis
tență tehnică. Ce înțe
legem noi prin grafic- 
dinamic ?.

Asistența tehnică în 
toate schimburile este 
organizată bine de mai 
mulți ani în uzina noa
stră. Adică, în toate 
schimburile sînt repar
tizați maiștri și ingi
neri în raport cu încăr
carea schimbului res
pectiv. Elementul nou, 
adus prin graficul dina
mic, constă în aceea că 
prin rotație, în schim
burile de noapte, acti
vează acum și șefi de 
secție, adjuncți ai aces
tora, tehnologi princi
pali și dispeceri.

Cele două măsuri au 
constituit și constituie 
„cheia“ cu care am re
zolvat toate problemele 
ce ne-au apărut în față.

— Vă rugăm Să vă 
referiți la cîteva.

—■ Mă voi opri, în 
primul rind, la crește
rea indicilor de utiliza
re intensivă și extensi
vă a laminoarelor. 
Căile prin care noi ac
ționăm asupra creșterii

C. PRIESCU

(Continuare in 
pag. a Ill-a)

A 4-a străpungere 
la galeria de fugă

Ora 11,15. Șantierul Hidrocen
tralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej". 
O bubuitură puternică, însoțită de 
aplauze și urale de bucurie străba
te uriașul tunel al galeriei de fu
gă. Este o nouă victorie a omului 
in luptă cu stînca, în lupta pentru 
a termina mai devreme marele e- 
dificiu al luminii de pe Argeș.

In punctul care marchează 5 790 
metri de la uzina subterană 
Oești, cade ultimul metru de 
stîncă și minerii din brigăzile 
lui Paul Țihaniuc și Ion Du- 
mitraș se îmbrățișează fericiți. S-a 
încheiat cu succes o etapă grea pe 
una dintre cele mai complicate 
porfiuni de galerie, lungă de 1 42S 
metri, unde la fiecare pas, in fie- 
care zi, oamenii au fost hărtui/i 
continuu de neprevăzutul stîncii 
tectonice, de apă, gaze și presiuni 
excesive. Rind pe rind, și la o 
brigadă și la alta, minerii au 
schimbat metodele de lucru, de ar
mare și de betonare, pînă au a- 
juns la cea mai eficace, metoda de 
susținere cu plasă, ancore betona
te și cintre metalice, prin aplicarea 
șpritului-beton. Eliminîndu-se sur
pările, viteza de înaintare s-a du
blat.

In luna octombrie, brigada de la 
Corbeni a realizat o înaintare de 
61 metri liniari iar brigada de la 
Sterescu de 38 me,tri liniari, suc
cese care au dus la străpungerea 
acestui tronson cu 3 luni înainte 
de termenul planificat.

AURELIA POPESCU

TELEGRAMĂ
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului ANASTAS IV AN OV ICI MIKOIAN 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului ALENEI NICOLAEVICI KOSIGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Dragi tovarăși,
MOSCOVA
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RELUI OCTOMBRIE
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cialiști (note de drum)
• Traulerul „Constan
ța“ s-a întors acasă
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caster House

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al întregului nostru popor, vă transmitem dv. și prin dv. 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
poporului sovietic, un salut frățesc și cele mai sincere felicitări cu 
prilejul celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie — eveniment de covîrșitoare însemnătate, care a marcat 
începutul unei noi ere în istoria omenirii.

Prin munca avîntată, plină de abnegație, poporul sovietic a obținut, 
sub conducerea încercată a Partidului său comunist, realizări remar
cabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc. Uniunea Sovietică, prima țară a 
socialismului victorios,. înfăptuind cu succes programul făuririi bazei 
tehnico-materiale a comunismului, a devenit astăzi o mare putere 
industrială, patria unor strălucite cuceriri în domeniul științei și teh
nicii.

Oamenii muncii din Republica Socialistă România se bucură din 
toată inima de aceste victorii mărețe ale poporului sovietic, care re
prezintă un aport însemnat la întărirea sistemului socialist mondial, 
la sporirea forțelor socialismului și păcii în lumea întreagă. Uniunea 
Sovietică aduce o contribuție de mare însemnătate la lupta împo
triva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru preîntîmpina- 
rea unui nou război mondial, pentru menținerea și consolidarea păcii 
în lume.

Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie frățească statorni
cite între P.C.R. și P.C.U.S., colaborarea multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea Sovietică se întăresc și se dez
voltă cu succes. Recenta vizită în U.R.S.S. a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Socialiste România a prilejuit o nouă 
afirmare a relațiilor prietenești dintre partidele noastre, dintre țările 
și popoarele noastre. Sîntem convinși că aceste relații, bazate pe 
principiile marxism-leninismului, egalității în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității, întrajutorării tovărășești și internaționa
lismului socialist, se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor 
român și sovietic, în interesul întăririi unității țărilor socialiste, al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialis
mului și păcii.

Cu prilejul aniversării Marelui Octombrie, vă urăm dv. și întregu
lui popor sovietic succese tot mai mari în activitatea creatoare de 
construire a societății comuniste, de înflorire continuă a, patriei dv. 
în lupta pentru victoria păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
aj Republicii Socialiste 

România



INTILNIREA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT
CU ACTIVUL REGIONAL DE PARTID CLUJ

(Urmare din pag. I)

Ne-a impresionat foarte plă
cut cuvîntul tinerilor care au 
vorbit aici cu entuziasm des
pre perspective, despre felul 
cum văd ei România de mîi- 
ne. Nouă, celor ce clasa mun
citoare, poporul ne-au încre
dințat diferite răspunderi în 
partid și în stat, ne revine sar
cina să muncim în așa fel in
cit să răspundem acestor 
aspirații, ca mîine urmașii 
noștri să poată spune: cei ce 
au fost înaintea noastră au 
știut să-și îndeplinească dato
ria față de popor. (Aplauze 
puternice, urale).

în cuvîntul pe care l-a luat 
aici tovarășul SimiOn Opriță, 
care lucrează la atelierele 
C.F.R., a evocat puternicele 
tradiții revoluționare ale ora
șului Cluj. în acest oraș s-au 
ridicat din rîndul clasei mun
citoare, țărănimii, intelectuali
lor — mulți revoluționari, care 
au adus o contribuție de sea
mă în lupta partidului, a cla
sei noastre muncitoare. Este 
bine să prețuim și să cultivăm 
aceste tradiții, să educăm ti
neretul nostru în spiritul res
pectului față de acei revolu
ționari din patria noastră care 
și-au adus aportul la victoria 
clasei noastre muncitoare, la 
viața nouă pe care o trăiește 
astăzi întregul nostru popor.

'Tovarăși, organizația de 
partid din Cluj, care cuprinde 
pe cei mai înaintați oameni, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
români, maghiari și de alte 
naționalități, este una din or
ganizațiile puternice ale Parti
dului Comunist Român, nu 
numai din punct de vedere 
numeric, dar și prin felul în 
care muncește, rezolvă pro
blemele complexe care se pun 
în diferitele domenii de acti
vitate ale construcției socialis
mului. Ea dispune de un activ 
temeinic pregătit, de. cadre ex
perimentate. Aceasta s-a r 
marcat și în cursul aduna 
rii de astăzi, cînd cei care au 
luat cuvîntul, muncitori și a- 
cademicieni, țărani și scriitori 
au arătat nu numai capacita
tea de a vorbi frumos și ex
presiv, ci și o înaltă competen
tă în abordarea problemelor. 
Iată de ce putem spune că 
organizația regională de partid 
Cluj dispune de forțele nece
sare pentru ca sarcinile ce-i 
revin din hotărîrile Congresu
lui al IX-lea să fie nu nu
mai îndeplinite, ci și depă
șite. Dorim întregii organizații 
de partid, tuturor comuniști
lor, succese și mai mari în

Adunarea activului de partid 
a fost deschisă de primul se
cretar al Comitetului regio
nal Cluj al P.C.R., Maxim 
Berghianu, care a arătat că 
prezenta înalților oaspeți con
stituie un fericit prilej de a 
reafirma hotărlrea nestrămuta
tă a comuniștilor, a tuturor lo
cuitorilor regiunii Cluj dd a 
munci cu abnegație pentru 
traducerea în viată a hotărîri- 
lor celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului.

Vorbitorul a arătat că în an
samblul general de dezvoltare 
a întregii noastre țări, regiunea 
Cluj s-a bucurat din plin de a- 
tenția partidului și guvernului, 
cunoscînd un avînt fără prece
dent în toate domeniile vieții 
economice și culturale. Ca ur
mare a investițiilor alocate de. 
către sttft, în anii șesenaiului 
valoarea producției globale in
dustriale a regiunii a crescut 
de la 3,8 miliarde lei în 1959 
la 6 miliarde lei în 1965. Regi
unea ocupă un loc fruntaș în 
economia națională în produc
ția de otel special, și laminate 
finite pline, ciment, agregate 
frigorifice, izolatori electrici de 
înaltă tensiune, produse abra
zive și încălțăminte. Fată de 
anul 1959 producția industrială 
a regiunii destinată exportului 
este de 3 ori mai mare.

Referindu-se la faptul că în 
perioada 1966—1970 producția 
globală industrială va spori în 
regiune cu circa 60 la sută, 
vorbitorul a arătat că printre 
obiectivele industriale noi pre
văzute se înscriu: Hidrocentra
la de pe rîul Someș, Fabrica de 
prefabricate de beton armat și 
precomprimate Aiud, Fabrica 
de produse din beton celular 
autoclavizat din Dej, Complexul 
pentru industrializarea lemnu
lui din Cîmpeni, secția de roți 
monobloc și linia pentru fabri
care la rece a osiilor montate 
din Huedin, Întreprinderea de 
tricotaje din Bistrița și altele.

Vorbind apoi despre rezulta
tele pozitive obținute în dez
voltarea agriculturii regiunii, 
primul secretar al comitetului 
regional de partid a arătat că 
în viitorul cincinal agricultura 
va cunoaște o nouă dezvoltare, 
intensivă și multilaterală. O 
atenfie deosebită va ii acorda
tă întăririi economico-organi- 
zatorice a cooperativelor agri
cole și unei mai bune organizări 
a muncii, ceea ce va duce la 
sporirea contribuției regiunii 
că mai multe produse vegetale 
șl animale, Ia fondul centralizat 
al statului, la ridicarea nivelu
lui de trai al țărănimii. El a 
arătat îh continuare că în anul 
1965 valoarea mărfurilor desfă
cute prin comerțul socialist 
este ca aproape 80 la sută mai 
mare decît în 1959. Eforturi 
deosebite se depun pentru con-

Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
îndeplinirea acestor sarcini. 
(Aplauze puternice).

înfăptuind consecvent direc
tivele Congresului în toate do
meniile de activitate, partidul 
nostru aplică cu fermitate o 
politică externă de pace și 
prietenie între popoare. în 
centrul activității desfășurate 
pe tărîm internațional de 
Partidul Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste 
România este slujirea intere
selor socialismului și păcii, 
cauza progresului social con
temporan. Eforturile depuse 
de poporul român pentru creș
terea puterii economice a țării, 
pentru dezvoltarea și înflori
rea societății noastre socialis
te constituie o contribuție la 
întărirea întregului sistem so
cialist, la cauza celor ce 
muncesc de pretutindeni. Par
te componentă a sistemu
lui socialist mondial, Re
publica Socialistă România 
pune în. centrul politicii 
sale externe prietenia și 
alianța cu toate țările socia
liste, militează pentru întări
rea continuă a unității și 
coeziunii acestora pe baza in
ternaționalismului socialist și 
a marxism-Ieninismului, a res
pectării principiilor suverani
tății și independenței națio
nale, a întrajutorării tovără
șești și avantajului reciproc, 
a neamestecului în treburile 
interne. Viața demonstrează 
că numai pe acest temei se pot 
dezvolta relații normale, cu a- 
devărat frățești, între statele 
socialiste, că aceasta este calea 
iustă de îmbinare a interese
lor naționale ale fiecărei țări 
cu interesele generale ale sis
temului socialist. (Aplauze). în 
același timp, Republica Socia
listă România dezvoltă relații 
cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Partidul nostru militează 
pentru dezvoltarea relațiilor 
tovărășești cu toate partidele 
comuniste, pentru cimentarea 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Pornim de la premisa că ceea 
ce unește partidele comuniste 
— lupta pentru socialism și 
pace, pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii, împo
triva imperialismului — este 
esențial și precumpănitor. Ca
lea sigură de întărire a unită
ții partidelor comuniste este 
respectarea strictă a normelor 
de bază ale relațiilor dintre 
ele : egalitatea în drepturi și 
neamestecul în treburile in
terne ale altui partid, respec
tarea dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili singur linia po- 

strucția de locuințe, pentru a 
se răspunde într-o măsură tot 
mai mare cererilor întemeiate 
ale populației.

