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Incepînd cu 1 ianuarie 1969, la 
„Industria Sîrmii“-Cîmpia Turzii 
au intrat în producție instalațiile 
prevăzute pentru prima etapă 
a celei 
de oțel tare (TOT 2), 
furnizează sîrma necesară 
ției anexe de cabluri de tracțiu
ne. Efortul financiar făcut de stat 
pentru realizarea acestei investi
ții depășește 200 milioane lei. 
Secția este dotată cu utilaje mo
derne avînd o productivitate cu 
mult superioară celor de la prima 
țjăszătorie de oțel tare din cadrul 
ui <ei. Evident, calitatea utilaje
lor îndreptățește speranțele în ob
ținerea unor rezultate pe măsura 
eforturilor făcute de stat : erau, 
________ ___ _______________ i

de-a doua trăgătorii 
' care

sec-

Ancheta noastră la „Industria Sir mei" Cimpia Turzii

*

în țara lalelelor, clacă me
moria nu mă înșeală, un pă
rinte, împreună cu cei zece 
fii ai săi. au alcătuit o echipă 
de fotbal. Copiii, vreo opt la 
număr, ai unei familii italie
ne, au primit toți nume de 
vulcani. Cinci gemeni și, 
în scurt timp, încă patru ge
mene au umplut casa unei 
familii suedeze... întîmplări 
care fac deliciul lectorului 
rubricilor de curiozități. Sînt 
tonice și pigmentează acea 
formă de literatură-hap, din 
care aflăm unde mai crește 
cel mai înalt copac de pe pă- 
mint, cine a mai devenit 
campionul absolut a] unui

de OCTAV 
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prin urmare, asigurate condițiile 
pentru realizarea și chiar depă
șirea sarcinilor de plan. Nu s-a 
întîmplat însă așa. Pe nouă luni 
planul de producție a fost reali
zat în proporție de numai 99,6 
la sută, iar în trimestrul III, ni
velul realizărilor nu depășește 
96,8 la sută.

între cauzele care au determi
nat nerealizarea sarcinilor de pro
ducție la nivelul parametrilor 
prevăzuți pentru această perioa
dă, un loc de primă importanță 
ocupă, după cum aveam să ne 
convingem pe parcursul investi
gațiilor, pregătirea necorespunză
toare a cadrelor. Insistăm asupra 
acestei laturi, de maximă impor
tanță pentru finalizarea eficientă 
a unei investiții, pentru că ea a- 
pare ca o consecință directă a 
unei mentalități greșite a con
ducerii întreprinderii, care a 
neglijat, și neglijează pregă
tirea cadrelor pentru noile 
capacități de producție. Urmă
rile păgubitoare ale unei ast
fel de practici se vor face și mai 
mult simțite după intrarea în 
funcțiune, la sfîrșitul acestei luni, 
a celei de-a doua etape a sec
ției TOT 2, menită să asigure 
dublarea producției. Argumentăm 
afirmațiile de mai sus cu prezen
tarea situației de fapt. Comple
tarea schemei TOT 2, reprezintă 
o rezolvare provizorie. Pentru că 
dacă schema de încadrare a sec
ției prevedea un număr total de 
605 salariați dintre care doar 26 
muncitori necalificați, la ora ac
tuală au fost deja angajați aici 
290 de lucrători necalificați. „Pe 
măsura creșterii sarcinilor de 
plan, ne spune șeful secției cu 
pricina, s-au angajat pentru com-

pletare muncitori necalificați, care 
s-au adăugat la cei existenți, la 
mașini". S-a ajuns astfel ca acum, 
cu puțin timp înainte de intrarea 
în funcțiune a etapei a doua, din 
totalul de 237 trefilatori, 87 să 
fie muncitori necalificați; 58 în 
perioada de calificare la locul de 
muncă prin cursuri de scurtă du
rată ; 51 proaspeți absolvenți ai 
școlilor profesionale și 41 redistri- 
buiți de la obiectivele vechi. Si
tuația se repetă la celelalte me-

serii. Din totalul de 128 termiști- 
cuptoare și 99 termiști-determi- 
nare, de exemplu, 101 și respec
tiv 52, sînt muncitori necalifi
cați, angajați prin oficiul de re
partizare a forței de muncă.

Situația prezentată mai sus a- 
pare cu atît mai surprinzătoare 
cu CÎt —------
ridică probleme pentru 
dustria 
poate

recrutarea cadrelor nu 
. " . ‘ »In-
Sîrmei" și deci nu 

*__ servi ca justificare.
Tov. Ștefan Pop, secretar al co

mitetului U.T.C. coordonator, ne 
asigură că „Există, oricînd posi
bilități de recrutare a forței de 
muncă necesare din localitățile 
din jur. Cu o singură condiție : 
să fie din timp calificate în mese
riile necesare".

„Școlarizarea pentru acest 
obiectiv, ne spune tov. Ion Bîn- 
deanu, șeful serviciului învăță- 
mînt, a început cu cel puțin un 
an întârziere. De aceea, cadrele 
necesare acum pentru producție 
vor termina școala profesională

J. IMORARU

(Continuare în pag. a II-a)

În C.A.P. Miercurea Sibiului

BILANȚ BOGAT IN ROADE 
REPARTIZARE CHIBZUITĂ 

GOSPODĂREASCA

9

7

După ce au executat în întregime lucrările în cîmp, cooperatorii din Miercurea Sibiului încheie 
acum bilanțul unui an de muncă în sectorul vegetal. Privind șirul de cifre, contabilul șef Ion Lădușan 
sintetizează totul în cîteva cuvinte : Pentru noi anul a fost bun, iar munca ne-a fost răsplătită prin depă
șirea producțiilor planificate la toate culturile. în le gumicultură, spre exemplu, sporul producțiilor la 
hectar a însemnat un plus de recoltă de o sută două zeci și una de tone. în același sens pozitiv au evoluat 
lucrurile și la cultura porumbului, și în sectorul creș terii animalelor. Aceste zile au fost folosite de către 
gospodarii satului și pentru a repartiza rodul muncii în raport cu nevoile societății și ale cooperativei. 
Această treabă au făcut-o cu chibzuială, cu judecată și înțelegerea că interesele personale și cele generale
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concurs de strănutat sau de 
înghițit ouă, cum se mai 
simte călătorul solitar, pornit 
’ă facă înconjurul mărilor și 

' oceanelor la o vîrstă cînd 
pină și plimbarea prin casă, 
in halat și papuci, merită a- 
pîauze pentru sportivitate.

Intenționez și eu să vă po
vestesc, acum și aici, despre 
niște familii notabile prin 
marele număr al copiilor lor, 
dar rindurile mele, oricit 
le-aș concentra, nici o ru
brică de curiozități din lume 
nu mi le-ar publica, obiecția 
de fond fiind aceea că sint 
lipsite tocmai de elementul 
surpriză. Am în vedere niște 
familii care n-au izbutit — și 
nici măcar n-au încercat — 
să-și găsească fie și un locu- 
șor printre ciudățeniile vie
ții, curiozitatea stirnită de 
existența lor constînd toc
mai în... lipsa oricărei con
tingențe cu „curiozitatea".

Dar să intru în subiect...
Așa cum unii adună tim-

(Continuare în pag. a ll-a)
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La Grupul școlar 
„Unirea" din Bucu
rești. laboratorul 
de electrotehnică 
oferă un cadru mo
dern pentru apro
fundarea cunoștin
țelor de speciali

tate.

ȘASE INSTITUTE ȘI TREI MINISTERE 
SE ÎNTÎLNESC PE ACELEAȘI PROBLEME 1

PARALELISME
în cercetarea metalurgică

destinată construcției de mașini
O dată cu dezvoltarea tehnologiilor moderne a sporit con

siderabil aportul turnătoriilor în realizarea unei game variate 
de mașini, agregate și instalații care includ în construcția lor 
piese turnate din oțel sau aliaje neferoase. Faptul este atestat 
de cele 650 000 tone piese turnate în 1968, care situează Ro
mânia pe locul 11 în producția mondială din acest sector. 
Pentru viitorul cincinal se prevede o producție anuală de peste 
1 milion/tone piese turnate. .

Evident, într-o asemenea conjunctură este pe deplin țustiti- 
cată întrebarea : corespunde oare întrutotul cercetarea meta
lurgică din domeniul elaborării și turnării metalelor și aliajelor 
necesităților producției indigene de piese turnate ? încercăm 
să răspundem în rîndurile care urmează.

INSTITUT DE 
FĂRĂ NICI UN

CERCETARE 
CERCETĂTOR

1 de față deîn momentul 
cercetarea metalurgică în con
strucția de
I.C.T.C.M.,
I.P.C.M. și I.P.R.O.M.E.T. Există 
deci mai multe instituții distinc
te. Aceasta însă numai în apa
rență, deoarece. în realitate, la 
I.C.T.C.M. predomină munca de 
proiectare și nu cea de cercetare, 
așa cum ar fi normal. Dar nici 
n-ar fi posibil altfel, difcă ne gîn- 
dim că în schema acestei unități

mașini răspunde 
iar de proiectare

de cercetare — în mod paradoxal 
— nu există funcția de cercetă
tor. Toți specialiștii sînt încadrați 
ca proiectanți!

„O asemenea anomalie, ne spu
ne dr. ing. E. Colin, conduce la 
situații neplăcute, atît pentru cei 
care lucrează în laborator și care 
sînt frustrați în mod birocratic de 
posibilitățile de afirmare specifi
ce muncii științifice, cît mai ales 
pentru institut care nu poate face

I. VĂDUVĂ — POENARU

(Continuare în pag. a II-a)

Casa prieteniei româno-so- 
vietice din București a găz
duit, joi după-amiază, aduna
rea festivă organizată de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R., Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliul General 

cu prilejul celei 
aniversări a Marii 

Oc-

La masa prezidiului au luat 
loc, de asemenea, A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și A. M. Jda- 
nov, adjunct al ministrului 
petrolului al U.R.S.S., condu
cătorul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, invi
tată pentru a participa Ia ma
nifestările ce au Ioc în țara 
noastră cu prilejul aniversări 
zilei de 7 Noiembrie.

în sală se aflau conducător: 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezentanți 
ai vieții științifice și cultura
le, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capi
talei, studenți, ziariști români 
și străini.

La adunare au participat 
ambasadorii acreditați la 
București ai R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R.S. . Cehoslovace, 
R.P. Chineze, R.P.D. Coreene, 
R.D. Germane, R.S.F. Iugosla
via, R.P. Mongole, R.P. Polo
ne, 
nar Provizoriu 
Vietnamului de Sud ; 
cinații cu 
ai Republicii 
Ungare și R. D. 
membrii

și alți membri ai corpului 
diplomatic. Erau, de aseme
nea, prezenți, membrii de
legației Asociației de prie
tenie sovieto-române și ai 
delegației culturale sovietice, 
sosiți în țara noastră cu acest 
prilej.

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

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Dan. 
țian.

Despre semnificația 
de-a 52-a aniversări a 
Revoluții Socialiste din
tombrie a vorbit tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. A 
luat apoi cuvîntul A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

în repetate rînduri, asistența 
a subliniat cuvîntările cu vii 
și puternice aplauze.

Adunarea festivă consacrată 
aniversării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie s-a în
cheiat

IA.R.L.U.S., 
de-a 52-a 
Revoluții Socialiste din 
tombrie.

Pe fundalul scenei se 
portretul lui Vladimir

8 Lenin, încadrat de drapele de 
Istat ale Republicii Socialiste 

România și Uniunii Sovietice, 
precum și urările : „Trăiască 
prietenia româno-sovietică", 
„Trăiască a 52-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie".

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, 
Drăgănescu, Gheorghe Stoica. 
Iosif Banc, Ion Iliescu, 
Roșianu, președintele Consiliu
lui General Ă.R.L.U.S., Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general
colonel Sterian Țircă, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
Dan Marțian, secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., Nicblae Gavrilescu, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Traian Ștefănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., pre- I ședințele U.A.S.R., Ion Simion,
muncitor zețar la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii", și I Gheorghe Șerbănescu, stu
dent la Institutul politehnic 
din București.
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ale întregii țări sînt strîns legate 
între ele. Ca urmare, bilanțul 
consistent în realizări, explicat 
atît prin hărnicia oamenilor cît, 
așa cum sublinia președintele 
unității și prin spirijinul mul
tilateral 
statului, 
aici nu numai onorarea exemplară

primit din partea 
a permis celor de

GH. BRAD
(Continuare în pag. a II-a)

Mar-

aflau
Ilici

Emil

Mihail

și Guvernului Revoluțio- 
al Republicii 

însăr- 
afaceri ad-interim 

Cuba, R.P. 
Vietnam ; 

ambasadei U.R.S.S.

celei
Marii

Oc-

cu un program artistic.

(Agerpres)
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CUVINTARILE ROSTITE CU ACEST PRILEJ.

TELEGRAMĂ
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Nobila
Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORN1I 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

îndărătnicie
a teatrului

de GH. LEAHU

în epoca atomică, ciberne
tică, electronică, a televizoare
lor ,a tranzistoarelor, a filmo- 
ramelor, a pasiunilor fotbalis
tice, scîndura cu actori, 
scena, își păstrează no
bila îndărătnicie de a exista 
peste milenii și peste neîncre- 
derile de tot felul. Faci teatru 1 
Joacă teatru, ca la teatru — 
cabotin, măscărici și cîte alte 
expresii nu circulă încă și azi 
în ciuda înaintării vertiginoase 
în cultură. Teatrele însă parti
cipă în continuare la festivaluri 
naționale și internaționale, la 
congrese, comunicări de tot fe
lul, fac experimentări, desco
peră sau dezgroapă autori dra
matici, așteaptă legea teatrelor, 
iau act ele mutația actorilor 
după salariu, roluri și locuințe, 
își schimbă directorii, participă 
prin reprezentanți bătăiosi și 
idealiști la nenumărate dezba
teri... cruciale, în presă, apar 
și la televizor și-n acest timp 
simt că totuși ceva e adevărat 
și ceva nu e în ordine. Pot eu 
oare să încerc a răspunde la 
această grea întrebare : ce-i a- 
devărat afirmativ și ce-i adevă
rat negativ în viața noastră tea-

tralâ contemporană ? Sau poate 
ce nu-i încă adevărat, să fie 
cumva și mai adevărat decît 
circulația micilor adevăruri din 
juru-ne ?

E adevărat că avem condiții 
generale de dezvoltare a vieții 
teatrale nemaiîntîlnite în alte 
țări ? E adevărat. Dar adevă
rat este și faptul că aceste con
diții întîrzie nemotivat de a fi 
folosite în valoarea lor regu
lamentară, legală, umbrindu-le 
substanța și mai ales eficacita
tea în planul relațiilor curente.

E adevărat că dispunem de o 
mare grupare de talente regizo
rale, scenografice și actori
cești invidiate și apreciate de 
o lume întreagă ? E adevărat. 
Dor nu mai puțin adevărată 
este și folosirea lor întîmplă- 
toare, inegală atît pe tot cu
prinsul țării cît și în cadrul in
stituției din care fac parte — 
de multe ori. E adevărat că fe
nomenul complex al vieții ar
tei spectacolului este referat în 
multe publicații și mijloace de 
publicație ? Da, dar nu pe mă-

(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Moscova

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Re-' 
publicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dv., Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, 
Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, popoarelor sovietice calde felicitări și cele mai 
bune urări cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Marcînd începutul unei noi ere în istoria omenirii — era 
revoluțiilor proletare, a trecerii de la capitalism la socialism 
— Revoluția din Octombrie a constituit un exemplu însufle- 
țitor pentru clasa muncitoare, pentru oamenii muncii de pre
tutindeni în lupta lor pentru eliberare națională și socială, 
pentru socialism și pace.

