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Șl GUVERNAMENTALE

A REPUBLICII POPULARE POLONE

MUL TILA TERALĂ

Sosirea in
Capitală

Marți la amiază, pe aeropor
tul internațional Otopeni a 
avut loc ceremonia sosirii de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone, condusă de Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, și 
Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, care, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

După cum s-a anunțat, în 
timpul vizitei va avea ioc sem
narea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă.

Pe frontispiciul pavilionului 
central al aerogării, pavoazat 
sărbătorește cu drapelele de 
stat ale celor două țări, se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Wlady
slaw Gomulka, Ion Gheorghe 
Maurer și Jozef Cyrankiewicz. 
Pe mar; pancarte se puteau 
citi, în limbile română și po
lonă, urările : ,',Bun venit dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone !“, „Trăiască prietenia, 
colaborarea și alianța frățeas
că dintre poporul român și 
poporul polonez !“.

In întîmpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană. Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas. Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Mihai Dalea, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan,

Vizita protocolara
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, marți la 
amiază, la sediul Comitetului 
Central al P C.R., în vizită 
protocolară, pe tovarășii Wla
dyslaw Gomulka, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și Jozef Cyrankie
wicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

La întrevedere au luat 
parte Boleslaw Jaszczuk, Miec- 
zyslaw Jagielski, Adam Will- 
mann și Jaromir Ocheduszko 
— membrii delegației de par
tid și guvernamentale a Re-' 
publicii Populare Polone, Sta-

In timpul vizitei protocolare

Tovarășii Wladyslaw Gomulka și Nicolae Ceaușescu trec in revistă garda de onoare

Au început convorbirile 
oficiale româno-poloneze

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Polonă.

Pe aeroport se aflau, de 
asemenea, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și stră
ini.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Amba
sadei Republicii Populare Po-
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nislaw •Trepczynski, șef de 
secție la C.C. al P.M.U.P, 
Marian Renke, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.U.P. 
și alte persoane oficiale.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul industriei 
miniere și geologiei, Vasile 
Vlad și Ion Florescu, șefi de 
secție la C C. al P.C.R., Ni
colae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Tiberiu Petrescu, ambasado
rul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, și alte 
persoane oficiale.

întrevederea a decurs în? 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

în după-amiaza zilei de 
marți, la Consiliul de Stat au 
început convorbirile oficiale 
între delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare 
Polone.

Din partea română, la con
vorbiri au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Emil Bod
naraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Janos Fa
zekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Bu
jor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul industriei 
miniere și geologiei, Vasile 
Vlad și Ion Florescu, membri 

supleanți ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ecobescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Tiberiu Petrescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, George 
Marin, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea poloneză au luat 
parte Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, Jozef Cy
rankiewicz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Mi-

DINEU OFICIAL
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au 
oferit marți un dineu oficial 
în onoarea delegației de par
tid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Polone, condu
să dc tovarășul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. și tovarășul Jozef Cyran
kiewicz, membru al Biroului 
Politic a! C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

Au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Emil Bod
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. 
Florian Dănălache. Constantin 
Drăgan. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu. Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Stefan Voitec. 
Iosif Banc. Petre Blajovici. 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Ion Iliescu, Vasile Pa
tilineț. Ion Stănescu. precum 
și Mihai Marinescu și Ion 
Pățan. vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afaceri- 

în pag. a lll-a ;

Toasturile rostite în cadrul dineului oficial

niștri al Republicii Populare 
Polone, Boleslaw Jaszczuk, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Mieczyslaw Jagielski, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședin
te al Consiliului de Mi
niștri, Adam Willmann, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București, Sta
nislaw Trepczynski, membru 
supleant al C.C. al P.M.U.P., 
șef de secție la C.C. al
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lor externe, Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul României în Re
publica Populară Polonă, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului. conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Au luat parte Boleslaw 
Jaszczuk, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Adam Willmann, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul Re
publicii Populare Polone la 
București, membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Polone, 
precum și alte persoane ofi
ciale care însoțesc delegația 
poloneză.

Au. fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Popu
lare Polone și Republicii So
cialiste România.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wlady
slaw Gomulka au rostit toas
turi.

(Agerpres)

Pe platforma Combinatului 
siderurgic din Galați va intra 
în curînd în funcțiune un 
nou obiectiv : laminorul de 
benzi Ia rece. Momentul in
trării în funcțiune corespunde 
în mod fericit ou sărbătorirea 
a 10 ani de activitate a între
prinderii de construcții și mon
taje siderurgice din Galați, în
treprindere care a construit 
peste 80 la sută din obiective
le de pe această platformă, ce 
alcătuiesc astăzi combinatul 
siderurgic din Galați. Se poa
te spune că și de această dată 
constructorii și-au făcut din 
plin datoria : laminorul e pre
gătit să intre în funcțiune îna
inte de termenul planificat, 
iar beneficiarii au destule 
motive să fie mulțumiți de 
calitatea lucrărilor executate.

Unic pe platformă și tot
odată unic în țară, noul lami
nor este dotat cu utilaje de 
înalt nivel tehnic, cu ajutorul 
cărora se vor realiza procese 
tehnologice de o deosebită 
complexitate. Sensibilitatea 
mașinilor precum și subtilita
tea și noutatea tehnologiilor 
constituie caracteristici prin

activitate formală
a elevilor din

liceele industriale?
Studiind opiniile a aproxima

tiv. 100 de elevi ai anului V de 
la liceele industriale de con
strucții de mașini din grupul 
școlar „23 August" București, li
ceul industrial construcții de 
mașini nr. 2 București și liceul 
industrial cu același profil din 
Brașov, constatam, într-un arti
col anterior, aproape in unani
mitate dorința viitorilor absol
venți de a urma cursurile unui 
institut de învățămînt superior 
de specialitate în paralel cu 
practicarea meseriei însușite.

Dorința sinceră și hotărârea 
fermă a viitorilor absolvenți de 
a urma un institut de speciali
tate este un punct cîștigat de 
școală pe planul orientării pro
fesionale. pe planul formării 
conștiinței și dragostei pentru 
meserie. Această opțiune nu mai 
poate fi pusă sub semnul unei 
influențe întîmplătoare, tinerii 
în răstimpul celor cinci ani de 
contact zilnic cu problemele in
time ale profesiunii au o viziu
ne reală a viitoarei lor sfere de 
activitate profesională. Dorința 
de a urma în paralel cu exerci
tarea meseriei cursurile unui 
institut de învățămint superior 
nu ni se pare decît dorința fi
rească a tineretului de a se per
fecționa, de a atinge culmile 
înalte ale cunoașterii.

Mai remarcam în articolul 
precedent că la întrebarea noas
tră dacă elevii consideră că 
odată încadrați în procesul de 
producție după absolvirea liceu- 
ltĂ industrial vor corespunde sau 
nu solicitărilor concrete ale lo
cului de muncă, atît viitorii ab
solvenți. cit și îndrumătorii lor 
au manifestat o unanimă și mare 
nesiguranță.

Detaliind lucrurile constatăm 
două cauze esențiale ale aces
tei nesiguranțe, ambele de egală

Institutul de arhitectură-
București.

cipale ale acestui laminor. De 
aici, pe bună dreptate, por
nește o întrebare de deosebită 
însemnătate: cum au fost
pregătite cadrele care vor de
servi acest obiectiv ? E ușor

• CRITERII ȘTIINȚIFICE LA 
BAZA RECRUTĂRII, PREGĂ
TIRII Șl PROMOVĂRII CA
DRELOR PENTRU LAMINO
RUL DE BENZI LA RECE DE 
LA GALAȚI.

• TESTAREA — PROCEDEU 
DE BAZA IN ALEGEREA CA
DRELOR PENTRU POSTU
RILE CHEIE ALE PROCESU
LUI DE PRODUCȚIE.

• CUNOAȘTEREA A DOUA 
PROFESII — OBLIGATORIE 
PENTRU LAMINATORI.

• CADRELE SPECIALIZATE PE
STE HOTARE — NUCLEUL 
DE BAZA PENTRU PREGĂ
TIREA CELOR RAMAȘI PE 
PLATFORMA.

de intuit că de această pregă
tire depinde în cea mai mare 
măsură buna funcționare a 
laminorului, calitatea produse

importanță și mai ales condițio
nate reciproc.

în primul rînd hotărîrea pri
vitoare la repartizarea absolven
ților liceelor industriale prevede 
posibilitatea repartizării lor ca : 
tehnicieni, maiștri, muncitori de 
înaltă calificare, punînd în fața 
tînărului solicitări diferite in 
raport cu cele trei alternative.

VERONICA BÎRLADEANU 
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Fostul președinte
al Franței,

CHARLES DE GAULLE,
a încetat din viață

PARIS 10 (Agerpres). — Fos
tul președinte al Franței, gene
ralul Charles de Gaulle, a încetat 
din viață subit luni seara, la re
ședința sa de la Colombey-Les- 
Deux Eglises, în momentul în 
care lucra la redactarea celui 
de-al doilea volum al „Memo
riilor speranței". Imediat ce a- 
ceasta știre a devenit cunoscută 
la Paris, marți dimineața, preșe
dintele Republicii Franceze, 
Georges Pompidou a adresat na
țiunii o alocuțiune radiotelevi
zată, în care a subliniat meritele 
marelui dispărut.

Guvernul francez reunit în
tr-o ședință extraordinară a ho
tărît ca funeraliile generalului de 
Gaulle să aibă loc joi dimineața, 
la ora 10,00 Gmt, la Colombey- 
Les-Deux Eglises, fără nici un 
fel de ceremonii oficiale, potrivit 
dorinței exprimate de fostul șef 
de stat în testamentul său. Pre
ședintele Franței, Georges Pom

HOTĂRÎREA
CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
In legătură cu încetarea din viață a generalului Charles 

de Gaulle, fost președinte al Republicii Franceze, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România hotărăște :

Ziua de 12 noiembrie a.c. se declară zi de doliu.
In această zi, instituțiile de stat, precum și misiunile di

plomatice și consulare române în străinătate vor arbora în 
bernă drapelul de stat al Republicii Socialiste România.

București — 10 noiembrie 1970.

lor, productivitatea precum ț? 
starea fizică a utilajelor. De 
aceea, acum, ca și în lunile 
care vor urma, această între
bare va rămîne mereu actuală, 
iar un răspuns poate să-', 
dea numai practica. Totuși, o 
investigare a măsurilor luate 
e mai mult decît necesară.

— încă de acum doi ani. r.e 
declară ing. Nicolae Pavel, șe
ful serviciului învățămînt din 
cadrul C.S.G., s-au stabilit sar
cinile și direcțiile de urmat ir. 
vederea pregătirii cadrelor 
pentru laminorul de benzi '.a 
rece. în momentul de față este 
asigurat integral personalul 
ingineresc, au fost de aseme
nea angajați maiștri, tehnicie
nii și muncitorii. Personalul 
de bază a fost specializat ații 
pe platformă cit și la uzinele 
furnizorului extern al utilaju
lui. ' ’

. Căile urmate în pregătirea 
personalului ar fi. deci, cele 
practicate și cu alte prilejuri; 
un număr anumit de munci
tori, maiștri și ingineri au fost 
trimiși la specializare peste 
hotare. întorși în întreprindere 
ei formează ceea ce numim 
îndeobște nucleul de bază. Cei 
cu care am discutat apreciază 
că de această dată cadrele tri-
mise la specializare s-au pre
gătit pe baza unui program 
mai riguros, că la capătul pe
rioadei de pregătire s-a orga
nizat o temeinică verificare a 
cunoștințelor. Mai riguroasă a 
fost, de asemenea, pregătirea 
prin cursurile organizate a ce
lor rămași pe platformă, pre
gătire la care și-au adus din 
plin contribuția inginerii, mai
ștrii și muncitorii întorși de 
la specializare.

Cîteva fapte ne rețin însă 
în mod deosebit atenția.

— Am trecut hotărît la a- 
plicarea unor criterii științifice 
în angajarea și promovarea 
cadrelor, ne declară ing. Ni
colae Pavel. De pildă, maiștrii 
au fost selecționați anterior 
numirii lor pe posturi. Maistrul 
este conducătorul locului de 
muncă, deci trebuie să posede 
în mod obligatoriu anumite 
cunoștințe, să probeze anumi
te calități organizatorice. De 
aceea, numirea lor pe post a 
fost condiționată de rezulta
tele obținute la următoarele 
probe : a) cunoașterea profe
siunii, responsabilităților, a le
gislației muncii și a metode
lor de simplificare a muncii j

ION CHIRIC
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pidou, va asista la funeralii co 
titlu particular. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului francez, Leo 
Hamon, a anunțat că în ziua de 
12 noiembrie va fi Zi de doliu 
național. Drapelele vor fi cobo 
rite în bernă pe edificiile publice 
în tot cursul lunii noiembrie. în 
momentul în care vor avea Ioc 
funeraliile generalului de Gaulle, 
la Catedrala Notre Dame de Pa
ris se va desfășura un serviciu re
ligios, la care vor asista membrii 
guvernului și ai corpului diplo
matic, precum și delegații din 
străinătate.

Vestea încetării din viață a ge
neralului Charles de Gaulle • 
îndurerat profund zecile de mili
oane de francezi. Numeroase 
personalități politice au exprimat 
omagiul lor fostului președinte, 
evocînd meritele acestuia în lup
ta pentru eliberarea Franței de 
sub ocupația nazistă și pentru 
dezvoltarea ulterioară a acestei 
țări.
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Centrul de pregătire a 
cadrelor pentru indus
tria hotelieră și turistică

De la an la an, numărul tu
riștilor străini care ne vizitează 
țara cunoaște o creștere accele
rată. (In paranteză, fie spus, tu
rismul intern a atins cote ne
bănuite in trecut). Concomitent 
cresc exigențele activității tu
ristice, necesitatea racordării a- 
cestei îndeletniciri specifice la 
parametrii inalți ai turismului 
internațional. Tocmai in acest 
scop — acela de-a asigura re
zolvarea unitară a problemelor 
privind pregătirea personalului 
din activitatea turistică și hote
lieră la nivelul exigențelor ac
tuale pe plan mondial — a luat 
ființă, la București, Centrul de 
formare, perfecționare și de stu
dii pentru cadrele din industria 
hotelieră și turism, organizat de 
către Oficiul Național de Tu
rism și funcționind in coopera
re cu Programul Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Și Biroul 
Internațional al Muncii. In prin
cipal, trei sint obiectivele ur
mărite de Centru :

a) formarea profesională — 
cu prioritate — a cadrelor ope
rative de conducere (directori 
de hoteluri și restaurante), pre
cum și a personalului calificat 
de nivel superior și mediu (bu
cătari, cofetari, chelneri, bar
mani, preparatori de categorie 
superioară, șefi de sală, recep- 
ționeri de hotel, ghizi și organi
zatori de turism etc.) care vor 
fi folosiți atît ca tehnicieni în 
producție și deservire, cit și ca 
instructori pentru pregătirea 
personalului de bază ;

b) perfecționarea profesională 
a cadrelor de conducere și 
tehnioo-administrative de spe
cialitate (directori, șefi de servi
ciu, contabili, planificatori, ingi
neri și tehnicieni), atit a celor 
existenți. cit și a celor formați 
prin Centru, precum și a cadre
lor operative cu nivel superior 
și mediu (tehnicieni și instruc
tori) ;

c) efectuarea de studii, cerce
tări și experimentări, in vede
rea introducerii tehnicii noi in 
activitatea turistică, a organiză
rii și raționalizării procesului de 
deservire turistică, a valorifică
rii patrimoniului turistic națio
nal.

Cursurile pentru formarea 
profesională, precum și cele 
pentru perfecționarea cadrelor 
de conducere prevăzute a se 
realiza in anul de invățămint 
1970/1971 se vor desfășura pe 
baza programelor tip elaborate 
de Biroul Internațional al Mun
cii și Uniunea Internațională a 
Organismelor Oficiale de Tu
rism. In cadrul Centrului vor 
funcționa peste 40 de cursuri, la 
care vor expune prelegeri spe
cialiști români și străini, puși la 
dispoziție de B.I.M. și U.I.O.O.T. 
Pină la începutul viitorului se
zon turistic vor fi școlarizate 
2 500 de cadre. Cursurile se vor 
desfășura inițial in complexele 
O.N.T. de la Sinaia, Posada și 
Snagov — Centrul urmind ca in 
scurt timp să-și realizeze o 
bază materială proprie (hotel- 
.restaurant-școală etc.) specifică 
unei atari activități. „Avem

ARTA DE A VALORIFICA
PRODUSELE MEȘTE

ȘUGURILOR POPULARE 
însemnări pe marginea expoziției anuale de artă populară 

ți artizanat „Mamaia 70"
La hotelul „Perla" din Ma

maia Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești a 
deschis recent tradiționala ex
poziție anuală de contractări 
pentru producția de ai tâ popu
lară și meșteșuguri artistice. E- 
talindu-și produsele proprii, 
UCECOM a procedat la or
ganizarea unui adevărat „Tîrg 
de artizanat" la care pentru 
puma dată au fost invitați di
feriți parteneri străini din An
glia, Franța, Olanda, Japonia, 
Italia, Norvegia etc., interesați 
in comerțul de artă populară și 
artizanat Opiniile generale a’e 
contractanților privind produ
sele au fost favorabile mai ales 
că la aceste tranzacții partene
rii au reușit să consulte direct 
produsele achiziționate in alți 
ani numai după albume și cata
loage. Acum, s-a realizat un 
considerabil volum de cereri la 
export atrăgind în mod deose
bit atenția ceramica, feronieria, 
broderiile și țesăturile, luciă- 
riie din lemn și confecțiile mo
derne inspirate din arta popu
lară ; o garnitură de confecții, 
de acest lei, prezentată la sa
lonul „Inter-schic“ din Berlin 
a primit diploma de onoare pen
tru măiestria artistică și foarte 
multe oferte contractuale din 
partea unor case de mode din 
lume.

Cele 10 000 de obiecte de artă 
populară și artizanat prezente în 
această expoziție anuală pro
vin din 30 de renumite centre 
meșteșugărești, unele cu o pro
ducție înfloritoare (Tismana, 
Topoloveni, Breaza, Sibiu, Bra
șov, Cluj, Suceava, Maramureș, 
Tg. Neamț' altele, revitalizate 
recent (Oboga, Vama, Nicula, 
Avrig, Vadul Grisului, Rădăuți). 
Produsele, se vede clar, poartă 
în totalitate girul autenticității 
fiind solicitate meșterilor de 
către oameni de specialitate. 
Constatăm cu satisfacție că a- 
cum a fost introdusă în circui
tul comercial producția unor 
vechj meșteșuguri ; obiecte cas
nice din aramă ciocănită, po
doabe din metale semiprețioase-, 
lucrături avind ca materie pri
mă trestia, papura și pănușele 
de porumb, cojoacele din zonele 
Olteniei Bihorului și Făgărașu
lui, sumanele din Sighet și Bu
covina din aba. albă, neagră și 
săină, cea, razate cu găitane și 
croite răsfrînt după o tehnică 
specifică ce dă mult pitoresc a- 
cestor confecții. Nu a fost pe 
deplin valorificat meșteșugul 
blănurilor și nu se confecțio
nează incâ de către nici un cen
tru meșteșugăresc broboadele și

convingerea — ne-a declarat to
varășul ALEXANDRU SOBARU, 
președintele O.N.T., — că în
acest mod am pus piatra funda
mentală pentru înscrierea turis
mului românesc în circuitul 
înalt și exigent al turismului in
ternațional". C '

I. A.

In cinstea aniversării 
partidului

în cinstea aniversării semi
centenarului creării P.C.R., Co
mitetul județean Bihor al U.T.C. 
a organizat concursul : „50 de 
ani de luptă și muncă pentru 
construirea societății socialiste 
în România" care solicită tine
rilor participanți cunoștințe pri
vind lupta partidului in ilegali
tate, biografia unor eroi căzuți 
pentru cauza partidului, precum 
și cunoașterea realizărilor ulti
mului sfert de veac.