Clujul cunoaște astăzi o în
florire fără precedent a vieții 
sale științifice și culturale. In 
cele 27 de facultăți din oraș în
vață peste 17 000 de tineri. O 
atenție deosebită a fost acorda
tă dezvoltării bazei materiale a 
Invățămîntului, precum și con
struirii a numeroase cămine și 
cantine. Toate acestea asigură 
studențimii condiții optime de 
viață si învățătură. Oamenii 
de știintă din Citii grupați în 
jurul filialei Academiei au ob
ținut succese de seamă în re
zolvarea unor probleme funda
mentale din domeniul istoriei 
patriei, limbii și literaturii ro
mâne. matematicii, chimiei, me
dicinii, biologiei și agricidlurii. 
Alături de cercetarea funda
mentală, o preocupare perma
nentă a fost și continuă să fie 
dezvoltarea cercetărilor științi
fice cu aplicabilitate practică 
imediată în domeniul economiei 
și culturii, fn Cluj își desfășoa
ră activitatea și un numeros și 
valoros detașament de scriitori 
români și maghiari, care în ul
timii ani au publicat un însem
nat număr de opere și lucrări 
literare, aducind o contribuție 
importantă Ia patrimoniul lite
raturii noastre naționale.

După ce vorbitorul a subli
niat unitatea de nezdruncinat a 
tuturor oamenilor muncii din 
regiunea Cluj în jurul Partidu
lui și a Comitetului său Cen
tral, el a relevat apoi experi
ența pozitivă acumulată de or
ganizațiile de partid, creșterea 
capacității și competenței lor 
în rezolvarea multiplelor pro
bleme pe care le ridică cons
trucția noastră socialistă, forță 
lor de influențare și mobiliza
re a maselor, la realizarea lini
ei politice a partidului, a sar
cinilor care revin regiunii.

Regiunea Cluj — a subliniat 
în continuare vorbitorul — este 
o mărturie puternică a succesu
lui politicii înțelepte a partidu
lui în rezolvarea marxist-leni- 
nistă a problemei naționale. 
Trăind Împreună șt muncind 
înfrățiți în fabrici, pe ogoare, 
șantiere, in amfiteatre, in labo
ratoare, pe scenele teatrelor, 
oamenii muncii din regiunea 
Cluj, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
însuflețiți de aceleași idealuri 
bucurindu-se de aceleași drep
turi, văd în politica partidului 
chezășia înfloririi depline a Re
publicii Socialiste România, 
mamă bună pentru toți fiii săi.

tn încheiere, primul secretar 
al Comitetului regional de par
tid a subliniat că cei peste 
100 000 de membri de partid, 
uteciștii, toți cei ce muncesc în 
regiunea Cluj, români, maghiari 

litică, strategia și tactica re
voluționară corespunzător con
dițiilor concrete în care acti
vează. (Aplauze).

Viața demonstrează că exis
tența imperialismului poartă 
în sine pericolul de război. De 
aceea, una din sarcinile cen
trale ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
forțelor progresiste din în
treaga lume, este de a uni 
eforturile pentru a împiedica 
imperialismul să arunce ome
nirea într-un nou război care 
în condițiile de astăzi, cînd 
există armele nucleare, s-ar 
transforma într-un război ni
micitor. Imperialismul desfă
șoară o serie de acțiuni agre
sive — în Vietnam și în alte 
părți ale lumii — atentează la 
libertatea și independența 
popoarelor, la suveranitatea 
unor state. Partidul nostru se 
pronunță cu hotărîre împo
triva acestor acțiuni agresive, 
împotriva oricărui amestec în 
treburile interne ale altor sta
te. Considerăm că fiecare po
por trebuie să fie lăsat să-și 
hotărască singur soarta sa, ca
lea dezvoltării sale sociale. A,- 
ceasta este una din cerințele 
epocii noastre, este singura 
cale de asigurare a păcii în 
lume. (Aplauze). Astăzi este 
mai necesară ca oricînd asigu
rarea unității de voință și ac
țiune a țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste internațio
nale, unirea tuturor forțelor 
păcii. Partidul și guvernu! 
nostru vor face totul, vor mi
lita consecvent pentru unirea 
acestor forțe, aducîndu-ne 
astfel contribuția la cauza 
păcii și socialismului în lume 
(Aplauze îndelungate, puter
nice).

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

în fața țării noastre se des
chid, în toate domeniile vie
ții sociale, mărețe perspective. 
Poporul nostru, liber și stăpîn 
pe soarta sa, are în față un 
viitor minunat. Prin munca u- 
nită a tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, 
să făurim acest viitor dorit de 
întregul nostru popor. Să nu 
precupețim nici un efort pen
tru a ridica patria noastră pe 
culmile tot mai înalte ale ci
vilizației, ale comunismului, să 
muncim cu tot elanul, cu toa
tă priceperea noastră pentru 
victoria socialismului și comu
nismului în patria noastră 
(Aplauze prelungite, urale. A- 
sistența, în picioare, ovațio
nează minute în șir).

și de alte naționalități, dau o 
înaltă prețuire muncii neobosi
te pe care o desfășoară Comi
tetul Central al Partidului, a- 
probă din toată inima linia po
litică a partidului nostru în 
problemele fundamentale ale 
construcției socialiste, în poli
tica externă a statului, contri
buția pe care partidul nostru o 
aduce la întărirea coeziunii și 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

A luat apoi cuvîntul ingine
rul Zeno Miron, directorul 
Uzinei „Tehnofrig“, care a a- 
rătat, printre altele, că între
gul colectiv al uzinei este ho- 
tărit să nu-și precupețească for
țele pentru a da viață istorice
lor directive ale Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Alături de grija pentru 
perfecționarea utilajelor frigo
rifice existente, colectivul uzi
nei se preocupă continuu de a- 
similarea de noi produse cum 
ar fi: compresorul frigorific de 
mare capacitate, instalații de 
pasteurizat produse lactate, u- 
tilaje automate pentru industria 
de panificație și altele. Avem 
condiții bune de muncă — spu
ne vorbitorul. Dispunem de o 
hală modernă pentru prelucrări 
mecanice, laboratoare și standuri 
de probă etc. Sîntem o uzină 
tînără, cu vîrsta medie a lucră
torilor ei de numai 22 ani. Cu 
tot elanul nostru tineresc, asi
gurăm conducerea partidului 
că vom depune toate eforturile 
pentru a contribui în măsură 
mereu sporită la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne 
stau în față, ridicînd continuu 
calitatea produselor uzinelor 
noastre la nivelul celor mai 
reușite produse existente în 
tehnica mondială.

Președintele cooperativei a- 
gricole de producție din comu
na Dragu, Gavril Miclea, a ară
tat că justețea liniei politice a 
partidului în cooperativizarea 
agriculturii își găsește o puter
nică expresie și confirmare în 
înflorirea satelor. Vorbitorul a 
ilustrat toate acestea prin nu
meroase date și fapte din viața 
comunei sale, a țăranilor coo
peratori. El a arătat că numai 
în perioada 1960—1964 coope
rativa agricolă din Dragu a pri
mit de la stat împrumuturi pe 
termen lung și fără dobîndă 
de peste 2 milioane lei. Cu spri
jinul statului și prin munca 
harnică a cooperatorilor s-au 
obținut producții tot mai mari 
de produse vegetale și anima
le. Un rol important în obține
rea acestor succese l-au avut și 
măsurile luate cu privire la 
îmbunătățirea regimului de va
lorificare și stimulare a crește
rii producției. Folosesc și acest 
prilej — a subliniat vorbitorul 
— să mulțumesc din inimă par
tidului și statului nostru pentru

inițierea acestor măsuri, care 
ne-au adus anul acesta, numai 
prin sporul pe care îl vom în
casa din vînzarea laptelui și a 
cartofilor, venituri în plus de 
peste 300 de mii lei.

Vorbitorul a arătat apoi că 
toți membrii cooperativei agri
cole din Dragu, în frunte cu cei 
250 de membri de partid ai săi, 
au dezbătut Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului și, pe această bază, și-au 
propus un amplu plan de mă
suri privind sporirea producți
ei atit în sectorul agricol cit și 
în cel zootehnic.

S-a dat apoi cuvîntul munci
torului Simion Oprița: „Ca 
membru de partid și vechi 
muncitor la atelierele „16 fe
bruarie", unde muncesc de pes
te 40 de ani, sînt cuprins de 
emoție și nespusă bucurie de
terminată de prezența în mijlo
cul nostru a tovarășului Nico
lae Ceaușescu, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., a tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și a celorlalți conducă
tori ai partidului . și statului 
nostru — a spus el. Așa cum 
rezultă din documentele Con
gresului al IX-lea al P.C.R., ri
dicarea continuă a bunei stări 
a celor ce muncesc este obiec
tivul fundamental al politicii 
partidului și stalului nostru. E 
bine însă să ne amintim și de 
trecut. In 1923 cînd mi-am în
ceput ucenicia, mizeria, condi
țiile neomenești de lucru, nesi
guranța zilei de mîine, mină în 
mină cu lipsa de drepturi poli
tice, înfățișau tabloul trist al 
vieții muncitorilor și familiilor 
lor. încă de atunci năzuința 
muncitorilor spre o viață mai 
bună, hotărîrea de a schimba 
soarta s-au oglindit în dirze- 
nia cu care ei s-au ridicat la 
lupta revoluționară. De neuitat 
au rămas în memoria noastră 
eroicele zile din februarie 1933, 
cînd, alături de ceferiștii și pe
troliștii din întreaga țară, mun
citorii atelierelor C.F.R. din 
Cluj și-au adus contribuția la 
paginile glorioase ale acestei 
mari bătălii de clasă organiza- 
'e și conduse de Partidul Co
munist.

In timpul întilnirii conducătorilor de partid și de stat cu activul regional de partid Cluj
tn trecut muncitorii clujeni 

- români, maghiari și de alte 
naționalități — au fost în egală 
măsură exploatați și oprimați. 
Eliberarea patriei noastre le-a 
deschis largi perspective, le-a 
descătușat capacitatea creatoa
re. Acum, strîns uniți, muncitori 
români, maghiari și de alte na
ționalități răspund cu entuziasm 
la chemarea partidului de a 
spori producția, tn prezent în 
ateliere se repară lunar 42 de 
locomotive față de 18 în tre
cut. Mindri de glorioasele tra
diții de luptă revoluționară, 
strîns uniți în jurul partidului 
sîntem ferm hotăriți să muncim 
cu elan pentru traducerea în 
viață a sarcinilor Congresului 
al IX-lea al partidului".

A luat apoi cuvîntul rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai", 
acad. Constantin Daicovieiu, 
care a spus : îngăduiți-mi în a- 
ceste momente de puternice e- 
moții să aduc partidului și gu
vernului în numele întregii 
dăscălimi, de la modestul con
ducător al grădiniței de copii 
pînă la conducătorul din învă- 
țămintul superior, întreaga 
noastră recunoștință, adîncul 
nostru omagiu pentru tot ceea 
ce s-a făcut în interesul școlii, 
al culturii și al științei în acea
stă țară. Scoțînd în evidență 
că din totdeauna cadrele didac
tice au năzuit ca școala, cul
tura să constituie o piatră un
ghiulară a ridicării mărețului 
edificiu al unei Românii pros
pere — năzuințe care și-au do
vedit zădărnicia sub vechea 
orînduire — vorbitorul a sub
liniat că aceste năzuințe sînt 
acum realități împlinite. în 
România socialistă înflorește o 
știintă și cultură care au reușit 
să se impună, să cucerească 
prestigiu pe plan mondial, tn 
nobila operă de propășire a 
țării, învățătorul și profesorul, 
atit de urgisiți în trecut, au 
astăzi un important rol. Ei sînt 
înconjurați de respectul și pre
țuirea întregului popor.