Sub conducerea Partidului Comunist întemeiat de marele 
Lenin, popoarele Uniunii Sovietice au făurit, pentru prima 
dată în istorie, orînduirea socialistă și construiesc cu succes 
societatea comunistă. Poporul român se bucură din toată ini
ma de realizările remarcabile obținute de popoarele Uniu
nii Sovietice în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în 
cucerirea Cosmosului, în ridicarea nivelului de trai și le con
sideră ca o contribuție importantă la întărirea sistemului 
mondial socialist.

Punînd în centrul politicii externe prietenia și alianța 
frățească cu toate țările socialiste, Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialiste România militează consecvent 
pentru dezvoltarea relațiilor prietenești de colaborare multi
laterală cu Uniunea Sovietică, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, în spiritul sti
mei și respectului reciproc, corespunzător intereselor popoare
lor român și sovietic, cauzei unității țărilor socialiste, mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
*



Festivalul 
național 

al teatrelor 
dramatice

Cele două zile care au trecut 
au fost afectate spectacolelor 
teatrale de limba maghiară. 
Impresiile sînt opuse marți am 
avut revelația unui spectacol 
excepțional, cu răsjucata piesă 
a lui Horia Lovinescu „Ai pa- 
ti ulea anotimp", în montarea 
Teatrului Maghiar de Stat din 
Satu Mare; miercuri, am trăit 
dezamăgirea unor spectacole ne
realizate ale unui teatru cu 
justificate pretenții cum este 
Teatrul Maghiar de Stat din 
Cluj.

Spectacolul cu „Al patrulea 
enoiimp" este cel mai bun din 
multele cîte s-au realizat cu a- 
ceastă piesă, grație unei viziuni 
regizorale profunde precum și 
unui nivel interpretativ ridi
cat. Deosebit față de celelalte 
montări, aici accentele se mută 
pe subtext. Vulgaritatea cu 
care și-a încărcat personajele 
Horia Lovinescu nu vizează un 
colorit amuzant, ci urîțenia și 
descompunerea sufletească a 
unor oameni. Existențele aces
tora nu sînt niște caricaturi 
ușor de discreditat Ele trăiesc 
deja o damnare. Răul (crima), 
odată intrat în aceste existen
țe, nu va pleca decît cu dispa
riția lor. Această dimensiune 
a urîtului artistic este nivelul 
la care se fixează întreg spec
tacolul Teatrului Maghiar din 
Satu Mare. Este meritul > unui 
excelent regizor, Kovacs Fe
renc, și al unor actori de clasă : 
Nyiredi Piroska, Csiky An
dras, Elekes Emma.

Teatrul Maghiar din Cluj a 
prezentat două spectacole. 
„Piatra regelui" de Paskandi 
Geza, în regia lui Otto Rapaport, 
ni s-a părut o bagatelizare a 
unui text de o bogăție ideatică 
remarcabilă. De la platitudinea 
viziunii regizorale, dublată de 
o scenografie lipsită de gust, și 
pînă la interpretarea actoriceas-

(Urmare din pag. I) 
bre, poze de actori, pachete 
de țigări sau ambalaje de 
lame, eu colecționez... fami
lii numeroase. Nu, nici pe 
departe cu acea satanică sa
tisfacție dezumanizindu-I pe 
domnul Gog al lui Giovanni 
Papini și, din păcate, nici cu 
superba omenie a Josefinei 
Baker, mama adoptivă a unei 
duzini de copii provenind din 
toate rasele, și crescuți lao
laltă în numele unei nobile 
demonstrații. Colecționez fa
milii numeroase pentru că, 
pur și simplu, cu vreo zece 
ani în urmă, o întîmplare 
ce mă bine dispune de cite 
ori îmi aduc aminte de ea, 
mi-a inoculat această, s-o 
numesc așa manie de colec
ționar. Mă aflam, cu treburi 
reportericești pe meleagurile 
sucevene, la un mare combi
nat de prelucrare a lemnu
lui. Căutam un anume tova
răș, Cîrstei, și am rugat pe 
cineva să fie bun și să-1 che
me. Omul a fost bun, atît 
de bun incit a depășit însăși 
mărinimia și a chemat nici 
mai mult nici mai puțin de
cît 9 (nouă) Cîrstei ! Pe 
Cîrstei bătrînul și pe cei opt 
Cîrstei, fiii lui, cel mai mic, 
avind pe atunci 16 ani și 

„Colecții" 
fiind proaspăt ucenic, iar cel 
mai mare vreo 30. Lucrau la 
aceeași întreprindere, ba mai 
mult, aveau aceeași meserie: 
erau timplari. Stînd de vor
bă, am aflat că și bunicul 
Cîrstei a fost tot tîmplar, 
iar fiu! cel mare era de-a 
dreptul disperat că nevasta 
îi născuse a doua fată, el 
dorindu-și, bineînțeles, un 
băiat pe care să-l facă (pe 
cuvînt dacă aveți vreun merit 
ghicind) tîmplar...

Greu a fost să adun în co
lecția mea prima piesă. Pen
tru celelalte n-am mai depus 
nici un efort. Intrînd într-o 
uzină, era suficient să întreb 
dacă au așa ceva.

Astfel i-am cunoscut pe cei 
8 (opt) frați Drăgănuță, mun
citori la „Steagul roșu" din 
Brașov și care începînd de la 
anul își vor mai adăuga încă 
un Drăgănuță, fiindcă fiul 
unuia dintre ei este elev -al 
școli profesionale de pe lingă 
uzină.

Astfel am cunoscut familia 
Capră de la uzina bucu- 
reșteană „23 August" : tatăl 
plus patru băieți, dar și pluș 
mama băieților, pentru că și 
dinsa lucrează aici — și încă 
într-o funcție care nu iartă 
nimic soțului și fiilor : este... 
controloare de calitate !

Astfel, ca să n-o lungesc 
prea mult, am cunoscut un 
număr de familii cu mulți 
copii care — toți — au îm
brățișat meseria părintelui 
ori părinților, lucrînd în a- 
ceeași întreprindere — co
lecția mea, nu că mă laud, 
dar n-are rival.

Și acum urmează ceea ce 
se cheamă „poanta". Un prie
ten lucrînd la Ministerul In- 
vățămintului a colecționat 
ca să-mi arate un număr de 
cereri semnate de părinți și 
solicitînd anumite indulgențe 
pentru fiii lor (un „puctișor" 
în plus ca fiul să poată in
tra la o facultate, o reexami
nare pentru ca fiul să nu ră- 
mînă (iar) repetent în anul 
II ; o revizuire a unei eli
minări a fiului din pricina 
absențelor, etc.), toate folo
sind ca argument suprem ur
mătorul : „gîndiți-vă, eu (a- 
dică părintele) sînt muncitor: 
fiul meu trebuie să ajungă 
altceva...".

Nu, mulțumesc, i-am spus 
prietenului. Prefer colecția 
mea Pe a ta n-o înțeleg. 
Mai mult : n-o aprob. O fi 
avînd a mea păcatul . că nu 
prezintă nici o curiozitate, o 
fi obișnuită și incapabilă de 
a face obiectul unei amu
zante „pilule" la rubrica 
„mozaic", „de toate pentru 
toți" sau „caleidoscop", dar 
o iubesc. Și o stimez. Și e 
omenească. Și pilduitoare.

ÎNTRE ÎNCÎNTARE
ȘI DEZAMĂGIRE

că de deplin secol 19, totul con
cordă spre o vetustețe inexpli
cabilă. Al doilea spectacol, cu 
piesa Eeaterinei Oproiu „Nu 
slnt Turnul Eiffel" în regia lui 
Bereczky Peter, fără să fie u- 
nitar, alternînd momente reu
șite cu altele slabe, a atenuat 
oarecum dezamăgirea primului

La cinematograful Patria din Capitală 
ELIZABETH TAYLOR 

în

FEMEIA
ÎNDĂRĂTNICĂ

Regia: FRANCO ZEFFIRELLI
In alte roluri : RICHARD BURTON, CYRIL 
CUSACK, MICHAEL HORDERN.

fjffnema
• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ 

rulează la Patria (orele 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

• BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO î rulează la Republica 
(orele 8,15; 10,30. 12,45; 15; 17,15. 
19,30; 21,45), Festival (orele 8,45. 
11,15; 13,30; 16. 18,30. 21).

0 MAI PERICULOASE DECI! 
BĂRBAȚII î rulează la Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45. 21)
• MINA CU BRILIANTE: ru

lează la Favorit (orele 10; 13;
15,30; 18; 20,20).
• BALTAGUL s rulează la Vic

toria (orele 8,45: 11: 13,30*. 16;
18,30; 21).
• VIRIDIANA : rulează la Cen

tral (orele 9.30: 11,45: 14; 16,15:
18,45: 21).
• RĂZBOI ȘI PACE seria III— 

șl IV ; rulează la Lumina (orele 
9,15—15,30 în continuare; 19,15).

• MOARTEA UNUI BIRO
CRAT : rulează la Doina (orele 
11,30 13,45 16; 18,15; 20,30).
• STELELE DIN EGER : rulea

ză la Giuleșfi (orele 15,30: 19).
• PARISUL VESEL : rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16,15 în con
tinuare), Program de filme docu
mentare (orele 17—21 în conti
nuare).
• TESTAMENTUL DOCTORU-

LUI MABUSE : rulează la Fero
viar (orei*» 8.30; 11; 13.30; 16; 18.30; 
21), Modem (9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Flamura (orele 9: 
11,15; 16; 18,15; 20,30).
• CORABIA NEBUNILOR : ru

lează la Excelsior (orele 9,45: 13; 
16,30; 19,45), Melodia (orele 8,30: 
11,30; 14,30; 17,30 20,30), Gloria (o-
rele 9: 12.30: 16.30: 20).
• LUPII ALBI : rulează la Grl- 

vlța (orele 9,30; 11,45-16 în conti
nuare: 18,15; 20,30), Aurora (orele

(Urmare din pag. 1)

față sarcinilor de cercetare impu
se de economie".

„Această stare de lucruri, 
completează dr. C. Cosneanu, se 
datorește în special atenției insu
ficiente pe care Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini o a- 
cordă uneori cercetării științifice. 
Astfel se explică faptul că după 
19 ani I.C.T.C.M. nu are încă un 
profil bine stabilit. Este firesc să 
se întâmple astfel dacă avem în 
vedere că pe parcurs s-au intro
dus mereu sarcini de proiectare 
ce în fond erau de resortul 
I.P.C.M.-ului. Asemenea „imix
tiuni" fac ca la I.C.T.C.M. să 
se proiecteze utilaje pentru tur
nătorii, iar la I.P.C.M. secții de 
turnătorie. în mod normal ar 
trebui să existe cîte un singur 
institut de proiectare și unul de 
cercetare. O altă soluție, poate 
cea mai eficientă, ar fi contopi
rea celor două institute într-unul 
singur, care să cuprindă în o- 
biectivul preocupărilor întregul 
„flux tehnologic", adică atît cer
cetarea cît și proiectarea. Consi
der chiar, că ultima soluție s-ar 
dovedi optimă în etapa actuală, 
ea oferind practic posibilitatea 
unei îmbinări, a unei conlucrări 
fructuoase între cercetare și pro
iectare. Pe plan mondial o ata
re sudură s-a produs de mult, ea 
dînd cele mai productive rezul
tate".

Evident inexistența unui echi
libru intem în cadrul I.C.T.C.M. 
între cercetare și proiectare a in
fluențat negativ asupra cercetării 
metalurgice în domeniul con
strucțiilor de mașini și a rezol
vării adecvate a unor probleme 
de mare actualitate economică.

DIRECȚII DE CERCETARE 
DEFICITARE

„în forma organizatorică ac
tuală, ne spune mai departe in
ginerul C. Cosneanu, de la 
I.C.T.C.M., institutul nu poate să 

spectacol. Lucrul se datorează 
în primul rînd actorilor Stief 
Magda (Ea) și Hejja Sandor (El). 
Se pare că piesa Eeaterinei O- 
proiu este aceea care oferă cu 
generozitate șansa unor crea
ții actoricești memorabile.

STERE GULEA

9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11.15; 13,30: 16: 
18,15: 20,30)

O NOAPTEA GENERALILOR 
rulează la înfrățirea (orele 15,30: 
19).
• FAMILIA NOASTRA TRĂS

NITĂ : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18 20,30). Flacăra (orele
15.30. 18, 20,15).
• OMUL CARE VALORA MI

LIARDE ; rulează la Dacia (orele
8.30— 21 în continuare). Cotroceni 
(orele 15,30; 18).
• iconostas s rulează la Co

troceni (orele 20,30).
• PARIA : rulează la Bucegl

(orele 9 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (Orele
9.30— 15,30 în continuare; 18,15:
20.30) .
• TIGRUL: rulează la Unirea 

(orele 15,30; 18). Prahova (orele 
15.30; 18).
• DIN PLICTISEALA : rulează 

la Unirea (orele 20,15).
O CRIMA ÎN STIL PERSONAL: 

rulează la Prahova (orele 20,30).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: . rulează la Lira (orele
15.30, 18: 20,15).
• ATENTATUL DE LA SARA

JEVO : rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20)

o SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).

o ANGELICA ȘI SULTANUL ; 
rulează la Volga (orele 9,30—16 în 
continuare; 18,15 20,30). Popular 
(orele 15.30: 18).
• ROȘII ȘI ALBII: rulează la 

Popular (orele 20,30).
• CIND VOI FI MORT ȘI LI

VID : rulează la Viitorul (orele 
15,30: 18: 20,30).
• BĂRBAȚI IN DEPLASARE :

cuprindă cantitativ și calitativ 
multitudinea de teme pe care le 
ridică cele peste 180 turnătorii 
din țară. S-ar putea aborda, de 
pildă, la ora actuală, determinarea 
calității vopselelor indigene re
fractare și antirefractare pentru 
forme de miezuri, capabile să 
asigure o calitate superioară a 
suprafeței pieselor turnate și 
prin urmare, o reducere substan
țială a prelucrării mecanice, 
s-ar putea elabora aliaje feroase 
și neferoase cu proprietăți me
canice și de exploatare supe
rioare, temă care trebuia să 
intre de mult în obiectivul com
petent al cercetării. De aseme
nea, un domeniu neacoperit încă 

PARALELISME
este cel al fontelor cu grafit no
dular".

„Cercetarea — ne spune ing. 
Claudia Gheorghiu — este che
mată să-și aducă contribuția și în 
domeniul asigurării cu materii 
prime de calitate corespunzătoa
re a turnătoriilor. La ora actuală 
sînt insuficient studiate posibili
tățile interne de folosire a nisi
purilor de turnătorie, a ciuturi
lor, a pastelor, a fundațiilor de 
protecție și a aliajelor. Din a- 
ceastă cauză turnătoriile impor
tă în momentul de față majorita
tea substanțelor destinate dezoxi- 
dării, degazării și modificării a- 
liajelor neferoase. O deficiență 
— poate cea mai gravă dintre 
toate — ne spune în continuare 
tov. ing. Claudia Gheorghiu, 
este lipsa preocupării I.C.T.C.M. 
în domeniul turnării aliajelor ne
feroase. Neavînd astfel o bază 
proprie de cercetare, Ministerul 
construcțiilor de mașini apelează 
în asemenea probleme la

LAMINAREA - 
un nou procedeu 
de conservare 
a documentelor
Cea mai nouă metodă de 

conservare a obiectelor de 
valoare artistică, istorică, ar
heologică și arhivistică uti
lizează masele plastice. A- 
tunci cind diferite publicații, 
documente sau manuscrise se 
află intr-o stare deosebit de 
precară, într-un grad avan
sat de deteriorare, specialiș
tii le înglobează intr-un în
veliș de material plasme 
prin așa-numitul procedeu 
al „laminării".