O altă manifestare, un con
curs, gen „Cine știe, cîștigă" are 
ca temă „Semicentenarul luptei 
P.C.R. pentru progres și civili
zație". Aș mai aminti, printre 
Inițiative, crearea la nivelul co
mitetului județean a unui corp 
de ghizi care vor Însoți vizita
torii la locurile istorice, casele 
și plăcile memoriale din munici
piul Oradea și județul Bihor.

VALENTIN BUZLEA

Universitatea populară 
de muzică

Sub patronajul Uniunii Com
pozitorilor s-a deschis la Casa 
de Cultură a Sectorului 4 a Ca
pitalei o Universitate Populară 
de Muzică care se va desfășura 
pe baza următoarelor cursuri : 
„Orașele Muzicii", „Călătorie 
muzicală în timp", „Intîlnire cu 
muzica românească". „Opera 
de-a lungul veacurilor".

Rectorul Universității este 
profesorul Zeno Vancea, vice
președinte al Uniunii Compozi
torilor.

I. S.

lată cum „excepția" în
tărește regula !

Toamnă, burniță, așa că nu ne 
așteptăm să întîlnim animație în 
curtea studioului din Buftea. Și 
înăuntru este liniște. Indicatoarele 
de pe culoar ne lămuresc că nu se 
filmează pe nici un platou. Totuși, 
în spatele unei uși se aude un 
zumzet; este barul. Actori, cas
cadori, figuranți beau cafea stau 
la taclale. Puțin mai departe, din 
vestiarul echipelor de iluminare, 
îndemnuri și exclamații care a- 
mintesc de stadioane; se joacă 
fotbal de masă cu banul. Sint 
băieții care lucrează la „Aștepta
rea0. film în regia lui Serb an 
Creangă. Partidele au început în 
zori și se vor termina odată cu 
ora de plecare. Nu avem dreptul 
să ne mirăm : motitul pentru care 
nu se filmează e simplu : realiza
torii au nevoie de o zi însorită 
pentru a trage ultimele cadre. Fil
mările au început în iulie și e nor
mal ca vara să se tragă scene de 
interior sau de noapte, iar în oc
tombrie să se aștepte pînă vine

cașmlrurile populare — prac
tice, acum la modă. Chiar și cu 
aceste citeva excepții expoziția 
s-a constituit într-un adevărat 
tezaur de artă populară, dove
dind că UCECOM, față de 
acum cîțiva ani, a înțeles pe de
plin cum trebuie valorificată 
„industrial" o bogată tradiție. 
Totuși o expoziție de contrac
tări rămîne in principiu mai 
mult o promisiune. Este posibil 
ca obiectele etalate aici să a- 
pară în rafturile magazinelor 
specializate, în anul acesta, 
peste doi ani sau niciodată, In 
funcție de priceperea și capaci
tatea de recepție a merceologi
lor achizitori.

Schimbarea radicală petrecu
tă la UCECOM în rețeaua de 
producție a artizanatului este 
mai greu de constatat în re
țeaua de desfacere care, ase
meni vaselor comunicante, ar 
trebui să reflecte fidel pe cea 
dinții Ștandurile și depozitele 
magazinelor mai conservă încă 
o serie de produse învechite, a- 
logene, care își așteaptă, zadar
nic, de cîțiva ani clienții... Per
sistența acestor obiecte prăfuite 
se explică prin faptul că mer
ceologii unor centre comerciale, 
fără să verifice gustul și pre
ferința publicului, achiziționea
ză în continuare „podoabe popu
lare" a la Brutaărescu.

Tot la Mamaia, alături, în ho
telul Parc, în competiție directă 
au apărut alți producători de 
artizanat : Centrocoopul, indus
triile locale și cooperativele a- 
gricole de producție. Perne pic
tate pe naylon, tablouri dese
nate cu scene cinegetice trase Ia 
straif, bibelouri zoomorfe, tur
nate din plastic etc., etc., o de
monstrație involuntară a ceea 
ce nu trebuie să se producă. 
Un ștand al meșteșugurilor cor
cite. practicate cu diletantism, 
în special de industriile locale 
și Centrocoop, cu meșteri anga
jați să lucreze „după ureche" 
fiindcă niciodată nu au moște
nit canoanele meșteșugului.

De ce mai este nevoie a- 
eum. cînd, după cîțiva ani de 
eforturi, fenomenul contraface
ri’ produselor de artă populară 
începuse să fie eradicat, să co- 
vîrșim iarăși piața și casele oa
menilor cu „suveniruri" a la 
Brumarescu ?

La Mamaia au fost organizate 
așadar două expoziții de con
tractări : li s-a spus, impropriu, 
„paralele" dar prin obiectivul 
lor sint Ia antipozi. Achizitorii 
ar trebui să știe să aleagă 1

ION MARCOVICI 

soarele. Dacă nu vine treaba lull 
Nu pierdem nimic. Se aruncă la 
foc ultimele pagini din scenariu 
și se trimite filmul la montaj.

Poate că nu ne-ar fi șocat modul 
acesta de a face „un film", dar 
în aceeași zl un alt regizor se 
plîngea că nu are muncitori la 
iluminare deși cei de la „Aștep
tarea" jucau fotbal cu banul ca 
să treacă timpul mal repede. Alt 
film stă pe loc pentru că nu are 
echipa completă. „Eroii de la Buf
tea" repurtează însă cu acest pri
lej o originală performantă : este 
poate unicul caz cînd străvechiul 
proverb, „Fă-ți iarna car și vara 
sanie", nu se adeverește. Din pă
cate excepția nu face decît să în
tărească regula.

AL. VĂDUVĂ

Cibernetica și medicina
Con'* *orbir«  cu prof. univ. dr. 

ing. Ed. Nicolau

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Micii meșteri mari — emisiune 
de construcții tehnice pentru pio
nieri și școlari a 18,30 Cabinetul 
economic TV. Dezvoltarea terito
rială a forțelor de producție — 
obiect al planificării de perspec
tivă • 19,10 Transmisiune directă 
de la tragerea concursului Prono- 
expres nr. 46 • 19.20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Telecinemateca : „Agent 
secret" — ecranizare după roma
nul Iul Graham Greene • 22,00
Cadran internațional • 22,45
Bucuriile muzicii • ,23,05 Tele
jurnalul de noapte

mată de către cadrele didactice 
de specialitate și susținută de 
elevi este aceea a organizării 
practicii comasate în anul V. Cu 
cinci zile pe săptămînă, cu o zi 
obligatorie de școală. Tovarășul 
profesor Gavrilă Ion, directorul 
L.I.C.M.—Brașov ne spunea :

„Prin organizarea practicii co
masate a anului V în trimestrul 
I — între terminarea cursurilor 
anului IV (15 iunie) și reluarea 
lor (ianuarie anul următor) sînt 
7 luni în care elevii pierd cu 
desăvîrșire contactul cu școala, 
tocmai în perioada cînd ei tre
buie să pregătească și bacalau
reatul și eventual examenul de 
intrare în facultate. în această 
perioadă prin alternarea învăță- 
mîntului cu practica sau măcar 
printr-o singură zi de școală pe 
săptămînă s-ar putea lămuri și 
unele neclarități, lucrări neînțe
lese de elevi în procesul com
plex de Droducție la care parti
cipă

Tovarășul Lucian Olteanu de 
la Biroul personal învățămint 
al Uzinelor Timpuri Noi susține 
ideea introducerii stagiaturii, 
după absolvire, perioadă desti
nată adaptării tînărului la speci
ficul locului de muncă. însăși 
practica de la începutul anului V 
ar trebui nrivită ca atare, înre
gistrată de uzină pe statul de 
funcțiuni — examenul de la în
cheierea perioadei de practică sâ 
fie echivalent cu un examen de 
concurs pentru ocuparea postu
lui respectiv, terminarea cursu
rilor liceale (anul V) să se efec
tueze paralel cu angajarea in 
producție

Desigur unele lipsuri și ne
clarități sînt inerente oricâr ri 
început de d "m. dar sarcina 
analizei lor obiectbe. stud:.;I 
științific aorofundat al tuturor 
aspectelor, urmărirea rezultate
lor obținut" d« aceas'ă ori—.4 
promoție în procesul de produc
ție, reconsiderarea unor lucruri 
ce se arată a fi deficita-e de ce 
acum, revine atît Ministe-j 
Invățămîntului. ea organ central 
de coordonare, eît și fiecărei 
departament In narte. Roadele 
acestei analize științifice speră— 
să se concretizeze în viitoare’e 
măsuri de organizare a ora-tx-i: 
elevilor din liceele industriale.

între 11—13 noiembrie va a- 
vea loc la București o importan
tă manifestare științifică — sim
pozionul „Cibernetica în biolo
gie și medicină". Despre semni
ficațiile acestei reuniuni știin
țifice ne-a vorbit prof. univ. dr. 
ing. Edmond Nicolau, membru 
în Comitetul de organizare.

— Ceea ce caracterizează a- 
cest simpozion este atîț varie
tatea temelor cit și seriozitatea 
eu care cercetătorii abordează 
problemele. în cadrul lucrărilor 
vor fi dezbătute două teme de 
mare actualitate „Cibernetica 
factor de cunoaștere a fenome
nelor biologice : Modelarea fe
nomenelor biologice de reglare" 
— „Interpretarea cibernetică. a 
stărilor patologice umane*.  Sint 
prevăzute a fi comunicate 31 de 
lucrări ale ciberneticienilor ro
mâni și străini. Ca o recunoaș
tere de care se bucură școala 
românească de cibernetică biolo
gică și medicală participă spe
cialiști din diferite țări, ca 
U.R.S.S., Belgia, Franța, R.F.G, 
Israel, Olanda etc.

Dintre participanții străini a- 
mintesc prezența profesorului 
Aldo Masturzo președintele so
cietății internaționale de ciber
netică medicală, de asemenea, 
este bine cunoscut specialiștilor 
numele cercetătoarei sovietice 
N. I. Moiseeva — care va pre-
zenta o comunicare privind „In
terpretarea electrogramelor en- 
ccfalului uman", de asemenea, 
E. Iluant (Franța) care va pre
zenta comunicarea „Relațiile ci
bernetice. baze ale integrării 
ansamblurilor in biologie" etc.

H. L.

„Ateneul Tineretului" a- 
nunță, pentru luna noiem
brie a.c.. deschiderea urmă
toarelor cercuri :

Stenografie și limba en
gleză ;

Cerc de pictură, desen și 
istoria artei (11 noiembrie, 
orele 17) ;

Redeschiderea Cafenelei li
terare (IC noiembrie, orele 
19) :

Sculptură și ceramică (17 
noiembrie, orele 10) :

Cerc de balet pentru copii 
(17 noiembrie, orele 17).:

Muzică ușoară (17 noiem
brie. orele 17). Se pregătesc 
participanții la viitoarele 
concursuri „Steaua fără 
nume" ;

Cosmetică medicală (18 no
iembrie, orele 18).

Toate aceste cercuri vor fi 
conduse de cadre cu pregă
tire superioară.

FESTIVALUL FILMULUI INDIAN 
la cinematograful Capitol din Capitală

Prin târguri și cîmpii 
regia : Tapan Sinha

Spectacolele au loc Za orele 18,30 fi 21.

— Cum de-ți merge așa din plin ?

— M-am tratat cu CARTOFIN !

CARTOFIN — praf antigerminativ 

care împiedică încolțirea cartofilor în timpul 

iernii.

Cutia de 100 gr. — 2,60 lei.

Dicționar agricol în opt 
limbi

Așteptat cu deosebit interes 
de către specialiștii tuturor ra
murilor agricole „Dicționarul a- 
gricol In opt limbi" este prezent 
de citeva zile în librăriile de 
specialitate din țară.

Această lucrare constituie re
zultatul unei îndelungate cola
borări între oamenii de știință 
din țara noastră și a unor per
sonalități din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. Dicționarul cuprinde 
peste 25 700 de termeni din toate 
ramurile producției și ale știin
țelor agricole și silvice glosați 
în limba rusă, bulgară, polonă, 
cehă, maghiară, germană, en
gleză și română. Astfel, prin a- 
pariția acestei lucrări se asi
gură traducerea operativă a 
oricăror lucrări științifice sau 
de popularizare a broșurilor și 
a diferitelor materiale metodice 
din vastul domeniu al științelor 
agricole. Ținînd seama de îap- 
tul că în publicațiile de specia
litate se întilnesc mu?,i termeni 
din domeniul meteorologiei și 
climatologiei, botanicii, zoolo
giei, microbiologiei, statisticii 
matematice și altor științe în
rudite, în dicționar au fost in
cluși cei mai importanți termeni 
de acest fel ceea ce va ușura 
în mod simțitor consultarea li
teraturii de specialitate. Dicțio
narul a fost astfel alcătuit Incit 
cu ajutorul lui să se asigure po
sibilitatea traducerii dintr-o 
limbă in altă limbă sau simul
tan în mai multe limbi. Dic
ționarul mai cuprinde, în lim
ba latină, denumirile de plan

OAMENI DESTOINICI
(Urmare din pag. I)

b) capacitate de a conduce și 
de a instrui; c) examen psiho- 
tehnic. Obținerea unui rezul
tat pozitiv la toate cele trei 
probe, inclusiv la unul din 
cele patru subiecte ale probei 
de la punctul „a" a fost obli
gatorie pentru participarea la 
concurs. Specificăm, de aseme
nea, că, ia rezultate egale, 
prioritatea a fost determinată 
de rezultatul obținut la exa
menul psinotehnic. Procedind 
astfel noi avem certitudinea 
că am asigurat pentru lami
norul de benzi la rece. cadre 
de conducere capabile să-și în
deplinească sarcinile dificile.

Pe aceeași linie, să specifi
căm aici că au fost, de aseme
nea. testați și cei ce vor de
servi posturile cheie din ca
drul procesului de producție : 
operatori la cajele de lamina
re. tehnologi, macaragii pe 
poduri rulante, dispecerii din 
sălile de comandă. Aceasta o- 
feră o altă serie de garanții că 
în momentul trecerii pe pro
ducție a laminorului de benzi 
la rece se vor Întruni condi- 

te, animale, microorganis
me și maladiile animalelor. A- 
pariția în condiții grafice deo
sebite face ca acest dicționar, în 
două volume, să marcheze un 
adevărat eveniment editorial.

i I
I Informatica <
I ■ î

Institutul Central 
de Informatică

Printr-o hotărire a Consiliu
lui de Miniștri s-a înființat 
Institutul Central de Informa
tică, sub îndrumarea și con
trolul Secretariatului permanent 
al Comisiei guvernamentale pen
tru dotarea cu echipament de 
calcul și automatizarea prelu
crării datelor.

Institutul are ca obiect stu
dierea cadrului general și pro
iectarea sistemului național in
formatic ; proiectarea și pune
rea în funcțiune a sistemelor in
formatice pentru diferite do
menii de activitate, precum și 
a centrelor de calcul ; elabora
rea de programe de calcul și 
prelucrarea automată a datelor ; 
organizarea bibliotecii naționale 
de programe, modele și machete 
de fișiere : efectuarea de studii, 
cercetări științifice, experimen
tări in vederea îmbunătățirii 
metodelor, procedeelor și tehni
cilor de prelucrare automată a 
datelor ; urmărirea și îndruma
rea introducerii de noi echipa
mente de calcul etc.

Pentru realizarea sarcinilor 
oe-i revin, Institutul Central de 
Informatică va colabora cu cen
trele de calcul teritoriale, uzi
nale și departamentale, cu insti
tute de cercetări și proiectări, 
precum și cu instituții de învă- 
țămînt. De asemenea, va coo
pera cu institute și organizații 
similare din străinătate.

(Agerpres)

țiile necesare unei bune des
fășurări a activității. Merită, 
de asemenea, menționat și 
faptul că toți muncitorii nou
lui laminor au fost selecțio
nați : toți sînt absolvenți ai 
școlii generale. Dintre a- 
ceștia. 60 la sută sînt ca
lificați prin școli profesio
nale, iar ceilalți prin cursuri 
de calificare. înainte de an
gajare. după cum ne informa 
maistrul Teofil Maglaș, secre
tarul organizației de partid, 
f ecare a susținut un examen 
scris și oral.

Și tr.că un amănunt semni
ficativ : cei 70 de tehnologi 
care vor lucra în cadrul la
minorului de benzi la rece 
sint în același timp și lami
natori și lăcătuși.

— Buna stăpinire a două 
meserii în cazul acesta este 
neapărat necesară, ne declara 
maistrul Teofil Maglaș. Cum 
întregul proces tehnologic este 
automatizat, cum utilajele sînt 
de o mare sensibilitate, cei ce 
le deservesc, pentru a deține 
un randament ridicat, trebuie 
să fie nu numai buni lami
natori ci și lăcătuși de nă
dejde. Ei au menirea de a ur
mări și a asigura o funcționare 
perfectă a utilajelor. Parame
trii procesului tehnologic sint 
stabiliți de mașina electronică.

Pînă la intrarea în func
țiune a laminorului de benzi 
la rece mai este puțin timp. 
Colectivul care-1 va deservi 
(tînăr, media de vîrstă — 28 
de ani) este pregătit să-și pună 
în valoare capacitatea, ener
gia de care dispune.

).
(Urmare din pag. 1)

în al doilea rfnd nesiguranța 
este generată de modul în care 
se desfășoară practica comasată 
pe întinderea Întregului trimes
tru I al ultimului an al liceelor 
industriale, practică In cadrul 
căreia ar fi fost necesar — și 
elevii resimt cu tărie lucrul a- 
cesta — să lucreze independent 
și cu răspundere materială în- 
tr-unul din sectoarele unde pro
babil vor fi repartizați după ab
solvire.