Vorbitorul a arătat că toate 
aceste înfăptuiri sînt rezultatul 
politicii clarvăzătoare a parti 
du/ui care a mobilizat și îndru
mat cu înțelepciune energiile 
creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră — ro 
mâni, maghiari, germani șl de 
alte naționalități. El a subliniat 
caracterul științific, temeinic, 
serios al politicii partidului 
nostru. In fața oricărei proble 
me care se impune se fac stu
dii premergătoare, se întind 
antene, se fac investigații a- 
dinei și multilaterale, Iar ceea 
ce ne călăuzește este invincibi
la învățătură marxist-leninistă 
a clasei muncitoare — materia-

Iismul dialectic și istoric. Acest 
partid al nostru — a spus 
acad. Daicoviciu — răsărit 
din adîncurile poporului, din 
cea mai bună clasă a po
porului nostru, din clasa 
muncitoare în alianță cu ță
rănimea, înconjurat cu dra
goste de către intelectualitatea 
noastră, acest partid adaugă la 
politica lui, pe lingă înalta în 
vățătură, adincui contact cu 
viața de toate zilele, unde se 
simte sufletul partidului, al po 
porului, al clasei muncitoare. 
Un exemplu recent îl constitu 
ie întîlnirea tovarășului Nico
lae Ceaușescu și a celorlalt1 
conducători ai partidului și sta
tului cu oamenii de știință, artă 
și cultură.

Rectorul universității clujene 
a exprimat, in încheiere; hotă
rîrea și spiritul de răspundere 
cu care cadrele didactice își 
privesc înalta misiune care le-a 
fost încredințată de partid și 
de popor. El a arătat că la baza 
orientării întregii activități di
dactice de viitor stau docu
mentele celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului, adevărată 
visterie plină de învățăminte, 
de experiență, de metode și 
forță mobilizatoare.

A luat apoi cuvîntul Balogli 
Edgard — redactor șef adjunct 
al revistei „Korunk", care a 
subliniat că în timpul vizitei 
făcute în regiunea Cluj, pe ori
unde au trecut oaspeții dragi 
ai orașului — conducătorii de 
partid și de stat — în între
prinderi, instituții administrati
ve, institute științifice, printre 
studenți, pretutindeni au putut 
observa acel ritm de muncă 
Dlin de vitalitate și entuziasm 
care nu poale exista decît acolo 
unde concepțiile sînt clare și 
ideile precis ordonate. Acest 
lucru — a subliniat el — îl da
torăm partidului, recentului 
său Congres. în spiritul liniei 
generale a partidului, Congre- 
ul a oferit opiniei publice un 
exemplu de felul cum a rezol
vat și pot fi rezolvate — por
nind de la condițiile noastre 
concrete, în spiritul leninismu
lui viu, problemele de impor
tanță majoră ale poporului nos
tru.

Vorbitorul s-a ocupat pe larg 
de problemele cercetării știin
țifice, subliniind importanța 
sarcinilor trasate de Congresul 
al IX-lea în acest domeniu.

Ca profesor de literatură 
maghiară și redactor al unei 
reviste în limba maghiară — 
a subliniat în continuare vorbi
torul — am trăit intens apre
cierea pe care congresul a dat-o 
rezolvării problemei națio
nale, superiorității etice a 
acestei rezolvări, bazată pe ex
periența istoriei și pe viața de 
fiecare zi a poporului patriei 
noastre. Utilizarea liberă a 
limbii materne de către națio
nalitățile conlocuitoare, activi
tatea editorială și presa în lim
ba maternă, teatrele, școlile de 
toate gradele reprezintă con
cretizarea tezei deplinei egali
tăți înscrise în noua constituție 
a patriei noastre socialiste. Fră
ție — aceasta nu este doar lo
zincă, ci un fapt de necontes
tat, o realizare remarcabilă a 
politicii partidului nostru de 
rezolvare a problemei naționa
le în spiritul leninist.

Vorbitorul a amintit apoi 
despre vizita făcută la Cluj de 
un ziarist american, care, Influ
ențat de unele cercuri reacțio
nare, printre care unii disi- 
denți, s-a interesat îndeaproape 
dacă în România este admis să 
se vorbească in public limba 
maghiară, dacă există școli cu 
limba de predare maghiară, da
că maghiarii pot să ocupe ori
ce fel de posturi. însoțit de cîți- 
va colegi ziariști, a vizitat în
treprinderi și sate alese de el. 
Nu demult, acest ziarist a pu
blicat la New York un ci
clu de articole în care ofe
ră cititorilor săi informații 
in legătură cu Teatrul ma
ghiar din Cluj, cu activita
tea Operei maghiare, articole 
in care vorbește despre secții
le română și maghiară ale unei 
școli și descrie așa cum a văzut 
el — la mașini, în birouri și 
afară pe cîmp români și ma
ghiari muncind cot la cot. A- 
cest lucru nu este un fapt mă
runt, el are o mare însemnă
tate deoarece face să crească 
prestigiul țării noastre, să dea 
o lovitură acelor practici prin 
care elemente reacționare în
cearcă să abată atenția îndrep
tată asupra politicii lor rasiale 
sau de pogromuri, îndreptate 
împotriva unor minorități.

Prin rezolvarea problemei 
naționale, prin menținerea și 
dezvoltarea unității frățești 
dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, a- 
părăm și suveranitatea patriei 
noastre față de oriae intenții 

imperialiste de învrăjbire, ațf- 
tare și intrigi venite din afară.

Patriotismul socialist — a 
subliniat în continuare vorbito
rul — este o realitate vie, 
miezul întregii noastre activi
tăți și al aspirațiilor noastre. 
Din Ardeal și pînă în Dobrogea. 
din Moldova și pînă în Oltenia, 
această țară bogată și în plină 
dezvoltare este a noastră, a 
tuturor. Pe oriunde ar merge 
oaspeții noștri dragi — tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer — să 
ducă cu dînșii în toate colțu
rile țării expresia atașamentu
lui nostru sincer lață de Repu
blica Socialistă România, față 
de Partid și Comitetul său Cen
tral.

Emoționante au fost cuvinte
le rostite în cadrul adunării de 
studentul Sabin Pop, de la Fa
cultatea de științe economice. 
Pentru minunatele condiții de 
viață și de studiu ce ne-au fost 
create, mulțumim din inimă 
Partidului Comunist Român, și 
drept recunoștință ne angajăm 
să ne ridicăm mereu nivelul de 
pregătire, profesional și politic, 
spre a deveni cadre cu o înal
tă calificare necesare economi
ei, știinfei și culturii noastre în 
plin avînt — a spus, printre al
tele, vorbitorul. în universitatea 
noastră învățăm și muncim, u- 
măr la umăr, studenți români, 
maghiari și de alte naționalități, 
trăim împreună intr-o prietenie 
frățească, animați de aceleași 
idealuri scumpe spre realizarea 
cărora ne conduce partidul.

Însuflețiți de sarcinile izvo- 
rîte din documentele Congresu
lui al IX-lea privind învățămân
tul superior, studenții univer
sității clujene, dînd glas celor 
mai calde și sincere simțămin
te, promit că schimbul de mîine 
al purtătorilor făcliei științei și 
culturii din țara noastră, va do
vedi prin competență, pasiune 
și dăruire în muncă, patriotis
mul său, atașamentul puternic 
lață de partid, față de viitorul 
strălucit al scumpei noastre pa
trii — comunismul.

Sentimente asemănătoare a 
exprimat, in cadrul adunării și 
studenta Busztay Ileana, de la 
Institutul de medicină și farma- 

ele. „Sîntem o generație ferici
tă — a spus ea — care cunoaș
tem numai din spusele părinți
lor noștri condițiile grele de 
muncă și de învățătură ale stu
denților de altă dată, cînd ta
xele școlare mari făceau aproa
pe imposibilă pătrunderea fiilor 
de oameni ai muncii în învăță- 
mîntul superior". Arătind că la 
Institutul de medicină și farma
cie învață astăzi peste 2 000 de 
studenți — români, maghiari și 
de alte naționalități — vorbi
toarea a spus: Indiferent de 
naționalitatea ce o avem, noi, 
studenții care trăim pe melea
gurile scumpei noastre patrii 
socialiste, sîntem conștienți de 
înaltele noastre îndatoriri, de 
condițiile bune ce hi se creează 
pentru a învăța, pentru ca anii 
studenției să fie cit mai rod
nici și mai frumoși. Asigurăm 
conducerea partidului — a spus 
vorbitoarea — că ne vom dă
rui, alături de ceilalți oameni 
ai muncii, toate cunoștințele, 
talentul, elanul nostru tineresc 
cauzei construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România.

Luînd cuvîntul muncitoarea 
Florica Berchesan, de la Fabri
ca de pielărie și încălțăminte 
„Clujana“ a arătat, printre al
tele : „Vreau să aduc conducă
torilor partidului și statului un 
mesaj înflăcărat din partea co
lectivului de muncitori ■— ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități din uzina noastră. Noi 
considerăm planurile partidului 
de înflorire a patriei, expresia 
propriilor noastre năzuințe de 
bunăstare și fericire. Ca urma
re a aplicării politicii de indus
trializare promovate ferm de 
partid, și fabrica noastră a 
cunoscut o continuă dezvoltare, 
s-a lărgit și modernizat, tn anii 
noului cincinal sînt prevăzute 
a se Investi fonduri importante, 
ceea ce va duce la crește
rea producției de încălțăminte 
de 3,5 ori. Sîntem mindri că în
călțămintea fabricată la „Clu
jana" se bucură de aprecieri 
pozitive nu numai în țară, ci și 
peste hotare. Bunăoară, în acest 
an am livrat peste 400 000 pe
rechi încălțăminte, care au fost 
exportate în 16 țări. Sîntem cu 
toții conștienți de necesitatea 
de a ne ridica continuu pregă
tirea profesională, de a întări 
disciplina și spiritul de răspun
dere, pentru a face față unor 
sarcini mult sporite.

In uzina noastră, marea ma
joritate a muncitorilor sînt fe
mei. Ele aduc o contribuție de 
seamă la realizarea procesului 
de producție, participă activ la 
viața politică, obștească și cul
tural-artistică, însuflețite fiind 

de marile drepturi și libertăți 
pe care le au în statul nostru 
socialist. Asigurăm pe dragii 
noștri oaspeți că vom urma 
neabătut politica înțeleaptă a 
partidului, politica înfloririi pa
triei noastre scumpe, a viito
rului nostru fericit“.

Entuziasmul cu care conducă
torii partidului și statului nos
tru au fost primiți în orașul și 
regiunea Cluj de către 'toți oa
menii muncii, români, maghiari 
și de alte naționalități, a spus 
scriitorul Letay Lajos — a fost 
un ecou al politicii partidului, 
ecoul politicii ferme, consec
vente, principiale în toate do
meniile vieții, în făurirea Ro
mâniei ele azi și de mîine, în 
asigurarea nivelului material și 
spiritual din ce în ce mai înalt 
al tuturor celor ce muncesc, al 
tuturor celor ce sînt partizanii 
fericirii, indiferent de cuvîntul 
pe care-1 folosesc pentru a numi 
ziua de mîine : viitor, jăvo sau 
zukunft. In continuare, vorbito
rul a spus : multe ar trebui ară
tate, frumos s-ar putea vorbi 
despre grija partidului pentru 
satisiacerea tuturor necesități
lor materiale și spirituale ale 
poporului. Ca scriitor, aș putea 
vorbi despre grija deosebită a 
partidului pentru însăși opere
le și capodoperele literaturii 
de ieri, de azi și de mîine, pen
tru curățenia morală și filozo
fică a spiritului, pentru cultiva
rea curajului intelectual, pen
tru consecvența principială a 
creatorului. După ce s-a referit 
la activitatea rodnică a scri
itorilor clujeni, vorbitorul 
a spus: cu ocazia întilnirii din 
luna mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vorbit despre cea 
mai avansată știință, despre 
cea mai avansată cultură, ca 
despre una din mijloacele de 
construire ale socialismului și 
comunismului. Noi știm bine 
ce răspundere deosebită, ce 
sarcini mari ne revin nouă, 
care lucrăm în uzina creației 
artistice, literare. Vrem și tre
buie să oferim cititorului o li
teratură ce abundă în idei să
nătoase și profunde, o litera
tură modernă, actuală, bine 
concepută și bine scrisă, în
tr-un cuvînt: demnă de cei ce 
construiesc socialismul, comu
nismul. tn opera de educare, 
de influențare, de îmbogățire 
socialistă a maselor, a spus 
vorbitorul, noi, scriitorii români 
și maghiari din Cluj, conlucrăm 
în cea mai deplină frăție și uni
tate creatoare, fapt apreciat nu 
o dată și de martori veniți de 
pe alte plaiuri. In acest spirit 
de adevărată, sudată, unitate, 
vrem să educăm și de acum 
înainte milioanele de cititori.