Operafia se realizează cu 
ajutorul unor aparate spe
ciale — laminatoarele — care 
acționează după principiul 
presei hidraulice. După ce e 
dezacidificat, documentul de
teriorat este așezat între do
uă folii subțiri de material 
plastic și supus efectului 
combinat al unei temperaturi 
de 100° C și al unei presiuni 
de cîteva atmosfere. Masa 
plastică se lichefiază, pătrun
de în hirtie și apoi, prin ră
cire, se solidifică, fapt care 
conferă hîrtiei o rezistență 
deosebită și o elasticitate 
sporită precum și un aspect 
estetic dintre cele mai plă
cute. Durata operației — 35 
de secunde !

Pentru conservarea unor 
documente de mare impor
tanță, a căror valoare rezidă 
ți in autenticitatea aspectului 
lor, se folosește procedeul 
laminării la rece, prin care 
e menținută înfățișarea ori
ginală. Acesta nu poate fi a- 
plicat decît manual, prin 
pensulare, acoperindu-se hîr- 
tia neconsolidată cu un strat 
subțire de acetii celuloză di
zolvată in acetonă. Se pot 
astfel restaura documente a- 
flate intr-un grad avansat de 
distrugere, rupte, formate 
din fragmente etc.

RAMIRO GEORGESCU

rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15), Moșilor (orele 20,30).

O PE URMELE ȘOIMULUI î 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).
• VIAȚA LUI MATEUS t ru

lează la Munca (ora 20).
• CREOLA, OCHII-Ț1 ARD CA 

FLACARA : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30* 18), Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

VINERI 7 NOIEMBRIE 1569

Opera Română: DECEBAL — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia): IDIO
TUL — ora 19,30; (Sala Studio): AL 
PATRULEA ANOTIMP — ora 
19,30; Teatrul de Comedie: NIC- 
NIC — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): UN TRAMVAI NUMIT
DORINȚA — ora 20; (Sala Studio): 
SFlNTUL MITICĂ BLAJINU — 
ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
DE LA BACH LA TOM JONES — 
ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) ; ELEFĂNTELUL CU
RIOS — ora 17; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : CAFEAUA CU LAP
TE DE ADIO — ora 20 ; 
(Cal. Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30; (la Sala Pala
tului): BIRLIC — ora 19,30; Teatrul 
Mic: BALTAGUL — ora 10; IER
TAREA — ora 15; OFIȚERUL RE- 
CRUTOR —ora 20; Teatrul „C. 
I. Nottara" (B-dul Maghert): VI
JELIE IN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30; (Sala Studio):

I.C.E.M., I.M.N.R. sau la licențe. 
De exemplu, la Uzina „Electro- 
putere" — Craiova s-au cumpă
rat licențe privind elaborarea și 
turnarea aliajelor pe bază de a- 
luminiu, necesare atît la realiza
rea locomotivelor Diesel și a ce
lor electrice, cît și la aparatajul 
destinat rețelelor de înaltă ten
siune. De altfel, majoritatea pro
blemelor din domeniul aliajelor 
neferoase, pe care le ridică cu o 
tot mai mare acuitate construcția 
de mașini, nu sînt realizate la 
I.C.T.C.M Elaborarea și turnarea 
pistoanelor de la motoarele trac
torului U. 600 și ale camionului 
SR 211 s-au realizat, de pildă, de 
către I.C.E.M. Tot aici se fac 

și cercetări privind realizarea a- 
liajelor antiseîntei, necesare atât 
de mult industriei petroliere și 
miniere.

Dacă ar fi existat colective 
puternice în cadrul I.C.T.C.M., 
cercetările din domeniul aliajelor 
nu s-ar fi făcut la „vecini" și nu 
s-ar fi resimțit pregnant lipsa u- 
nor cercetări fundamentale orien
tate, necesare pentru elaborarea 
și rezolvarea problemelor de 
perspectivă.

UN IMPERATIV — 
CONCENTRAREA FORȚELOR 

DE CERCETARE

„Pentru ca cercetarea metalur
gică, ne spune ing. C. Cosneanu, 
să poată aborda și rezolva obiec
tivele principale din industria 
constructoare de mașini este ne
cesar să se ia unele măsuri orga
nizatorice. După cum am văzut, 
de proiectarea turnătoriilor se o- 
cupă două institute, I.P.C.M. și

Ca poet, Constantin Știrbu 
provine dintr-o Brăilă fictivă, 
a cărei imagine se recom

pune, cînd din undele Styxului, 
cind din cercurile fanteziei. Ma
rele fluviu — Dunărea — se ex
clude din acest peisaj imaginar. 
Sau, poate, este doar nenumit. 
Totul se încheagă și se destramă, 
ca orice univers fluid, într-o 
zbatere de pleoapă. Atît de 
fluid, incit, contururile lui nu 
pot fi trasate, încă, decît în în
săși labilitatea lor. într-o pro
iecție convențională, contrazisă 
și contrazicînd „realitatea" poe
tică a acestor „Contraste tîrzii". 
Surprinzător, autorul nu sesi
zează întotdeauna vaganța ele
mentelor, nestatornicia lor fun
ciară. Altfel, n-ar intitula : 
„Statică" — o viziune în care 

• Constantin
• Știrbu:

:„CONTRASTE
.* TÎRZIU

pînă și frumusețea pare ră
tăcitoare : „Mă cere în a- 
dîncuri și tot mai mult mă 
fură / și tot mai ridicată e fla
căra de zgură / cînd lebăda pe 
lacuri cu taine a trecut... / A- 
proape-s orb / vederea e în ne
cunoscut, / acolo printre umbre 
de sensuri legendare. I Cred 
c-aș dispare ca un unghi răs- 
frînt / de n-aș privi în vremea 
trecătoare..."

Motivul de predilecție, în 
acest volum de debut, rămîne 
acela al „tainei". Cu vagi irizații 
poești, ca fîlfîitul unei aripi de 
corb, la miezul nopții, în „Ora 
de trecere" ; și cu mirarea ge
nuină a copilului care desco
peră lumea prin plîns, în „Re-

ENIGMATICA DOAMNA „M“ — 
ora 20: Teatrul Glulești : VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNĂ — ora
19,30, Teatrul „Ion Creangă “: CO- 
COSELUL NEASCULTĂTOR — ora 
9,30; Ansamblul U.G.S. : ESOP, 
VIATA, MUZICA ȘI NOI ! — ora 
20; Circul de Stat : RITMURILE 
ARENEI — ora 19,30.

In jurul orei • 9,00 Parada mi
litară cu prilejul celei de-a 62-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie (Transmisune 
de la Moscova), © 17,00 Cohsulta- 
țil pentru elevii din clasa a VllI-a 
Limba română — gramatică. 
O 17,35 Consultații pentru elevii 
din clasa a XII-a. Chimie. Acizi 
carboxilici. • 18,05 Lumea copiilor: 
Daniela și Așchiuță printre jucă
rii. o 18,30 Gospodari și risipitori 
la strînsul recoltei. • 19,00 Tele
jurnalul de seară, o 19,20 La vo
lan. Emisiune pentru automobl- 
llștl. • 19,30 Emisiune de știință. 
Spre adîncjrile pămîntului. a 10,50 
Film artistic ; Octombrie — pro
ducție a studiourilor sovietice. 
• 21,25 Reflector. Telefoileton co
tidian. • 21,35 Muzică ușoară in
terpretată de Ionel Miron, e 21,50 
Avanpremiera. • 22,05 Spectacol 
de gală prilejuit de cea de-a 52-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie (înregistrări 
din spectacol). ® 22,35 Telejurnalul 
de noapte. • 22,50 Arte frumoase: 
Arta zilelor noastre. Participă 
Vaslle Drăguț șl Anatol Mîndres- 
cu.

I.P.R.O.M.E.T., de cea a utila
jelor și instalațiilor, I.C.T.C.M., 
I.P.C.M., I.P.R.O.M.E.T. și 
I.P.L., iar de activitatea de cer
cetare, I.C.T.C.M., I.C.E.M. și 
I.M.N.R Desigur, aceste institu
te avînd activitatea de bază axa
tă pe direcții diferite, cores
punzătoare unor sectoare impor
tante ca: siderurgie, construcție 
de mașini, laminoare, neferoase, 
prelucrări mecanice și montaje, 
sînt subordonate unor ministere 
diferite (M.I.C.M., M.I.M.,
M.I.Ch.), neputînd fi coordona
te în mod satisfăcător. în conse
cință, nu se realizează desfășura
rea unei activități integrate și di
rijate. Din acest motiv, consider 
că în stadiul actual de dezvolta
re al producției constructoare de 
mașini, pentru a lichida rămîne- 
rea în urmă a turnătoriilor e ne
cesar să se analizeze situația e- 
xistentă de către forurile în drept 
și să se concentreze în cadrul 
I.C.T.C.M. toate forțele de cer
cetare metalurgică privind con
strucția de mașini.

în felul acesta cercetarea ar 
avea net de cîștigat și ar putea 
dispune de colective puternice 
care să fie capabile să atace 
frontal cele mai importante pro
bleme curente și de perspectivă. 
Mai mult decît atât, prin concen
trarea forțelor de cercetare me
talurgică din construcția de ma
șini s-ar elimina paralelismele 
care se ivesc, nu rareori în mo
mentul de față. Ce] mai elocvent 
exemplu este elaborarea și turna
rea pistoanelor pentru „Dacia"— 
1300 care se cercetează conco
mitent la I.C.T.C.M. și Ia 
I.M.N.R. S-ar exclude, cu alte 
cuvinte situații neplăcute ca a- 
ceea care s-a petrecut la „Elec- 
troprecizia" — Săcele, unde în
tr-o singură zi au venit pentru 
aceeași problemă reprezentanții 
I.C.E.M.-ului, I.C.T.C.M.-ului și 
Uzinei de aluminiu de la Slatina. 

trospectivă". Taină cernită, ob
scură taină, descifrabilă doar în 
goana iubitei („asemeni unui 
zbor pierdut într-o oglindă") pe 
țărmul mării. Sau în fumul ce 
maschează planetele, cînd îți ex
plodează în retină torsul femeii, 
statuar („Nud în zori"). O ne
liniște tulbure, o stare indefi
nită (de veghe ? de așteptare ?) 
se traduce în termeni nehotă- 
rîți, enigmatici: „Se petrece 
ceva în întinderea aceasta tăcută" 
sau „Și mi-au interzis melcii 
să-ți spun cine ești".

Suavă, dar nu clorotică, cu o 
demnă tristețe a pierderii — ero
tica lui Constantin Știrbu. De re
ținut amarul paralelism al desti
nelor din „Cocorul" : „într-un 
ochi de pasăre sade băiatul! Și-n 
celălalt stă o fată. / Cînd ei se 

iubesc pasărea zboară / Și nu se 
vor întîlni niciodată". Din păcate, 
poetul nu-și asumă necontenit 
riscul tiparelor proprii și atunci 
apelează, prea des și prea servil, 
la ritmurile lui Nicolae Labiș. 
Uneori, topica, alteori, cîte un 
decupaj la nivelul expresiei acuză 
o evidentă uitare în model. Citez 
din „Acord antic" : „Noi doar 
visam să ne iubim odată / Și 
fiecare frunză năștea cîte o fată / 
Și fiecare mugur de-mi lumina în 
gest / Năștea mîndria ceasului 
acest". Ultimele două versuri sînt, 
sper, concludente. Labișiene, de 
asemenea, în linia „Confesiunilor" 
poetului din Mălini — ciclul ce
lor patru strofe de „Frumuseți", 
în care sigiliul lui Constantin 
Știrbu lasă o urmă palidă, mi
mată. în „Trebuie", lipsesc și re
miniscențele, dar și cofrajele li
ricii originale. Se păstrează doar 
tonul grav, carbonizat : în ver
suri cu totul oarecare.

Locurile comune fac și ele act 
de prezență în volumul „Con
traste tîrzii". Evocate cu insis
tență (dar și cu meșteșug) de 
simboliști, nuanțele cromatice au 
sfîrșit astăzi — prin supralicitare 
— prin a nu mai sugera nici o 
realitate. Și atunci, zadarnic „din 
galben" se mai „mută moartea-n 
albastru", inutil vor mai „albi 
pînă la taină campestrele flori", 
în van va mai colora, tot în al
bastru, poetul, „vîrtejul de vis
col . Șocul liric nu se mai pro
duce sau, în orice caz, nu în mă
sura scontată de autor..

Autor care, în treacăt fie spus, 
cînd se mulțumește să fie el în
suși, scrie o poezie bună, ce de
pășește sensibil, în cîteva puncte, 
media valorică a debutanților din 
ultima vreme. Preferințele mele 
se îndreaptă către „Statică", 
„Din depărtare în peisaj", „Co
corul", „Styxul", „Zare" și 
„Mărturisire".

NICOLAE BALTAG

CADRE CALIFICATE
(Urmare din pag. I)

abia în vara anului viitor. Ce era 
să facem ? A trebuit să recurgem 
la acest provizorat. Muncitorii 
care nu se vor ridica pe parcurs 
la nivelul cerut de utilaje, îi 
vom înlocui cu viitorii absol
venți". Apare însă o întrebare : 
Cine va suporta diminuările 
producției determinate de această 
„improvizare" ? Cine poartă răs
punderea pentru finalizarea ne
corespunzătoare a investiției ? 
Diagnosticul apare clar. Negli
jența, superficialitatea, am spu
ne, din partea conducerii între
prinderii, care nu a creat din 
timp premisele corelării planului 
de școlarizare cu cel de investi
ții.

Din păcate, pregătirea cadrelor 
pentru secția TOT 2 nu este un 
accident. Ea este consecința di
rectă a unei mentalități greșite.

BILANȚ BOQAT
(Urmare din pag. 1) 

a obligațiilor contractuale dar și 
suplimentarea angajamentelor ini
țiale. Cooperatorii din Miercurea 
Sibiului s-au angajat să livreze 
suplimentar pentru fondul cen
tral 189 tone produse legumicole. 
521 hectolitri lapte fi 4,3 tone 
came. „Sîntem conștienți, ne spu
ne cooperatorul Ion Tăușan, că 
valorificînd superior și în întregi 
me surplusul de produse ce l-am 
realizat cu truda unui an, pe deo
parte contribuim la formarea fon
dului centralizat de produse a- 
gricole al statului, iar pe de altă 
parte cooperativa noastră are po
sibilitatea obținerii unor venituri 
mai mari. Prețurile ferme la care 
statul ne preia produsele ne dă 
siguranța perspectivei, iar spri
jinul material acordat constituie

NOBILA

INDĂRĂ TNICIE

A TEATRULUI
(Urmare din pag. I)

sura lui întreagă, nu pe nevoia 
aspirațiilor sale legitime.

Se fac experimentări în tea
tre ? Se fac. Dar care »înt re
zultatele? Foarte discutabile în 
orice caz. Avem o școală de 
teatru românesc contemporan ? 
Simțim că avem. Dar nu ne sînt 
clare coordonatele ei. Nu res
pectăm cu toții aceleași 
valori. De ce ? Ne bucu
răm de considerație ? Prin
cipial da. Și în fapt, în mul
te prilejuri. însă deseori ne 
hărțuiesc fel de fel de confuzii 
ce străbat în interiorul profesiei 
noastre și în apropierea exer
citării ei.