Discutînd In amănunțime mo
tivele de nesiguranță am ajuns 
la organizarea perioadei de 
practică comasată. In primul 
rînd neclară — și de aici o 
sunță de neajunsuri — este pro
blema structurii organizatorice 
și a delimitării sferelor de răs
pundere între uzină și școală 
pentru această perioadă. De pil
dă, la uzinele Timpuri Noi, ca și 
la Electroaparataj, între școală 
și întreprindere s-a încheiat o 
minută în care se prevede roti
rea elevilor practicanți în sec
ții. Apoi elevii au intrat pe 
poarta uzinelor și de aici a în
ceput imperiul intimplărilor șl 
al bunăvoinței personale a fie
cărui maistru sau șef de secție. 
„Școala nu are în schemă nici 
un cadru didactic sau tehnician 
afectat îndrumării sau controlu
lui practicii comasate a elevilor 
din anul V“ ne spune tov. ingi
ner Păntu Mihai, dirigintele a- 
nului V al L.I.C.M. grupul șco
lar „23 August". Deci controlul 
practicii rămîne o îndatorire a 
dirigintelui. In cazul de față di
rigintele este inginer, se priced 
pe, se ocupă cu dragoste de 
elevii săi, ține un contact per
manent cu fabrica, dar numai 
tn limita timpului său liber.

Ca sistem, nu ne mulțumește 
rezolvarea problemei așa cum 
nu-i mulțumește de fapt nici 
pe elevi.

Adresîndu-le elevilor de anul 
V din liceele amintite întreba
rea : Cum s-a ocupat întreprin
derea și școala de practica în 
producție, răspunsurile obținute 
dezvăluie o stare de lucruri în
grijorătoare. Ne permitem să 
reproducem citeva :

Elevyl Z. Liceul industrial

...A ÎNCERCAT SA-ȘI 
PIARDĂ URMA. La 31 oc
tombrie, escaladînd un geam 
Ia locuința lui O.C. din co
muna Petru Rareș, jud. Bis- 
trița-Năsăud, un necunoscut 
a furat circa 40 de obiecte 
de îmbrăcăminte după care 
a dispărut. In urma investi
gațiilor efectuate cu opera
tivitate de specialiștii ser
viciului judiciar s-a stabilit 
că autorul furtului este Cor
nel Rostaș (28 ani) recidivist, 
condamnat de încă 6 ori pînă 
astăzi pentru infracțiuni a- 
semănătoare. Deși el a în
cercat să-și piardă urma, 
vînzînd obiectele furate și 
trecînd din localitate în lo
calitate, după numai citeva 
zile a fost arestat la Cluj.

...MANEVRE CUSUTE CU 
AȚA ALBA. A fost reținută 
Aurica Pirvu (27 ani) gestio
nară la magazinul de merce- 
rie-galanterie al cooperati
vei de consum din Filiași. Ea 
își făcuse un obicei din sus
tragerea banilor încasați de 
la cumpărători. Știind că 
are o lipsă în gestiune și bă
nuind o apropiată revizie a 
încercat să acopere delapi
darea mărind prețurile de 
vînzare. în același timp, a- 
tunci cînd a trebuit să pre
dea magazinul unei noi ges
tionare a încercat s-o păcă

lească pe aceasta „strecu- 
rîndu-i" o lipsă de 10 589 lei. 
De data aceasta nu i-a mers, 
dar ancheta a constatat că in 
1967, în împrejurări asemă
nătoare, și-a înșelat o colegă 
cu 26 000 lei, cea în cauză 
fiind acum anchetată de 
procuratură pentru negli
jență m serviciu.

...PASIUNEA VOLANU
LUI. Pe strada Oașului, din 
Cluj, a fost găsit oprit în
tr-un pom de pe trotuar un 
Opel Record cu nr. 011162 B, 
grav avariat. Cercetările e- 
fectuate imediat au arătat că 
el aparținea unui cetățean 
din Oradea care l-a încre
dințat lui L. M. din Cluj 
pentru reparații. După pro
bă, L. M. l-a parcat pe stra
da Mangalia de unde a fost 
furat de Titus Stelian Goga 
(23 ani) din Cluj, Piața Mi
hai Viteazul 11. Tot o aseme
nea „pasiune a volanului" 
l-a du« in arestul miliției și 
pe Costel Poponea (17 ani) 
din Iași, B-dul Republicii 43. 
Aflat in stare de ebrietate el 
a furat un camion și a în
ceput să gonească pe stră
zile orașului pină s-a oprit 
intr-un stilp de telegraf. 
După care a fugit. Inutil 
insă * a fost imediat identifi
cat și reținut.

...ARGUMENTE. La 21 sep
tembrie, in timpul unei seri 
de dans desfășurată in 
curtea școlii tehnice sanitare 
din Brăila, a izbucnit o 
ceartă în care a fost impli
cat și A.C. în cursul discu
ției unul din participanți a 
scos un cuțit cu care l-a lo
vit pe AC. în dreptul inimii 
provocindu-i o leziune in 
miocard. A.C. a putut fi sal
vat în extremis de către 
chirurgi. Atacatorul lui, ne
cunoscut, dispăruse imediat. 
Cu toate acestea tenacitatea 
anchetatorilor s-a dovedit 
rodnică : el a fost identificat 
in persoana lui Costache Pe
trescu, din strada Pontonieri 
18, în virstă de 22 ani, fără 
nici o ocupație. C. P. a fost 
arestat și inculpat pentru 
tentativă de omor. Inimitabilul Alberto Sordi, prota gonistul filmului „Medicul de la 

asigurări”

Brașov : — „Din partea școlii 
preocuparea pentru practica 
noastră a fost foarte slabă. Am 
pierdut zile de practică din 
cauză că nu aveam loc de prac
tică. întreprinderea s-a ocupat și 
mai puțin de noi, spre exemplu, 
un tovarăș inginer a refuzat să 
ne explice o schemă motivînd că 
nu este plătit pentru acest lucru, 
întreprinderea s-a ocupat de 
prezența noastră dar nu s-a 
interesat de activitatea noastră 
de loc. Am fost la serviciile de 
proiectări ale uzinelor Rulmen
tul și Tractorul. La Rulmentul 
nu era nici un specialist desem
nat să ne dea explicații. Noi pri
meam scheme electrice de ma

Practica elevilor din 
liceele industriale

șini pentru a Ie studia. Explica
ții am primit în urma atitudinii 
binevoitoare ale muncitorilor 
din secție".

Elevul N. C. — Liceul Indus
trial de mașini nr. 2 Constanța. 
— In mod deosebit nici școala și 
nici conducerea uzinei nu s-a 
ocupat de practica noastră ținîn- 
du-se doar prezența. Am execu
tat lucrări pe care le pot executa 
și muncitorii necalificați (ex. : 
montarea unor șuruburi). O 
practică foarte interesantă și 
instructivă am făcut la secțiile 
de proiectare unde am lucrat 
ca desenatori".

Se desprinde din răspunsurile 
elevilor faptul că nu au primit 
instruirea practică necesară 
exercitării concrete a meseriei la 
o mașină, unealtă sau alta nici 
măcar la nivelul școlii profesio
nale sau uceniciei la locul de 
muncă. Unanim — ouvîntul ÎI 
repetăm spre regretul nostru — 
elevii afirmă că mînuirea mași
nilor unelte nu le-a fost încre-

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA rulează la Patria 
(orele 9, 12,45; 16,30; 20,15). Melodia 
(orele 9; 12 30 16. 19.45). Modern
(orele 9, 12,30. 16.30, 20).

PRIN TIRGURI ȘI CIMPII 
(Zilele filmului indian) : rulează 
la Capitol (orele 18,30; 21).

KING KONG EVADEAZĂ : ru. 
lează la Luceafărul (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18 30; 21).

CICLUL DE FILME „CAPA ȘI 
SPADA" : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30), 
Flamura (orele 9; 11 15: 13.30; 16; 
18,15; 20 30).

CĂLUGĂRITĂ DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9: 11.15: 
13 30; 16; 18,30; 21), Sala Palatului 
(ora 17,15).

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21),
Favorit (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18 15; 20,30}, Feroviar (orele 9:
11.15: 13,30; 16; 18.15: 20,30).

MĂSURĂ RISCULUI rulează 
la Central (orele 9: 11.15; 13.30: 16; 
18.15; 20.30).

HIBERNATUS : rulează la Vic
toria (orele 9; 11 15; 13.30: 16; 18.30; 
20,45), Drumul Sării (orele 15.30: 
17.45: 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Lumina (orele 9—15.30 In 
continuare : 18.15. 20.45) Grlvlta
(orele 9.30. 11.30, 16; 18,15: 20.30). 
Gloria (orele 9: 11,15; 13 30: 16: 
18.15: 20.30).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16: 
18.45: 20.30) Bucegi (orele 10; 16; 
18.15; 20.30). Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 14 45: 18.15: 20.30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri’ 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PATRICIA ȘI MUZICA : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
(7.45; 20), Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

CANARUL ȘI VISCOLUL I ru
lează la Buzeștl (ora 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Buzești (or°le 14; 17).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Dacia (orele 
8.45—20.30 în continuare).

AURUL : rulează la Unirea fo
ra 14,30).

MAYERLING t rulează Ia Unirea 
(ambele serii) : (orele 16; 19.15). 
Popular (orele 15,30: 19).

DEGETUL DE FIER • rulează la 
Ferentari (orele 15 30; 18; 20,30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Gluleștl (orele 10; 15.30; 18: 20 15), 
Volga (orele 9.30: 11.30; 13,30; 16; 
18.30; 20,30).

PĂSĂRILE : rulează la Cotro- 
cen! (orele 15,30; 17.45: 20,15).

PETRECEREA : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII I rulează la 
Floreasca (orele 15.30: 18: 20 30). 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

COMEDIANȚn : rulează la Vii
torul (orele 16; 19).

SENTINȚA : rulează la Miorița 
(orele 10; 13,15; 15; 17.30; 30).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18; 30,15).

HAIDUCII : rulează Ia Munca 
(orele 16: 1». 30).

dlnțată pe tot parcursul celor 
cinci ani de școlarizare.

Cităm : „Practica pe care am 
făcut-o în acești cinci ani s-a 
rezumat la faptul că intram . în 
uzină unde priveam pur și sim
plu la muncitori cum lucrează". 
(L. — L.I.C.M. grupul școlar 
„23 August") — „In toți acești 
ani de practică ni s-a vorbit de 
toate mașinile din uzină însă 
fără a fi pregătiți corespunzător 
la o mașină (ex. strung) pentru 
ca atunci cînd vom fi puși în si
tuația să lucrăm efectiv să nu 
reușim decît să-i dăm drumul și 
să nu știm nici să fixăm un cu
țit. In situația asta, chiar ca teh
nician aș fi pus în dificultate

cînd ar trebui să îndrum un 
muncitor". (C. — L.I.C.M. grupul 
școlar „23 August").

Sintetizînd, ni se par deosebit 
de interesante citeva din opi
niile înregistrate. Bunăoară, 
maiștri cu experiență din Uzi
nele Timpuri Noi văd soluționa
rea problemei practicii profesio
nale a anilor I și II similar cu 
aceea a practicii efectuate de 
către elevii de la cursurile de 
calificare la locul de mun
că. După doi ani elevul li
ceului industrial ar putea da 
primul examen de calificare 
și continua studiile. Legea 
prevede posibilitatea angajă
rii în funcție de maistru nu
mai după trei ani de califica
re. Desigur adoptarea unei ase
menea idei cere restructurarea 
totală a programelor de prac
tică, dar credem că merită in
teres din partea organelor de 
conducere însărcinate cu rezol
varea acestor probleme.

O altă opinie frecvent expri

AMBUSCADA : rulează te F'.acg- 
ra (orele 16; 18; 30).

CADAVRUL VIU : rulează te 
Arta (orele 15.30, 19).

AȘTEAPTĂ FINA SE ÎNTUNE
CĂ . rulează 1a Vitan (orele 15.30; 
18; 20,15).

GREȘEALA REGELUI : rulează 
la Rahova (orele 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE . rulează 'la Progresul 
(orele 15.30; 18. 20 15).

IMPOSTORII rulează 1a Crln- 
gași (orele 15,30; 18; 20,15).

HEI. TU ! rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18. 20 15).

DANSEZ CU TINE : rulează 1a 
Cinemateca — Union (orele 10; 12; 
1415) ; MASCARADA (orele 16.30; 
1845) ; MEDALION CHARLES 
CHAPLIN (ora 21).

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : SECRETUL LUI MARCO 
POLO — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L Caragiale" (Sala Stu
dio) : CASTILIANA — ora 20 ; 
Teatrul .Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE - ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul Mic : DON JUAN 
MOARE CA TOȚI CEILALȚI — 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) ; SUS PE ACO
PERIȘ... IN SAC — ora 19.30 : 
(Sala Studio) ; CERCUL MOF.ȚII
— ora 20 ; Teatrul Giulești : A- 
CEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — ora 
19.30 ; Teatrul ,Ion Vasllescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : MATEIAȘ 
GlSCARUL — ora 9.30 ; Teatrul
.Țăndărică" (Cal. Victoriei) : O 

POVESTE CU CINTEC — ora 17 ; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 15 ; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30 : (Cal. Vie. 
tortei) : LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS — ora 19.30 ; 
Circul Globus : STAR CIRCUS ’70
— ora 19,30.
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DINEU OFICIAL

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Wladyslaw Gomulka

Stimate tovarSșe Gomulka. 
Stimate tovarășe Cyrankie

wicz,
Onorați oaspeți,

Este o deosebită plăcere să 
vă avem în mijlocul nostru în 
această seară și să vă adresez, 
in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist 'Ro
mân, al Consiliului de Stat și 
al guvernului Republicii Socia
liste România, al întregului 
nostru popor, un cald salut to
vărășesc. Manifestările de sim
patie și cordialitate cu care 
populația Bucureștiului v-a în- 
tîmpinat astăzi, dragi oaspeți, 
sint o vie expresie a sentimen
telor de prietenie și stimă re
ciprocă ce leagă popoarele ro
mân și polonez, o ilustrare a 
năzuinței țărilor noastre so
cialiste de a consolida conti
nuu colaborarea lor multila
terală.

Sîntem bucuroși să consta
tăm și cu această ocazie că re
lațiile dintre România și Po
lonia — cu tradiții îndelunga
te în trecutul celor două țări, 
și care au ca fundament du
rabil comunitatea orînduirii 
social-politice, a aspirațiilor și 
țelurilor fundamentale, lupta 
pentru triumful socialismului 
și păcii — cunosc o largă dez
voltare pe plan politic, econo
mic, științific și cultural, în 
folosul și interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei ce
lor ce muncesc de pretutin
deni.

Poporul nostru este angajat 
cu toate forțele în vastul pro
gram de dezvoltare a forțelor 
de producție, a științei și cul
turii, de construire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, trasat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, Veți-avea.prilejul, sti
mați oaspeți, ca în timpul vi
zitei dumneavoastră, întîlnin- 
du-vă cu oameni ai muncii din 
țara noastră, să cunoașteți 
preocupările și munca lor, 
prefacerile înnoitoare care au 
loc în România, în modul de 
trai al maselor populare.

In țara noastră sint cunos
cute și se bucură de prețuire, 
realizările importante dobîn- 
dite de poporul polonez, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Unit Polonez, în făuri
rea unei economii moderne, în 
creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, în edifica
rea noii orînduiri socialiste.

Succesele pe care le obțin 
popoarele noastre în înflorirea 
patriilor lor reprezintă o con
tribuție importantă la întări
rea sistemului mondial socia
list, Ia cauza generală a păcii 
și progresului în lumea con
temporană.

Totodată, dezvoltarea dina
mică a economiei țărilor noas
tre, progresele înregistrate în 
industrie și în celelalte dome
nii de activitate au permis di
versificarea schimburilor și 
extinderea colaborării și coo
perării în producție, în știin

Zeci de mii de cetățeni salută cu căldură fi entuziasm pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Wladyslaw Gomulka

ță și tehnică dintre România 
și Polonia. Fără îndoială că 
discuțiile pe care le vom 
purta vor oferi prilejul de 
a explora noi posibilități 
și de a iniția noi acțiuni 
în vederea intensificării cola
borării reciproc avantajoase 
româno-poloneze. O contribu
ție de cea mai mare importan
ță în evoluția de viitor a rela
țiilor multilaterale și a priete
niei dintre popoarele și țările 
noastre va aduce fără îndo
ială Tratatul de alianță și a- 
sistență mutuală pe care îl 
vom semna în aceste zile.

Preocuparea pentru întări
rea prieteniei și colaborării 
cu Polonia se înscrie în an
samblul politicii externe a 
țării noastre de dezvoltare a 
relațiilor frățești cu toate ță
rile socialiste. România dez
voltă colaborarea economică, 
politică, militară, tehnico-ști- 
ințifică și culturală cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu sta
tele participante la Tratatul 
de la Varșovia, cu toate țările 
socialiste, militează neobosit 
pentru întărirea coeziunii și 
unității sistemului socialist 
mondial.

Acționăm, în același timp, 
pentru lărgirea legăturilor cu 
toate țările lumii, fără deose
bire de orînduire social-poli- 
tică. La temelia relațiilor cu 
toate statele așezăm principiile 
independenței și suveranității 
naționale, a egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reci
proc.

Constatăm cu satisfacție că 
în viața politică europeană se 
dezvoltă curentul favorabil 
pregătirii și ținerii conferinței 
general-europene care ar pu
tea constitui un moment de 
seamă în procesul de întărire 
a securității și păcii pe conti
nent. ■

România, ca și celelalte țări 
iubitoare de pace, este profund 
interesată în înlăturarea foca- 
•relor de război existente azi 
în lume, precum și a tuturor 
surselor de încordare și ten
siune carfe exercită o influență 
negativă asupra atmosferei po
litice internaționale, pericli- 
tind interesele păcii.

In încheiere, aș dori, stimați 
oaspeți, să reafirm convinge
rea că vizita dumneavoastră 
în România va marca un mo
ment important în dezvoltarea 
relațiilor noastre prietenești, 
în promovarea colaborării și 
cooperării multilaterale ro
mâno-poloneze, în interesul 
celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Permiteți-mi să ridic paha
rul în sănătatea tovarășului 
Gomulka ; în sănătatea tova
rășului Cyrankiewicz; în să
nătatea tuturor oaspeților noș
tri ; pentru prietenia și cola
borarea multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre; pentru triumful cau
zei socialismului, păcii și prie
teniei între popoare!

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Stimată asistență,

Permiteți-mi să exprim mul
țumirile mele cordiale tovară
șului Ceaușescu pentru cuvin
tele prietenești adresate parti
dului, guvernului și poporului 
nostru, precum și Poloniei 
populare.

Am primit cu satisfacție in
vitația de a efectua o vizită în 
țara dumneavoastră, în cursul 
căreia vom semna noul Ti^tat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republi
ca Popoulară Polonă și Repu
blica Socialistă România.

Cei 20 de ani care s-au 
scurs de la încheierea primu
lui nostru Tratat de alianță 
au constituit o perioadă de 
mari succese în toate domenii
le vieții sociale, economice și 
culturale ale ambelor noastre 
țări, o perioadă de dezvoltare 
favorabilă a colaborării polono- 
române. în condițiile construc
ției socialiste, prietenia polo- 
no-română a găsit posibilități 
utile de dezvoltare și s-a 
transformat într-o directivă 
trainică a politicii partidelor și 
statelor noastre. Putem să con
statăm că colaborarea noastră 
în domeniul politic, economic, 
tehnico-științific și cultural 
aduce foloase reciproce și ser
vește bine intereselor ambelor 
popoare și țări.