A vorbi despre tineret, pen
tru noi cei născut! la eliberare
— a spus în cuvîntul său poeta 
Ana Blandiana — înseamnă a 
vorbi despre ultimii 20 de ani ■, 
a cunoaște istoria nouă a țării, 
nu înseamnă decît a ne cu
noaște biografia ; a fi mindri de 
(ară, înseamnă a fi mindri de 
noi. Sîntem o întreagă genera
ție care, indiferent dacă ne-am 
născut înainte sau după 1944, 
ne-am început viața conștientă 
cu ochii pe tricolorul cu stema 
României. Maturitatea noastră, 
a primei generații de după re
voluție e, într-un iei, maturi
zarea revoluției.

Vorbitoarea a subliniat înal
ta răspundere a tinerei genera
ții de a fi purtătoare și a ridica 
tot mai sus steagul nobilelor și 
glorioaselor tradiții ale pămîn- 
tului și poporului nostru, de a 
ti în primele rînduri în lupta 
pentru înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român. Sin- 
tem exponenții unei epoci eroi
ce —- a spus vorbitoarea — e- 
pocă de cardinale transformări 
ale țării, de mutații ale sufletu
lui omenesc, și datoria noastră 
de onoare este de a o exprima 
cu răspundere și adevăr.

A luat apoi cuvîntul munci
torul Csapo Ioan. De la această 
tribună ■— a spus el — aș vrea 
să împărtășesc bucuria prile
juită colectivului nostru de vi
zita conducătorilor de partid și 
de stat în orașul și regiunea 
noastră.

vorbitorul a arătat că Uzina 
„Carbochim" construită în anii 
regimului nostru, își realizează 
cu succes sarcinile de plan la 
toți indicatorii, punind astfel 
temelie solidă viitorului plan 
cincinal, la sfîrșitul căruia pro
ducția globală a uzinei va creș
te cu 48,4 la sută, tn între
prindere lucrează cot la cot, 
strîns uniți, muncitori și cadre 
tehnice români, maghiari și de 
alte naționalități, în deplină 
unitate frățească ce s-a cimen
tat în munca comună, entuzias
tă a tuturor, în procesul ridi
cării din temelii a întreprinde
rii. Această frăție se dezvoltă 
necontenit în focul luptei pen
tru realizarea sarcinilor puse 
de partid. Profundul democra
tism al orînduirii noastre de 
stat înscris în constituție, lar
gile drepturi întemeiate pe de
plina egalitate a tuturor cetățe
nilor, indiferent de naționalita
te, trezesc in inimile tuturor 
muncitorilor uzinei noastre un 
profund sentiment de mîndrie
— sentimentul de a fi cetățean 
cu depline drepturi al Republi
cii Socialiste România.

în încheierea vizitei făcute 
la Cluj de conducătorii de 
partid și de stat, Comitetul re
gional de partid a oferit o 
masă la care au luat parte ac
tiviști de partid și de stat, ca
dre din economie, învățământ, 
știință și cultură, muncitori 
fruntași, țărani cooperatori, 
studenți, militari, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești.

Formații de artiști amatori 
din întreprinderile orașului și 
din instituții de învățământ 
superior au prezentat un fru
mos program artistic.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

La cercul de electrotehnică și 
radio al Casei pionierilor din 
Craiova se lucrează Ia monta- 

rea unui robot
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în tară, sîmbătă dimineața 
delegația Parlamentului en
glez, în frunte cu IanMikardo, 
membru al Comitetului Națio
nal Executiv al Partidului La
burist, a sosit în orașul Bra
șov.

La sediul Sfatului popular 
regional președintele Comite
tului executiv, Ion Mărcuș, a 
vorbit despre dezvoltarea mul
tilaterală a acestei regiuni.

Parlamentarii britanici au 
fost apoi oaspeții uzinei de 
tractoare, unde au vizitat 
principalele secții de produc
ție, precum și grupul social.

După-amiază, vizitînd coo
perativa agricolă de producție 
Hălchiu, membrii delegației 
s-au interesat de organizarea 
și de rezultatele obținute de 
această unitate agricolă. A mai 
fost vizitat complexul turistic 
Poiana Brașov.

Seara, președintele Sfatului 
popular regional a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților.

• Sîmbătă seara, membrii 
Ansamblului de cîntece și 
dansuri al-armatei populare 
chineze de eliberare au susți
nut al doilea spectacol la Bra
șov pe scena Teatrului de Stat. 
Programul a cuprins dansuri 
și cîntece tradiționale din di
ferite regiuni ale R. P. Chine
ze, precum și cîteva piese ar
tistice românești. Publicul bra
șovean a răsplătit cu vii 
aplauze arta interpretativă a 
solilor poporului chinez.

In cursul dimineții solii ar
tei chineze au fost oaspeții 
constructorilor de tractoare. Ei 
au vizitat principalele sectoare 
de producție ale uzinei.

• în turneul său în Capi
tală, Teatrul de Comedie din 
Leningrad a prezentat sîmbătă . 
seara cel de-al patrulea spec
tacol. Artiștii sovietici au in
terpretat, pe scena Teatrului 
de Comedie, piesa „Procesul“ 
de Suhovo-Kobîlin.

în aceeași zi artistul po
porului al U.R.S.S., N. P. Aki- 
mov, conducătorul artistic al 
teatrului, a făcut o vizită Ia 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cara- 
giale“, unde s-a întreținut cu 
profesori și studenți ai insti
tutului.

Discuri noi
RECITAL

DE MADRIGALE
Puține formații muzicale ro

mânești s-au impus în viața 
artistică a țării cu rapiditatea 
și trăinicia, corului „Madrigal“ 
al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu“. Explicația o gă
sim înainte de toate,în calita
tea interpretărilor, în străda
nia dirijorului ei permanent 
— Marin Constantin — de a a- 
taca lucrări de înaltă valoare 
aparținînd celor mai diferite 
epoci ale istoriei muzicii, de a 
îmbogăți permanent reperto
riul.

O a doua suită de imprimări 
vine acum să pună la dispo
ziția iubitorilor de muzică un 
nou compendiu de madrigale, 
aparținînd perioadei Renașterii 
europene, uneia din cele mai 
strălucite epoci de înflorire a 
artei vocale, a cîntului polifo
nic.

Lucrări de Jannequin, 
Lassus, Monteverdi, Gastoldi, 
Morley și altor 5 compozitori 
înmănunchiază un strălucit 
buchet de madrigale captivan
te veacuri de-a rîndul prin te
matica lor umanistă, frumuse
țea înveșmîntării melodice.

O largă prezentare (semnată 
de prof. R. Negreanu) remar
cabilă prin bogăția informa
ției, însoțește discul.

I. S,



Iranienii 

„Constanța“ 

s-a întors 

acasă
® Planul realizat cu 2 luni

mai devreme

• Record românesc

de pescuit

® Intilnire cu uraganul

„Slena"

In ziua de 14 mai anul 
acesta, vasul de pescuit 
oceanic „Constanța" părăsea 
portul Galați plecînd în a 
treia lui călătorie. El avea să 
străbată în acest timp un 
drum lung traversînd Marea 
Nordului (pînă la Copenhaga) 
apoi Oceanul Atlantic (pînă 
în portul Saint John Terra 
Nuova — Canada). A găsit, o 
zonă bogată pentru pescuit în 
apropierea coastelor Canadei, 
Statelor Unite ale AmeHcii, 
în Georges Bank și în dru
mul de întoarcere avea să 
treacă pe lingă insulele Azo- 
re, spre Gibraltar.

O călătoria care a durat 
mai mult de cinci luni și care 
s-a încheiat cu un bilanț bo
gat. In ziua de 6 noiembrie, 
chiar în dimineața sosirii, a 
început descărcarea. In ma
gaziile frigorifice se aflau 
1004 tone de pește congelat, 
202 tone de făină de pește și 
7,5 tone de ulei industrial. 
Deci o încărcătură de aproa
pe 130 de vagoane însemnînd 
finalitatea unei perioade de 
efort a întregului echipaj. 
Peștele — hering, picșă, ma
crouri — a trecut la bord 
prin fazele complicate de 
prelucrare și asta înseamnă 
perioade de muncă încordată, 
atunci cînd, traulerele nime
reau în zone bogate și vasul 
scotea la o singură traulare 
de 1-2 ore, 10-15 tone. Asta 

.s-a întâmplat mai cu seamă 
în ultima perioadă în zona 
Georges Bank:

In noaptea de 13 spre 14 
octombrie echipajul a stabilit 
un record, pescuind circa 60 
de tone de heringi. Atingîn- 
au-și capacitatea de înmaga
zinate, vasul și-a încheiat în 
dimineața aceea campania de 
pescuit, a lansat un sunet de 
sirenă în semn, de salut pen
tru locul pe care-l părăsea și, 
cu toată viteza, îpdrpptaț ■ 
spre patrie...

In drum avea să întâlneas
că uraganul Elena dar... des
pre asta ca și despre alte epi
soade din viața echipajului 
de pe traulerul Constanța 
vom vorbi într-un reportaj 
viitor.

C. MIHAI

Arături adinei de toamnă...

Foto: AGERPRES

Aniversarea

SPOR
• ASTĂZI se dispută jocurile etapei a Xl-a 

a campionatului categoriei. A la fotbal. Cuplajul 
din Capitală se desfășoară pe stadionul’ „23 
August“, după următorul program : ora 13 : Di- 
namo- București—Petrolul Ploiești, ora 15 : Ra
pid București—Știința Timișoara.

In țară au loc meciurile : Dinamo Pitești—Cri- 
șul Oradea, U. T. Arad—Farul Constanța, Stea
gul Roșu Brașov—Steaua București, SiderufgistuL 
Galați—Știința Cluj și Știința Craiova—C.S.M.S. 
Iași.

Stațiile noastre de radio vor transmite cu în
cepere de la ora 14,15, pe programul I, în cadrul 
emisiunii „Sport și muzică", aspecte de la toate 
întâlnirile campionatului categoriei A la fotbal.

• CAMPIONATELE republicane de baschet 
programează astăzi jocurile etapei a Vl-a la bă
ieți și a VII la fete.

In Capitală meciurile se dispută în sala Elo- 
reasca cu începere de la ora 8, după următorul 
program : Constructorul—Rapid (feminin, seria 
I), Progresul—Voința Brașov (feminin, seria l), 
Steaua—Dinamo Oradea (masculin, seria I), Ra
id—Aurul Brad (masculin, seria 1). Dintre parti- 
ele care se dispută în țară rețin atenția : Crișul 

Oradea—-Știința Cluj (feminin, seria I) și Știința 
'i—Știința București (masculin, seria I).

August" din Capitală, primul din cele patru tu
ruri ale campionatului republican de hochei pe 
gheață, la care participă echipele Steaua Bucu
rești, Știința București, Voința Miercurea Ciuc, 
Dinamo București, Știința. Cluj și Tîrnava 
Odorhei.

Programul de luni este următorul: Steaua— 
Tîrnava Odorhei (ora 9); Știința București — 
Știința Cluj (ora 17) și Dinamo București—Voință 
Miercurea Ciuc (ora 19).

• ÎN SEZONUL de iarnă se vor desfășura 
în S.U.A. mai multe concursuri internaționale 
pe teren acoperit, la care au lost invitate să 
participe o serie de vedete ale atletismului 
mondial. Printre invitați se numără record
mana mondială la săritura în înălțime Io- 
landa Balaș (România), Ron Clarke (Austra
lia), Gaston Roelants (Belgia), Michel Jazy 
(Franța), Vilmoș Varju (Ungaria), Peter Snell 
(Noua Zeelandă), Ovanesian (U.R.S.S.), Bo- 
lotnikov (U.R.S.S.), Irina Kirszenstein (Polo
nia), Schell (R.F. Germană) și alții. Principa
lele reuniuni vor avea loc la San Francisco 
(8 ianuarie), Detroit (14 ianuarie), Boston (15 
ianuarie), Los Angeles (22 ianuarie), New 
York (27 ianuarie), Milwaukee, Cleveland și 
alte orașe.