S-a discutat imens, (și în cîte 
locuri) despre profilul teatre
lor. Ce știm și ce facem în a- 
cest sens ?

S-a răsdiscutat despre anima
tori și conducători ai colective
lor teatrale. Cîți animatori a- 
vem, ce putem ști sau învăța de 
la ei ? S-a vorbit despre schim
bul de experiență între teatre. 
Afară de salutul colegial de la 
încrucișarea trenurilor ce du
ceau echipele de teatru în 
deplasare inversă, pentru înde
plinirea planului cantitativ, ce 
s-a realizat mai deosebit ?

Sînt și azi valabile normele 
cantitative în teatre ? Nu știm. 
Care sînt criteriile legale de 
stabilire a planului cantitativ în 
teatre ? Nu știm. în aceeași 
sală, de pildă, teatrul nostru 
are de ani de zile plan mai 
mare ca al marii opere, care se 
adresează tuturor naționalități
lor din oraș, cu opere, operete 
și balet și cu oaspeți în repre
zentație de la New York pînă 
la Tokio; și asta, în timp ce 
reprezentanții Comitetului de 
Cultură și Artă al județului Ti
miș nu vin și nu se ocupă de 
Festivalul teatrului național 
1969, faza de la Timișoara, dar 
au resurse să judece aspru și 
fără soluții inadvertențele unui 
plan cantitativ de spectatori 
desprins de cauzele legale si 
artistice care duc la aceasta. 
Ce-i de făcut ? Doar să com
batem și să învinuim pe alții ? 
Oare nu e cazul ca unii dintre 
cei chemați să îndrume să fie 
într-adevăr aproape de teatru, 
și nu doar în cadrul unor șe
dințe de analiză și bilanț ? 
Să trăim printre situații concrete 
și nu printre maldăre de hîrtii. 
Ce e deci de făcut ? Apare din 
ce în ce mai evident spectrul 
scenelor goale în sălile de spec
tacole. în timpul acesta se fac 
eforturi din ce în ce mai mari 
pentru captarea de abonați. 
Totuși, acestor temerari prieteni 
credincioși ai teatrelor, nu li se 
oferă nici un fel de avantaj ma
terial pentru că acceptă să 
cumpere bilete la teatru pentru 
întreaga stagiune. De ce ? E de

căreia trebuie să i se pună ca
păt, conform căreia pregătirea 
cadrelor trece pe plan secundar 
în fața activității de construcții 
și montaj. Ajungem la această 
concluzie din faptul că pentru 
noile obiective prevăzute pentru 
viitorul cincinal, în această di
recție, „nu s-a făcut practic 
nimic" (Ion Buda — șeful servi
ciului normare și salarizare). Or, 
acest plan trebuie înaintat minis
terului de resort spre aprobare cu 
aproape un an înainte de începe
rea școlarizării.

Este locul aici să amintim ro
lul important ce revine organi
zației U.T.C., care trebuie să 
vină cu propuneri ferme adresate 
conducerii întreprinderii pentru 
pregătirea cadrelor necesare noi
lor obiective acum, cît timp nu-i 
prea tîrziu pentru a se evita ree
ditarea experienței de la TOT 2. 
De asemenea, organizația U.T.C.

tocmai necesarul de forțe pentru 
creșterea producției".

Această acțiune la care a sub
scris întreaga cooperativă, a stat 
tot timpul și în atenția tineretului. 
Uteciștii, după cum ne spunea 
secretarul organizației U.T.C. — 
fapt confirmat, de altfel și de 
către tovarășul Constantin Ro- 
potă, inginerul agronom al coo
perativei, lucrează mai ales la 
transportul produselor; în legu- 
micuîtură — la recoltarea rădăci- 
noaselor. Un număr de 13 ute- 
ciști au format o brigadă ce își 
desfășoară activitatea la recolta
rea și conservarea superioară a 
furajelor. Această acțiune tine
rească se desfășoară în scopul asi
gurării bazei materiale necesară 
îndeplinirii angajamentului for
mulat, de a livra suplimentar la 
contract 521 hl. lapte de vacă. 

preferat scaunul gol ? De ce 
credeți că o fac ? Din respect 
pentru teatru care are nevoie 
de ajutorul lor. S-ar cuveni 
doar să se acorde un mic pri
vilegiu material acelora care ne 
acordă privilegiul de a nu juca 
cu sălile goala, și dacă s-ar 
face — în sfîrșit — acest lucru 
ar fi motive suficiente și din 
punct de vedere strict econo
mic. Deci măcar dintr-o rațiune 
economică să se reglementeze 
această vînzare pe rate a spec
tacolului teatral.

Vedem apoi că unele sînt 
titlurile de piese prezentate pe 
lista de repertoriu, altele sînt 
piesele jucate. Sînt și aici cau
ze diferite ale acestei situații. 
O privire nenuanțată anulează 
însăși calitatea analizei și pers
pectiva concluziilor. Sînt apoi 
spectacole mici cu piese mari 
și uneori — ceea ce face să 
fie fenomenul extrem de ’nte- 
resant chiar și din punct de ve
dere estetic — spectacole 
mari cu piese mai mititele.

Se observă că tn același tea
tru și în același spectacol apar 
inegalități uluitoare. Or fi și 
aici niște cauze. O revistă de 
specialitate săptămînală, care 
ar dezbate viața teatrului ’ Jin 
interior, și-ar putea aducer o 
contribuție de preț la elucida
rea acestor realități cu apa
rențe paradoxale. Cîte învăță
minte și cîte foloase nu ne-ar 
aduce meditația atentă asupia 
strategiei lansării unui spectb-' 
col ? Cît cîștig n-ar aduce va
lorii reale a teatrului româ
nesc ? I Intervenția responsabi
lității ferme și colective în via
ța „misterului* teatral și a ra
țiunii omniprezente ? Și mult 
mai clare, ca un corolar firesc 
al acestor analize neîntrerupte, 
ne-ar apărea și principiile sa
larizării în teatre, ale conce
diilor, ale plecărilor în străină
tate (de documentare și de tur
neu), pensionări etc.

Arta de a organiza talentele 
nu-î o vorbă din dicționarul 
planificării industriale. E o vor
bă mare a epocii noastre mari. 
E o vorbă a responsabilității 
grave față de destinul oricărei 
activități umane care nu se mai 
poate accepta decît sub forța 
plenitudinii sale raționale.

Tineretul din teatrele noastre, 
extrem de talentat, vc \ mai 
ascuțit aceste realizai,'ți se 
simte uneori împiedicat în 
zborul său firesc. Toți cei 
din generația noastră care sîn
tem constienti că ei vor duce 
mai departe drumul bun aj~ 
nostru, avem, cred, datoria 
găsim răspunsul împreună cu 
ei, la ceea ce de fapt ar fi fost 
pînă acum exclusiva noastră 
datorie.

trebuie să-și continue și intensi
fice activitatea de îndrumare și 
mobilizare a tinerilor din secția 
TOT 2 pentru întărirea disci
plinei, îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă și a asis
tenței tehnice pentru cadrele noi 
ale secției, găsirea celor mai po
trivite mijloace pentru propulsa
rea bizarilor la nivelul posibili
tăților. Anchetele realizate de 
eonii* "tul coordonator, foarte do
cumentate, care dovedesc o preo
cupare pentru ridicarea partici
pării tinerilor la rezolvarea sarci
nilor de producție, trebuie urma
te cît mai urgent de măsuri con
crete, de durată. Printre acestea, 
sugerăm acționarea fermă a comi
tetului U.T.C. coordonator în 
sensul înființării cursurilor de ri
dicare a calificării pentru munci
torii din această secție, cursuri 
a căror organizai e se află de 
prea multă vreme în studiu.

Preocupării generale a coope
rativei agricole, de a valorifica 
suplimentar cantități cît mai mari 
de porumb, se adaugă și efortul 
țăranilor cooperatori care, din 
produsele realizate pe loturile a- 
flate în folosință personală, s-au 
angajat să valorifice unele canti
tăți de legume și came. Peste 
două vagoane legume tîrzii și 
aproajTe cinci tone de came vor 
fi, astfel, adăugate cantităților li
vrate de către cooperativa agri
colă.

...Din Miercurea Sibiului, zilnic 
de cîteva ori autocamioanele coo
perativei se îndreaptă încărcate 
spre bazele unităților contrac
tante, dînd astfel posibilitatea di
rijării către consumatori și indus
tria alimentară prelucrătoare a al
tor cantități de produse agrozoo
tehnice.



Adunarea festivă consacrată celei de-a 52-a aniversări ÂGENOĂ

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Cuvîntul rostit

TELEGRAMĂ

Cuvîntarea tovarășului

împreună cu popoarele Uni
unii Sovietice, ale celorlalte 
țări socialiste, cu forțele mun
citorești și progresiste din în
treaga lume, a spus vorbitorul, 
poporul român aniversează 
într-un cadru festiv memora
bila dată de 7 Noiembrie, pri
lej de evocare a Marii Revolu
ții, care, răsturnînd dominația 
burgheziei și moșierimii pe a 
șasea parte a globului pămîn- 
tesc și instaurînd, pentru pri
ma dată în lume, puterea de 
stat victorioasă a muncitorilor 
și țăranilor, a inaugurat o 
nouă epocă în istoria univer
sală — epoca revoluțiilor pro
letare, a trecerii popoarelor de 
la capitalism la socialism.

Victoria repurtată de prole
tariatul din Rusia sub condu
cerea partidului comunist fău
rit de Lenin, ideile lui Octom
brie au stimulat avîntul revo
luționar al clasei muncitoare, 
al maselor largi populare de 
pe toate continentele, răsu
nând ca un îndemn înflăcărat 
în lupta pentru realizarea as
pirațiilor de libertate și pro- 

u greș ale umanității, pentru e- 
liberarea socială și națională.

Cel mai de seamă rezultat 
al Revoluției din Octombrie, 
cucerirea ei hotărîtoare, a fost 

i făurirea Uniunii Sovietice — 
stat al celor ce muncesc de Ia 
orașe și sate. Victoria revoluți
ei a descătușat energia crea
toare a milioanelor de oameni 
din țara sovietică, care sub 
conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, în- 
vingînd numeroase dificultăți, 
au apărat și consolidat cuceri
rile lor revoluționare, au fău
rit orînduirea nouă — socialis
tă. Traducînd în viață progra
mul leninist de construire a 
socialismului, poporul sovietic 
a înfăptuit industrializarea so
cialistă a țării, a realizat trans
formarea socialistă a agricul
turii, asi^urînd avîntul multi- 

. lateral al tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale.

în cei 52 de ani care au tre
cut de la Revoluția din Octom
brie, a spus în continuare to
varășul Iosif Banc, Uniunea 
Sovietică a devenit o putere 
industrială de prim rang, care 
realizează peste o cincime din 
producția industrială mondia
lă, ocupînd în această orivință 
locul al doilea în lume și pri 
mul. lob în Europa. Forța in
dus' ială a U.R.S.S. a crescut 
înt». on mod impresionant, ea 
fiind astăzi de peste 79 ori mai 
mare decît în anul 1913.

Știința și tehnica sovietică 
au obtinut succese remarcabi
le în domenii de cea mai mare 
importantă ale revoluției teh- 

% nico-științifice contemporane. 
Realizările U.R.S.S. în studie
rea și cucerirea Cosmosului, în 
folosirea energiei atomice, in 
tehnica rachetelor, în radio
electronics și în numeroase 
alte domenii reprezintă contri
buții de maximă importantă 
la progresul științific și tehnic 
al omenirii, bucurîndu-se de o 
înaltă apreciere și admirație 
în întreaga lume.

Desfășurînd o amplă activi
tate constructivă, poporul so
vietic înfăptuiește în prezent 
sarcinile trasate de Congresul 
al XXIII-lea a] P.C.U.S., con
struiește baza tehnică-mate- 
rială a comunismului, perfec
ționează metodele de conduce
re a economiei, acționează 
pentru ridicarea productivită
ții muncii în industrie și agri
cultură. pentru accelerarea 
progresului tehnic-științific.

Poporul român se bucură 
sincer de marile realizări isto
rice obținute de poporul sovie
tic sub conducerea Partidului 
Comunist, considerîndu-le o 
contribuție de mare însemnă
tate la întărirea puterii eco
nomice, politice și militare a 
sistemului mondial socialist, la 
creșterea influenței socialis
mului în lumea întreagă, Ia 
victoria cauzei păcii și pro
gresului social.

Cu prilejul celei de-a 52-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie adre
săm Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, popoarelor 
sovietice cele mai calde feli
citări din partea comuniștilor 

;'ț“țin România,! a întregului 
■■"hostru partid și popor.

După ce a subliniat ecoul 
profund pe care victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie l-a avut țn România și a 
arătat acțiunile oamenilor 
muncii din țara noastră de 
sprijinire și apărare a revolu
ției ruse, vorbitorul a spus: 
Partidul Comunist Român a 
militat neabătut, de-a lungul 
anilor, pentru prietenia cu U 
niunea Sovietică, împotriva 
politicii forțelor reacționare 
antisovietice din țară și de 
peste hotare, considerînd sta
tornicirea unor relații de prie
tenie și bună vecinătate între 
România și Uniunea Sovietică 
de o deosebită importanță 
pentru interesele celor două 
popoare, pentru pace și secu-

ritate în această zonă a lumii. 
Politica Partidului Comunist 
Român a fost sprijinită activ 
de clasa muncitoare, de forțe
le progresiste ale poporului, a 
găsit un profund ecou în opi
nia publică din România.

Sărbătorirea în acest an a 
unui sfert de veac de la eli
berarea țării noastre, cea de-a 
25-a aniversare a Zilei forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România, au constituit 
un nou prilej de evocare a 
luptelor eroice duse împreună 
împotriva dușmanului comun, 
de slăvire a jertfelor date de 
poporul român, de forțele sale 
armate în războiul împotriva 
fascismului și, în același timp, 
de reafirmare a sentimentelor 
de înaltă prețuire nutrite de 
poporul român față de Uniu
nea Sovietică, față de forțele 
sale armate, care au adus o 
contribuție hotărîtoare la eli
berarea României de sub do
minația hitleristă.

Prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul român și 
popoarele sovietice s-au ridi
cat în anii construcției socia
liste pe un plan superior, dez- 
voltîndu-se continuu, pe baza 
comunității de orînduire socia
lă, de idealuri, devenind una 
din coordonatele principale 
ale politicii de stat a țării 
noastre. Intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, în
tre statele și popoarele noastre 
s-au statornicit și se dezvoltă 
continuu legături trainice, de 
prietenie și colaborare frățeas
că. Se extind an de an relații
le de cooperare româno-sovie- 
tică pe plan economic, tehnic, 
științific și cultural. Una din 
expresiile pregnante ale rela
țiilor economice dintre țările 
noastre o constituie faptul că 
Uniunea Sovietică ocupă pri
mul loc în comerțul exterior 
ai României. Potrivit Protoco
lului comercial pentru anul 
1969, schimburile dintre cele 
două țări vor înregistra o creș
tere de 37,5 milioane ruble 
față de nivelul convenit pen
tru anul trecut, ridicîndu-se 
la 814,8 milioane ruble. O con
tribuție valoroasă la cunoaște
rea reciprocă și apropierea 
dintre popoarele noastre adu
ce Asociația română pentru 
legăturile 
Uniunea 
—, care 
plinește 
tență.