Legăturile de cooperare 
multilaterală unesc, de aseme
nea, Polonia și România în 
cadrul statelor socialiste mem
bre ale C.A.E.R. Ritmul mereu 
crescînd de industrializare și 
modernizare a economiei și 
progresul tehnic care se dez
voltă în mod dinamic necesită 
perfecționarea și adîncirea for
melor colaborării reciproce. 
Colaborarea statelor socialiste 
în cadrul C.A.E.R. constituie o 
pirghie indispensabilă a creș
terii continue a forței lor eco
nomice și întăririi întregii co
munități socialiste.

Țările noastre, legate prin 
tratate de alianță și unite prin 
Tratatul de la Varșovia, duc o 
politică de întărire a păcii și 
securității pe continentul nos
tru. Constatăm cu satisfacție 
că această politică aduce în 
ultima perioadă rezultate vi
zibile în domeniul normalizării 
relațiilor europene. Nu încape 
nici o îndoială că, întărind uni
tatea țărilor socialiste pe baza 
principiilor internaționalismu
lui proletar și sporind forțele 
economice ale comunității

Au început convorbirile 
oficiale româno-poloneze
(Urmare din pag. I) 

P.M.U.P., Marian Renke, mem
bru supleant al C.C. al P.M.U.P., 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.M.U.P., Wladyslaw 
Napieraj, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

Cele două delegații s-au in
format reciproc asupra reali
zărilor dobîndite de Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Polonă în dezvol
tarea economiei, științei și 

noastre, vom obține noi succe
se în lupta împotriva imperia
lismului, vom crea o bază trai
nică pentru pacea în lumea în
treagă.

Sîntem convinși că, în cursul 
vizitei noastre în România, 
vom efectua un schimb util de 
păreri în domeniul colaborării 
noastre bilaterale și a altor 
probleme care interesează în 
mod vital țările noastre. 
Ne bucurăm că vom pu
tea vizita unele întreprin
deri industriale din țara 
dumneavoastră și să ne întîl- 
nim cu muncitorii români, in
gineri și activiști economici, a 
căror muncă creează bogățiile 
materiale ale țării dumnea
voastră. Vizita și convorbirile 
noastre vor contribui în mod 
sigur la adîncirea continuă a 
relațiilor prietenești dintre Po
lonia și România.

Doresc să exprim convin
gerea că noul Tratat pe care îl 
vom semna va inspira dezvol
tarea continuă a colaborării in 
producție, știință, tehnică și 
cultură, va promova dezvol
tarea favorabilă a Poloniei 
Populare și a României Socia
liste și va constitui o contribu
ție importantă Ia întărirea 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Dorința noastră comună este 
ca acest document pe care îl 
vom semna să se transforme 
într-un factor creator în reali
zarea acestor scopuri.

în numele delegației noaștre, 
vă mulțumesc încă o dată în 
mod cordial pentru ospitalita
tea și primirea călduroasă, 
care constituie o dovadă a vi
talității alianței dintre po
poarele și statele noastre și vă 
urez, dragi tovarăși și prieteni, 
dumneavoastră, întregului po
por român, nai realizări în 
construcția socialismului, pre
cum și noi succese în lupta 
noastră comună pentru pace și 
socialism.

Ridic acest pahar pentru 
dezvoltarea continuă a priete
niei și colaborării dintre Re
publica Populară Polonă și 
Republica Socialistă România, 
pentru unitatea țărilor socia
liste spre binele cauzei păcii 
și socialismului, lyentru Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român și secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru să
nătatea dumneavoastră, '’-agi 
tovarăși și prieteni, p !ru 
prosperitatea poporului ro
mân !

culturii socialiste, în ridicarea 
bunăstării poporului, precum 
și asupra preocupărilor actuale 
și de perspectivă ale Partidu
lui Comunist Român și Par
tidului Muncitoresc Unit Polo
nez pentru asigurarea progre
sului multilateral al societății 
socialiste.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de deplină înțelegere, stimă și 
respect reciproc.

In timpul convorbirilor oficiale

Recepția oferită de C. C. al P. C. R.
și Consiliul de Miniștri

Seara, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au 
oferit o recepție în onoarea de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone, condusă de tovarășul 
Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și tovarășul Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone.

Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și soțiile conducători
lor de partid și de stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu- (Agerpres)

In vizită protocolară la sediul C.C. al P.C.R.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Polone, condusă de tova
rășii Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, și Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, a depus 
o coroană de flori la 
mentul eroilor luptei 
libertatea poporului și 
triei, pentru socialism.

La solemnitatea care 

Monu- 
pent.ru 
a pa-

a avut

vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști români și 
străini.

Au luat parte membrii dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone și alte persoane oficia
le care însoțesc delegația po
loneză.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați. în România și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

La intrarea în sala de re
cepție a conducătorilor de 
partid și de stat români și po
lonezi au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Populare Polone și Republicii 
Socialiste România

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

DEPUNERI DE COROANE
loc cu acest prilej au fost pre
zenți tovarășii Gheorghe Pană, 
Dumitru Popa, Vasile Patili- 
neț, Bujor Almășan, ministrul 
industriei miniere și geologiei, 
general - locotenent Ion Cu
man, membru al Consiliului, 
de Stat, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Tibe- 
riu Petrescu, ambasadorul 
României la Varșovia, generali 
și ofițeri superiori.

In fața monumentului era

Sosirea
în Capitală

(Urmare din pag. 1)

și alți membri ai corpu-lone 
lui diplomatic.

La ora 11,30, avionul special 
însoțit de la intrarea în spațiul 
aerian al României de avioane 
cu reacție ale forțelor noastre 
armate, a aterizat. La cobo- 
rîrea din avion, tovarășii 
Wladyslaw Gomulka și Jozef 
Cyrankiewicz sînt salutați cor
dial de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări își string călduros mîinile.

Tovarășul Wladyslaw Go
mulka prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celorlalți 
conducători de partid și de 
stat români, veniți în întîmpi- 
nare, pe membrii delegației

-aliniată o companie de onoare. 
Fanfara a intonat imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Polone.

După depunerea coroanei 
de fiori, cei prezenți au pă
strat un moment de recule
gere ; ei au trecut apoi prin 
rotonda Mausoleului, aducînd 
un omagiu celor dispăruți.

Solemnitatea a luat sfîrșit 
prin defilarea companiei mili
tare de onoare.

(Agerprcs) 

de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Polone : 
Boleslaw Jaszczuk, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw 
Jagielski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Adam 
Wilimann, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
Jaromir Ocheduszko, ambasa
dorul Republicii Populare Po
lone la București.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prezintă 
înalților oaspeți pe conducăto
rii de partid și de stat români 
prezenți pe aeroport.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă raportul. Sint into
nate imnurile de stat ale Re
publicii Populare Polone și 
Republicii Socialiste România. 
Se trag 21 salve de artilerie.

Tovarășii Wladyslaw Go
mulka și Nicolae Ceaușescu 
trec în revistă garda de 
onoare.

, Oaspeților le sînt prezentați 
apoi șefii misiunilor diploma
tice și persoanele oficiale ro
mâne venite în întîmpinare. 

• Tovarășii Wladyslaw Go
mulka, Jozef Cyrankiewicz 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primesc defilarea 
gărzii de onoare. Apoi, condu
cătorii de partid și de stat 
polonezi și români se îndreap
tă spre salonul oficial al aero
gării. în aclamațiile a nu
meroși bucureșteni veniți pe 
aeroport să întîmpine pe înal- 
ții oaspeți. Un grup de pionieri 
oferă oaspeților buchete de 
flori.

I Tovarășii Wladyslaw Go
mulka și Nicolae Ceaușescu 
iau loc apoi într-o mașină 
deschisă, escortată de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspeților.

La intrarea în Capitală, ca 
Și pe străzile Bucureștiului, 
zeci de mii de cetățeni salută 
cu căldură și entuziasm pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
.Wladyslaw Gomulka, aclamă 
îndelung pentru prietenia ro- 
mâno-polonă, pentru alianța și 
colaborarea 
țările și 
Fluturînd 
nele de 
României, 
au urat bun venit pe melea
gurile patriei noastre tovarăși
lor Wladyslaw Gomulka, Jozef 
Cyrankiewicz și celorlalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Polone, reprezentanți 
ai poporului frate polonez, de 
care poporul nostru este legat 
printr-o prietenie cu tradiții 
istorice, care a dobîndit în anii 
socialismului amploarea și 
trăinicia conferită de comuni
tatea orînduirii sociale, de uni
tatea țelurilor și aspirațiilor 
fundamentale.

Aceste manifestări de priete
nie și prețuire dau expresie 
dorinței și hotărîrii poporului 
român de a adînci alianța și 
colaborarea dintre partidele și 
țările' noastre în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii 
și socialismului.

dintre partidele, 
popoarele noastre, 
stegulețe cu însem- 
stat ale Poloniei și 

cetățenii Capitalei

pent.ru


•Cit ne putem permite

să modificăm mediul

înconjurător ?

in discuția savanților

O dată la doi ani are loc Adunarea Generala a Consiliului Internațional al Uniunilor Științifice (l.C.S.U.), manifes
tare ce reunește delegați ai principalelor organizații științifice mondiale ca și ai numeroase foruri naționale. Academia 
Republicii Socialiste România a fost reprezentată la cea de-a Xlll-a Adunare Generală, care a avut loc la Madrid, de 
profesorul dr. V. EM. SAHINI, membru corespondent al Academiei. Cu sprijinul profesorului Sahini, pe baza rapoartelor 
și discuțiilor acestei reuniuni, încercăm să prezentăm cititorilor noștri cîteva din principalele probleme cu care se con
fruntă civilizația industrială modernă și modul în care savanții abordează rezolvarea lor.

— în 1972 urmează să 
aibă loc o Conferință 
mondială in legătură cu 
acțiunea omului asupra 
mediului înconjurător. Se 
pare deci că situația a 
devenit acută și preocupă 
intens lumea savanților. 
De altfel în acest sens mi 
se pare semnificativă po
ziția profesorului Al. Grot- 
hendieck, unul dintre cei 
mai mari matematicieni 
contemporani care la Con
gresul de la Nisa a anun
țat că atît el cît și majo
ritatea colaboratorilor din 
institutul pe care-1 con
duce se vor specializa în 
biologie și în aplicații ale 
matematicii în acest do
meniu pentru a contribui 
la eforturile internaționale 
îndreptate spre salvgarda
rea naturii. Această „reci
clare" a unei personalități 
ajunsă Ia o culme într-o 
disciplină prea puțin a- 
propiată de științele na
turale subliniază cred gra
vitatea situației.

— într-adevăr proble
ma conservării mediului 
înconjurător a devenit 
acum una dintre cele mai 
acute pentru comunitatea 
umană, prezentînd grade 
diferite de acuitate de la 
țară la țară și chiar de la 
regiune la regiune, în ca
drul aceleiași zone. în ac
tivitatea lor oamenii mo

•Omul și produsele

activității sale
— Ce factori au fost 

luați în considerare ca 
avînd un efect deosebit 
în modificarea mediului 
înconjurător ?

— în primul rînd creș
terea densității umane, 
concentrarea deosebită a 
populației în anumite re
giuni puternic industriali
zate, ceea ce duce auto
mat la modificarea condi
țiilor de viață. Acum doi 
ani ultima Adunare Gene
rală a l.C.S.U. crease un 
comitet ad-hoc care urma 
să prezinte la Madrid un 
raport asupra acelor con
diții ale mediului înconju 
rătoi pe care omul însuși 
în activitatea sa le modi
fică, le alterează, atră 
gînd atenția în legături 
cu problemele de impor

•Din ce in ce mai mult

bioxid de carbon
— Una din manifestă I omului o constituie poluă

rile cele mai periculoase j rea atmosferei cu bioxid 
(de activității industriale a | de carbon. La ce con-

difică starea naturală a 
apelor, aerului, solului; 
ecosistemele sînt degra
date. Este cunoscut dar 
adesea nu e recunoscut 
faptul că dispunem de o 
cantitate strict limitată d< 
rezerve minerale, biolo
gice, parțial refăcută pe 
calea ciclurilor geofizice, 
geochimice și ecologice și 
care formează la un loc 
unitatea globală a mediu
lui înconjurător. In acest 
mediu omul trebuie să 
supraviețuiască acum și în 
viitor. Putem să transfor
măm mediul și îndrumînd 
cu dibăcie această activi
tate putem obține modifi
cări corespunzătoare cît 
mai mult necesităților o- 
mului. Dar lipsa acestei 
dibăcii sau a prevederii 
poate duce la efecte ne
așteptate, ireparabile și 
vătămătoare sau repara- 
bile uneori dar cerînd mari 
eforturi materiale pentru 
aceasta. Dacă generațiile 
viitoare vor căpăta un me
diu înconjurător puternii 
degradat ele se vor afla 
în condiții de viață res 
trictive și de-a dreptu 
periculoase. în această 
direcție în cursul lucrări 
lor Adunării Generale a 
l.C.S.U. s-au citat date și 
>-au făcut aprecieri care 
ne-au pus pe gînduri.

tanță internațională ce de
curg și asupra acelora în 
care există soluții ce po< 
fi efectiv aplicate. Și după 
cum se vede una din con 
aluziile principale o con
stituie aceea că mărirea 
populației globului ca si 
creșterea posibilității indi 
viduale de a modifica și 
exploata mediul înconju
rător au dus, accelerîn- 
du-se extraordinar în ulti 
mul timp, la efecte neas 
eptate și uneori nefericite. 

Oamenii de știință se con 
sideră azi responsabil 
pentru studierea opera 
tivă a posibilităților de a 
limita consecințele acestoi 
modificări pentru a asi 
gura viitoarelor generații 
o existență normală.

— înainte de a intra în 
subiectul principal al con
vorbirii cred că ar fi util 
să prezentați pe scurt ci
titorilor noștri rolul și im
portanța l.C.S.U. Mai ales 
că, vorbind despre respon
sabilitatea oamenilor de 
știință față de consecin
țele aplicării descoperiri
lor lor și a evoluției 
civilizației contemporane, 
un tablou succint al 
formelor în care s-a 
organizat comunitatea 
mondială a savanților poa
te fi revelator pentru în
țelegerea rolului ce-1 pot 
avea azi cercetătorii în 
dezvoltarea culturii mate
riale și spirituale a socie
tății.

— Trebuie precizat de

duzii s-a ajuns în privința 
evoluției acestui fenomen':

— După cum se știe 
irderea combustibililor fo 
sili generează bioxid de 
carbon. în privința volu
mului de gaz eliminat 
există o serie de date oa
recum diferite între ele 
dar la fel de alarmante. 
După unele calcule, la în
ceputul evoluției indus- 
criale conținutul atmosfe
rei în CO: era, probabil, 
de 280 de părți la un mi
lion. Astăzi el a ajuns la 
320 de părți la un milion. 
Se apreciază că în anul 
2000 concentrația sa va 
rjunge la 379 p.p.m., adi
că va înregistra o creș
tere de 18 procente în 30 
de ani. După alte calcule 
in următorii 30 de ani 
omul va azvîrli în atmo
sferă o mie de miliarde de 
.one de bioxid de carbon, 
in raport cu masa atmo
sferică care înconjoară 
dămîntul (1600 000 de 
miliarde de tone) pare pu
țin dar ținînd cont că at
mosfera, în stare naturală 
conține circa 3 000 mili 
arde de tone de bioxid de 
carbon înseamnă că în 
următorii 30 de ani can
titatea de CCh va crești 
cu o treime. Care poate 
fi efectul ? Se știe că tem 
peratura extrem de ridi 
cată de pe planeta Ve
nus, a cărui atmosferă con
ține 95 Ia sută gaz oar-

•Vaporii galbeni de

anhidridă, sulfuroși
— Așadar dacă gazul 

carbonic, în ciuda canti
tăților mari în care e a- 
runcat în atmosferă, nu 
pare deosebit de periculos 
pentru moment, anhidrida 
sulfuroasă (SO:) se anunță 
ca un poluant cu conse
cințe mult mai nefaste.

— Deosebit de nefas
te. Acest gaz atacă mu
coasele nazale și căile 
respiratorii favorizînd apa
riția unor leziuni sau a di
verse maladii. Intr-un 
oraș ca New York-ul sînt 
deversate zilnic în atmo
sferă circa 2 000 de tone 
de SO. Recordul îl de
ține însă Chicago, unde 
patru centrale termice fo
losesc cărbune din Illinois 
a cărui compoziție înregis
trează un procent de 4 la 
sută sulf.

Se pot cita și alte ci
fre interesante, cu tot ca
racterul lor aproximativ 
în fiecare an se aruncă 
în atmosferă aproximativ 
1600 milioane de tone 
bioxid de sulf, care se 
transformă aici în acid 
sulfuric și apoi în săruri 
Din acestea, 360 000 000 
de tone sînt transformate 

la început că l.C.S.U. este 
într-adevăr un organism al 
oamenilor de știință, deci 
nu o instituție guverna
mentală sau supranațio- 
nală. Crearea lui răspunde 
unei necesități izvorîte din 
dinamica, în continuă ac
celerare, a evoluției știin
ței și tehnicii contempo
rane. în 1919, în urma 
unei înțelegeri între repre
zentanții unor academii 
naționale și a celor patru 
uniuni științifice interna
ționale existente atunci : 
de astronomie, de geode
zie, geofizică și cercetare 
magnetică mondială, de 
chimie și de radio s-a 
constituit Consiliul Inter
național al Cercetării. în 
1931 s-a hotărît schimba

bonic, se datorează tocmai 
acestuia întrucît CO: mo
difică echilibrul radiației 
infraroșii a solului provo- 
cînd creșterea temperatu
rii medii.

— Un efect de seră am 
putea spune. ,

— într-adevăr. S-a cal
culat că pentru o creștere 
cu 18 la sută a procen
tului de bioxid de carbon 
temperatura medie la su
prafața pămîntului crește 
cu circa 0,5 grade C. De
sigur pericolul nu e ime
diat întrucît Oceanul 
mondial are un efect de 
tampon absorbind cea 
mai mare parte a gazu
lui carbonic. Nu știm însă 
care pot fi consecințele 
pentru viața submarină a 
creșterii procentului de 
gaz carbonic în apă. în 
orice caz sub egida O.M.S. 
va fi creată, pînă la sfîr- 
șitul anului, o rețea inter
națională de detectare, 
măsurare și studiere a po
luării aerului. Ea va cu
prinde două centre inter
naționale, la Londra și 
Washington, trei centre 
regionale, la Moscova, 
Nagpur și Tokyo și 20 de 
aboratoare în diferiți 

colțuri ale lumii. Rolul ei 
principal va fi să trans- ■ 
mită la sediul O.M.S. ma
ximum de date asupra ni
velului poluării aerului 
prin anhidridă sulfuroasi 
și oraf industrial.

anual, în mod natural, în 
uitați în timp ce omui 

, rroduce la rîndul lui 200 
nilioane tone de sulfați. 