Marelui Octombrie
e împlinesc 48 de 
ani de la victoria 
Marii Revoluții 
Socialiste din Oc
tombrie, eveni
ment de uriașă 
importanță în is
toria omenirii, ca
re a marcat în-

I ceputul unei noi epoci — epoca 
I trecerii de la capitalism la so
cialism, a triumfului marxism- 
lenin'ismului pe scară mon- 

| dială.
In multe țări se crease o si- 

I tuație revoluționară. Consecin
țele primului război mondial, 
puternica manifestare a crizei 

' sistemului capitalist, agravarea 
I antagonismelor societății bur
gheze au determinat ridicarea 
la luptă a maselor populare. în 
Rusia, muncitorii și țăranii au 
sfărîmat țarismul — cel mai 
puternic reazem al reactiunii 

| europene.
înfăptuită sub conducerea 

Partidului Comunist, avînd în 
I frunte pe Vladimir Ilici Le- 
nin, Revoluția Socialistă din 
Octombrie a dat viață celor 

Imai înalte năzuințe de liber
tate ale oamenilor. Pentru 
prima dată în istorie a fost li- 

Ichidată puterea capitaliștilor 
și moșierilor, poporul munci
tor și-a luat soarta în pro- 

Ipriile-i mîini, a fost făurit 
cel dintîi stat al muncitorilor 
și țăranilor.

IPe calea deschisă acum 
de ani, poporul sovietic 
asigurat victoria deplină

48
a

Și

definitivă a socialismului în 
patria sa. trecînd la con
struirea comunismului. 
U.R.S.S. s-a transformat într-o 
mare putere industrială care 
dă o cincime din întreaga 
producție a lumii. Industria 
sovietică este, una din marile 
cuceriri ale Partidului Comu
nist și poporului sovietic. Rea
lizările obținute de oamenii 
sovietici demonstrează marea 
importanță a industrializării 
în asigurarea progresului ță
rilor care construiesc noua 
orînduire. Creșterea în ritm 
susținut a industriei sovietice 
a creat condiții pentru utila
rea tehnică a tuturor ramuri
lor economiei. Ca urmare a 
succeselor în industrializare, 
agricultura sovietică dispune 
de o bază tehnico-materială în 
continuă dezvoltare. Remarca
bile rezultate au fost dobîndi- 
te în înflorirea științei, cul
turii, învățămîntului. Sînt cu
noscute strălucitele realizări 
ale cercetătorilor sovietici în 
domenii de cea mai mare im
portanță ale științei și tehnicii.

în vasta operă constructivă, 
generația tînără a tării sovie
tice aduce o importantă con
tribuție. Pretutindeni, «pe șan
tierele marilor uzine, combi
nate și hidrocentrale, pe ogoa
rele colhoznice, în școli și fa
cultăți, comsomoliștii, tinerii 
sovietici, muncesc cu înflăcă
rare, alături de întregul

popor, pentru înfăptuirea pla
nurilor trasate de P.C.U.S.

Oamenii muncii, tineretul 
nostru, cunosc și se bucură 
din toată inima de succesele 
remarcabile obținute de po
porul sovietic în creșterea for
țelor de producție și dezvol
tarea bazei tehnico-materiale 
a comunismului, de progrese
le dobîndite în domeniul 
științei și culturii, al ridicării 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

în anii grei ai orînduirii 
burghezo-moșierești, masele 
muncitoare din tara noastră 
și-au manifestat solidaritatea 
cu primul stat al muncitorilor 
și țăranilor.

Prietenia româuo-sovietică 
s-a consolidat în lupta pe care 
popoarele noastre au dus-o 
împreună pentru înfrîngerea 
fascismului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Prietenia 
româno-sovietică s-a dezvoltat 
și întărit în lupta comună a 
popoarelor român și sovietic 
împotriva fascismului. După 
instaurarea puterii populare în 
România, între țările noastre 
s-au statornicit legături trai
nice de solidaritate, alianță și 
colaborare frățească“.

înaintînd pe calea vieții 
noi, alături de popoarele ce
lorlalte țări frățești ale siste
mului mondial socialist, po
porul nostru muncește plin de 
abnegație 
mărețului 
Congresul

pentru înfăptuirea 
program trasat de 
al IX-lea al P.C.R.,

I
I 

I

pentru dezvoltarea economi- ■ 
că și social-culturală a patriei I 
sale, pentru desăvîrșirea con-1 
strucției socialiste.

Antrenat în opera de con-1 
strucție socialistă, poporul ’ 
nostru prețuiește relațiile del 
prietenie strînsă și alianță I 
frățească cu țările socialiste,1 
relații la temelia cărora stă I 
comunitatea țelurilor și aspi-I 
rațiilor fundamentale. •

Prietenia dintre Republica ■ 
Socialistă România și Uniunea I 
Republicilor Sovietice Socia- ’ 
liste se dezvoltă pe baza prin-I 
cipiilor internaționalismului I 
socialist, ale respectării inde-' 
pendenței și suveranității na-1 
tionale, ale egalității în drep-1 
turi, întrajutorării tovărășești' 
și avantajului reciproc.

O prietenie trainică leagă | 
tineretul român de tineretul • 
sovietic. între tineretul nostru» 
și tinerii sovietici s-au făurit! 
relații frățești născute din nă
zuința comună de a fi cît mail 
folositori popoarelor lor, pa- I 
triei lor, cauzei socialismului I 
și comunismului. ■

Cu prilejul celei de-a 48-a ] 
aniversări a victoriei Marii I 
Revoluții Socialiste din Oc- ■ 
tombrie, poporul nostru, tînăra j 
generație a patriei noastre a- • 
dresează poporului, tineretului ■ 
sovietic calde felicitări și le I

I

J

urează să repurteze noi și mari 
victorii în opera de construire 
a comunismului, în lupta pen
tru apărarea păcii.

• ECHIPA bucureșteană de box Dinamo și-a 
continuat turneul în Italia evoluînd la Bologna 
în compania echipei selecționate a regiunii Emi
lia. Pugiliștii români au terminat învingători cu 
scorul de 16-8. Din echipa dinamovistă au obținut 
victorii Davidescu, Stanev, Dumitrescu, Antonio, 
Oltejuiu și Monea. Au terminat la egalitate meciu- 
fțle.Sifcținute Ghiță, Mariuțgp.iMihalik și Crudu'. ,

★
Intre 18 și 21 noiembrie vor avea loc la Kaunas 

reuniunile internaționale de box organizate de 
federația unională. La acest turneu, participă și 
boxerii români C. Gruiescu (muscă), care-l înlo
cuiește pe Ciucă, Gh. Negoiescu (pană), A. Murg 
(semiușoară), St. Popoacă (ușoară), V. Badea 
(mijlociemică) și M. Ghiorghioni (grea). Antreno
rul echipei este Ion Chiriac.

• STADIONUL Progresul va găzdui astăzi cu 
începere de la ora 11 finala „Cupei de toamnă" 
la handbal feminin, pe care și-o vor disputa for
mațiile Știința București și Mureșul Tg. Mureș.

o PE TRASEUL din Șoseaua Pantelimon cu 
începere de la ora 9,30, se desfășoară astăzi fi
nala pe Capitală a campionatului republican de 
ciclocros. Titlul de campion va fi disputat la 21 
noiembrie pe traseul de la Pipera.

• SlMBĂTĂ, la Marsilia, în meci retur pen
tru preliminariile campionatului mondial de 
fotbal, echipa Franței a învins reprezentativa 
Luxemburgului cu 4—1 (4—0) și s-a clasat pe 
primul loc în grupa a IlI-a europeană.

• LUNI începe, la patinoarul artificial „23 (Agerpres)

Raport de întrecere

Orașul viitorilor 
specialiști

Tînărul Dohrinoiu Ștefan de la I.I.S.—A.M.I.T. evidențiat în 
producție lună de lună obține rezultate de seamă în muncă

Foto : TRI FU DUMITRESCU

(Urmare din pag. I)

indicilor de utilizare sînt mai 
mult de natură organizatorică : 
stabilirea unor programe judi
cioase de laminat, reducerea ore
lor de oprire și revizie, reduce
rea timpilor de reparație. Asupra 
primului factor n-am putut acțio
na întotdeauna cu maximum de 
eficacitate din cauza unei aprovi
zionări neritmice din partea fur
nizorului. Au fost situații cînd în 
loc să introducem șarje de 1 000— 
1 500 tone, pentru a evita schim
bările dese de calibru am introdus 
șarje de numai 300—500 tone. A- 
cest neajuns a fost compensat — 

i datorită prezenței în schimburile 
: II și III a maiștrilor și ingineri

lor de schimb, a tehnologilor — 
printr-o supraveghere temeinică 
a procesului de producție. Re
zultatul ?

Indicii de utilizare, atît cei in
tensivi cit și cei extensivi, prin 
respectarea graficelor de reparații 
și revizie, prin scurtarea termene
lor de intervenții la opririle ncpla- 
nificate, au crescut cu 2 la sută 

, față de sarcina planificată. Întă
rirea asistenței tehnice s-a mate- 

i rializat și în îmbunătățirea cali
tății produselor noastre. Indicile 
de calitate planificat pentru țe
vile de calitatea I, a fost depă
șit de 2,5 procente.

— Am reținut că aveați posibi

lități să obțineți rezultate și mai 
bune, dar n-ați fost sprijiniți su
ficient de furnizori.

— Avem un singur furnizor — 
Combinatul siderurgic Hunedoara. 
Am citit în presă că Siderurgiștii 
și-au îndeplinit angajamentele 
luate în întrecerea socialistă. Am 
luat cunoștință și de cantitățile 
de oțel și laminate date peste 
plan. Foarte frumos. De ce nu 
acordă siderurgiștii aceeași aten
ție și realizării planului sortimen
tal ? Livrările către Uzina „Repu
blica“ s-au desfășurat și în acest 
an neritmic. In prima decadă a 
lunii nu ni se livrează de obicei 
nici o tonă de oțel. Acesta ar fi 
un aspect. Al doilea: la anumite 
mărci și dimensiuni de oțel pri
mim cantități peste plan (oțel ro
tund, de pildă); în schimb la al
tele (oțel patrat), furnizorul este 
în restanță cu peste 3 500 tone. 
Neritmicitatea livrărilor are pen
tru noi multiple consecințe. Nu 
putem lansa în fabricație șarje cu 
ciclu lung de fabricație pentru 
a evita schimbările de calibre, 
pentru a folosi agregatele la ca
pacitatea maximă. Nu putem nici 
noi, la rîndul nostru, să realizăm 
planul sortimental la calitățile ce
rute de beneficiari.

Ne asociem observațiilor tova
rășului inginer șef . și așteptăm 
un răspuns, prin fapte, al siderur- 
giștilor hunedoreni.

La Uzina „V. I. Lenin" din Krivoirog, R. S. S. Ucraineană, 
secția nr. 2 de convertizoare cu oxigen a dat prima șarjă.

In fotografie : turnarea tontei în convertizor.

TELEGRAMĂ

Tovarășului A. A. GROMÎKO 
ministrul afacerilor externe 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA

Stimate tovarășe ministru,

Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie vă transmit felicitările mele cordiale și 
vă doresc din toată inima noi succese în activitatea dv. dedi
cată înfăptuirii politicii externe a Uniunii Sovietice .

Sînt profund convins că relațiile de prietenie trainică și 
colaborare multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta și 
întări continuu spre binele ambelor noastre popoare, al socia
lismului și păcii în lumea întreagă.

CORNELIU MĂNESCU 
ministrul afacerilor externe 

al
Republicii Socialiste România

raș cu o arhitec
tură în care sti
lurile se ameste. 
că, barocul a- 
lăturîndu-se ro- 
cocoului, în care 
străzile largi și 
drepte sînt în- 
tretăiete de al

tele, șerpuitoare, inguste, Kau- 
nasul avea in dimineața aceea 
de toamnă un farmec urbanistic 
aparte, dat poate de amestecul 
dintre cenușiul așezat de vre
me pe clădiri și arama risipită 
intr-un infinit de nunanțe in 
frunzișul copacilor.

Vizitîndu-1, încercind să-i 
simțim pulsul, nu puteam să nu 
asociem revărsarea de tinerețe 
de pe străzi cu ceea ce aflasem 
cu o zi în urmă 
la sediul G.(3. 
al U.T.C.L. din 
Lituania : Insti
tutul politehnic 
din Kaunas este 
absolvit anual 
de un nu
măr de specia
liști care depă
șește numărul 
total al absol
venților din 
douăzeci de ani 
de regim bur
ghez. De aceea, 
nu ne-am mirat cînd mai tîrziu, 
ni s-a spus că, într-un anumit 
fel, orașul se confundă cu in
stitutul.