Marea 
re a ideilor marxist-leninismu- 
lui, sub steagul cărora a tri
umfat Revoluția din Octom
brie, — a arătat în continuare 
tovarășul Iosif Banc — își gă
sește în zilele noastre o vie în
truchipare în victoria revolu
ției socialiste în 14 state din 
Europa, Asia și America, re
zultat al luptelor desfășurate 
de popoarele acestor țări, sub 
conducerea partidelor lor co
muniste, în înrîurirea puterni
că exercitată de sistemul mon
dial socialist asupra evoluției 
istorice mondiale, în vigoarea 
și combativitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale — principala forță 
politică a contemporaneității.

Pe toate continentele se 
dezvoltă largi mișcări demo
cratice, progresiste, protestata
re ; forțe uriașe se ridică îm
potriva acțiunilor agresive ale 
imperialismului, pentru solu
ționarea în interesul popoare
lor a problemelor vitale ale 
epocii noastre. întreaga evolu
ție a lumii contemporane de
monstrează justețea învățătu
rii marxist-leniniste. capacita
tea acesteia de a contribui la 
transformarea progresistă a 
societății prin aplicarea crea
toare a principiilor ei funda
mentale la condițiile concret- 
istorice și naționale din dife
rite țări.

Amintind realizările înfăp
tuite de oamenii muncii din 
România, sub conducerea 
partidului comunist, vorbito
rul a arătat că rezultatele ob
ținute de poporul român în 
toate domeniile construcției 
socialiste, progresul multilate
ral al economiei naționale, 
participarea tot mai intensă a 
României la schimbul mondial 
de valori materiale și spiritua
le, creșterea prestigiului inter
național al României confirmă 
deplina justețe a liniei gene
rale marxist-leniniste a parti 
dului nostru. Experiența re
voluției și construcției socia
liste în patria noastră — a a- 
rătat el — confirmă adevărul 
că partidul comunist își poate 
realiza misiunea istorică în so
cietate, poate asigura succesul 
operei de făurire a noii so
cietăți dacă reușește să cîș- 
tige încrederea și adeziu
nea clasei muncitoare, ță 
rănimii, a intelectualității, 
dacă se identifică cu intere
sele poporului din care face 
parte, dacă este urmat în în
treaga sa activitate de masele 
largi ale celor ce muncesc. în 
întreaga țară se desfășoară

de prietenie cu 
Sovietică—A.R.L.ILS. 
în aceste zile îm- 
25 de ani de exis-

forță transformatoa-

o intensă activitate creatoare 
generată de hotărîrile Con
gresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român — eveni
ment de însemnătate istorică 
în viața partidului și a între
gului popor, care a trasat pro
gramul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, al ridicării 
României pe noi trepte de ci
vilizație și prosperitate.

Amintind că în prezent 
partidul mobilizează eforturile 
oamenilor muncii spre înfăp
tuirea sarcinilor planului de 
stat pe anul 1969 și pregăti
rea condițiilor pentru reali
zarea cu succes a planului pe 
anul viitor, vorbitorul a arătat 
că înfăptuirea vastului pro
gram de dezvoltare a econo
miei naționale în deceniul ur
mător este indisolubil legată 
de realizarea directivelor Con
gresului al X-lea cu privire la 
perfecționarea întregii vieți 
sociale și politice, a activității 
în domeniul învățămîntului, 
cercetării științifice, vieții 
culturale.

Participarea entuziastă, pli
nă de abnegație, a clasei mun
citoare, țărănimii, intelectua
lității, a tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționa
litate, la opera de înălțare a 
edificiului socialismului pe pă- 
mintul României — a arătat 
el — oglindește cu putere în
crederea deplină și adeziunea 
fermă a poporului nostru la 
întreaga politică internă și 
externă a partidului, la hotărî
rile de însemnătate istorică a- 
doptate de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

Subliniind hotărîrea fermă 
a partidului și statului — a- 
probată și susținută de între
gul popor — de a înfăptui o 
politică externă activă și con
structivă, de a nu precupeți 
nimic pentru a spori continuu 
aportul țării noastre Ia rezol
varea marilor probleme care 
confruntă omenirea contempo
rană, la triumful ideilor so
cialismului, păcii și colaborării 
între popoare, tovarășul Iosif 
Banc a spus în continuare: 
în centrul politicii sale inter
naționale, Partidul Comunist 
Român și guvernul țării noas
tre situează dezvoltarea prie
teniei, alianței și colaborării 
cu toate țările socialiste, întă
rirea unității sistemului mon
dial socialist. Pornind de la 
realitățile epocii contempora
ne, de la cerințele asigurării 
coexistenței pașnice în lume, 
România socialistă acționează 
pentru dezvoltarea cooperării 
cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza 
principiilor dreptului interna
țional. Respectarea dreptului 
tuturor popoarelor de a-și a- 
firma ființa națională, de a-și 
alege în mod liber căile dez
voltării sociale și naționale, 
fără nici un amestec din afară, 
participarea activă a tuturor 
țărilor, mari și mici, la rezol
varea problemelor mondiale 
constituie cerințe de prim or
din ale dezvoltării unor rapor
turi interstatale normale, ale 
asigurării unui climat de în
credere și apropiere între po

poare, constituie calea sigură 
a destinderii internaționale, a 
apărării păcii și înlesnirii pro
gresului popoarelor.

Subliniind că România acor
dă o atenție majoră normali
zării relațiilor dintre statele 
continentului nostru, instaură- 

•rii unei atmosfere de încre
dere și a unor relații de bună 
vecinătate în Europa, vorbi
torul a amintit eforturile de
puse de țara noastră în acest 
scop, contribuția adusă la or
ganizarea unei conferințe ge
nerale europene consacrate 
securității continentului, hotă
rîrea de a sprijini orice pro
puneri și inițiative concrete 
îndreptate spre pregătirea 
practică și asigurarea succesu
lui Conferinței.

în continuare, vorbitorul a 
reafirmat solidaritatea deplină 
a țării noastre cu mișcările de 
eliberare națională, hotărîrea 
de a sprijini eforturile popoa
relor care și-au cucerit inde
pendența de stat pentru a-și 
apăra și consolida suveranita
tea lor națională, de a milita 
pentru lichidarea grabnică a 
tuturor rămășițelor sistemului 
colonial, pentru zădărnicirea 
politicii agresive a imperialis
mului. A fost reafirmată, de 
asemenea, solidaritatea depli
nă cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez împotriva agre
siunii Statelor Unite ale Ame
rică, pentru libertate și inde
pendență națională, precum și 
poziția țării noastre în ceea 
ce privește conflictul 
Orientul Apropiat.

Relevînd că forțele 
democrației și progresului sînt 
astăzi mult mai puternice decît 
forțele reacțiunii și imperia
lismului, vorbitorul a spus în 
continuare : Succesul luptei 
forțelor progresiste mondiale 
depinde de solidaritatea și uni
tatea lor de acțiune, în primul 
rînd de unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Interesele clasei 
muncitoare, ale socialismului 
și păcii impun partidelor co
muniste și muncitorești să facă 
totul pentru realizarea unită
ții lor de luptă pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste ale 
internaționalismului proletar, 
egalității depline în drepturi, 
respectării independenței fie
cărui partid.

Ca detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, partidul nostru 
a acționat și va acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare multila
terală cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu 
mișcările progresiste și demo
cratice, cu toate forțele antiim- 
perialiste, aducîndu-și astfel 
contribuția la cauza întăririi 
solidarității internaționaliste 
în lupta împotriva imperialis
mului, pentru asigurarea păcii 
și progresului în lumea în
treagă.

împărtășind sentimentele de 
bucurie și de îndreptățită 
mîndrie ale oamenilor sovie
tici la această aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie — a arătat în în
cheiere tovarășul Iosif Banc 
— comuniștii români, întregul 
nostru popor, adresează Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, popoarelor sovietice 
un cald salut tovărășesc, sin
cere urări de noi și tot mai în
semnate succese în dezvoltarea 
economiei și culturii, în înflo
rirea patriei, în opera de con
struire a comunismului.

din

păcii,

de ambasadorul A. V. Basov
La începutul cuvîntării, 

vorbitorul a transmis, în nu
mele poporului sovietic, tutu 
ror oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România un 
salut frățesc și cele mai bune 
urări de noi succese în con
strucția socialistă. In conti
nuare, el a subliniat că Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis prima pagi
nă a erei socialiste în istoria 
mondială, a schimbat în mod 
radical nu numai soarta popoa
relor Rusiei, dar a exercitat o 
influență hotărîtoare asupra 
soartei întregii omeniri. Vic
toria Revoluției Socialiste 
din Octombrie — a spus 
A. V. Basov — este lega
tă indisolubil de numele lui 
V. I. Lenin, marele teore
tician și organizator, în
temeietorul Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și al sta
tului sovietic, conducătorul ge
nial al clasei muncitoare in
ternaționale. Drumul parcurs 
de omenire după Octombrie 
confirmă în mod strălucit jus
tețea și viabilitatea marxism- 
leninismului epocii noastre, 
sub semnul căruia popoarele 
țării noastre, forțele socialis
mului mondial, proletariatul 
internațional au obținut In ul
timii ani succese imense.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că, întîmpinînd glorioasa 
aniversare a 52 de ani de la 
Marele Octombrie, oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică, 
sub conducerea P.C.U.S., reali
zează cu însuflețire planul le
ninist de construcție a comu
nismului.

Ambasadorul A. V. Basov a 
prezentat apoi realizările re
marcabile obținute de poporul 
sovietic în domeniile economic, 
științific și cultural. Perfecțio- 
nînd cu consecventă metodele 
conducerii economiei naționa
le, a spus el, rezolvînd sarcina 
cea mai importantă de accele
rare a progresului tehnico- ști
ințific, oamenii sovietici obțin 
cu fiecare an tot mai multe 
succese în ridicarea producti
vității muncii, în sporirea pro
ducției industriale Și agricole, 
în ridicarea bunăstării mate 
riale și culturale a poporului. 
Arătînd că economia sovie
tică se dezvoltă într-un ritm 
înalt, vorbitorul a menționat 
că în 1968 venitul național în 
U.R.S.S. a crescut, în compara
ție cu anul 1913, de 40 de ori; 
producția globală industrială a 
crescut de 79 ori. producția a- 
gricolă de aproape 3 ori, pro
ductivitatea muncii în indus
trie a crescut în această pe
rioadă de 16,5 ori, iar în agri
cultură de 4,7 ori. în compa
rație cu perioada prerevolu- 
ționară, calculat pe cap de 
muncitor, veniturile reale ale 
muncitorilor din industrie și 
construcții s-au mărit de mai 
mult de 7 ori, iar veniturile 
țărănimii de 11 ori. Numai în 
ultimii 8 ani. producția indus
trială a țării, în condițiile 
existenței unui imens avînt ge
neral, a crescut de peste două 
ori, producția agricolă a cres
cut cu aproape o treime, iar 
veniturile reale ale oamenilor

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, Secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, Președintele Consiliu
lui de Stat al Republiciii So
cialiste România, a primit din 
partea tovarășului IOSIP 
BROZ TITO, următoarea tele
gramă.

Mulțumesc în modul cel 
mai călduros Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
poporului român, precum și 
dumneavoastră personal, sti
mate tovarășe președinte, pen
tru condoleanțele exprimate 
în legătură cu puternicul cu
tremur de pămînt de la Bania 
Luka, precum și cu accidentul 
de cale ferată din localitatea 
Okuceani.

istoric 
Parti-
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muncii au crescut cu 43 la su
tă.

Relevînd succesele deosebite 
ale științei sovietice, ambasa
dorul A. V. Basov a subliniat 
strălucitele izbînzi în cuceri-, 
rea Cosmosului. In ajunul ani-/ 
versării pe care o sărbătorim, 
a spus el, la cronica cuceririi 
Cosmosului s-a adăugat în/fcă 
o pagină strălucită. Zborul în 
grup al navelor cosmice pilo
tate, „Soiuz-6", „Soiuz-7“ și 
„Soiuz-8", cercetările efectuate 
de cei 7 cosmonauți sovietici, 
au demonstrat clar noile capa
cități creatoare ale muncii oa
menilor de știință, inginerilor 
și muncitorilor din țara noa
stră. O experiență minunată a 
colaborării creatoare a oame
nilor de știință din țările 
socialiste în studierea Cosmo
sului a reprezentat-o partici
parea Bulgariei, Cehoslova
ciei, R. D. Germane, Poloniei, 
României, Ungariei, Uniunii 
Sovietice și la cercetările efec
tuate cu ajutorul satelitului ar
tificial al Pămîntului
cosmos-l“ a cărui lansare 
succes a coincis cu zborul 
Jor trei nave „Soiuz".

în continuare, vorbitorul 
referit pe larg la politica
ternă desfășurată de partidul 
și statul sovietic, la promova
rea liniei leniniste de pace și 
prietenie între popoare de 
unire a tuturor forțelor anti- 
imperialiste și iubitoare de 
pace în lupta .împotriva reac
țiunii și războiului. El a ară
tat în continuare că Uniunea 
Sovietică, celelalte țări socia
liste ajută popoarele care lup
tă pentru eliberare națională, 
acordă ajutor militar și eco
nomic multilateral eroicului 
popor vietnamez în lupta sa 
glorioasă împotriva agresiunii 
imperialismului american și a 
sateliților acestuia. El a arătat 
că U.R.SJS., celelalte țări 
frățești, participante la Tra
tatul de la Varșovia duc 
o politică consecventă pen
tru coexistența pașnică a sta
telor, indiferent de deose
birile din sistemul lor so
cial, împotriva scindării Eu
ropei în grupări militare, opu
se, pentru securitatea colectivă 
europeană, pentru destinderea 
încordării, pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate 
cu toate statele.

în continuare, ambasadorul 
A. V. Basov a relevat legătu
rile de prietenie frățească și 
de colaborare multilaterală în
tre P.C.U.S. și P.C.R.. între 
popoarele țărilor noastre. So
lidaritatea popoarelor noastre 
— a spus el — s-a manifes
tat în decursul istoriei lor 
multiseculare. Ea și-a găsit o 
nouă forță și expresie în anii 
instaurării puterii sovietice, 
între apărătorii căreia poporul 
nostru îi amintește cu respect 
și pe internaționaliștii români, 
întărită prin sîngele vărsat în 
comun în lupta împotriva fas
cismului, prietenia dintre po 
poarele noastre s-a completat 
cu un conținut calitativ nou 
după instaurarea puterii popu-

lare în România, cînd la baza 
relațiilor dintre țările noastre 
au fost puse principiile marx- 
ism-leninismului, unitatea sco
purilor și comunitatea de inte
rese în lupta pentru socialism 
și comunism, pentru pace în 
întreaga lume.

Vorbitorul a reliefat apoi 
succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, în 
cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberarea de sub ju
gul fascist, în domeniul eco
nomic, științific, al învăță
mîntului și artei. Noi perspec
tive ale dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a țării, a spus 
el, ale dezvoltării multilate
rale a societății socialiste, 
sînt trasate de cel de-al X- 
lea Congres al P.C.R.