O bună parte din această 
cantitate este răspîndită 
in atmosferă sub formă 
de praf. în general așa 
numita turbiditate a at
mosferei constituie o pro
blemă importantă întrucît 
suspensiile de particule 
reflectă radiația solară 
înapoi, în spațiu. Conse
cința pe care acest feno
men o are asupra tempera
turilor stratosferei și tro- 
posferei nu este încă pe 
deplin cunoscută. Dai 
fără îndoială ea influen
țează ambianța pămîntu
lui. Pe această linie foar
te importantă este crește
rea înregistrată de trans
portul supersonic aerian. 
Se apreciază că în 1980 
în afara avioanelor mili 
tare aflate în diferite mi 
siuni vor fi utilizate 500 
ie supersonice civile, fie
care aflat în zbor circa 
7 ore pe zi, în special în 
emisfera nordică. Ele voi 
contribui cu 0,05 la sută la 
"reșterea procentului de 
SO: din atmosferă. 

rea denumirii acestuia în 
Consiliul Internațional al 
Uniunilor Științifice (cu
noscut prin inițialele în 
limba engleză: l.C.S.U.). 
Actualmente fac parte din 
I.CS.U. 16 uniuni știin
țifice internaționale, celor 
patru menționate anterior 
adăugîndu-li-se uniunile 
de fizică (1922), biologie 
(1923), geografie (1923), 
cristalografie (1947), me
canică (1947), istoria și 
filozofia științei (1947), 
matematică (1952), fiziolo
gie (1955), biochimie 
(1955), geologie (1961), 
biofizică (1966), științele 
nutriției (1968). De ase
menea, fac parte din 
l.C.S.U. oa membri na
ționali 60 de state repre

•Căldura și zgomotul

ca poluanți
— Pe lîngă sursele ci

tate există încă numeroși 
alți poluanți : monoxidul 
de carbon, rezultat din 
gazele de ardere, produ*  
toxic care are pe deasu
pra și inconvenientul că 
se răspîndește Ia suprafața 
solului. Alături de el țe
vile de eșapament ale ce
lor circa 213 milioane de 
vehicule aflate în circula
ție aruncă în aer și oxizi de 
azot, care sub acțiunea 
radiației solare se trans
formă în produși deose
bit de toxici pentru om 
și vegetație. Cercetătorii 
sînt preocupați după cile 
știm de plumbul eliminat 
prin arderea benzinei în 
motoare, plumb care pare 
să fie reținut în mod se
lectiv de materia vie. La 
locuitorii marilor orașe a- 
mericane se înregistrează 
frecvent o cantitate dublă 
de plumb, în țesuturi, față 
de cea normală. Iar vege
talele care sînt cultivate 
în apropierea autostrăzi
lor conțin uneori un pro
cent de plumb de peste 
50 de ori mai mare decît 
cel tolerat în produsele a- 
limentare. Lista poluanți- 
lor produși de om e așa
dar foarte variată.

— Mult mai largă decît 
s-ar crede. A început să 
fie luat în considerare e- 
fectul poluant al apelor 
calde deversate de cen
tralele atomo-electrice în 
rîuri sau în mare. Zgomo
tul este considerat și el 

zentate, marea majoritate, 
de aoademiile de științe. 
Uniunile științifice își 
păstrează autonomia, dar 
cercetările cu caracter in- 
terdisciplinar sînt organi
zate de comitete speciale. 
Abordarea în comun a 
diferite probleme științi
fice de larg interes pen
tru comunitatea umană a 
dus la stabilirea unor pro
grame mondiale coordo
nate de comitete care, 
prin însăși denumirea lor, 
dau o idee asupra sferei 
de preocupări a l.C.S.U. 
In prezent funcționează 
patru comitete științifice 
(de cercetări oceanogra- 
fice, cercetări antarctice, 
cercetări spațiale și cer
cetări în domeniul apei),

1,

ca un poluant important 
Lista poluanților cuprinde 
în prezent cca 500 000 dt 
substanțe. Cît de neaș 
ceptate și de tragice pot 
fi efectele poluării mediu
lui înconjurător o dove
dește cazul unui mic oră
șel japonez situat pe ma
lul unui rîu în ale cărui 
ape o întreprindere de
versa diverse reziduuri me
talice. Peștii fixau unii 
ioni metalici sub forme a- 
similabile de către om. 
Or, în Japonia se consu
mă foarte mult pește, ceea 
ce a condus ca urme de 
asemenea metale să se a- 
eumuleze în organismul 
locuitorilor din orășelul 
riveran și după cîțiva ani 
iu început să se nască aici 
copii diformi, orbi, cu 
membrele atrofiate... Un 

•Un larg cimp 

de acțiune pentru 

tinerii cercetători
— Necesitatea de spe I larg domeniu de formar» 

eialiști în acest domeni' I profesională pentru ti 
va deschide probabil un I neri.„

două comitete speoiale 
(pentru anii internaționali 
al soarelui calm și pen
tru programul biologic in
ternațional), două comi
tete ce studiază proble
mele științei și tehnolo
giei în țările aflate în curs 
de dezvoltare ca £î folo
sirea rezultatelor cercetării 
științifice și tehnologice, o 
comisie pentru radioactivi
tatea aplicată (grupînd re
prezentanți a șapte uniuni 
științifice internaționale), 
un departament al l.C.S.U. 
de rezumare a publicații
lor științifice și o federa
ție a serviciilor astrono
mice și geofizice. Pe lîngă 
l.C.S.U. activează un co
mitet internațional de geo
fizică și patru comisii in- 

caz izolat ? De curînd a- 
mericanii s-au alarmat 
constatînd că Marile 
Lacuri sînt puternic po
luate și ele... cu mercur 
De aceea, subliniind că 
păstrarea mediului încon
jurător și combaterea po
luării constituie o chestiu
ne de interes mondial 
l.C.S.U. a recomandat 
crearea unui program 
internațional care să 
asigure formarea în de 
■eniile următoare a u- 
nor consilieri științifici 
specializați în proble
mele mediului înconju
rător. adoptarea, de data 
iceasta grabnică, de 
către toate statele a unei 
legislații menite să îngră
dească orice acțiune ce ar 
putea duce la degradarea 
naturii. Studiile au arătat 
că țările aflate în curs de 
dezvoltare, mai puțin „pă
țite" decît statele avansa
te tehnologic, exploatând 
intensiv resursele naturale 
și neavînd în același timp 
suficiente fonduri pentru 
i combate degradarea me
diului sînt mult mai expu
se consecințelor nefaste 
ale dezechilibrului ecosis
temelor naturale.

teruniuni (de atribuire a 
frecvențelor pentru radio- 
astronomie și științele 
spațiale, de radiometeoro- 
logie, de învățămînt al 
științelor și de fizică so- 
lar-terestră). Activitatea 
științifică internațională 
este corelată prin inter
mediul l.C.S.U. cu cea a 
U.N.E.S.C.O., F.A.O. a 
Comisiei Internaționale de 
energie atomică, a O.M.S. 
și a Organizației Mondiale 
Meteorologice. După cum 
vedeți principalele pro
bleme ale civilizației mo
derne, ale progresului cu
noașterii umane pe pla
neta noastră sau în Cos
mos, fac parte din preo
cupările acestui for ce re
unește savanții lumii.

— S-a subliniat chiar 
că una din căile de re
zolvare a dilemelor în 
care ne aflăm în această 
direcție îl constituie sti
mularea interesului pu 
blic pentru problema con
servării mediului încon
jurător și încurajarea tine
rilor cercetători de a-și 
alege ca teme aspecte iri- 
terdisciplinare privind a- 
cest sector.

•Explozia

informațională
— După cîte știm sub 

egida I.C.S.U. și UNESCO 
s-a întreprins un studiu 
privind posibilitatea înfi
ințării unui sistem de in
formație mondială în do
meniul științei. S-a ajuns 
la o concluzie definitivă ?

— Deooamdată, nu. E- 
xistă însă unele realizări 
în anumite ramuri științi
fice care prefigurează o 
posibilă organizare mon
dială în acest domeniu. 
Problema este însă gravă 
și necesită soluții rapide 
pentru a putea face față 
creșterii exponențiale a li
teraturii științifice, pentru 
a micșora riscul ca în a- 
cest haos informațional să 
se piardă energie umană, 
timp și bani, cheltuite în 
zadar pentru redescoperi
rea unor lucruri cunoscu
te. S-a apreciat că publi
cații științifice periodice, 
în accepțiunea actuală, au 
început să apară din sec 
XVII. Dar a trebuit a 
proape un secol pentru ca 
numărul revistelor de spe
cialitate să ajungă la zece 
(Se consideră că în ulti
mele trei veacuri numă
rul oamenilor de știință, 
al publicațiilor tehnice și 
a lucrărilor științifice s-a 
dublat la fiecare 15 ani), 
în orice caz în 1830 apă
reau deja 300 de periodice 
științifice. Nimeni nu mai 
putea citi atîtea I S-au 
creat atunci revistele de 
rezumate care au început 
să apară în deceniul pa
tru al secolului trecut. Ele 
au ușurat mult informarea 
cercetătorilor dar... și a- 
ceastă nouă formă de pu
blicații a început să proli
fereze, astfel că în 195f 
existau deja 300 de reviste 
de rezumate. O undă d< 
nesiguranță, de îngrijo 
rare a cuprins comunita
tea științifică internațio
nală. Se apreciază că îr 
prezent apar anual circ? 
35 000 de publicații știin 
țifice cuprinzînd circa f 
milioane de articole scris< 
de 750 000 de cercetător 
în circa 50 de limbi. Dup 
unele prognoze creștere 
acestor cifre va înregistr. 
o accelerare în decenii! 
următoare astfel că pești 
50 de ani, 8 milioane de

— Aceste cercetări in- 
terdisciplinare pot duce 
la apariția unor discipline 
noi, de graniță ?

— Poate că da. Cert 
este că la ora actuală e- 
sențialul constă în a în
druma atenția celor ce 
studiază disciplinele de 
frontieră către probleme 
privind mediul înconjură
tor. S-a evidențiat de aceea 
necesitatea includerii în 
pregătirea cercetătorilor 
dar mai ales a inginerilor 
a unor probleme legate de 
interrelația dintre dome
niul lor și mediul încon
jurător. Astfel ei vor pu
tea în viitoarea lor activi
tate să evite efecte de 
tipul celor arătate. Țin să 
atrag atenția tinerilor ci
titori că în perspectivă se 
conturează apariția unei 
noi specialități, legată de 
protejarea mediului încon- 
urător. Ea va cere însă o 
temeinică pregătire în dis- 
ipline științifice de bază 

Cred că mulți dintre cei 
ce se află acum pe bănci
le școlii vor ajunge în de
ceniile viitoare să lucreze 
in acest domeniu.

oameni de știință vor în
cerca să comunice între 
ei cu ajutorul a aproape 
350 000 de publicații. Cum 
să selecționezi informa
țiile necesare dintr-o ase
menea masă de tipărituri ? 
Unele încercări în această

•Două treimi

din populația lumii
— Raportul COSTED 

(Știința și tehnologia în 
țările în curs de dezvol
tare) a provocat multe 
discuții la Adunarea ge
nerală de la Madrid...

— Intr-adevăr, conclu
ziile sale au fost contro
versate, Lordul Blackett, 
președintele lui Royal So
ciety din Anglia (Acade
mia Britanică) care a con
dus lucrările Comitetului 
COSTED s-a retras din 
el. Totuși, cifrele prezen
tate adunării au dovedit 
că problema dezvoltării 
științifice și tehnologice a 
unei mari părți a lumii 
este departe de a-și găsi 
o rezolvare clară. Con
form datelor citate, numai 
o treime din populația 
globului trăiește în statele 
dezvoltate industrial. Dai 
din produsul național glo
bal realizat în lume 87,5 
la sută le aparține lor, în 
timp ce 12,5 la sută se 
repartizează la două tre
imi din populația globu
lui. Asigurarea progresului 
tehnic și a dezvoltării eco
nomice a acestei majori
tăți se lovește de dificul
tăți serioase și principala 
o constituie transferul de 
tehnologie : el presupune 
cadre cu un anumit grad 
de calificare; în majori
tatea acestor țări ele sînt 
insuficiente. Iar fără cadre 
> mașină cu un grad anu
mit de tehnicitate nu dă 
nici pe departe randamen
tul ei normal. în acelaș 
‘imp însă utilajele mo
derne costă scump, și a 
este țări nu dispun de 

fonduri suficiente. Efortul 

direcție s-au întreprins: 
trecerea informației pe 
bandă magnetică, folosi
rea calculatoarelor, înfiin
țarea unor reviste de stric
tă specialitate. Totuși apa
re necesitatea creării unui 
tezaur general, a unei 
bănci mondiale de date 
care să poată păstra o e- 
vidență a ceea ce există, 
a ceea ce se publică, a lo
cului unde se publică și 
a posibilității de a căpăta 
o anumită informație. Stu
diind posibilitatea reali
zării unui asemenea pro
iect l.C.S.U. a creat un co
mitet ce adună datele din 
știință și tehnologie (de
numit prescurtat CODA
TA) al cărui centru euro
pean se află Ia Frankfurt 
pe Main. El selecționează 
și coordonează datele din 
fizică și chimie, mai ales 
constantele (valori ale e- 
fectelor termice, energii
lor de ionizare, ș.a.), care 
apar cu zecile și trebuie 
comparate, ordonate în 
tabele etc. în acest dome
niu a apărut, de aseme- 
nea, o "nevoie," care va de
veni tot mai mare, de 
specialiști în informatică 
(pentru stocarea și catalo
garea datelor) și de cadre 
specializate în chimie, fi
zică, ș.a. pentru selecția 
informației ce urmează să 
fie înmagazinată. Viitorul 
va aduce desigur multe 
modificări în informarea 
științifică. De altfel, și în 
țara noastră a devenit 
deja accesibil, în dome
niul chimiei, un serviciu 
de informare pe benzi 
magnetice utilizate de 
computere, care permit 
-egăsirea unor informații 
mblioate, pe baza unor 
cuvinte cheie". Repede 

și exact 1 

lor' financiar legat de do
tarea cu utilaj de înaltă 
tehnicitate, nu e astfel 
răsplătit de obținerea u- 
nei producții la nivelul aș
teptărilor iar decalajele 
continuă să se mărească 
iti loc să se reducă. Mai 
mult, țările în curs de dez
voltare nu pot ține pasul 
cu modificările tehnologi
ce tot datorită acestei lip
se de fonduri. Problemele 
investițiilor, ale formării 
cadrelor, ale cercetării ști- 
nțifice autohtone, ale ro
lului universității nu au 
putut fi încă abordate 
dintr-un punct de vedere 
unitar și oamenii de ști
ință au păreri diferite în 
ceea ce privește rezolva
rea practică a acestor di
leme extrem de acute. Sînt 
probleme nu numai de in
teres național ci de inte
res mondial, fiindcă pro
gresul umanității depinde 
în mare măsură de redu
cerea decalajului ce există 
astăzi între națiunile in
dustrializate, dezvoltate e- 
conomic și cele care au 
pornit de curînd pe acest 
drum dar care înglobează 
aproape 2 miliarde de oa
meni, iar peste trei dece
nii vor cuprinde o popu
lație mai mare decît în
treaga umanitate în dece
niul 7. Majoritatea savan
ților oare au luat cuvîntul 
ia recenta Adunare Gene
rală a I.C.S.U. au subliniat 
raptul că progresul știin
ței este indisolubil legat 
de progresul omenirii spre 
un viitor care să asigure 
tuturor pacea și bună
tatea.

ANDREI BANC
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Unitățile Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
raportează îndeplinirea planului

cincinal la producția globală
Telegrama adresată C.C. al P.C.R. 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivele de muncă din 
unitățile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
raportează îndeplinirea la 10 
noiembrie a.c. a producției 
globale industriale prevăzute 
pentru anii 1966—1970.

La numeroase sortimente, 
s-au înregistrat depășiri ale 
prevederilor de plan, printre 
care menționăm : motoare cu 
combustie internă, motoare 
electrice, transformatoare de 
tortă, cabluri electrice, mașini 
unelte pentru așchierea meta
lelor. mașini pentru forjare și 
presare, mijloace de automati
zare. autoturisme de oraș țte.

Pină la sfirsitul acestui an 
vom realiza peste prevederile 
planului cincinal produse in 
valoare de circa 8 miliarde lei.

Industria constructoare de 
mașini ți-a sporit continuu 
contribuția 1a dotarea celor
lalte ramurj ale economiei, ri- 
dicind consecvent nivelul teh
nic al produselor sale și intro- 
ducind in fabricație — în a- 
ceastă perioadă — peste 3 900 
produse noi.

In același timp, s-a obținut 
o creștere a productivității 
muncii cu peste 1 la sută, pre
cum și importante reduceri la 
prețui de cost, peste prevederi

le planului cincinal, ceea ce 
s-a concretizat în obținerea pe 
această cale a unui beneficiu 
suplimentar de peste 3,5 mi
liarde lei.

Datorăm aceste realizări gri
jii deosebite a partidului, a 
conducerii sale, a dumneavoas
tră personal. tovarășe 
Ceaușescu. sprijinului perma
nent Ia crearea de noi unități, 
dezvoltarea celor existente, 
alocarea de importante fonduri 
de investiții, în special în sub- 
ramurile cele mai moderne : 
industria electrotehnică și elec
tronică. de utilaj energetic, 
construcția de mașini-unelte. 
mijloace de transport, mecani
că fină '.a.

In pragul unei noi etape, 
exprimăm. în fața partidului 
și a dumneavoastră, hotar ir ea 
tuturor colectivelor de munci
tori. ingineri, economiști și 
tehnicieni din unitățile Minis
terului Industriei Construcții' 
lor de Mașini de a continua cu 
aceeași abnegație eforturile 
pentru realizarea și depășirea 
noilor sarcini ce ne revin în 
viitorul cincinal 1971—1975, în 
vederea ridicării pe o treaptă 
superioară a potențialului și 
eficienței economiei românești.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri după amiază a pă
răsit Capitala; îndreptîndu- 
se spre Varșovia, delegația 
U.A.S.R. condusă de tova
rășul Pusztai Kalman, vi- 
ce-președințe al Consiliului 
U.A.S.R., care va efectua o 
vizită în Polonia la invita
ția Uniunii Studenților Po
lonezi (Z.S.P.).

La aeroport, delegația a 
fost însoțită de tovarășul 
Mihail Stoica, vice-preșe- 
dinte al Consiliului U.A.S.R.

★
Ieri a părăsit Capitala de

legația Uniunii Generale a 
Studenților din Tunisia 
(U.G.E.T.), condusă de Dai- 
doul Salah, vice-prețedinte 
al U.G.E.T., care, la invita
ția C.E. al U.A.S.R., a efec
tuat o vizită în țara noastră. 
La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Mihail 
Stoica, vice-oreședinte al 
U.A^R.