Cele opt facultăți cu secțiile 
lor de specialitate (Institutul 
pregătește ingineri în cinzeci și 
cinci de specialități) sînt răs- 
pîndite în întregul oraș. Să a- 
dăugăm la aceasta numărul 
mare de laboratoare și cei opt
sprezece mii de studenți, și vom 
avea o imagine a ceea ce este 
acest puternia centru științific 
și de învățămint.

Am spus centru științific și 
nu îtîmplător. In discuția avută 
cu tovarășul Chomskis, prorec
torul Institutului, acesta a in
sistat în mod deosebit asupra 
activității științifice. In cele trei 
laboratoare mari existente în 
institut, în altele șaisprezece 
organizate în colaborare cu în
treprinderile industriale și în 
cadrul acestora, se desfășoară 
o amplă muncă de cercetare, 
atît fundamentală, cît mai ales

Note

de drum

aplicativă care, după cum spu
nea tovarășul Chomskis, a con
tribuit la rezolvarea unor im
portante probleme de producție.

Din relatările interlocutorului 
nostru ne-a reținut atenția și 
participarea studenților la acti
vitatea laboratoarelor. Prin in
termediul lor, cu sprijinul ca
drelor didactice care lucrează 
în aceste laboratoare și al spe
cialiștilor din uzine — pârtiei- 
panți activi la activitatea de 
cercetare — studenții își aleg 
o seamă de teme, cele mai mul
te de utilitate practică, pe care 
le rezolvă în cadrul asociațiilor 
științifice sau care, nu rareori, 
tac obiectul lucrărilor de di
plomă.

Dar a vorbi de Kaunasul uni
versitar și a ne 
opri aici, în
seamnă a spune 
încă puțin. Ma
șinile ne-au pur
tat spre acel 
Kaunas univer
sitar al viitoru
lui, spre acel o- 
raș al Institutu
lui politehnic, 
programat să fie 
terminat în 1980, 
dar care a și 
început să-și 
înscrie pe verti

cală prezența. O prezență do
minată de culorile pastel, de 
liniile zvelte ale unei arhitec
turi moderne. Am ajuns în fața 
unei clădiri din complexul dat 
de acum în folosință. Este una 
din noile facultăți ale institutu
lui. Decanul ne-a arătat cu mul
tă bunăvoință și nu fără justi
ficată mindrie sala de specta
cole, amfiteatrele, sălile de se
minar, de lectură, laboratoarele 
— totul invitînd pe tînăr la stu
diu, la meditație, la creație.

Era imaginea pe care ți-o'lă
sau de altfel și toți acei băieți 
și fete aplecați asupra cărților 
sau planșelor, ori care discu
tau cu aprindere în seminar. 
Prin întreaga lor viață, frumoa
să și bogată, prin întreaga lor 
activitate, scriau aici, în aceas
tă clădire nouă, prima pagină 
din istoria celui ce se va numi 
în 1980 „Orașul Institutului Po
litehnic — orașul studențesc".

P. ISPAS

FURTUNĂ DEASUPRA ASI
EI

rulează Ia Luceafărul, orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15» 
20.30.

TREI SURORI (cinemascop) 
rulează Ia Republica, o’rels 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21,15.

UNCHIUL. MEU
rulează la 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;
16,30; 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
vati"), Floreasca, orele 10 ; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30 (com
pletare „Acolo unde a trăit 
Hemingway")

MARILYN (completare „în
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 0,30; 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 i 
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 / 1985“)

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

BANDA (completare „So
clul“)

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

VESELIE LA ACAPULCO 
(completare „Pionieria nr. 5 / 
1985“)

rulează la Doina, orele
13.45, 16; 18,15; 20,30. Pro
gram pentru copii orele 10 ; 
11,15; 12,30.

CĂPITANUL DIN TENKEȘ 
(ambele serii)

rulează la Timpuri Noi. orele 
10—20 în continuare.

RUNDA 6 (completare „Vizi
ta delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică")

rulează la Giuleștl. 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 Buzeștl, orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21.

ONORABILUL STANlSLAS, 
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. 6- 
rele 16; 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" I 

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 Vitati, orele 15; 
17; 19; 20,45.

DOMNUL (cinemascop) — 
(completare „Construim") 

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

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

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ

IUBEȘTE (completare „Știați 
că...“)

rulează la Volga, orele 10 ; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.

SPRE CULMI
rulează la Drumul Sării, ore
le 16; 18; 20.

SAMBA (completare „A cui e 
vina ?“)

rulează la Progresul, orel< 
14,30; 16,45; 19; 21,15, Popu
lar. orele 10,30; 16; 18,30; 21

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Flamura, orele 10> 
12,30, 15,30, 18, 20,30.

FESTIVALUL FILMULUI 
SOVIETIC

„Credeți-mă, oameni' ru
lează la Republica.

LALEAUA NEAGRĂ (cine
mascop) —- (completare ..Vizi
ta delegației de partid și gu
vernamentale a Republici So
cialiste Români^ în Republica 
Populară Bulgaria")

rulează la Ferentari, orele 10; 
15,30; 18. 20,30.

HOȚUL DE PIERSCICI (com
pletare „Fata de pe Someș") 

rulează la Cotroceni, orele 
16; 18,15; 20,30,

Mîine la cinematograful „Patria" rulează in cadrul Festivalului 
'Imului sovietic „Frumoasa din pădurea adormită", producție 

în culori, pe ecran panoramic

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 7 NOIEMBRIE

8,50 Gimnastică de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Filmul docu
mentar „Pe poteci de munte", 
în jurul orei 9,25 Transmisiune 
de la Moscova — Aspecte de la 
parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova, 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie. 
Emisiune pentru copii. Telejur
nalul pionierilor. Ilustrate din

țară. Emisiune pentru sate. Ora 
13,00 Duminică sportivă. Fotbal: 
Dinamo București—Petrolul și 
Rapid—Știința Timișoara. 19,00 
Jurnalul televiziunii (I). 19.20
Film : Pădurea spînzuraților. 
21,00 Transmisiune de la Mos
cova. Program artistic cu prile
jul zilei de 7 Noiembrie. 23,00 
jurnalul televiziunii (II). 23,15 
Telesport.



Cei din fruntea c Salisbury

coloanei
„Newsweek" despre

conducătorii demonstrațiilor

tineretului american împotriva

intervenției S. U. A.

In Vietnam

VIAȚA 
TINERETULUI

ine sînt exponenții tinerilor americani caro în ultimele 
săptămîni s-au ridicat cu atîta vehemență împotriva con
tinuării războiului dus de S.U.A. în Vietnam ? Cine sînt 
cei ce se află în fruntea mișcării largi care numai pe 
parcursul a două zile a antrenat la marșurile organizate 
la New York, Chicago, Berkeley și în alte numeroase 
orașe ale S.U.A. peste 100 000 de persoane ? Care este 
influența lor ?

Aceste întrebări au preocupat săptămînalul american
„NEWSWEEK" care, într-un amplu reportaj consacrat recentelor de
monstrații împotriva intervenției S.U.A. în Vietnam, notează : „Tînărul 
bine îmbrăcat mărșăluia alături de partizanul înfocat al Vietcongu- 
Iui, americanul întristat de ambiguitatea unui război murdar dus 
departe de cămin se afla alături de tînăra mamă ce-și împinge că
ruțul cu micul ei copil“. Colectivul redacțional împreună cu un grup 
de corespondenți din principalele orașe americane s-a interesat de 
conducătorii amplei mișcări de protest Cu unii dintre ei redactorii 
revistei au stat de vorbă.

Cari P. Oglesby — președintele organizației „Stiidenți pentru o 
societate democratică". Are 30 de ani și și-a părăsit postul de teh
nician pentru a se consacra în întregime campaniei împotriva răz
boiului din Vietnam și pentru „o democrație directă". „Sîntem gata 
— a spus el unui corespondent al revistei — să muncim și să murim 
pentru libertate, așa cum generația noastră a făcut-o în Mississippi 
și în Alabama, dar nu pentru ca să distrugem civilizația altora. Există 
multă nedreptate în sistemul politic american. Trebuie să avem din 
non încredere în popor, să-i permitem să hotărască și să participe 
la luarea hotăririlor“.

Paul Botth, 22 ani, secretar general al organizației „Studenți pentru 
o societate democratică", spune : „A se afirma că membrii Vietcon- 
gului sînt comuniști și că, de aceea, noi trebuie să-i ucidem, nu 
semnifică mare lucru. Ar trebui mai curînd să ne ocupăm de pro
priile noastre probleme".

David Raynolds este purtătorul de cuvînt al „Ligii pentru împotri
virea față de război“. „Noi nu avem ce să căutăm în Vietnam" — 
a declarat el unui corespondent al revistei, în timp ce Morris Hirsch, 
profesor de matematică la Universitatea California și reprezentant al 
„Comitetului pentru pace în Vietnam" a spus : „Ni s-a afirmat că 
acest război are scopul de a menține libertatea în Vietnamul de sud. 
Afirmația este absolut ridicolă. In prezent în această țară nu există 
libertate, ci o tiranie. Nu cred că este sarcina noastră sau că stă în 
puterea noastră să acționăm ca jandarmi ai lumii și să reprimăm 
mișcările populare pretutindeni unde ele par să capete o formă de 
guvernămînt care nu ne convine nouă":

Unele cercuri americane încearcă să ^ninimalizeze amploarea și 
forța mișcării tineretului și poporului american de împotrivire față 
de intervenția în Vietnam. Dar „NEWSWEEK" este de altă părere 
atunci cînd scrie în concluzie : „Vor avea loc și alte marșuri de 
protest, alte „draft cards“ (ordine de încorporare N.R.) vor fi arse, 
alți tineri vor fi gata să facă cinci ani închisoare pentru că au lansat 
o sfidare legilor țării lor. Cruciada împotriva războiului din Vietnam 
va continua probabil“.

P. NICOARĂ

nervilor“
„Supralicitație la poker 

sau pericolul real al pro
clamării unilaterale a inde
pendenței de către guver
nul de Ia Salisbury ?“ este 
întrebarea pe care și-o pune 
agenția FRANCE PRESSE 
în comentariul referitor la 
situația din Rhodesia de 
sud. „Problema, scrie în 
continuare agenția, nu este 
încă tranșată dar, incontes
tabil, tensiunea dintre Wil
son și premierul de la Sa
lisbury continuă să creas
că'.

Ko
Adunarea festivă de la Moscova

americaniPatrioti sud-vielnamezi pregutindu-se in vederea unei noi lupte cu intervenționiștii

Pe scurt Băștinași 
de incredere

• AGENȚIILE de presă continua să relateze 
despre acțiunile întreprinse împotriva elementelor 
democratice din Indonezia. Astfel, agenția Antara 
anunța , că, potrivit declarației celui de-al treilea 
vice-prim-ministru, Chaerul Saleh, președintele Adu
nării Populare Consultative (organul legislativ su
prem din Indonezia), au fost retrase temporar toate 
drepturile membrilor Adunării care reprezentau 
Partidul comunist, iar 20 de înalți funcționari din 
aparatul de stat au fost demiși.

Corespondentul din Djakarta al agenției (J.P.I. re
latează, citind ca sursă Centrul de informații al ar
matei indoneziene, că în cursul acestei săptămîni 
au fost aduse în Java centrală noi trupe, în vede
rea intensificării represiunilor.

® Declarație a M. A. 6. al R. B. Vietnam

a AGENȚIA V.N.A. informează că, la 5 noiem
brie, Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în care protestează 
energii: împotriva intensificării de către guvernul 
american a războiului de agresiune din Vietnam. în 
declarație se arată că în ultimele trei luni, trimite
rea de noi contingente și de material de război ame
rican în Vietnamul de sud a luat amploare. în pre
zent, aici se găsesc 150 000 de soldați americani și 
15 000 soldați sud-coreeni.

,,Guvernul R.D. Vie' -m, se spune în declara
ție, cere ca guvernul A. să respecte drepturile 
naționale fundamentale „.e poporului vietnamez, ex
puse în programul în patru puncte al guvernului 
R.D. Vietnam, să pună capăt bombardamentelor și 
altor acțiuni de subminare duse împotriva R. D. 
Vietnam“.

« CONSILIUL Național austriac (Camera infe
rioară a parlamentului) a fost convocat de preșe
dintele său, dr. Alfred Maleta, pentru miercurea 
viitoare. Convocarea a fost, tăcuta Ia cererea depu- 
taților socialiști pe baza prevederii constituționale, 
conform căreia parlamentul trebuie să fie convocat 
în decurs de cinci zile dacă cererea este făcută de 
guvern sau de. un sfert din numărul deputatilor.