Oamenii sovietici se bucu
ră sincer de succesele pe care 
harnicul popor român le-a 
obținut într-un timp 
scurt, sub conducerea
dului său Comunist. Un rol 
important în obținerea acestor 
succese l-a jucat colaborarea 
multilaterală a României cu 
Uniunea Sovietică și celelal
te țări socialiste. / 
cresc schimburile de 
între țările noastre, 
rarea economică și 
științifică reciproc 
joasă contribuie la 
narea sarcinilor tot 
plexe impuse de dezvoltarea 
țărilor noastre. Legăturile 
culturale. între Uniunea So
vietică și România se dezvol
tă neîntrerupt. Schimbul de 
colective artistice, expoziții, 
specialiști, reprezentanți ai 
uniunilor de creații, zilele tra
diționale ale culturii sovieti
ce în România și cele ale cul
turii românești în Uniunea 
Sovietică, care se lărgesc per
manent, contribuie la apro
pierea spirituală între popoa
rele noastre. Dezvoltarea le
găturilor multilaterale între 
Uniunea Sovietică și Repu
blica Socialistă România, a 
spus el, corespunde interes'-'- 
lor popoarelor noastre, cau
zei consolidării unității ță
rilor socialiste, mișcă’-u co
muniste și muncitorești in
ternaționale, socialismului și 
păcii.

în încheiere 
sovietic a spus 
cea de-a 52-a 
Revoluției din 
tr-un moment în care increa

se 
în 

naș-

An de an
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Colabo- 
tehnico- 
avanta- ' 
soluțio- 

mai com-

ambasadorul 
: sărbătorim
aniversare a 
Octombrie în-

ga omenire progresistă 
pregătește să întîmpine 
mod solemn centenarul 
terii lui Lenin — marele ge
niu al epocii noastre revolu
ționare, conducătorul mișcă
rii comuniste mondiale, re
marcabilul gînditor, a cărui în
vățătură exprimă necesită
țile cardinale ale contempo
raneității.

Permiteți-mi, 
răși, a spus el, 
celei de-a 52-a 
Marelui Octombrie să urez 
încă o dată poporului român 
frățesc și avangardei. lui — 
Partidul Comunist Român — 
noi succese în construcția so
cialistă, în asigurarea unei 
vieți pașnice și fericite po
porului român.

dragi t,ova- 
ca în ajunul 

aniversări a

Alte manifestări în țară

Plecarea delegației 

de activiști ai P. M. S. U.

La 6 noiembrie, delegația de 
activiști ai P.M.S.U., condusă 
de Jozsef Garam volgyi, ad
junct al șefului Secției știință, 
cultură și învățămînt a CC. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră, a plecat spre patrie.

în timpul șederii în Româ
nia, delegația a avut convor
biri la C.C. al P.C.R., Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă, Comitetul județean Cluj 
și Comitetul municipal Iași ale 
P.C.R., la filiala din Iași a U- 
niunii ‘Artiștilor Plastici ; a 
vizitat obiective culturale și 
cartiere noi de locuințe din 
municipiile București. Pitești, 
-Sibiu, Cluj, Tg. Mureș, Piatra 
Neamț și Iași.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de tovară
șii Dumitru Ghișe, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Ionescu, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R.P. Ungare la 
București.

Pentru a da posibilitatea 
tuturor celor care vor vizita 
Expoziția „România Î969" 
pînă în ziua de 9 noiem
brie inclusiv să participe la 
ultima loterie a expoziției, 
tragerea programată pentru 
duminică, 9 noiembrie, se 
amină pentru luni 10 noiem
brie, ora 10, urmînd a se 
desfășura în sala de mar
mură a pavilionului central. 
Accesul publicului liber.

e Joi la Sarajevo au început 
CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS DE MA
SA ALE IUGOSLAVIEI la care 
participă. 130 de jucători și ju
cătoare din 15 țări.

La masculin, în competiția pe 
ecliipet reprezentativa României 
a învins cu scorul de 3—1 echi
pa Greciei. Echipa feminină a 
României a întrecut cu 3—1 
echipa Suediei.

Joî după-amiază. la Constanța, 
a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 52-a ani
versări a Marii Revoluții! So
cialiste din Octombrie, la care 
au luat parte numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni de la 
Fabrica de țesături de lînă, din 
cadrul Combinatului textil din 
localitate. Adunarea a fost des
chisă de ing. Vasile Pascaru, di
rector tehnic al combinatului.

Vorbind despre însemnătatea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Constantin Florea, 
secretar al Comitetului de par
tid al fabricii a arătat că ideile 
Marelui Octombrie și-au găsit o 
strălucită expresie în victoria 
socialismului și construcția co
munismului în Uniunea Sovie
tică. în apariția și dezvoltarea 
multilaterală a sistemului mon
dial socialist, în avîntul mișcă
rii comuniste și muncitorești în 
lumea întreagă.

A luat de asemenea cuvîntul 
I. M. Hoșev, consul general al 
U.R.S.S. la Constanța. Vorbito
rul și-a exprimat satisfacția 
pentru continua și multilaterala 
dezvoltare a relațiilor de priete
nie șl colaborare dintre Uniunea 
Sovietică și România, care con
stituie o contribuție prețioasă 
la întărirea unității țărilor so
cialiste.

In încheiere, participanții la 
adunare au vizionat filmul so- 
vietio „Frații Karamazov".

★
In cadrul manifestărilor orga

nizate în cinstea aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Cluj a a- 
vut loc joi seara un spectacol 
literar-muzical. Și-au dat con
cursul artiști de la Teatrul Na
țional și Teatrul Maghiar de Stat,

Opera română și Opera Maghia
ră, precum și cadre didactice 
și studențești de la Conservato
rul de muzică „George Dima" 
din localitate. Au luat parte oa
meni de cultură și artă, un nu
meros public.

în aceeași zi, prof. univ. Iosif 
Timofeevici Turbovici, de la In
stitutul „Probleme de transmi
tere a informației" al Academiei 
de științe a U.R.S.S., a confe
rențiat la Institutul de calcul din 
Cluj, despre „Teoria recunoaște
rii caracterelor și unele proble
me matematice legate de aceas
tă teorie".

aca-zintă frumusețile orașului 
demic Novosibirsk.

Seara, a fost prezentat filmul 
documentar „10 ani de eră cos
mică". cu care s-a încheiat gala 

sovietice, 
aniversă- 
Socialiste

de filme documentare 
organizată cu prilejul 
rii Marii Revoluții 
din Octombrie.

Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din Craiova a organizat joi 
o seară de poezie intitulată 
„Poeții sovietici cîntă revoluția".

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
i

Cu prilejul celei de-a 52-a a,- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, A. A. Gro- 
mîko.

★
Joi, în cadrul manifestărilor 

prilejuite de împlinirea a 52 de 
ani de la victoria Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Mureș, conf. univ. loan 
Pop a vorbit despre „Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, deschizătoarea unei noi 
ere istorice". Cu același prilej 
a fost deschisă expoziția de fo
tografii „Festivalele artiștilor a- 
matori din R.S.S. Bielorusă".

★
Cu prilejul zilelor culturii so

vietice, la Casa prieteniei din 
Timișoara, candidatul în științe 
economice Anatoli Ivanovici 
Klimski, șeful secției de econo
mie a producției a Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S. 
a conferențiat pe tema „Refor
ma economică și dezvoltarea 
principiilor leniniste ale con
ducerii planificate a economiei 
naționale a U.R.S.S.". Expunerea 
a fost urmărită cu interes de 
cercetători, cadre didactice, eco
nomiști și alți specialiști din lo
calitate.

In aceeași zi s-a deschis o ex
poziție de fotografii oare pre-

Ambasadorul Uniunii 
a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

Ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. V. Ba
sov, a rostit joi seara o cuvîn
tare la posturile 
radio și 
nată de 
Revoluții 
tombrie.

Sovietice

noastre de
televiziune, ocazio- 
aniversarea 

Socialiste din
Marii

Oc-

Decada cârtii sovietice 
Constanța.

Ia

în municipiul și 
Constanța a avut loc 
derea „Decadei cărții 
ce". Pentru zilele decadei, cen
trul de librării Constanța a di
fuzat în cuprinsul județului un 
mare număr de cărți sovietice 
și traduceri ale editurilor româ
nești din lucrările clasicilor 
ruși și scriitorilor sovietici con
temporani.

De asemenea, la Casa de cul
tură a tineretului din (Constan
ța a avut loc o manifestare, în 
cadrul căreia Dumitru Fălticea- 
nu, vicepreședinte al Comite
tului județean pentru cultură 
și artă, a împărtășit în fața a 
numeroși elevi, studenți și ca
dre didactice „Impresiile 
călătorie din U.R.S.S.".

județul 
deschi- 
sovieti-

de

Delegații ale unor organe locale
de partid și de stat
invitate în U.R.S.S

In cursul zilei de joi, delegații 
ale organelor locale de partid și 
de stat din unele județe ale ță
rii au plecat în Uniunea Sovieti
că pentru a participa la manifes
tările prilejuite de cea de-a 52-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ca invi
tate ale organelor locale de 
partid și de stat din regiunile so
vietice învecinate.

O delegație de activiști ai Co
mitetului județean Satu Mare al 
P.C.R. și ai Consiliului populai 
județean, condusă de Ion Ienciu, 
membru ’ ' ' _ __ ’
județean de partid, a plecat la 
Ujgorod, '„L-’___ -
regiunii Zakarpatia — Ucraina 
Transcarpatică ; o delegație de 
activiști ai Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., condusă de 
Vasile Dancoș, secretar al Comi
tetului județean de partid, a ple
cat în regiunea Ivano-Frankovsk; 
o delegație de activiști ai Comi
tetului județean Suceava al

al Biroului Comitetului

centru administrativ al

P.C.R. și ai Consiliului popular 
județean, condusă de Nicolae 
Morariu, membru al Biroului Co
mitetului județean de partid, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, a plecat la 
Cernăuți. în R.S.S. Moldoveneas
că au plecat: o delegație de oa
meni ai muncii din județul Boto
șani, condusă de Ion Papara, se
cretar al Comitetului județean 
de partid, o delegație de acti
viști ai Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., condusă de Dumi
tru Răileanu, șeful secției de 
propagandă a Comitetului jude
țean de partid ; o delegație de 
activiști ai Comitetului municipal 
Tulcea al P.C.R., condusă de 
Vasile Stoian, secretar al Comi
tetului municipal de partid ; o 
delegație de oameni ai muncii 
din Iași, condusă de Nicolae Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului popular municipal.

• Stadionul Dinamo din Ca
pitală va găzdui duminică, 9 
noiembrie, cu începere de la 
ora 15,00, INTILNTREA INTER
NAȚIONALĂ AMICALA DE 
RUGBI dintre selecționatele 
secunde ale României și Fran
ței.

9 Federația internațională de 
fotbal a hotărît definitiv ca 
tragerea la sorți pentru stabili
rea celor 4 grupe ale TURNEU
LUI FINAL al CAMPIONATU
LUI MONDIAL DE FOTBAL 
să aibă loc la 10 ianuarie 1970 
la hotelul Maria Isabel din 
Ciudad de Mexico. Ceremonia 
va începe la ora 15 (ora localăj 
și va fi transmisă, probabil, la 
televiziune în întreaga lume.

După cum se știe, Ia turneul 
final al celui de-al 9-lea cam
pionat mondial de fotbal vor 
participa 16 echipe. Pînă în 
prezent sînt cunoscute 10 for
mații calificate : Anglia și 
Mexic, din oficiu (prima ca 
deținătoare a Cupei „Jules 
Rimet", a doua ca țară or
ganizatoare), Brazilia, Uruguay, 
Peru, Belgia, Suedia, R.F. a 
Germaniei, Salvador și Ma
roc.

• In ciuda prețului de in
trare redus (10 șilingi), numai 
5 000 de spectatori au asistat 
pe stadionul Twickenham (ca
pacitate 75 000 locuri) la me
ciul de rugby dintre echipa 
Universității Oxford și selec
ționata sud-africană Spring
boks. întilnirea s-a încheiat 
cu scorul de 6—3 în favoarea 
rugbiștilor englezi. Se știe că 
turneul echipei sud-africane a 
fost amînat din cauza manifes
tațiilor antiapartheid pricinuite 
de apariția la antrenamente a 
rugbștilor sud-africani. Mani- 
festațiilec s-au repetat însă și în 
cursul partidei de pe „Twicken
ham".

(Agerpres)

• Reprezentativa de fotbal a 
Angliei, deținătoarea „Cupei 
Jules Rimet", și-a început pre
gătirile finale în vederea tur
neului din Mexic, jucînd pe 
stadionul olimpic din Amster
dam, în compania reprezentati
vei Olandei. Victoria a reve
nit fotbaliștilor englezi cu sco
rul de 1—0 (0—0).

• In „CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI" LA BASCHET 
masculin, echipa Steaua Roșie 
Belgrad a dispus cu scorul de 
112—92 (54—50) de formația
Sparta Bertange (Luxemburg).
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în lupta împotriva intervenției americane și a regimului de Ia 
Saigon, poporul sud-vietnamez, sub conducerea F.N.E. și a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, consolidează regiunile eliberate și creează bazele unei orin- 
duiri independente, libere și cu

ale patrioților sud-vietnamezi
adevărat democratice.

ra-
își 

ale
re- 
cu

în cele patru luni care au 
trecut de la constituirea Guver

nului Revoluționar Provizoriu, 
informează agenția „Eliberarea", 

. poporul sud-vietnamez a obținut 
importante succese în activitatea 
politică și militară. în prezent, 
în patruzeci de provincii, în 
cinci mari orașe și în majorita
tea centrelor provinciale și 
ionale din Vietnamul de sud 
desfășoară activitatea organe 
puterii populare — Comitete 
voluționare populare. Paralel

- consolidarea puterii politice, una 
din principalele sarcini care stă 
în atenția organelor puterii 
populare este organizarea apă
rării regiunilor eliberate. în lup
tele angajate cu inamicul pa- 
trioții provoacă acestuia impor
tante pierderi. Astfel, numai în 
perioada 5—20 octombrie deta
șamente ale forțelor armate ale 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu care acționează în provin
cia Ka Mau au dejucat nume
roase operațiuni de pedepsire 
puse la cale de trupele ameri- 
cano-saigoneze au scos din 
luptă peste 200 de soldați ina
mici și au doborit cinci elicop
tere.

în cursul ultimelor 24 de 
ore, forțele militare ale Gu
vernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud au .declanșat 
22 de bombardamente asupra 
unor poziții fortificate ale tru
pelor americano-saigoneze — 
relatează corespondentul a- 
genției FRANCE PRESSE. Ac
tivitatea patrioților a fost 
concentrată mai ales în regiu
nea platourilor centrale și în 
zona septentrională a Vietna
mului de Sud. Astfel, în apro
pierea taberei speciale ameri
cano-saigoneze de la Duc Lap. 
patrioții au atacat o nouă bază 
de artilerie.

Se știe că sectorul Duc Lap 
este de trei zile scena unor 
lupte grele între detașamentele 
patrioților și trupele ameri
cano-saigoneze. O altă acțiune 
a detașamentelor militare ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud a vizat cartie
rul general al pușcașilor ma
rini saigonezi, situat Ier 200 ki
lometri sud-vest de capitala 
sud-vietnameză Un purtător . 
de cuvînt saigonez a anunțat 
că pușcașii marini au suferit 
pierderi grele.

DEMONSTRAȚII
ÎN VENEZUELA

• Profesorii de la școlile din 
orașul Maracaibo, care se află 
în grevă de șase zile, au orga
nizat o demonstrație în spriji
nul sporirii salariilor. Se rela
tează că poliția a intervenit, 
folosind bastoane și gaze la
crimogene pentru a-i împrăș
tia pe demonstranți.