IN AJUTORUL ELEVILOR 
DIN INVAȚAMÎNTUL 

OE CULTURĂ GENERALA
Venind in ajutor 

din invățămintul de _
r.erală, care studiază limbile mo
derne de largă circulație, între
prinderea „Electrecord- a rea
lizat noi discuri pe care sînt în
registrate lecțiile de literatură 
din manualele de specialitate. 
Printre acestea se numără discul 
pentru manualul de limba fran
ceză. clasa a Vl-a — editat de 
Marcel Saraș și Maria Brăescu 
— discul pentru manualul de 
limba rusă, clasa a VI-a — rea
lizat de L. Dunicov și L. Scfcă- 
nescu — și discul pentru ma
nualul de limba engleză, desti
nat aceleiași clase semnat
de Liana Voinescu.

erevilo: 
tură

^ATLt 1 Ib J
Consiliul Asociației europene 

de atletism, care și-a desfășu
rat lucrările la Paris, in pre
zența reprezentanților din 27 
de țâri, l-a ales ca președinte 
pe Adrian Paulen (Olanda) și 
ca vicepreședinte pe Leonid 
Homenkov (U.R.S.S.). S-a ho- 
tărît ca a treia ediție a campi
onatelor europene pe 
coperit să se desfășoare la Gre
noble (Franța) în zilele de 11 
și 12 martie 1971. Campionatele 
Europene pe teren acoperit re
zervate juniorilor vor avea loc 
în 1973. orașul organizator ur- 
mind să fie desemnat la reuni
unea ce va avea loo în a- 
prilie 197L

In reuniunea de la Paris au 
fost dezbătute unele probleme 
tehnice și de organizare.

Leonid

teren a-

Plecarea în R.D. Germană a unei delegații 
române la conferința științifică dedicată 

lui F. Engels
Marț’ seara a plecat în R. D. 

Germană o delegație a Parti
dului Comunist Român, condu
să de Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R., directorul 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., care va participa la 
Conferința șUiirițifită interna
țională organizată de C.C. al

P.S.U.G. cu ocazia aniversării 
a 150 de ani de la nașterea lui 
F. Engels.

Din delegație fac parte conf. 
univ. dr. Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și odnf. univ. 
Mihai Petrescu. •

Azi la Cardiff: Tara Galilor — România 
în Cupa Europei la fotbal

Vreme rea în Golful Bristol
După două săptămini de vre

me frumoasă, ca în zilele de 
vară, aici în Golful Bristol, a 
inceput vremea rea. Plouă con
tinuu. Orașul Cardiff, capitala 
Țării Galilor, avind circa 300 000 
de locuitori este cel mai vechi 
port al Angliei. Imaginea lui 
prezentă il plasează in catego
ria orașelor industriale, puter
nic dezvoltate — Cardifful fiind 
un puternic centru al industriei 
metalurgice și miniere engleze.

Echipa noastră a sosit la 
Cardiff luni seara, in jurul orei 
19,30. Ea a fost cazată la Hotel 
Park. In cursul dimineții de ieri, 
sub conducerea antrenorilor An
gelo N’culescu ți Titus Ozor. a 
făcut un antrenament ușor, pe 
un teren de._ cricket, timp de 
60 de minute. După-amiaza a 
fost dedicată odihnei, pentru a 
Atenua oboseala drumului de la 
București la Londra, ea avionul 
și a cetei de la aeroport la Car
diff. cu autobuzul — care a du
rai vreo trei eeasart Dinu și 
Dumitrache mi s-au phas ei an 
au putut dormi tuni noaptea 
mai mult de două ceasuri. i«- 
trueit camera lor e situată la 
coltul imobilului, chiar la În
crucișarea a două străzi aglo
merate si zgomotoase. Ia ceea 
ce privește starea de spirit a 
echipei noastre se poate consi

dera că e dominată de încre
dere și optimism. Băieții ezită, 
totuși, să facă vreun pronostic 
asupra rezultatului din confrun
tarea de astăzi. Și din dialogu
rile avute cu antrenorii se de
gajă o anumită circumspecție. 
Echipa Țării Galilor a realizat

pronosticurile să fie în favoarea 
gazdelor. Se manifestă oarecari 
dubii, unele îndoieli de abia in 
momentul cînd revine în discu
ție situația precară a trei din
tre cei mai buni jucători galezi. 
Este vorba de unele indisponi
bilități : Ron Davies, Hennessey

Prin telefon de la trimisul nostru la Cardiff

la ultimele intiteiri. două rezul
tate de egalitate eu Anglia (1—1 
ți — re care prilej s-a
c-onsemnat aici si ui record de 
spectatori : 62 Mg — ți aceasta 
animă speraoța te victoria gaz- 
deter. In comentariile apărute 
in ziarele de ieri (marți) se fac 
apreeiezi elogioase la adresa 
echipei Rotnîniei, subiiEiiudu-se 
valoarea ei. care a dus-o. de 
altfel, și ia Twoeul final al 
C M. din Mexic. Dar. te Reba

te eternele intiteiri din ..Cupele 
europene*,  eomematorii de aid 
văd un declin de formă al tri
colorilor care provin din aceste 
cluburi s> asta face ca toate

ți John Toshack a căror absen
ță din echipă pentru acest meci 
e dată absolut sigură. Ultimul, 
extrema dreaptă a echipei are 
piciorul in gips : valoarea aces
tuia o ilustrează, cu evidență, 
faptei eă F. C. Liverpool a plă
tit recent pentru el 110 000 de 
lire sterline ! Va fi. deci, re
dusă substanțial forța de atac 
a echipei galeze. Vor ști oare 
să profite băieții noștri ? Cu 
toate aceste absențe, echipa 
Țării Galilor râmi ne un team 
redutabil din care nu vor lipsi 
portarul Sprake de la Leeds 
United, imbatabilul fundaș En
gland de la Tottenham Hotspur, 
Wrn Davies. fratele lui Ron

Davies, de la Newcastle United, 
Rees, extrema de la Nottingham 
Forest, valori de primă mină 
care activează în cluburile insu
lare puternice, aflate printre 
primele in Liga I a fotbalului 
englez. Jucătorii noștri sint de
ciși să-și apere cu tărie șansele, 
prestigiul, să lupte cu dăruirea 
cu care ne-au obișnuit în Mexic 
pentru a-și menține astfel po
ziția de lideri in grupă, și pen
tru a trece încă un obstacol din 
drumul calificării în turneul fi
nal al Cupei Europei. De altfel, 
Dobrin care nu a mai jucat de
mult, m-a asigurat că e odihnit 
și că are o mare poftă de joc. 
Să-l vedem.

Iată acum formația care, astă 
seară, începînd de la orele 20,30 
(ora Bucureștiului) pe stadio
nul Ninian Park — capacitate 
62 000 de locuri — va înoepe la 
luminile reflectoarelor o partidă 
care se anunță de mare luptă, 
decisivă : Răducanu — complet 
restabilit —. Sătipăreanu, Lu- 
pescu, Dinu Mocanu. Dumitru, 
Radu Nunweiler, Neagu, Do
brin, Dumitrache. Florian Du
mitrescu. Pentru eventuale 
schimbări, antrenorii i-au tre
cut pe listă pe : Adamache, 
Vigu, Hălmăgeanu, Anca ți 
Dotnide.

VASILE CABULEA

Cu prilejul aniversării a 
150 de ani de la nașterea lui 
Friedrich Engels, marți seara 
la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală a fost 
organizată o manifestare în 
cadrul căreia publicistul Ton 
Feiea. de la Institutul de stu
dii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., a

conferențiat despre persona
litatea și opera lui Engels în 
presa românească de-a lungul 
anilor.

în continuare, asistența a 
vizionat filmul documentar 
„Monumentul lui Lenin" și un 
film artistic realizat de Stu
dioul cinematografic „Bucu
rești".

Coborind ou telefericul de pe muntele Sememe.

Campionatele europene

de box-tineret

Boxerii noștri evoluează slab
că și fizică. Obținerea

Prin telefon de la

trimisul nostru

între 3 și 10 noiembrie, la 
invitația Ministerului Indus
triei Miniere și Geologiei, 
ne-a vizitat țara o delegație 
de specialiști din R.P. Polonă, 
condusă de Vladimir Leiciak, 
adjunct al ministrului indus
triei grele.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții polonezi au 
vizitat obiective ale industriei 
miniere și de metalurgie ne
feroasă. De asemenea, au 
purtat convorbiri la Minis
terul Industriei Miniere și 
Geologiei, în legătură cu dez
voltarea cooperării dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă 
în domeniul industriei mi
niere și a metalurgiei ne
feroase în' acest scop închein- 
du-se un protocol.

S-au împlinit 90 de ani de 
la nașterea lui Mihail Sado- 
veanu, reprezentant de seamă 
al literelor românești.

în semn de omagiu adus 
marelui scriitor, secția de li
teratură și artă a Academiei

Republicii Socialiste Româ
nia a organizat marți dimi
neață o ședință publică de 
comunicări în cadrul căreia 
acad. Alexandru Philipipide, 
acad. Geo Bogza, Demostene 
Botez, membru corespondent 
al Academiei și Petre Po
pescu Cogan, doctorant în 
filologie, au evocat momente 
din viața și creația marelui 

aestru al literaturii noastre.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, a 
primit, marți dimineața, pe 
Gheorghi Pavlov, ministrul 
chimiei și metalurgiei al R.P. 
Bulgaria, care împreună cu 
un grup de specialiști, face o 
vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată în.- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească. au participat Ale
xandru Boabă, ministrul pe
trolului, Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, și Grigore Bâr- 
găoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de co
laborare și cooperare econo
mică și tehnică.

întreruperea campionatului de fotbal (etapa 
a IX-a s-a desfășurat la 1 noiembrie, iar a X-a 
este programată abia duminică) nu cred că tre
buie să determine și o fisură în periodicitatea 
săptăminală a rubricii noastre. Pentru că, scă- 
pați de angoasa rezultatelor de etapă, avem ast
fel răgazul să discutăm pe îndelete și ceva mai 
pe larg unele probleme de fond ale competiției 
juventiste, pentru că vreau să nu cad eu însumi 
în greșeala pe care o critic la alți antrenori 
care, în săptămînile cînd n-au jocuri oficiale, o 
lasă mai încet cu pregătirea.

Și, mai ales, pentru că diseară câțiva juventiști 
de-ai noștri vor lupta pe viață și pe moarte pe 
„Ninian Park" pentru a-i împiedica pe Henessy, 
pe England și pe Toshark să smulgă o victorie 
galeză in prima lor confruntare din Cupa Euro
pei. Juventiști ? — vă veți mira, probabiL Da, 
fiindcă să nu uităm, o jumătate din tricolori 
sînt, totuși, de vîrstă juventistă — chiar dacă 
noi ne-am obișnuit deja cu prezența lor in na
țională. Dinu are 22 de ani, Dumitru 20, Neagu 
20, Dumitrache 22, Dobrin 23, Dumitrescu 23, 
anii lor recomandindu-i mai degrabă în vederea 
reprezentativei de tineret. Așadar, nu numai ca 
români, ci și ca iubitori ai vîrstei juventiste și 
ai juventiștilor diseară vom fi 
numai urechi și ne vom ține ră- 
suflarea pină cînd vom 1 
Ghițulescu luindu-și la revede
re de la noi prin eter.

Apropo de crainicii 
dio și de juventiști. In timpul 
finalelor de box și in transmisia 
radiofonică din miercurea 
noastră neagră am ascultat cu 
plăcere încă o voce — nouă, 
dar plăcută si măsurată, trădind 
mai degrabă competență decit 
suficiență. Stimindu-i cum se 
curine pe ceilalți colegi cu sta
gii la Radio sau Televiziune, să 
salutăm apariția încă a unui 
crainic in mijlocul lor cu bucu
ria de a fi constatat un alt „stil” 
și eu speranța de a fi apărut 
încă un talent. Dar, uitasem : 
juventistul în ale crăiniciei se 
numește Dan Alexandru Ștefă- 
nescu, student la Medicina 
bucureșteană. Duminică il vom_____ , ,____
bil în transmisie directă de la Iași sau Constanța.

Iar fiindcă tot îmi laud confrații, să aștern cu
venitele cuvinte de laudă și pentru cei de la zia
rul „Sportul", care au avut inspirata inițiativă 
de a organiza cu copiii un concurs de jonglerie 
cu mingea de fotbal. Că o asemenea întrecere 
trebuia să organizăm mai de mult, astfel incit 
pină acum să fi devenit tradițională, este o altă 
treabă, Ia care ar fi bine să se gindească fede
rația. Dar federația n-a avut o asemenea idee 
— deci ce pretenții mai poți avea ? Duminică, 
in Capitală, vom merge la stadion — și vă in
vităm să veniți la stadion — să vedem cine va 
ciștiga Cupa „Sportul" : piteșteanul Mircea Foa
mete, brașoveanul Decebal Cîmpeanu, clujeanul 
Septimie Cîmpeanu, olteanul Lică Marcel sau 
cine știe ce constănțean, petrolist sau progre
sist ?

Dar, după cc vom aplauda pe acești puștani 
care vor lovi mingea cu piciorul, cu capul, cu

auzi pe
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asculta, proba-

umerii, de o sută, de o mie, de mii de ori, timp 
de unul, zece sau seci de minute, vom mulțumi 
colegilor de la cotidianul de specialitate insă 
gindul ne va zbura mai departe. Ne vom zice — 
sau ar trebui să ne zicem : bine, bine, dar ce se 
va intimpla în viitor cu acești copii care de pe 
acum știu jongla cu balonul ?

Și astfel vom ajunge la selecția tinerelor ta
lente și la pregătirea tinerelor talente — pro
bleme atit de stringente, dar — vai — și atît de 
nevralgice in fotbalul nostru. Ne vom da astfel 
încă o dată seama că astfel de jongleri pricepuți 
am mai avut mulți, că din rîndul lor au pro
movat în echipele de tineret și, apoi, în echi
pele mari jucători ca Naom, ca Iordănescu și 
alții ca ei, care știu ce face cu balonul dar nu 
au capacitatea fizică să-și realizeze eficient in
tențiile. Insist asupra modului în care se selec
ționează tinerii fotbaliști pentru că, știu, alte 
țări au găsit de mult o soluționare fericită în 
acest sens. In Republica Democrată Germană 
— țară care de cîțiva ani a pornit o adevărată 
ofensivă spre primele trepte ale ierarhiei mon

diale a sportului, și care acum 
a uimit în competițiile continen
tale de fotbal — asemenea con
cursuri de jonglerii cu mingea 
au o largă răspîndire, dar ni
meni nu se oprește Ia ceea ce 
reprezintă ele în sine. Din su
medenia de copii care ajung să 
stăpînească toate tainele balonu
lui sînt aleși pentru a deveni 
jucători de fotbal numai cei ca
re dovedesc și o rezistență fi
zică deosebită și o mare capaci
tate de efort. Toți tinerii jon
gleri sînt supuși la probe dure, 
la teste științifice, și din o sută 
de mici artiști dacă sînt aleși 
10 care pot deveni mari jucători 
fiindcă au o constituție fizică 
ce va rezista cu certitudine la 
supraomeneștile eforturi ale 
procesului de pregătire. Cum se 
face la noi selecția, și cît de 
mult se pune accentul pe con

stituția fizică a celui care bate 
țile performanței fotbalistice se 
cînd privești de pe margine 
de tineret (în care din 22 __ ____ __
20 sau 21 sînt pirpirii, firavi și fără suflu) sau 
cînd te îmbolnăvești de inimă in tribună că 
niște olandezi bine tăcuți, armăsari ce aleargă 
tot timpul și șutează tot timpul, aruncă goluri 

pe care-i 
de vînt. 
antrenorii 
Să vedem 
cum va fi

in coortrts serr_greul Ion Siliște 
y _nșoru2“ Simla Mihaleea, 
n'-smti*  fi_nd principala ..piesă 
de â echipei noastre.
v*urea  va boxa cu bulgarul 
Fndjiev. Să revenim, insă, la 
obiectul propriu-zis al acestei 
corespondențe. Dacă turneul ce 
la Berlin și Campionatele na
ționale ale seniorilor. încheiate 
recent, au smuls vălul roz cu 
care fusese acoperit boxul nos
tru după succesele obținute la 
Europenele de la București, 
descoperindu-ne realitatea (an
ticipată. de altfel, în presă), ac
tualele Campionate Europene 
ale juniorilor au darul de a în
tregi tabloul unei stări de lucruri 
negative care dăinuie mai de 
mult. Să fim bine înțeleși, nu 
este vorba numai de rezultatele 
in sine ale tinerilor boxeri ro
mâni (deși, dacă ne gindim bine 
acestea nu trebuie in nici un caz 
neglijate, cunoscut fiind presti
giul țării noastre in acest sport), 
cit. mai ales, de enorma dife
rență de valoare existentă in
tre tinerii noștri pugiliști și cei 
străini care au evoluat pe rin
gul din Mișkoic. Majoritatea 
acestora (și nu ne referim nu
mai la boxerii sovietici sau po
lonezi. reprezentanții unor școli 
pugiiistice de tradiție) au de
monstrat prin acuratețea boxu
lui practicat, că. în ciuda tine
reți: lor, posedă un larg re
gistru de cunoștințe tehnico- 
tactice, ceea oe face din ei ad
versari de temut, foarte greu 
de învins. Surprinzătoarea lor 
maturitate — surprinzătoare 
poate doar pentru noi ! — vine 
să confirme, o dată în plus, 
faptul să nivelul general al bo
xului european e in continuă 
creștere, impunînd, comparativ 
cu anii din urmă, exigențe deo
sebite în pregătirea tehnică,

unei 
medalii intr-o întrecere de an
vergură (cum e și cea de aici) 
devine fapt împlinit doar după 
ce boxerii apți parcurg cu greu, 
foarte greu turul de forță. Reu
șesc aceasta numai cei excelent 
pregătiți, cum. de altfel, o do
vedesc și meciurile de pină 
acum.

TEODOR POGOCEANU

• Echipe poloneză masculină 
de volei’ Legia Varșovia s-a 
calificat pentru turul II al „Cu
pei campionilor europeni", în 
primul tur, voleibaliștii polonezi 
au Intllnit la Zurich în dublu 
meci formația locală Spada, pe 
oare au învins-o cu 3—1 (15—4, 
15—10, 13—15. 15—4) și 3—0 (15— 
4, 15—7, 15-6).

• Ea Edinburg s-a disputat 
meciul dintre echipa locală 
„AII Blacks*  și formația olan
deză Amvj Amsterdam, con- 
tînd pentru „Cupa campionilor 
europeni" la baschet feminin. 
Net superioare, baschetbaliste
le olandeze au obținut victoria 
cu scorul de 106—36 (47—17).

• u

• Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Madrid, atletul 
spaniol Talion a stabilit un nou 
record al țării sale în proba 
de aruncarea suliței cu perfor
manța de 77,72 m.