® Luni alegeri în Canada

@ PRIMUL ministru canadian, Lester Pearson, 
și-a încheiat campania electorală pentru alegerile 
generale care vor avea Ioc luni, 8 noiembrie. Luînd 
cuvîntul la o adunare din regiunea industrială On- 
tario, el a reafirmat apelul său către alegători să 
acorde votul lor Partidului liberal, în așa fel Incit 
acesta să poată obține majoritatea de 265 de locuri 
în Camera Comunelor. Organizînd alegeri pentru a 
cincea oară în decurs de opt ani, Pearson a declarat 
că liberalii (partid de guvernămînt) nu pot, în ac
tuala situație, să-și realizeze programele privind 
asistența medicală pentru toți cetățenii și asigura
rea prosperității pentru toate regiunile țării. Lide
rul partidului conservator progresist, Diefenbaker, 
și-a încheiat, de asemenea, campania electorală, la 
Vancouver. Ultimele sondaje efectuate în rîndul 
opiniei publice canadiene arată că partidul primului 
ministru Pearson va obține majoritatea.

0 LA 6 noiembrie, Lu Din-i, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a primit pe membrii 
delegației culturale române, condusă de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, cu care a avut o convorbire cordială.

« PARTIDUL Socialist din Argentina a trimis un 
mesaj președintelui Arturo Illia în care cere aces
tuia ca Argentina să nu trimită reprezentanți la 
Conferința extraordinară interamericană a Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.), care urmează să 
se deschidă la 17 noiembrie la Rio de Janeiro. în 
mesaj se arată că dacă tinerea conferinței se do
vedește a ii utilă, totuși, ea trebuie să aibă loc ne
apărat în altă tară latino-americana.

Pe scurt

MOSCOVA 6. (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
TASS în Palatul Congrese
lor din Kremlin a avut loc 
sîmbătă Adunarea festivă 
consacrată celei de-a 48-a 
aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, 
în Prezidiul Adunării au luat 
loc conducători ai Partidului 
Comunist și ai guvernului so
vietic, vechi bolșevici — par- 
ticipanți la revoluție. în sală 
se aflau 6 000 de moscoviți, 
precum și oaspeți străini, so
siți din peste 60 de țări.

Raportul a fost prezentat de 
Dmitri Poleanski, membru a) 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Referindu-se la rezultatele 
activității depuse de poporul 
sovietic în anul care a trecut, 
pe baza politicii leniniste a 
partidului comunist vorbito
rul a arătat că din 1930 pină 
în 1965, cu excepția anilor 
Marelui Război pentru . 
rarea Patriei, ritmul 
diu anual al sporului 
ducției industriale a 
în Uniunea Sovietică de 
la sută, în timp ce în S.U.A. 
a fost în acești ani de 2,7 la 
sută, adică de 5 ori mai mic.

Lucrătorii din industrie în- 
tîmpină ziua de 7 Noiembrie 
prin îndeplinirea înainte de 
termen a planului septenal : 
pînă la 1 noiembrie au fost de
pășiți indicii prevăzufi pe a- 
cest an. în 1965 în U.R.S.S. se 
vor produce peste 90 milioane 
tone oțel, se vor obține 72 mi
lioane tone ciment, 242 milioa
ne tone țiței, 509 miliarde KWh 
energie electrică.

Vorbind despre problemele 
agriculturii, raportorul a ară
tat că în 1964, producția sa 
globală era de 1,8 ori mai 
mare decît cea din 1940. 
„Trebuie însă să recunoaș
tem că în ultimul timp 
producția colhoznică și sovhoz- 
nică s-a dezvoltat inegal“ — a 
spus vorbitorul. El a amintit 
că C.C. al P.C.U.S. „a preconi
zat un program larg, funda
mentat din punct de vedere 
economic, de îmbunătățire a 
activității în colhozuri și sov
hozuri“.

Din' cauza condițiilor clima
tice grele producția agricolă 
globală va fi poate cu 2—3 la 
sută inferioară celei din 1964, 
an cu recoltă bogată, dar, în 
general, va depăși nivelul ori
cărui alt an.

O dată cu creșterea venitu
lui național (în ultimii 10 ani 
a crescut de peste două ori) 
sporesc și veniturile reale ale 
populației. Față de 1940, anul 
acesta veniturile muncitorilor 
și funcționarilor au crescut- de 
2,5 ori, iar ale țăranilor — de 
aproape 3 ori. Față de anul 
trecut, veniturile bănești ale 
oamenilor muncii au crescut 
cu peste 10 la sută. în ultimii 
10 ani aproape jumătate din 
populația țării s-a mutat în 
case noi sau și-a îmbunătățit 
condițiile de locuit.

Sensul principal al hotărîri- 
lor ultimelor plenare ale C.C. 
al P.C.U.S. este că ele dau po
sibilitate să se înfăptuiască 
mai consecvent linia spre vic
toria comunismului, elaborată 
de partid.

Subliniind că noul plan cin
cinal pe 1966—1970 trebu
ie să devină o etapă impor
tantă în dezvoltarea U.R.S.S., 
vorbitorul ă spus : „Principa
lele sarcini economico-politice 
sînt în noul cincinal accele
rarea ritmului dezvoltării e- 
conomice a țării, ridicarea 
continuă, pe această bază, 
a nivelului de trai al oa
menilor sovietici. Se prevede 
ca în cursul cincinalului să se 
lichideze rămînerea în urmă a 
producției agricole, să se acce
lereze dezvoltarea ramurilor 
care produc obiecte de larg 
consum, să se sporească pro
ductivitatea muncii sociale, să 
se sporească considerabil ve-

nitul național și să se întă
rească și mai mult capacita
tea de apărare a țării“.

în continuare, D. Poleanski 
a spus : „în virtutea profun
dei superiorități interne asu
pra capitalismului, socialismul 
nu are nevoie ca lupta revo
luționară, în orice parte a lu
mii, să fie stimulată de alții, 
din afară. Partidul nostru s-a 
pronunțat întotdeauna împo
triva exportului de revoluție, 
cîl și împotriva exportului de 
contrarevoluție“.

El a arătat că imperialiștii 
pierzîndu-și pozițiile „recurg 
la folosirea celor mai extreme 
mijloace spre a-și menține do
minația“. Condamnînd războ
iul agresiv al S.U.A. împotriva 
poporului vietnamez, vorbito
rul a spus că Uniunea So
vietică a acordat și continuă să 
acorde Vietnamului frate în
tregul său sprijin politic, aju
torul economic și militar ne
cesar.

„în America Latină impe
rialismul american extinde, de 
fapt, politica de intervenție a- 
proape asupra întregului con
tinent. Se țin lanț șantajul, a- 
menințările și acțiunea sub
versivă împotriva Cubei so
cialiste... Imperialiștii încearcă 
să împiedice dezvoltarea miș
cării de eliberare și în Africa.

Subliniind că în ultimul 
timp în sînul Blocului atlantic 
între S.U.A. și R.F..G. începe 
să se formeze ceva asemănă
tor unei alianțe militare bila
terale speciale, vorbitorul a 
relevat faptul că uneltirile for
țelor imperialiste în Europa 
creează o primejdie serioasă 
pentru pace.

„în prezent — a spus el — 
mai există posibilitatea de a 
se bara calea Bundeswehrului 
spre arma nucleară, de a se 
pune frîu revanșarzilor, de a 
se crea un sistem temeinic al 
securității în Europa“. Regle
mentarea pașnică germană „își 
menține întreaga sa actualita
te ca principala problemă 
fundamentală pentru asigura
rea securității în Europa“. El 
a arătat că Uniunea Sovietică 
își exprimă din nou hotărîreă 
de a reglementa toate proble
mele europene și de a dezvol
ta colaborarea europeană ge
nerală.

Evenimentele din ultimul an 
confirmă o dată mai mult că 
imperialismul S.U.A. „acțio
nează ca un jandarm mondial, 
ca un sugrumător și călău al 
forțelor progresiste. încercă
rile de a se frîna procesul de 
eliberare socială și națională* 
cu mijloace armate sînt în 
mod vădit lipsite de speranțe“. 
Referindu-se la faptul că An
glia sprijină această politică 
agresivă a S.U.A., vorbitorul a 
spus : „Se înțelege că această 
politică a Angliei își pune am
prenta și pe caracterul rela
țiilor noastre cu această țară“.

în legătură cu politica ex
ternă a Uniunii Sovietice, D. 
Poleanski a subliniat că ea 
constă în a asigura munca paș
nică a oamenilor sovietici, în a 
întări pe toate căile sistemul 
mondial socialist, a dezvolta le-' 
gâturile de prietenie cu statele 
independente din Asia, Africa, 
America Latină, a sprijini 
lupta de eliberare a popoare
lor, a obține promovarea prin
cipiilor politicii de coexistență 
pașnică între statele cu siste
me social-politice diferite, a 
menține și întări pacea pe pă- 
mînt. Anul acesta este foarte 
semnificativ în această pri
vință. Partea sovietică a între
prins un șir de măsuri îndrep
tate spre consolidarea poziții
lor noastre internaționale, spre 
întărirea unității frontului 
antiimperialist.

Referindu-se la activitatea 
în domeniul întăririi coeziunii 
forțelor sistemului mondial 
socialist, raportorul a spus în 
continuare: „S-a adîncit co
laborarea economică și științi
fică în cadrul C.A.E.R. S-au 
întărit contactele între condu-

cătorîî statelor socialiste. Au 
cunoscut o nouă dezvoltare 
relațiile consfințite prin acor
duri ale Uniunii Sovietice cu 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia și Polonia. Se extind 
legăturile economice și politi
ce cu Bulgaria, Cuba, Iugosla
via, România, Ungaria. Dau 
roade eforturile reciproce în 
vederea întăririi colaborării 
cu R. P. D. Coreeană și R. D. 
Vietnam. Sînt de mare însem
nătate măsurile care asigură 
dezvoltarea continuă a colabo
rării politice și militare între 
țările frățești în cadrul Orga
nizației Tratatului de la Var
șovia. Ne străduim să îmbu
nătățim relațiile — să regle
mentăm divergentele și să în
tărim prietenia cu Republica 
Populară Chineză“.

Raportorul a scos în eviden
ță întărirea considerabilă în 
ultimul an a relațiilor de prie
tenie între U.R.S.S. și statele 
care s-au eliberat.

„Uniunea Sovietică intențio
nează și pe viitor să întăreas
că colaborarea multilaterală 
cu Indonezia. Poporul nostru 
a acordat totdeauna o înaltă 
prețuire orientării antiimpe- 
rialiste a politicii ei. Socotim 
că fiecare popor trebuie să-și 
aleagă singur căile și formele 
de dezvoltare socială și națio
nală“, a arătat vorbitorul. „în 
același timp, oamenii sovietici 
nu pot să nu 
de faptul 
care întrețin 
bune, se ațîță o campanie an
ticomunistă, personalitățile 
progresiste sînt arestate și a- 
runcate în închisori. Ne expri
măm convingerea că sub stea
gul anticomunismului nu se 
poate asigura nicăieri, în nici 
o țară, progresul social“.

Vorbitorul a relevat întări
rea prieteniei cu Afganistanul 
și India, dezvoltarea contacte
lor cu țările scandinave, îm
bunătățirea relațiilor cu Ira
nul, Pakistanul și Turcia, o 
schimbare favorabilă în rela
țiile cu Franța și Japonia. El 
s-a referit la necesitatea stin
gerii periculosului focar al 
conflictului indo-pakistanez.

în continuare, vorbitorul a 
spus: „Uniunea Sovietică a 
declarat în repetate rînduri că 
există și posibilități pentru 
îmbunătățirea relațiilor noas
tre cu S.U.A. Dar, războiul a- 
gresiv
R. D. Vietnam împiedică a- 
ceasta. O mare piedică pentru 
contacte practice este și poli
tica Washingtonului care ur
mărește să acorde Burides- 
wehrului accesul la arma nu
cleară. Dacă cercurile guver
namentale ale S.U.A. doresc 
într-adevăr relații normale cu 
Uniunea Sovietică, așa cum au 
declarat nu o dată, vor trebui 
să confirme aceasta prin fapte 
și, în primul rînd, să renunțe 
la politica de agresiune și a- 
mestec militar în treburile al
tor state și popoare“.