O altă demonstrație a fost 
organizată de studenții de la 
Universitatea din statul Zulia. 
Poliția a atacat pe participanți. 
reușind. după o adevărată 
luptă de stradă să-i împrăștie

Agenția UPI subliniază că 
actualele manifestații urmează 
unei perioade de calm relativ, 
intervenită după ocuparea u- 
niversității din Caracas de că
tre poliție în cursul săptămî- 
nii trecute cînd au avut loc 
puternice demonstrații ale stu- 
dențimU-

POLIȚIȘTI
LA... UNIVERSITATE

Convorbirile de la Paris
Joi a avut loc la Paris a 41-a 

ședință a Conferinței cvadripar- 
tite în problema Vietnamului. 
Referindu-se la discursul rostit 
recent de președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, șeful dele
gației Republicii Democrate Viet
nam, Xuan Thuy, a apreciat că 
acesta nu a adus nimic nou. „Nu 
se va putea înregistra un pro
gres spre obținerea păcii, atîta 
timp cit S.U.A. vor vorbi despre 
o așa-numită „retragere reci
procă" și nu despre o retragere 
necondiționată a trupelor ameri
cane din Vietnamul de Sud, și 
cît vor susține administrația fan
tomă de Ia Saigon", a spus el. 
Conducătoarea delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, a arătat că 
„vietnamizarea războiului" con
stituie de fapt „continuarea și 
intensificarea războiului de agre
siune".

Șeful delegației Statelor Unite 
Ia Conferința cvadripartită, Hen
ry Cabot-Lodge a prezentat dis-

cursul președintelui Nixon ca fi
ind o dovadă a dorinței sale de 
pace. Un punct de vedere simi
lar a fost exprimat și de delegatul 
administrației de la Saigon.

Observatorii politici din capi
tala Franței sînt de părere că 
ședința de joi nu a dus la reali
zarea unui progres în dezbaterea 
problemei vietnameze.

• Peste trei sute de poli
țiști au pătruns miercuri în 
incinta Institutului tehnologic 
din Cambridge (statul Massa
chusetts) pentru a înnăbuși 
demonstrația studenților împo
triva continuării războiului din 
Vietnam. Numeroase persoane 
au fost rănite. In ciuda inter
venției poliției, laboratoarele 
Institutului tehnologic, care e- 
fectuează cercetări privind sis
temul de ghidare a rachetelor 
,,Poseidon", sînt pichetate de 
studenți.

Pregătiri
pentru 
„Apollo-12 //

• Directorul zborului „A- 
pollo-12" Walter Kapryan a 
ordonat începerea cu 31 de 
ore mai devreme a numără
torii inverse în vederea lan
sării navei adică vineri la 
ora 17,00 G.M.T. în loc de 
sîmbătă ora 24,00 G.M.T. El 
a precizat că aceasta nu va 
afecta în nici un fel progra
mul de zbor, iar lansarea ră- 
mîne fixată pentru 14 noiem
brie la ora 16,22 G.M.T.

în acest timp pe rampa de 
lansare se fac pregătiri în 
vederea startului navei spre 
Lună. Tehnicienii de Ia 
N.A.S.A. au instalat la bor
dul navei o cameră de tele
viziune în culori, ceea ce va 
reduce posibilitatea apariției 
pe ecranele televizoarelor a 
unor umbre așa cum s-a în
tâmplat în timpul transmisiu
nilor dc Ia bordul lui „A- 
pollo-11".

Republicanul Lind
say a cîștigat alegerile 
de la New York dar 
candidatul republican 
a fost înfrînt. Nu-i nici 
o confuzie, deoarece 
în această toamnă 
„Grand Old Party" nu 
l-a mai desemnat pe 
Lindsay să-i apere glo
ria electorală. Lipsit 
de sprijinul partidului 
său, contestat de mulți 
dintre prietenii poli
tici, vehement atacat 
de adversari, primarul 
newyorkez n-a părăsit 
arena cum se credea 
(și cum destui doreau). 
Lindsay a înfruntat pe 
reprezentanții celor 
două partide tradițio
nale prezentîndu-se ale
gătorilor drept liberal 
independent. Mașina 
de vot a celor doi 
„mari" n-a mai func
ționat cu precizia ei 
de altă dată. Deși 
Lindsay pornea în 
cursă fără șanse, a 
ajuns, la final, primul 
întreeîndu-și net ri
valii. Succesul n-a re
prezentat, într-un fel, o 
surpriză : în ultimele 
săptămîni sondajele de 
opinie publică îl indi
cau pe Lindsay cîști- 
gător. Locuitorii 
șului — care 
populație mai 
roasă decît 
țări — au 
rat reeditarea 
alegeri unei

ora- 
are o 
nume- 

a unor 
prefe- 
vechii 

_ experi
ențe sub semnul 
cunoscutului.

Cu patru ani 
urmă Lindsay era 
Kennedy republican. 
Tînărul dinamic, se
ducător, plin de idei —

ne-

în 
un

• •

• Reuniunea de la Bruxelles • Declarația 
ministrului de externe al Franței

luînd o serie de teze cunoscute 
ale Pactului nord-atlantic, 
Manlio Brosio a arătat că „a- 
lianța trebuie să-și mențină 
capacitatea de apărare pe 
timpul întregii perioade a des
fășurării negocierilor dintre 
Est și Vest". El a precizat, de 
asemenea, că „nici una din 
țările membre ale N.A.T.O. nu 
își va da acordul dacă S.U.A. 
și Canada, membre ale alian
ței, nu vor putea participa de 
la început cu drepturi depline 
la aceste negocieri.

Reuniunea Consiliului 
permanent al N.A.T.O., 
deschisă miercuri la Bru
xelles în scopul pregăti
rii sesiunii Consiliului 
Ministerial al Atlanticu
lui de nord, și-a axat 
discuțiile asupra proble
mei securității europene.

Fără a respinge ideea con
vocării unei conferințe asupra 
securității europene, relatează 
agenția France Presse, majori
tatea vorbitorilor s-au pronun
țat în favoarea pregătirii pre
alabile a acesteia pe calea u- 
nor negocieri bilaterale, mul
tilaterale sau a unor conferin
țe pe teme limitate.

Intr-o declarație făcută pre
sei după prima zi de dezbateri, 
secretarul general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio, a reafirmat că 
țările membre ale pactului 
„sînt gata să ia în considerare 
toate procedurile posibile — 
inclusiv o conferință sau o 
serie de conferințe — pentru a 
negocia problemele securității 
europene". El a subliniat că a- 
ceste proceduri „trebuie să fie 
constructive și adecvate su
biectelor discutate" adăugind, 
totodată, că „toate formele de 
negociere trebuie pregătite cu 
prudență", Participanții la lu
crările reuniunii, a spus Man
lio Brosio, au apreciat pozitiv 
tonul moderat și absența pole
micii din textul Declarației 
miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale Tratatu
lui de la Varșovia, semnată 
la Praga la 31 octombrie. Re-
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A 52-A ANIVERSARE
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE

OCTOMBRIEDIN

DELEGAȚIA A.R.L.U.S. LA 
MOSCOVA

• DELEGAȚIA Consiliului 
general A.R.L.U.S., condusă de 
Traian Pop, adjunct al ministru
lui inVățămîntului din Republi
ca Socialistă România, care a
sosit in Uniunea Sovietică pen
tru a participa Ia festivitățile cu 
prilejul celei de-a 52-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, a avut joi o în
trevedere la Uniunea Asociații
lor Sovietice de prietenie și re
lații culturale cu țările străine. 
Cu acest >t ilej, membrii delega
ției au av t o convorbire cor
dială cu N .A. Pankov, vicepre
ședintele uniunii. Au participat 
membri ai conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovie- 
to-române. A fost, de asemenea, 
de față Dumitru Lupes, secre
tar al ambasadei române la Mos
cova.

„IONA" LA PARIS
• LA TEATRUL „Lucernaire", 

din Paris a avut loc miercuri
i“ a 
So- 
Ro- 
lui

cum îl caracteriza LE 
MONDE — pomea să 
salveze New Y’orkul și 
mulți îl vedeau chiar 
la porțile Casei 
Lindsay însemna 
rețea robustă 
trebuia să înlăture an
chilozarea adminis
trativă a metropolei cu 
8 000 000 locuitori. 
Zimbetul și siguranța 
de sine, curajul ade
vărului și fermitatea 
opiniilor l-au purtat Ia 
victorie. Dar cei patru 
ani au trecut repede

Albe, 
tine- 
care

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Franței, Maurice Schu
mann a prezentat în cadrul șe
dinței Consiliului de Miniștri o 
informare asupra principalelor 
probleme ale situației internațio
nale actuale, oprindu-se îndeosebi 
asupra securității europene. în 
acest sens, el a arătat că propu
nerile făcute de miniștrii afaceri
lor externe ai țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, reu
niți recent la Praga, „rețin atenția 
guvernului francez". „Renunțând 
Ia forță sau la amenințarea cu 
forța", a declarat Maurice Schu
mann, „continentul nostru poate 
spera să ajungă la destindere, la 
pace și la cooperare politică". 
„Guvernul francez acceptă să 
continue consultările intre țările 
europene in conformitate cu pro
punerile Declarației de la Praga 
din 31 octombrie, dorind chiar 
să le aprofundeze". După păre
rea sa, consultările dintre țările 
europene „trebuie să îmbrace o 
formă bilaterală" și să se desfă
șoare, „de Ia națiune la națiune".

ORIENTUL APROPIAT
• RASHID KARAME ÎNSĂRCINAT DIN NOU CU FORMAREA 

GUVERNULUI LIBANEZ. • NOI CIOCNIRI ISRAELIANO-ARABE.

orașului ? 
săi răspund 

Susținătorii 
contrariul, 

i că Lindsay 
atenția că 
22 miliarde 
pe care New 
le plătește 

Wa-

infățișarea 
Rivalii i 
afirmativ, 
pretind 
Cert este 
atrăgea 
din cele 
de dolari 
Yorkul 
drept impozite 
shingtonului, 9 mili
arde sînt înghițite de 
cheltuielile militare. 
Dacă aceste 9 miliarde 
ar fi fost destinate 
orașului, desigur des
tule lucruri puteau fi

Verdictul

New Yorkului

iar New Yorkul a ră
mas orașul confruntat 
cu aceleași probleme 
complicate. Slumsu- 
rile și șomajul, delic
venta juvenilă și inte
grarea școlară — ră- 
mîn pe ordinea de zi 
cu o notă de acuitate. 
Grijile New Yorkului 
nu s-au micșorat deși 
bugetul municipal a 
atins fabuloasa sumă 
de 6 miliarde de do
lari. Bogăția și sără
cia, bogăția sfidătoare 
și sărăcia cutremură
toare, se învecinează 
în acest oraș al celor 
mai teribile contraste. 
Ar fi putut Lindsay să 
schimbe în patru

„reprezintă 
cei 

pună 
din

mai

schimbate. Poate de 
aceea primarul New 
Yorkului s-a afirmat 
ca un adversar al răz
boiului din Vietnam. 
(După victorie, Lind
say afirma că verdictul 
electoral
un succes pentru 
ce doresc să se 
capăt războiului 
Vietnam").

Lindsay n-a
putut miza pe faima 
de „Kennedy republi
can". Omul speranțe
lor era mereu pus în 
fața bilanțului celor 
patru ani. Ziarele vor
beau despre el pe un 
ton funebru, cum ob
serva comentator

parizian. Decesul po
litic al dinamicului 
primar părea un fapt 
împlinit. Lindsay 
capitulat, nu s-a 
semnat cu
Îiroorociri. A intrat în 
uplă fără 

oferită alegătorului tie 
o candidatură în nu
mele celor două partide 
mari.

Adversarii săi încer
caseră să mizeze pe 
temerile americanului 
mijlociu, preocupat de 
slujba Iui, îngrijorat 
de criminalitate, exas
perat de impozite, ale 
acelui american „care 
nu coboară în stradă" 
pentru a demonstra. 
Cu alte cuvinte, s-a 
făcut apel la reflexele 
conservatoare ale ale
gătorilor. Lindsay 
adresat tradițiilor li
berale ale populației. 
Un fapt interesant : 
alături de el s-au 
aflat democrați de ta
lia lui Arthur Gold
berg, fost ministru în 
echipa Kennedy și re
publicani de rangul se
natorului Javits, care 
au depășit tradiționa
lele frontiere politice 
pentru a-1 susține pe 
„liberalul indepen
dent" căruia republi
canii i-au refuzat în
vestitura.

Lindsay a cîștigat. 
EI are o nouă șansă — 
patru ani care ar 
putea să-I proiecteze 
pe prima linie a vieții 
politice americane sau, 
dimpotrivă, să-l în
groape într-un anoni
mat fără speranță.

n-a 
re- 

sumbrele

garanția

s-a

E. O.

• BEIRUT — Fostul premier 
libanez, Rashid Karame, a 
fost însărcinat din nou de pre
ședintele Charles Helou cu 
formarea guvernului. Potrivit 
agenției France Presse, Karame, 
care a acceptat însărcinarea, a 
declarat că va începe imediat 
consultările cu diversele grupări 
parlamentare. El s-a arătat în
crezător în posibilitatea de re
zolvare, după peste șase luni 
de încercări eșuate, a crizei gu
vernamentale. Aceasta ca ur
mare a acordului intervenit re
cent între oficialitățile libaneze 
și organizațiile de rezistență pa
lestiniene.

• CAIRO. Un purtător de cu- 
vînt militar egiptean a declarat 
că în cursul zilei de joi unități 
de comando egiptene au efectuat 
în două rînduri atacuri asupra 
unor unități israeliene aflate pe 
malul oriental al Canalului de 
Suez. In primul raid — a preci
zat purtătorul de cuvînt — gru
pul de comando a atacat o po
ziție fortificată israeliană situa
tă în zona El Shatt, în regiunea 
de sud a Canalului de Suez. în 
timpul atacului au fost uciși sau 
răniți soldați israelieni.

Al doilea atac a fost efectuat 
In apropiere de Canalul de Suez, 
la nord de localitatea Kantara, 
asupra unei unități motorizate 
israeliene efectivul forțelor is
raeliene fiind decimat.

• TEL AVIV Un purtător de 
cuvînt militar israelian a declam 
rat că în două rînduri consecu
tiv grupuri de comando egiptene 
au trecut joi Canalul de Suez, 
atacînd unități motorizate israe
liene care patrulau în diferite 
zone. Incidentele soldîndu-se cu 
rănirea a cinci soldați israelieni 
și distrugerea unui vehicul mili
tar.

în același timp, la Tel Aviv 
s-a anunțat că aviația israeliană 
a efectuat joi după-amiază un 
bombardament asupra unor o- 
biective militare egiptene situate 
tn sectorul de nord al Canalului 
de Suez.

• Agențiile de presă relatea
ză că grupurile de guerilă pa
lestiniene aflate pe teritoriul Li
banului au început joi să pără
sească localitățile pe care le
ocupau.

Popoarele Uniunii Sovie
tice sărbătoresc cea 
de-a 52-a aniversare a 

Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Se împlinesc 52 
de ani de la acea dată me
morabilă cînd lupta plină de 
eroism, desfășurată de ma
sele muncitoare din Rusia 
avind în avangardă proleta
riatul și sub conducerea parti
dului comunist în frunte cu 
Lenin, a fost încununată de 
succes, mareînd începutul 
unei noi ere în istoria uni
versală. Lichidînd dominația 
capitalismului pe o șesime a 
globului pămîntesc și cons
fințind nașterea primului stat 
socialist din lume, victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a inaugurat mo
mentul crucial al trecerii 
omenirii de la capitalism Ia 
socialism, constituind o stră
lucită afirmare a rolului ma
selor în făurirea istoriei, exer
citând o profundă înriurire 
asupra conștiinței oamenilor 
muncii de pretutindeni, sti- 
mulînd puternic lupta de eli
berare națională și socială. Cel 
mai de .seamă rezultat al Re
voluției din Octombrie, Cu
cerirea ei hotărîtoare, a fost 
făurirea Uniunii Sovietice.