IM EXPERIMENT REUȘIT CE POATE FI 
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• La Palma de Mallorca a 

început turneul interzonal pen
tru campionatul mondial mas
culin de șah. Surpriza rundei 
inaugurale a fost realizată de 
maestrul Uitumen (R.P. Mon
golă, care l-a învins în 43 de 
mutări pe marele maestru a- 
merican Reshevsky. Deși a ju
cat cu piesele albe, Bobby Fi
scher (S.U.A.), unul din prin
cipalii * .............
trebuit 
remiza 
mânui 
via) a 
lipine). 
miza

de

la 
vede 
un

por- 
clar 

meci 
jucători

după goluri în poarta unor steliști 
poate doborî la pămînt și o suflare

Acum, se vede, noi ne lamentăm, 
se lamentează și ei pe aceeași temă, 
insă ce măsuri se vor lua. Să vedem __ _ ..
privită selecția si cum va fi organizată pregă
tirea fizică a celor aleși să fie fotbaliști. Mi-e 
teamă că, ocupați cu naționala, ne vom aduce 
aminte de echipele de club și de tineret abia în 
toamna viitoare, cînd iar vom fi în 
a păși pragul în Cupa Campionilor, 
Cupelor, în Cupa orașelor tirguri.

situația de 
in Cupa

favoriți ai turneului, a 
să se mulțumească cu 
în partida cu vest-ger- 
Hbner. Minici (Iugosla- 
cîștigat la Naranja (Fi- 
A fost consemnată re
in partidele Gheller 

(U.R.S.S.)— Portisch (Ungaria), 
Ivkov (Iugoslavia)—Larsen (Da
nemarca), Addison '
Taimănov (U.R.S.S.) 
(Canada)—Smîslov 
Au fost întrerupte partidele 
Polugaevski (U.R.S.S.)—Mecking 
(Brazilia), Jimenez (Cuba)— 
Matulovici (Iugoslavia), Rubi- 
r.etti (Argentina);—Panno (Ar
gentina), Uhlmann (R.D. Ger
mană)’—Gligorici (Iugoslavia).

• Performanța atletului Ni 
Cih-cin, care a obținut la sări
tura în înălțime rezultatul de 
2,29 m, întrecînd cu un centi
metru recordul mondial oficial 
deținut de Valeri Brumei 
(U.R.Ș.S.), a fost primită cu ad
mirație în cercurile sportive in- 

decalrație 
France 

olimpic Ri- 
treilea per- 
tuturor tim- 
a declarat : 

Cih-cin este

(S.U.A.)- 
si Suttles 
(U.R.S.S.).

G. MITROI

temaționale. într-o 
transmisă de agenția 
Presse. campionul ” 
chard Fosbury (al 
former mondial al 
purilor cu 2,24 m) 
„Recordul lui Ni 
fantastic. După părerea mea. a- 
ceasta este performanța anului, 
superioară chiar recordului în
registrat la săritura cu pralina 
(5,49 mi al sportivului grec Pa- 
panicolau.

Pentru antrenarea unui număr 
cât mai mare de tineri din me
diul rural la practicarea diverse
lor sporturi, Comitetele județene 
U.T.C. Argeș și Dîmbovița, 
împreună cu Consiliile județene 
pentru educație fizică și sport și 
cu sprijinul consiliilor populare 
comunale și-au propus organi
zarea în acest an a unei Olimpia
de a satelor. Din luna mai și 
pină în ultima duminică a lunii 
octombrie au avut loc pasionante 
dispute la diferite ramuri sporti
ve : atletism, ciclism, trintă, 
fotbal, handbal, volei. La fazele 
intercomunale și intercentre s-au 
prezentat la startul întrecerilor 
aproape 30 000 tineri din județul 
Argeș și 20 000 din Dîmbovița.

După cum ne relata tov. Gh. 
Crețu, 
Argeș, 
dei au 
94 de 
centre ,
grafice. La fiecare centru și-au 
disputat întâietatea din 2 în 2 
săptămîni, după sistemul tur, ti
neri sportivi din 6—8 comune, 
fiecare comună organizînd o dată 

1 întrecerile. Alături de emulația 
generată de pregătirea în cit mai 
bune condiții a concursurilor și 
a participanților s-a inițiat peste 
tot o întrecere cu caracter per
manent pentru amenajarea unor 
baze sportive cit mai bine puse 
la punct. Pe ansamblul județului 
Argeș, s-au amenajat și reame- 
najat cu acest prilej un număr 
de 76 baze sportive iar în Dîm
bovița peste 50. în acest din 
urmă județ au fost antrenate Ia 
Olimpiadă 56 de comune îm
părțite în 11 centre. întrecerile 
au avut loc în fiecare duminică 
după sistemul tur-retur.

De organizarea întrecerilor și 
pregătirea concurenților s-au 
ocupat îndeaproape cu multă pa
siune colective locale formate 
din activiști obștești. în comuna 
Recea, unde s-a amenajat o ex
celentă bază sportivă din jude
țul Argeș, unul din cei mai activi 
participant la mobilizarea tineri
lor, un inimos animator al vieții 
sportive, a fost însuși primarul 
Gheorghe Mareș.

La toate fazele competiției ar
bitrajele au fost asigurate în mod 
voluntar. De remarcat inițiativa 
județului Argeș care a trimis 
fotbaliști din echipa F.C. Argeș 
să arbitreze meciuri la etapa in
tercentre sporind astfel interesul 
spectatorilor pentru urmărirea 
lor.

— Dacă pînă acum unele din
tre competițiile sportive se ca
racterizau doar printr-o partici
pare a tinerilor mai mult simbo
lică, Olimpiada satelor a cunoscut 
întreceri palpitante în care spor
tivii s-au dovedit bine pregătiți; 
a ținut să ne comunice tov.Con- 
stantin Luca, șeful secției sport, 
turism și pregătire militară de la 
comitetul județean U.T.C. O do
vadă în plus a afirmațiilor de

președintele C.J.E.F.S. 
la prima fază a olimpia- 
participat reprezentanți ai 
comune împărțite pe 18 
în funcție de zonele geo-

mai sus, o constituie prezența pe 
lista învingătorilor a unor spor
tivi care în etapele din anii tre- 
cuți ale „Cupei tineretului de la 
sate" nu erau nici măcar în pri
mele fose locuri. Echipele de 
fotbal din Călinești și Stoienești, 
cea de volei din Țițești sau 
handbalistele din Stîlpeni au 
trebuit să încline steagul în fața 
unor formații pe care pînă nu 
demult le învingeau la diferențe 
apreciabile.

Cîștigătorilor întrecerilor, pro
fesorilor de educație fizică cu o 
activitate deosebită pe parcursul 
Olimpiadei ca și unor asociații 
sportive li «-au acordat ca stimu
lent importante premii constînd 
în materiale și echipament spor
tiv în valoare de 20 000 lei. Anul 
viitor, după toate probabilitățile 
vor fi introduse noi discipline : 
popice și diferite probe atletice 
pe teren variat.

Plăcut surprins de pasiunea 
pentru sport a tinerilor din satele 
județului Argeș care, în ciuda 
ploii căzute timp de aproape 
două zile și-au trimis peste 400 
de reprezentanți la finalele „O- 
limpiadei satelor", tov. Popa lo
viți, șeful secției organizare și 
control din cadrul C.N.E.F.S„ 
prezent la ultima fază a acestor 
reușite întreceri desfășurate la 
Pitești, ne-a declarat, că, în urma 
acestui experiment, județele vor 
avea posibilitatea să organizeze 
în următorii ani activități spor
tive de masă la sate, pe prim 
plan înscriindu-se ramurile pen
tru care tinerii prezintă un inte
res deosebit, cu tradiție prin păr
țile locurilor. Evident că și aici 
nu trebuie neglijate criteriul geo
grafic pentru repartizarea comu
nelor pe centre, asigurarea unor 
arbitraje competente, amenajarea 
unor baze sportive adecvate în
trecerilor.

Vor fi evitate, sperăm, și unele 
lipsuri constatate cu prilejul pri
mei „Olimpiade a satelor" : 
participarea unui număr mic 
de fete (doar 11 Ia sută la Ar
geș și 17 la sută la Dîmbovița), 
absența asociațiilor sportive din 
unele comune angajate în între
ceri. retragerea din competiție a 
unor comune ca Albota. Bascov, 
Aref, Colibași, Ciomăgești, Schitu 
Golești din cauza situației pre
care sau a inexistenței bazelor 
sportive, slaba popularizare a în
trecerilor la faza intercomunală.

Cu toate lipsurile, inerente ori
cărui început, putem conchide că 
experimentul „Olimpiadei sate
lor" din județele Argeș și Dîmbo
vița a contribuit la popularizarea 
sportului în mediul rural, la dez
voltarea bazei materiale a asocia
țiilor, demonstrînd necesitatea 
pregătirii în cit mai bune condiții 
în următorii ani la nivelul cit 
mai multor județe a unor com
petiții similare de regularitate pe 
o durată mai mare.

RADU LEVARDĂ



CHARLES DE GAULLE |
GUVERNUL R.D.G. ESTE DISPUS SĂ ÎNCEAPĂ 

NEGOCIERI CU GUVERNUL R.F.G. 

PRIVIND TRANZITUL RECIPROC

Charles de Gaulle, una din 
cele mai proeminente perso
nalități politice franceze, s-a năs
cut la Lille, la 22 noiembrie 
1890, într-o familie de intelec
tuali. In 1912, absolvă școala mi
litară din Saint-Cyr. Ca tînăr o- 
fițer, participă la primul război 
mondial, distingîndu-se pe timpul 
de luptă.

După război este chemat la 
școala din Saint-Cyr pentru a 
preda istoria militară. In 1924 
este numit la statul major al ar
matei de pe Rin, apoi atașat la 
Consiliul Superior de Război. Se 
face cunoscut în cercurile mili
tare prin teoriile sale cu privire 
la reorganizarea armatei. Intre 
cele două războaie publică mai 
multe cărți și articole pe teme 
militare.

La începutul celui de-al doilea 
război mondial, la cinci zile după 
invadarea Belgiei și Olandei, co
lonelului de Gaulle i se încre
dințează comanda unei divizii de 
care blindate; sub comanda lui 
de Gaulle, divizia blindată res
pinge un atac german în apro
piere de Laon. Este avansat, la 
vîrsta de 49 de ani, general de 
brigadă, fiind cel mai tînăr ge
neral din armata franceză. In iu
nie 1940 este numit subsecretar 
de stat la Ministerul Apărării 
Naționale și al Războiului, în ca
binetul lui Paul Reynaud.

La scurt timp după capitularea 
Franței, generalul de Gaulle 
pleacă la Londra, unde pronun
ță la radio cunoscutul „Apel din 
18 iunie", prin care cheamă po
porul francez la luptă pentru e- 
liberarea patriei de sub ocupa
ția hitleristă, pentru Independen
ța și onoarea ei națională. „Fran
ța a pierdut o bătălie — a spus 
el — dar Franța nu a pierdut 
războiul".

In perioada următoare, de 
Gaulle a desfășurat o vastă acti
vitate pentru organizarea rezis
tenței franceze împotriva ocupa
ției naziste, pentru eliberarea ță
rii de cotropitori. El creează miș
carea „Franța liberă", iar în 1943

TELE
Președintele Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis Excelenței Sale Dom
nului GEORGES POMPIDOU, Președintele 
Republicii Franceze, o telegramă în care se 
spune :

Vestea încetării din viață a generalului Charles 
de Gaulle, fost președinte al Republicii Franceze, 
remarcabil om de stat și conducător militar, ne-a 
întristat profund. \

Poporul francez prieten pierde în generalul de 
Gaulle un patriot înflăcărat, una dintre cele mai 
strălucite personalități ale vieții politice contem
porane.

GRAME
Poporul român a acordat întotdeauna o înaltă 

prețuire activității sale puse în slujba cauzei vic
toriei împotriva fascismului, a promovării politi
cii de independență, colaborare și înțelegere în
tre națiuni. Ca președinte al Republicii Francele, 
generalul de GauUe a adus o contribuție valoroa
să la întărirea și adîncirea relațiilor die prietenie 
tradițională româno-fraTW-ze. vizita sa în Româ
nia, în anul 1968, constituind o etapă de impnr- 
tanță deosebită în dezvoltarea acestora.

întregul popor român mi se alătură în a vă 
exprima cele mai sincere condoleanțe pentru 
greaua pierdere pe care o suferă națiunea fran
ceză.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis Doam
nei CHARLES DE GAULLE 
o telegramă în care se spune :

Ne-a întristat profund știrea 
tragică despre încetarea din

Președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, ION GHEORGHE 
MAURER, a trimis Excelenței Sale Domnului 
J. CHABAN-DELMAS, Prim-ministru al Re
publicii Franceze, o telegramă în care se 
spune :

Am aflat cu profundă durere că generalul 
Charles de Gaulle nu mai este în viață.

Fost președinte al Franței, eminent om politic 
și conducător militar, generalul de Gaulle a adus 
o importantă contribuție personală la dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre România și Franța.

Guvernul Republicii Socialiste România și eu 
personal vă adresăm cele mai sincere condoleanțe 
și vă rugăm să exprimați compasiunea noastră 
doamnei de Gaulle, familiei îndoliate.

ORIENTUL APROPIAT
• După reuniunea tripartită • Calm 
In Iordania • întrevedere Riad-Jarring

CAIRO 10 (Agerpres). — Po
trivit ziarului „Al Ahram', pre
mierul egiptean Mahmoud 
Fawzi a convocat în cursul zi
lei de luni pe ambasadorii țări
lor arabe acreditați la Cairo, 
pentru a le face cunoscute dife
ritele măsuri adoptate la con
ferința tripartită la nivel înalt 
la care au participat președinții 
Anwar El Sadat (R.A.U.), Ga- 
afar El Numeiry (Sudan) și 
Moamer El Geaafl (Libia).

în timpul întrevederii, pre
mierul egiptean a precizat că 
planul de constituire to viitor 
a unei uniuni a celor1 trei țări 
nu înseamnă constituirea unui 
bloc contra celorlalte țări ara
be, ci dimpotrivă este de dorit 
deschiderea unui dialog între 
cele trei țări și statele arabe 
care se opun proiectului.

AMMAN 10 (Agerpres). — 
în legătură cu încheierea perioa
dei tranzitorii pentru aplicarea 
clauzelor aoordului iordano-pa- 
lestinian din 13 octombrie a.c., 
agențiile internaționale de presă 
informează că cele două părți 
și-au retras forțele militare din 
Amman și că patrule mixte ior- 
daniano-palestiniene suprave
ghează menținerea ordinii în ca
pitală, într-o declarație făcută 

constituie la Alger Comitetul de 
eliberare națională care, după un 
an, se transformă în guvernul 
?>rovizoriu al Republicii Franceze. 
n Franța, mișcările de rezistență 

organizate în Consiliul Național 
al Rezistenței sprijină pe genera
lul de Gaulle.

Imediat după debarcarea tru
pelor aliate în Normandia, ge
neralul de Gaulle pleacă, la 14 
iunie 1944, în Franța, iar la 25 
august sosește în Parisul eliberat 
de mișcarea, de rezistență.

Adunarea Constituantă, aleasă 
în noiembrie 1944, confirmă pe 
șeful guvernului provizoriu în 
funcția sa și, prin vot unanim, îi 
acordă împuterniciri pentru for
marea guvernului.

In ianuarie 1946, neobținînd 
unitatea de acțiune pe care o 
considera necesară pentru înfăp
tuirea programului său, generalul 
de Gaulle demisionează și pleacă 
la Colombey les Deux Eglises.

In iunie 1958, la chemarea pre
ședintelui R. Coty, generalul de 
Gaulle formează ultimul guvern 
al celei de-a TV-a Republici, fiind 
investit de Adunarea Națională 
ca președinte al Consiliului de 
Miniștri. In decembrie 1958 este 

viață a generalului Charles de 
Gaulle, eminent om de stat și 
militar al Franței, prieten a- 
propiat al poporului român.

Păstrez o vie amintire întil- 
nirilor pe care le-am avut cu 
generalul Charles de Gaulle, 
personalității sale remarcabile 

presei, colonelul Ahmed Hilmi, 
președintele Comisiei militare de 
oontrol de pe lîngă Comitetul 
Superior arab, a arătat că situația 
este oalmă pe întreg teritoriul 
iordanian și că nici un incident 
nu a fost semnalat luni.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, a avut 
luni o nouă întrevedere cu Gu
nnar Jarring, reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. pentru Orientul Apropiat. 
După cum precizează agenția 
France Presse, șeful diplomației 
egiptene l-a informat pe amba
sadorul Jarring că guvernul său 
este dispus să aplice rezoluția a- 
doptată miercuri de Adunarea 
Generală, care prevede prelungi
rea cu trei luni a încetării focu
lui, și lansează un apel părților 
interesate pentru reluarea con
vorbirilor sub egida reprezentan
tului special al secretarului ge
neral al O.N.U.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
La New York a avut loc o nouă 
reuniune consacrată situației din 
Orientul Apropiat a reprezentan
ților la Națiunile Unite ai Fran
ței, Marii Britanii, S.U.A. și 
U.R.S.S. 

ales președintele celei de-a V-a 
Republici Franceze, funcție pe 
care o deține timp de zece ani și 
jumătate fără întrerupere.

In această înaltă funcție, gene
ralul de Gaulle întreprinde o se
rie de acțiuni de mare impor
tanță in politica Franței. El pune 
capăt războiului din Algeria. Pre
ședintele de Gaulle întreprinde 
acțiuni hotărite pentru întărirea 
independenței politice a Franței, 
hotărind retragerea acesteia din 
organismele militare integrate ale 
N.A.T.O. și lichidarea bazelor 
militare străine de pe teritoriul 
francez. De Gaulle a promovat o 
politică activă pentru asigurarea 
unei atmosfere de destindere în 
relațiile internaționale și dezvol
tarea colaborării între toate sta
tele lumii, indiferent de orîndui- 
rea socială, bazată pe principii
le independenței naționale și 
neamestecului in treburile inter
ne, avantajului reciproc.

In calitate de președinte al 
Franței, el a adus o contribuție 
importantă la dezvoltarea colabo
rării țării sale cu statele socialiste. 
In 1964, Franța stabilește relații 
diplomatice ou China. De Gaulle 
întreprinde vizite de prietenie în 
U.R.S.S. și Polonia.

Vizita pe care Charles de 
Gaulle a făcut-o în 1968 în 
România a fost un eveniment is
toric pentru adâncirea raporturi
lor de prietenie dintre poporul 
român și poporul francez, pen
tru dezvoltarea colaborării multi
laterale economice, politice, teh
nice, științifice, culturale dintre 
România și Franța, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități în drep
turi, a stimei și avantajului re
ciproc.

La 28 aprilie 1969, după refe
rendumul asupra reformei regio
nale și Senatului, generalul de 
Gaulle a renunțat la exercitarea 
funcției de președinte al Repu
blicii Franceze.

In aceste zile, poporul român 
împărtășește durerea opiniei pu
blice din Franța, care a pierdut 
pe unul dintre cei mai proemi
nența oameni politici ai săi.