Raportorul a subliniat că 
în situația actuală, Uniu
nea Sovietică va menține 
cea mai mare vigilență, își va 
întări neobosit puterea de a- 
părare... „Avem acum tot ce 
este necesar pentru a da o ri
postă nimicitoare oricăror a- 
gresori!“.

în ultimul an, a spus vorbi
torul, Comitetul Central al 
P.C.U.S. a depus noi eforturi 
pentru realizarea unității țări
lor socialiste și întregii miș
cări comuniste mondiale. Ac
țiunile comune în lupta pen
tru telurile comune împotriva 
imperialismului sînt, îndeosebi 
acum, calea cea mai justă de 
înlăturare a divergențelor. A- 
semenea acțiuni presupun 
schimb de experiență, pași în- 
treprinși de comun acord pe 
arena internațională. „Urmînd 
această cale, anul trecut. Co
mitetul Central al P.C.U.S. a 
avut întîlniri și schimburi de 
păreri cu delegații de partid 
și guvernamentale din 12 țări 
socialiste și cu delegații ale 
partidelor frățești din 50 de 
state capitaliste. Ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm pentru 
dezvoltarea continuă a legătu
rilor bilaterale și multilaterale 
între toate partidele frățești, 
pentru unitate pe o bază mar- 
xist-leninistă“.

al S.U.A. împotriva

După decretarea stării excep
ționale în Rhodesia de sud, gu
vernul lui Ian Smith a întreprins 
sîmbătă o măsură care, potrivit 
agenției Reuter, constituie „un 
nou pas spre declararea ilegală 
a independenței în mod unilate
ral“. Ian Smith a adresat pre
mierului britanic, Wilson, o scri
soare în care respinge propune
rile Comisiei regale privind si
tuația din Rhodesia de sud. Una 
din aceste propuneri cerea ca în
treaga populație a Rhodesiei de 
sud (217 000 albi și 4 000 000 
băștinași de culoare) să fie con
sultată pe calea unui referendum 
dacă este de acord ca indepen
dența să fie proclamată în con
dițiile actualei constituții. (Con
stituția actuală privează majori
tatea băștinașă de cele mai ele
mentare drepturi politice — 
N. R.).

‘ Majoritatea agențiilor de pre
să consideră că noua măsură a 
lui Ian Smith pune guvernul 
britanic într-o poziție extrem de 
dificilă, ea reclamînd acțiuni con
crete.

într-o declarație dată publici
tății sîmbătă, reprezentanța din 
Londra a Partidului sud-rhode- 
sian ZAPU menționează că 
„Smith își mobilizează forțele 
pentru a proclama independența 
în mod unilateral" și că în cazul 
cînd nu va lua măsuri urgente, 
„Anglia va fi răspunzătoare pen
tru toate crimele comise de gu
vernul rasist al lui Smith împo
triva populației africane lipsite 
de apărare".

în timp ce din Salisbury venea 
știrea proclamării situației excep
ționale, la organizația Națiunilor 
Unite, în ședința plenară a Adu
nării Generale au continuat dez
baterile pe marginea proiectului 
de rezoluție cu privire la situa
ția din Rhodesia de sud, adoptat 
de Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome. Cei a- 
proape 20 de delegați care au 
luat cuvîntul în această problemă 
au sprijinit în majoritatea lor do
cumentul prezentat spre aproba
rea adunării și au criticat rezer
vele formulate de reprezentantul 
Marii Britanii, privind necesita
tea folosirii tuturor mijloacelor 
în vederea apărării drepturilor 
poporului sud-rhodesian la o in
dependență reală și pentru a îm
piedica grupul rasist aflat în pre
zent la conducerea țării să pro
clame în. mod unilateral indepen
dența.

Supus Ia vot, documentul a 
fost aprobat cu 82 de voturi pen
tru, 9 — împotriva și 18 abți
neri. Delegația Angliei nu a par
ticipat la vot. Printre cei care 
s-au opus adoptării documentului 
s-au aflat și de data aceasta (ca 
și în cursul votului din comi
sie) reprezentanții Portugaliei, 
Africii de sud etc.

Apă- 
me- 
pro- 
fost 
13,2

fie îngrijorați 
că în unele țări, 

cu noi relații
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Aspect de la șantierele navale din \\ar ne munde

După cit se pare, 
primul ministru ăl 
Australiei, Menzi

es, a hotărît să nu se 
dea bătut în disputa pe 
care guvernul său o are 
de clțiva ani in Consi
liul de Tutelă al O,N:U. 
cu reprezentanții țărilor 
Asiei. Africii și Ameri
ca Latine. Aceștia din 
urmă, cer ca guvernul 
australian să fixeze data 
precisă , cînd. va acorda 
independență Noii Gui
nee de Est, teritoriu a- 
flal sub tutela Australi
ei,

Menzies neagă toate 
acestea și refuză cu în
dărătnicie să fixeze data 
încetării „tutelei". Pen
tru a dovedi că, chipu
rile, populația Noii Gui
nee duce o „viată feri
cită" premierul australi
an s-a hotgrît să inclu
dă doi băștinași din te
ritoriul respectiv în 
componența delegației 
Australiei în Consiliul 
de Tutelă. Probabil că 
Menzies va reuși să gă
sească asemenea „băști
nași de încredere" din 
rîndurile căpeteniilor 
locale. Aceștia vor tre
bui însă să facă fată u- 
nei sarcini extrem de 
dificile și ingrate. Ei vor 
trebui să tăgăduiască 
ceea ce Scriu și declară 
în prezent despre Noua 
Guinee de Est însăși 
australienii. Vor li ne- 
voiți, de pildă, sa în
cerce demonstreze

că fostul ministru 
tralian pentru probleme
le externe, Ward, a 
mințit cînd a spus în 
parlament că „băștinașii 
guineezi sînt supuși la 
ei acasă nu numai unei 
exploatări intolerabile, 
ci și unui de dis
criminare rasială".

Aleșii lui Menzies 
trebui, probabil, să-l 
clare mincinos și 
Cameron, membru
parlamentului australi
an, care a afirmat că 
„Australiei trebuie să-i 
fie rușine că ea, care 
abia s-a ridicat din Îna
poiere. ține în înapoiere 
și întuneric un întreg 
popor în Noua Guinee". 
Un alt „denigrator“ care 
va trebui dezmințit se 
numește Lewis Șchrei- 
ner și este unul din cel 
mai cunoscuți industriași 
din Australia. ■ El a scris 
recent în ziarul „SUN" 
după ce s-a înapoiat 
dintr-un voiaj din Noua 
Guinee de Est: „îmi este 
pur și simplu imposibil 
să înțeleg cum izbutesc 
băștinașii să-și întrețină 
familiile lor... Situația 
din Noua Guinee de Est 
e revoltătoare".

Așa stînd lucrurile, 
oamenilor de paie ai 
autorităților de la Șyd- 
ney le va fi foarte greu 
să se descurce. Precum 
li este greu însuși dom
nului Menzies.

La Lancaster House din 
Londra au început lucră
rile celei de-a treia con
ferințe constituționale pen
tru Guyana britanică. 
Scopul conferinței este să 
stabilească condițiile și 
termenul Ia care această 
colonie engleză va deveni 
independentă. La confe
rință este absent cel mai 
mare partid politic al țării 
— Partidul popular pro
gresist. Conducătorul aces
tui partid, Cheddi Jagan, a 
refuzat să dea curs invita
ției trimise de guvernul 
englez afirmînd că metro
pola încurajează despotis
mul instaurat în țară în 
urma ultimelor alegeri par
lamentare.

Este cunoscut faptul că, după 
scrutinul care a ales un 
nou parlament al țării, gu

vernul englez a reușit să insta
leze la putere (printr-un amen
dament la constituție) o coaliție 
favorabilă perpetuării privilegii
lor Londrei în acest teritoriu 
chiar și după obținerea indepen
denței.

Potrivit proiectului de consti
tuție apărut la Georgetown și 
care este supus actualei confe
rințe, Guyana britanică va deveni
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sesiunii Consiliului Executiv
La Paris s-au încheiat lucrările celei de-a 71-a se

siuni a Consiliului Executiv U.N.E.S.C.O., care au durat 
aproape șase săptămîni. în cadrul acestei sesiuni de 
toamnă, Consiliul executiv a examinat o serie de pro
bleme legate de aplicarea programului in curs de exe
cutare.

Ca puncte principale ale aces
tei parfi a ordinii de zi au fost 
raportul prezentat de directorul 
general René Maheu asupra ac
tivității organizafiei în ultimele 
cinci luni și raportul directoru
lui general cu privire la rezulta
tele și concluziile Congresului 
mondial de la Teheran în pro
blemele alfabetizării. Cea mai 
mare parte a sesiunii a fost con
sacrată analizei anteproiectului 
de program și buget al organiza
ției pentru anii 1967—1968. Ast
fel, capitolele programului (edu
cație, științe sociale, științe exac
te, cultură și informații) au fost 
discutate amănunțit, membrii 
Consiliului executiv făcînd în a- 
cest scop numeroase observații și 
propuneri. Aspectele administra
tive, bugetare și financiare ale 
organizației au fost dezbătute și 
ele pe larg în comisia adminis
trativă a Consiliului executiv.

In cursul acestei sesiuni au ți
nut primele ședințe cele două co
mitete speciale de lucru consti
tuite la sesiunea din primăvară, 
respectiv Comitetul pentru exa
minarea rapoartelor statelor mem
bre privind aplicarea Convenției 
și Recomandării referitoare la 
lupta împotriva discriminării în

o monarhie constituțională, iar 
reprezentantul coroanei britani
ce va fi guvernator general. De 
asemenea, se prevede ca puterea 
executivă să fie exercitată de un 
consiliu de miniștri iar parlamen
tul unicameral să fie format din 
53 membri. După trei ani și ju-

Conferința 
de la

Lancaster
House

mătate, constituția va putea fi 
modificată cu o majoritate de 
două treimi. în cercurile politice 
din capitala engleză se apreciază 
că proiectul de constituție va 
permite 'Marii Britanii să-și men
țină trupele ît> această țară pe o

domeniul învățămîntului și Comi
tetul pentru elaborarea Declara
ției solemne privind cooperarea 
culturală între toate țările (Româ
nia este reprezentată în ambele 
comitete).

Reprezentantul României în 
Consiliul Executiv, acad. Atha- 
nase Joja, precum și delega
tul permanent al României la 
U.N.E.S.C.O., Valentin Lipatti, 
au avut numeroase intervenții în 
problemele majore ale programu
lui și ale activității U.N.E.S.C.O., 
aduetnd o contribuție activă la 
lucrările sesiunii.

Consiliul executiv a adoptat, 
de asemenea, hoțăriri corespun
zătoare dînd indicații directorului 
general pentru elaborarea textu
lui definitiv al proiectului de pro
gram și buget ce urmează să 
facă obiectul unei noi analize la 
cea de-a 72-a sesiune a Consi
liului executiv U.N.E.S.C.O., ce 
va avea loc între 2 și 31 mai 
1966. Cu același prilej, consiliul 
va formula recomandările sale 
asupra programului și bugetului 
ce vor fi dezbătute la cea de-a 
14-a Conferință generală a 
U.N.E.S.C.O., ce se va întruni la 
Paris în noiembrie 1966.

perioadă nedeterminată, după a- 
cordarea independenței.

Eforturile Londrei și Washing
tonului pentru a menține actuala 
stare de lucruri în Guyana bri
tanică au la bază importante in
terese economice. Societățile en
gleze au pus stăpînire pe indus
tria zahărului. Compania ameri
cană „Reynold Metals Company" 
a primit concesionarea zăcămin
telor de bauxită (Guyana este al 
patrulea producător mondial). 
Alte companii au obținut conce
sionarea unor bogate zăcăminte 
petroliere. în cele 10 luni care 
au trecut de la instaurare, gu
vernul Iui Bumham a luat o se
rie de măsuri pentru a-și dovedi 
docilitatea față de Londra. De 
exemplu, au fost reduse sau anu
late impozitele pe capital intro
duse de Cheddi Jagan.

Revendicările Partidului popu
lar progresist prezentate recent 
de Cheddi Jagan cer acordarea 
unei independențe reale, ridica
rea stării excepționale și elibe
rarea tuturor deținuților politici, 
organizarea de noi alegeri, acor- 
dîndu-se drept de vot tuturor 
cetățenilor care au împlinit 18 
ani, evacuarea trupelor engleze 
și crearea armatei naționale a 
Guyanei.
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