In pofida marilor vicisi
tudini, poporul sovietic, însu
flețit și condus de partidul 
comunist a apărat și consoli
dat cuceririle sale revoluțio
nare, a înfăptuit uriașe 
transformări înnoitoare în 
toate domeniile vieții sociale, 
realizând, pentru prima oară 
în lume, victoria socialismu
lui. Astăzi, la 52 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, Uniunea So
vietică înfățișează tabloul 
unei puteri economice de 
prim rang, cu un uriaș po
tențial industrial reprezen
tând peste o cincime din pro
ducția industrială a lumii, 
cu o agricultură în continuă 
dezvoltare, bazată pe mijloa
cele tehnicii modeme. De o 
largă recunoaștere și un me
ritat prestigiu se bucură suc
cesele Uniunii Sovietice în 
domenii de importanță fun
damentală ale științei și teh
nicii contemporane — folo
sirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice, tehnica ra
chetelor, explorările cosmice 
etc.

Ideile marxism-Ieninismu- 
lui, sub steagul cărora a 
triumfat Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie și au 
dobîndit
oamenii sovietici, și-au vădit 
din plin uriașa lor forță în- 
suflețitoare și transformatoare 
prin întregul curs al dezvol
tării societății contemporane. 
Succesele obținute de 
U.R.S.S., victoria revolu
ției populare într-o serie de 
țări din Europa, Asia și Ame-

rica, creșterea și dezvoltarea 
sistemului mondial socialist 
care cuprinde 14 state, au 
deschis perspective noi progre
sului social. A crescut conside
rabil capacitatea de luptă revo
luționară a clasei muncitoare, 
amploarea mișcării comuniste 
și muncitorești. Ca urmare a 
intensificării mișcării de eli
berare națională, s-a destră
mat sistemul colonial, apă- 
rind pe harta lumii noi state 
independente care joacă un 
rol mereu mai important pe 
arena mondială ; 
șoară cu energie 
poarelor asuprite 
chidarea totală a 
mulul, a oricăror 
asuprire

se desfă- 
lupta po- 
pentru li- 

colonialis- 
forme de 

națională, pentru 
afirmarea lor de sine stătă
toare, pentru cucerirea inde
pendenței și suveranității na
ționale. Forțe sociale uriașe, 
cum n-a mai cunoscut isto
ria, se ridică în lumea în
treagă împotriva politicii de 
dictat și agresiune a imperia
lismului, împotriva atentate
lor la adresa independenței 
și suveranității popoarelor, 
pentru apărarea păcii și dez
voltarea cooperării între 
state. întreaga evoluție a lu
mii contemporane demon
strează j 
marxist-Ieniniste, 
acesteia de a 
transformarea progresistă

care reprezintă o contribuție 
de cea mai mare însemnă- , 
tate la întărirea potențialului 
sistemului socialist mondial, 
la creșterea influenței socia
lismului în lume, la cauza 
generală a păcii și progresu
lui. însuflețiți de un puter
nic spirit internaționalist, de 
caldă simpatie față de po
porul sovietic, comuniștii, 
oamenii muncii, toate forțele 
înaintate din România și-au 
manifestat consecvent, de la 
început, solidaritatea cu 
Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, prietenia față 
de prima țară a socialismului 
victorios. Numeroși au fost 
fiii poporului român care au 
luptat cu arma in mină, ală
turi de Armata Roșie împo
triva contrarevoluției șl a in
tervenției imperialiste, pen
tru apărarea puterii sovietice, 
înscriind pagini glorioase 
de internaționalism proletar, 
de prietenie și solidaritate 
frățească intre forțele înain
tate ale poporului român și 
poporului sovietic. Tradi
țiile de solidaritate intema- 
ționalistă dintre

Tradi-

marile lor victorii

justețea învățăturii 
capacitatea 

contribui la 
a 

societății prin aplicarea crea
toare a principiilor ei funda
mentale la condițiile concret 
istorice și naționale din di
ferite țări.

Ideile socialismului, în 
numele cărora a biruit Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, aplicate creator la 
condițiile concrete ale țării 
noastre, au triumfat și în Ro
mânia, dînd rod bogat, în- 
truchipîndu-se în realizări 
care bucură și însuflețesc în
tregul nostru popor. Caracte
rul dinamic, viguros, al eco
nomiei noastre naționale în 
plin avânt, creșterea 
a nivelului de trai 
lor, perspectivele 
de cel de-al X-lea 
al P.C.R., toate acestea 
besc despre urcușul continuu 
al patriei noastre spre noi 
culmi de progres și prospe
ritate, despre abnegația cu 
care întregul popor traduce 
în viață politica științifică, 
clarvăzătoare a partidului. 
Realizările poporului nostru 
in construcția socialistă con
stituie o afirmare vie a su
periorității socialismului, re
prezintă cea mai pregnantă 
manifestare a contribuției 
noastre internaționaliste la 
întărirea forțelor socialismu
lui și progresului din întreaga 
lume.

Poporul, tineretul nostru se 
bucură sincer de succesele 
remarcabile și victoriile po
poarelor sovietice, succese

continuă 
al mase- 
deschise 
Congres 

vor-

oamenii 
muncii din țările noastre, 
prietenia dintre popoarele 
român și sovietic cimentată 
prin sîngele vărsat în comun 
în războiul antihitlerist s-a 
ridicat pe o treaptă nouă, 
mai înaltă, In anii socialis
mului. „Prietenia, alianța și 
colaborarea frățească dintre 
România și Uniunea Sovie
tică — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
s-au ridicat în anii construc
ției socialismului pe un plan 
superior, dezvoltîndu-se con
tinuu pe baza comunității de 
orânduire socială și de idea
luri. Prietenia și alianța cu 
Uniunea Sovietică au con
stituit și constituie una din 
temeliile politicii externe 
promovată de partidul și 
statul nostru". Intre po
poarele român și sovietic, în
tre cele două state, s-au sta
tornicit și se dezvoltă trai
nice relații frățești, se desfă
șoară cu succes o amplă co
laborare pe tărîm politic, 
economie, tehnico-științific și 
cultural. Relații de prietenie 
frățească leagă tineretul celor 
două țări ale noastre, Uniu
nea Tineretului Comunist și 
Comsomolul leninist.

Cu prilejul celei de-a 52-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, ti
neretul României, alături de 
întregul nostru popor, împăr
tășind bucuria oamenilor so
vietici în această zi de săr
bătoare, trimite cele mai 
calde felicitări poporului, ti
neretului sovietic, urîndu-Ie 
noi victorii în dezvoltarea/** 
economiei, științei și culturii, 
în înaintarea continuă a 
U.R.S.S. pe drumul progre
sului multilateral.

Adunarea de la Moscova
MOSCOVA 6 — Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : în ajunul celei de-a 
52-a sărbătoriri a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
Moscova a îmbrăcat haine de 
sărbătoare.

Joi seara, în Palatul congre
selor de la Kremlin, mii de 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii au participat la adunarea 
festivă organizată de Sovietul de 
deputați ai oamenilor muncii 
din Moscova și Comitetul oră
șenesc al P.C.U.S. — Moscova 
în cinstea celei de-a 52-a ani
versări a lui Octombrie.

în prezidiu au luat Ioc Leo
nid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgornti, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C.

MOTIV DE ECONOMIE

de la Dublin, Alecsandru 
baru. președintele Colegiului 
Oficiului Național de Turism din 
România a subliniat necesitatea 
transformării „U I.O.O.T.“ în- 
tr-o organizație interguverna- 
mentală de turism, pe baza prin
cipiului universalității, în con- 
fomitate cu rezoluția Conferinței 
interguvernamentale, care a a- 
vut loc la Sofia în luna mai 
a.c.

LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE ROMĂNO-IUGOSLAVE PENTRU 
PORȚILE DE FIER

o ■
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• Intre 3 și 6 noiembrie s-au desfășurat Ia Belgrad lucrările 
sesiunii a 12-a a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Porțile 
de Fier. Pe ordinea de zi a sesiunii au fost probleme legate de 
realizarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile 
de Fier. Comisia mixtă a evidențiat în mod deosebit succesele 
obținute de constructorii români și iugoslavi cu ocazia lucrărilor 
de închidere a albiei Dunării și dării în exploatare a ecluzei de 
pe malul sting.

S-a aprobat planul de execuție pe anul 1970 și s-au luat mă
suri în legătură cu executarea lucrărilor de apărare a terenu
rilor riverane, pentru crearea condițiilor dării în exploatare 
a sistemului la termenul stabilit și la parametrii prevăzuți de 
proiecte.

seara premiera piesei „Iona‘ 
scriitorului român Marin 
rescu. în interpretarea Iui 1 
land Husson si in regia 
Radu Penciulescu.
• LUÎND CUVÎNTUL în _ 

drul lucrărilor celei de-a 21-a 
Adunări Generale a Uniunii In
ternaționale a Organismelor O- 
ficiale de Turism (U.T.O.O.T.),

ca-

• A. E. FITZGERALD, ex
pert al Ministerului Apărării 
al S.U.A., care a criticat în 
Congres cheltuielile exagera
te ale Pentagonului, a 
concediat din motive 
economie.

Senatorul democrat 
liam Proxmîre, cunoscut . 
tru criticile sale la adresa 
politicii promovate în dome
niul achizițiilor de arma
ment, a subliniat că este 
vorba de o măsură represivă 
pentru ofensa adusă Penta
gonului.

fost
de...
Wil- 
pen-

• LA 6 NOIEMBRIE, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România, Marin Alexie, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
generalului Suharto, președinte
le Republicii Indonezia.

Cu această ocazie, președinte
le Indoneziei a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul 
român.

• IN CADRUL manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 25

de ani de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, la Pa
latul Culturii și Științei din 
Varșovia a avut loo vernisajul 
unei expoziții de carte româ
nească.

• DELEGAȚIA Zambiei la 
Națiunile Unite a pregătit un 
proiect de rezoluție propunînd 
Adunării Generale să ceară con
vocarea imediată a Consiliului 
de Securitate în problema Na
mibiei (Africa de sud-vest).

Fotografia il înfățișează pe britanicul D. J. G. King într-o 
mașină „Georges Richard , produsă în 1893, participând la 
cursa anuală spre Brighton a celor 240 de mașini vechi, con
struite înainte de 1905. Cursa a fost câștigată de o mașină 
Darracq din 1900, condusă de John Pickvance ți nepotul său.

DECLARAȚIA LUI OJUKWU

• LIDERUL biafrez Ojukwu 
s-a pronunțat în cadrul unei 
conferințe de presă in favoa
rea începerii de tratative Intre 
cele două părți, fără nici un fel

de condiții prealabile. O dată 
angajate, negocierile directe ar 
putea prilejui numeroase con
cesii reciproce, care să se sol
deze, în cele din urmă, cu o so
luționare a conflictului — a a- 
preciat generalul Ojukwu.

al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
alți conducători de partid și de 
stat sovietici, veterani ai 
P.C.U.S., cosmonauți.

în sală se aflau numeroase 
delegații străine invitate să par
ticipe la festivitățile prilejuite 
de aniversarea a 52-a a revolu
ției din octombrie, printre care 
și delegația Consiliului general 
A.R.L.U.S. condusă de Traian 
Pop, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului din ~ 
cialistă România.

Luînd cuvîntul 
gornîi a arătat 
ideilor Marelui 
oglindește în creșterea forței 
Uniunii Sovietice și a întregu
lui sistem mondial socialist. In 
patru ani ai actualului cincinal 
(1966—1970) creșterea producției 
industriale a U.R.S.S. va atinge 
circa 39 la sută. Anul acesta, 
în Uniunea Sovietică producția 
de energie electrică va fi de 
aproape 690 miliarde kWh, ex
tracția de țiței — de 329 mili
oane tone, producția de oțel 

de peste 110 milioane tone, 
îngrășăminte minerale — de 
milioane tone. La producția 

de bunuri de consum se depă
șesc prevederile planului.

■ N. Podgornîi a arătat că în 
actualul cincinal volumul me
diu anual al producției agricole 
va crește cu circa 19 la sută 
în comparație cu cincinalul pre
cedent. Anul acesta în numeroa
se regiuni agricole Importante 
condițiile climaterice au fost 
nefavorabile. Totuși, a arătat 
vorbitorul, în ansamblu, rezul
tatele în agricultură vor fi bune. 
Volumul producției globale ur
mează să depășească în mod 
considerabil nivelul mediu anual 
al perioadei 1961—1965. Venitul 
real pe locuitor a crescut dg 
la începutul acestui cincinal cu 
peste o pătrime. Uniunea So
vietică, a arătat N. Podgornîi, 
pune pe primul plan problema 
progresului tehnic. Noul sistem 
de planificare și stimulare eco
nomică cuprinde de pe acum 
aproape trei pătrimi din tota
lul întreprinderilor industriale, 
care au o pondere de 83 la sută
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în volumul producției și de pes
te 90 la sută în totalul bene
ficiilor.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la politica externă a 
U.R.S.S., la poziția statului so
vietic față de principalele pro
bleme internaționale. U.RS.S., a 
spus el, va acorda și în viitor 
ajutor poporului vietnamez în 
lupta sa dreaptă împotriva a- 
gresiunii americane.

Vorbitorul a arătat că Uniu
nea Sovietică acordă o mare 
atenție relațiilor cu R. P. Chi
neză. „Considerăm, a spus el, 
că un rezultat pozitiv al con
vorbirilor sovieto-chineze de la 
Pekin ar contribui la normali
zarea în continuare a relațiilor 
dintre U.R.S.S. și R. P. Chine
ză, Ia consolidarea socialismu
lui, a mișcării revoluționare".

Vorbitorul s-a pronunțat în 
favoarea creării unor sistema 
regionale de securitate, în pri
mul rînd în Europa. In prezent, 
a arătat el, există condiții pen
tru ținerea unei conferințe în 
problemele securității europene, 
menționînd în legătură cu a- 
ceasta importanța Consfătuirii 
de la Praga a miniștrilor de 
externe ai țărilor socialiste par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia. „Sîntem dispuși să dis
cutăm orice alte propuneri în 
acest sens, care pot veni și 
din partea altor state" a de
clarat N. Podgornîi.

Arătînd că Uniunea Sovietică 
are relații bune, reciproc avan
tajoase, cu numeroase state, 
vorbitorul a subliniat că U.R.S.S. 
s-a pronunțat și se pronunță 
pentru îmbunătățirea relațiilor 
cu R.F.G., pornindu-se de la 
recunoașterea realităților în Eu
ropa. Referindu-se la tratativele 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire la limitarea cursei înar
mărilor strategice, N. Podgornîi 
a spus că o încheiere cu succes 
a acestora ar contribui, fără 
îndoială, la îmbunătățirea rela
țiilor sovieto-americane, Ia men
ținerea și consolidarea păcii. 
„Uniunea Sovietică tinde spre 
obținerea unor astfel de rezul
tate". în încheiere, vorbitorul a 
subliniat că U.R.S.S. militează 
pentru o însănătoșire a clima
tului politic în întreaga lume.
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