și contribuției de seamă aduse 
la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre România și 
Franța.

Vă rog să primiți din partea 
mea și a soției mele expresia 
sentimentelor noastre de pro
fundă compasiune și cele mai 
sincere condoleanțe.

Cornel Burtica la Pekin

• CONTINUlNDU-SI VIZI- 
xTA In R.P. Chineză, ministrul 
oomerțului exterior *1  Româ- 
niel, Cornel Burtică, a sosit 
marți Ia Pekin. La aeroport el 
a fost întâmpinat. de Li Cian, 
ministru adjunct al oomerțului 
exterior, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului 
Exterior. Au fost prezenți, de 
asemenea, Aurel Duma, amba
sadorul României la Pekin, și 
membri ai ambasadei.

In seara aceleiași zile, Li 
Cian a oferit o masă in cin
stea oaspetelui român.

• O TINARA ARHEOLO- 
GA americană, Iris Love, » 
afirmat că a regăsit și iden
tificat capul celebrei „Afro- 
dita" din Oniduș, sculptată 
de Praxiteles. Ea a făcut 
descoperirea într-unul din 
depozitele subterane ale lui 
British Museum. După cît se 
pare, capul oelebrei statui a 
fost trimis muzeului în anul 
1859 de către sir Charles 
Newton, împreună cu un lot 
numeros de alte statui pe 
care le-a găsit la Onidus. 
în timpul transportului, a 
afirmat tînăra arheologă, 
capul Afroditei a suferit a- 
numite deteriorări dar se 
poate stabili cu ușurință că 
aparține statuii.

Declarația lui
BERLIN 10 (Agerpres). — 

Guvernul *R.D.G.  s-a declarat 
dispus să înceapă negocieri cu 
guvernul R.F.G. asupra unor 
probleme ale tranzitului reciproc 
de persoane și mărfuri, cu con
diția ca în Berlinul occidental să 
înceteze orice activitate a altor 
state care contravine statutului 
pe baza dreptului internațional 
al acestui oraș și lezează inte
resele R.D.G,, a declarat la tele
viziunea R.D.G. Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G. „Acorduri de acest gen 
între guvernul R.D.G. și guver
nul R.F.G., ca și între R.D.G. și 
Senatul vest-berlinez, ar repre
zenta contribuții importante la 
îmbunătățirea situației, a conti
nuat Walter Ulbricht. Asemenea 
negocieri și acorduri sînt posibile 
numai pe baza respectării dreptu
rilor suverane ale R.D.G. și a le
gislației sale, ca și pe baza nor
melor generale ale dreptului in
ternațional, obișnuite în relații 
.între state egale în drepturi și in
dependente unul de celălalt".

Walter Ulbricht a spus de a- 
semenea: .Atentatul criminal 
împotriva soldaților sovietici, ca
re își fac datoria de sentinele la 
Monumentul Sovietic din Berli
nul occidental, arată cît de peri
culoasă este situația din Berli
nul occidental datorită activității 
organizațiilor fasciste”.

Subliniind, apoi, că părerea e- 
misă de unii oameni politici din 
Germania occidentală cu privire 
la existența unor „relații specia
le” între R.D.G. și R.F.G. nu con
cordă cu realitatea, Walter Ul
bricht a declarat că „opinia pu
blică internațională s-a putut 
convinge că relațiile dintre 
R.D.G. și R.F.G„ deci între două 
state suverane, trebuie să fie a- 
celeași ca relațiile R.F.G. sau 
R.D.G. cu alte state suverane, in
dependente unul de celălalt".

Din declarațiile tuturor guver
nelor europene — a spus vor
bitorul, referindu-se la proble
mele securității pe continent — 
reiese că, In fond, nu mai există

• DELEGAȚIA IUGO
SLAVA in frunte ca Velika 
Vlahosici și Krste Țrve»- 
kovski. membri ai Co»-i țiu
lui Federației și membri *i  
Biroului Executiv al Prezi
diului U.CLL. s*-a  încheiat 
vizita de două zile la Sofia, 
pierind spre patrie, ta tâm
pei șederii la Sofia, delega
ția a fost primită de Todor 
Jivkav, prim-secretar al C-C. 
al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

In curul convorbirilor 
purtate cu delegația bulgară 
condusă de Boris Vekev. 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, cele două părți au ex
pus pozițiile guvernelor lor 
asupra problemelor actuale 
ale relațiilor dintre cele 
două țări si au căzut de a- 
cord să continue convorbi
rile la o dată Ce urmează să 
fie stabilită ulterior.

Vizita la Sofia ■ delega
ției iugoslave a avut loc pe 
baza schimbului de scrisori 
dintre Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, 
președinte al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, *1  
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R P- Bulgaria, pri- 
vin necesitatea dezvoltării 
in continuare a relațiilor bi
laterale.

F> e
• CONSILIUL PREZIDEN

ȚIAL al Republicii Populare 
a Yemenului de Sud a promul
gat o lege cu privire la reforma 
agrară, in virtutea căreia toate 
bunurile și terenurile aparți- 
nînd sultanilor, emirilor, șeici- 
lor și miniștrilor vechiului re
gim sînt confiscate de către 
stat. Sînt transferate, de ase
menea, in proprietatea statului 
terenurile care au fost distribu
ite de precedentul regim in 
perioada octombrie 19»7 — mar
tie 1968.

Legea cu privire la reforma 
agrară stabilește, totodată. • li
mită a proprietății agricole per
sonale.

• LA TOKIO s-a anunțat în
cetarea din viață a vicepre
ședintelui Partidului Liberal- 
Democrat din Japonia (de gu- 
vernămint), Shojiro Kawashi- 
ma. In îndelungata sa activi
tate, Shojiro Kawashima s-a 
impus în viața politică niponă 
ca una dintre cele mai cunoscute 
și influente personalități. El a 
fost președinte al grupului par
lamentar de prietenie Japonia- 
Românla.

W. Ulbricht
o poziție principială împotriva 
unei conferințe de securitate eu
ropeană. Aceasta înseamnă că a- 
cum ar fi cazul să se treacă la 
pași coocreți în pregătirea con
ferinței de securitate. Există, de 
asemenea, o concordanță de pă
reri potrivit careta toate statele 
europene trebuie să aibă posibi
litatea de a participa, de la bun 
început, cu drepturi egale, la lu
crările conferinței, a spus în în
cheiere Walter Ulbricht.

Convorbirile
S. A. L T.

HELSINKI 10. — Trimisul 
special Agerpres, Aurel Zamfi- 
rescu, transmite : Convorbirile 
sovieto-americane privind Km- 
tarea cursei înarmărilor strategi
ce au continuat marți rfimtneațs 
în cadrul unei ședințe de lucru 
ce a avut loc la sediul Ambasa
dei Uniunii Sovietice. După de
clarațiile oficiale ale șefilor cdor 
două delegații, an urmat discuții, 
întreaga ședință a durat circa o 
oră. Discuțiile se desfășoară Jn- 
tr-o atmosferă serioasă și cordială 
de lucru, iar părțile tint satisfă
cute de progresele ce se reali
zează' — s-a declarat oficia] la 
sfîrșitul întâlnirii de marți.

Viitoarea ședință va avea loc 
vineri dimineața, la sediul am
basadei americane.

Sesiunea
0. N. U.

NEW 1ORX 10. — Trimisul 
special Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite: Aduna
rea Generală a O.N.U, întruni
tă in ședință specială marți di
mineață, a abordat în dezbateri 
raportul Comisiei de verificare a 
deplinelor puteri. Numeroși de
legați s-au pronunțat pentru in
validarea scrisorilor de acredita
re ale delegație; ciancaișiste. care 
nu reprezintă pe nimeni și ocu
pă ia mod ilegal locul ce revine 
Republicii Populare Chrâeze.

Subsniznd poziția României în 
această problemă, reprezentantul 
permanent al țării noastre la 
O.N.U-, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu. a arătat ci Republi
ca Populară Chineză este unul 
dintre statele fondatoare ale Na
țiunilor Unite și unul dintre cei 
cinci membri permanent! ai Con- 
siiiului de Securitate. Este incon
testabil — a subliniat el — că în 
Organizația Națiunilor Unite Chi
na trebuie să fie reprezentată de 
guvernul real al acestei țări, de 
guvernul care are dreptul de a 
vorbi în numele poporului chi
nez, de guvernul Republicii 
Populare Chineze.

Refuzul de a recunoaște aceas
tă realitate, a subliniat vorbi
torul, nu face dedt să dăuneze 
profund capacității organizației 
de a-fi îndeplini misiunea ce îi 
este încredințată prin Cartă.

In încheiere, Gheorghe Diaco- 
nescu a arătat că dâegația ro
mână se pronunță pentru invali
darea scrisorilor dc acreditare ale 
ciancaișistului, care ocupă în mod 
ilegal și abuziv locul legitim al 
R. P. Chineze la Națiunile Unite. 
De asemenea, a subliniat el, nici 
scrisorile de acreditare ale celor 
care ocupă locul Cambodgiei la 
O.N.U. nu pot fi recunoscute ca 
valabile, întrucât nu emană de 
la guvernul legitim al acestei 
țări, guvernul regal de unitate 
națională.

unt.
• AGENȚIA PAP anunță că 

la sediul Ministerului Afaceri
lor Externe al R.P. Polone au 
continuat convorbirile polono- 
vest-germane, pe agenda de 
marți figurînd o nouă întrunire 
a comisiei de experți.

Convorbiri 
Rippon-Schumann

• ȘEFUL DELEGAȚIEI BRI
TANICE la tratativele privind 
aderarea la Piața comună, 
Geoffrey Rippon, a sosit luni 
într-o vizită oficială la Paris, 
în aceeași zi, el a avut o con
vorbire cu ministrul afacerilor 
externe al Franței, Maurice 
Schumann, la care au fost pre
zenți și ambasadorii celor două 
țări. InterlocutoriiX s-au referit 
la probleme legate de even
tuala intrare a Marii Britanii 
In Piața comună și, în mod spe
cial, la contribuția financiară 
care ar reveni intr-un aseme
nea caz Angliei la Piața co
mună agricolă.

După cum precizează agenția • 
U.P.I.. in cursul convorbirilor 
dintre Schumann și Rippon nu 
au fost făcute progrese în eli

CHILE: PRIVIRE 
CĂTRE PREZENT

Conducători ai tineretului chilian vorbesc „Sclnteii tineretului**

Numel» îl cunoaștem dintr-o informaji» care a produs destulă 
senzație fi pe care ziarele au comentat-o stăruitor O delega
ție de conducători ai tineretului democrat-crețtin din Chile s-a 
prezentat la reședința lui Allende, o zi după victoria sa electo
rală, spre a-l felicita. Era intr-un moment în care decizia de- 
mocrat-crețtinilor, plutea in necunoscut, pentru că se înfruntau 
amărăciunea înfringerii ți sentimentul loialității constituționale. 
Organizația de tineret a refuzat echivocul. Felicitările adresate 
adversarului biruitor nu însemnau un simplu act protocolar ci o 
opțiune. Delegația de tineri curajoși ți realiști avea în frunte 
un deputat : Pedro Felipe Ramirez. Este tînărul cu trăsături fine 
ți o ținută elegantă, cu un zîmbet blind, puțin timid, cu care 
stau de vorbă în ocest început de noiembrie în holul de la eta
jul 9 ol hotelului „Budapest", la o oră oarecum matinală.

A votat în parlament pentru 
Allende, i-a aplaudai alegerea 
și după cîteva ore, în aceeași 
zi, s-a îmbarcat într-o navă ae
riană pornind către Budapesta. 
Prima lui traversare a oceanu
lui, prima călătorie in Europa, 
primul contact cu o țară socia
listă. In capitala ungară, Rami
rez — care îndeplinește funcția 
de președinte al Tineretului De
mocrat-Creștin din America La
tină — a sosit pentru o lua 
Grte ca invitat la lucrările ce

de a Vlll-a Adunări a 
F.M.T.D. Bineînțeles, este asaltat 
cu întrebări, cărora le răspun
de amabil Interviul pentru 
.Scînteic tinsretate?*  3 acceptă 

ce vădite plăcere.
— Ce omhh a de- 

terminat mult comentata 
vizita ta Allende ?

— Am dorit sâ arătăm opi
niei publice că tinerii demo- 
crat-creștini cer parlamentari
lor partidului să voteze pentru 
Allende—

— Se vorbește despre 
deplasarea spre stingă a 
organizației dvs™

— Este o realitate, deși în 
America Latină nu se pot trans- 
Dune cu aceeași exactitate de
limitările politice obișnuite în 
Europa. în partidul nostru, ti
neretul are o poziție mai netă, 
preocupîndu-se de problemele 
poturilor sărace, de evoluția 
sodolă, de transformarea struc
turilor anacronice. Sîntem favo
rabil unor măsuri sociale mai 
profunde ne pronunțăm pentru 
un socialism care să fie pe-mă
sura nevc' or țării, un socialism 
chilian, autentic, care să nu în
semne cop:erec unor modele 
străine. Pe plan extern spriji
nim poporul vietnamez, forțele 
antiimperialiste care luptă pe 
continentul nostru (amintesc 
atitudinea pe care am luat-o

U.R.S.S.: Expulzarea militarilor 
de la bordul avionului „11-8“
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

Guvernul sovietic a hotărlt să nu 
defere justiției, ci să se limiteze 
la expulzarea celor trei mili
tari americani și a militarului 
turc, care s-au aflat la bordul 
avionului american ce a pătruns 
ilegal în spațiul aerian al 
UJUS.S. la 21 octombrie 1970, 
venind din Turcia. Anunțînd a- 
ceastă știre, agenția TASS pre
cizează că hotărirea a fost a- 
doptatâ pe oaza unor cercetări 
minuțioase și avîndu-se în ve
dere regretele exprimate de gu
vernele S.VA. și Turciei.

Predarea militarilor aflați la 

minarea obstacolelor care con
tinuă sâ se afle In calea aderă
rii Angliei la C.E.E.

• POLIȚIA UBUGUAYANA 
a confirmat luai seara că soția 
consilierului american Claude 
Fly. răpit de membrii unei or
ganizații ilegale, a primit o 
scrisoare din partea acestuia in 
care anunță că este perfect să
nătos și că eliberarea sa este 
aproape. Din surse ale poliției 
s-a aflat că fiul lui Fly urmează 
să sosească in Uruguay pentru 
a negocia cu răpitorii elibera
rea tatălui său.

In oe privește soarta consulu
lui brazilian Di as Gomide, răpit 
în același timp cu Fly, nu se 
cunoaște absolut nimic.

Noi arestări în Canada

• DEȘI REZULTATUL CER
CETĂRILOR nu e dat publici
tății, surse ale poliției din 
Montreal au afirmat că a fost 
descoperită o nouă pistă care 
ar putea duce la arestarea au
torilor răpirii atașatului comer
cial britani o James Cross. 

în cazul intervenției americane 
în Republica Dominicană). De
seori, am demonstrat împreună 
cu tinerii comuniști, socialiști și 
radicali, sub aceleași lozinci.

— Veniți de la Santia
go. Ce atmosferă dom
nește în Chile ?

— După despuierea urnelor, 
bogății au încercat un sentiment 
de insecuritate. Dialogul lui 
Allende cu democrat-creștinii a 
readus calmul, deși fuga capita
lului a creat dificultăți financia
re. „Durii*  din extrema dreaptă 
ou recurs la terorism — asasi
narea lașă a generalului 
Schne-der n-a scindat, însă, ar
mata, ci a convins-o să rămînă 
credincioasă tradițiilor ei. Chile 
este o țară în care violența nu 
poate fi semănată. în zilele gre
le, spiritul democratic al po
porului s-a manifestat din plin...

— „Durii" vor de
zarma ?

— Nu cred. Vor mai recurge 
poate la terorism, vor încerca 
să tulbure atmosfera și să îm
piedice consolidarea noului 
guvern. Dar repet. Chile nu este 
o țară a violenței..

— S-au emis nenumă
rate supoziții privind ati
tudinea viitoare a arma
tei—

— Nu cred că armata va in
terveni în viața politică. La noi, 
armata este preocupată de apă
rarea constituției. S-ar putea, 
desigur, ca un oarecare general 
sau colonel să încerce o aventu
ră. Armata nu va întreprinde, 
însă, o lovitură de stat. Am în
credere în atașamentul ei față 
de democrație...

— Schimbările produse 
în Chile vor determina 
reacții ale străinătății ?

— Băncile străine, capitalul 
american, nu vor rămîne insen
sibile. Sînt de părere, totuși, că

bordul avionului american 
„U-8“ — generalii americani
E. P. Scherer și C.M. Mo Warrie, 
și oolonelul turc D. Deneli — 
a avut loc la frontiera sovieto- 
turcă, în ziua de 10 noiembrie, 
ora 7 și 45 de minute, ora Mos- 
oovei. Persoanele indicate au 
fost predate comisarului de 
frontieră turc din zona Kars.

Se are în vedere ca pilotul 
american — maiorul J. Russel 
— să părăsească teritoriul Uniu
nii Sovietice împreună cu avio
nul, cînd vor permite condițiile 
atmosferice din regiunea res
pectivă.

In urma depoziției aceluiași 
Lortie, alte cinci persoane im
plicate direct au fost arestate, 
printre care și un „suspect im
portant".

• ÎN CURSUL NOPȚII de 
luni spre marți, forțele de 
rezistență populară din Cam- 
bodgia au lansat atacuri pu
ternice asupra pozițiilor deți
nute de trupele regimului 
Lon Noi în orașul Kompong 
Cham, situat pe șoseaua nr. 
7, care face legătura cu 
Pnom Penhul. Pe străzile o- 
rașului Kompong Cham con
tinuă să aibă loc lupte vio
lente între patrioții khmeri 
și unitățile militare inamice.

Corespondenții agențiilor 
de presă relatează, de ase
menea, că mai multe forti
ficații ale administrației Lon 
Noi, amplasate de-a lungul 
șoselei amintite, au fost a- 
tacate de forțele de rezisten
ță populară. Efectivele mi
litare ale regimului de la 
Pnom Pehn au suferit pier
deri grele.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă semnalează că tru
pele administrației Lon Noi, 
sprijinite de unități militare 
saigoneze, au declanșat în 
ultimele 24 de ore o nouă 
operațiune militară în regi
unea de sud-vest a Cambod
giei.

Washingtonul va proceda pru
dent, subtil, va folosi cel puțin 
la început metoda presiunilor 
indirecte — credite condiționa
te, limitarea investițiilor etc. Va 
fi în expectativă. Dar nu va fi 
o expectativă pasivă, ci una 
dublată de agresivitate. Multe 
vor depinde de evoluția in
ternă...

— Dar Brazilia și Ar
gentina ?

— Vor urma poziția Wa
shingtonului...

— Care sînt principale
le probleme pe care Chile 
trebuie să le rezolve?

— Problemele economice sînt 
esențiale. Trebuie dusă pînă la 
capăt „chilenizarea" cuprului, 
trebuie aprofundată reforma 
agrară, luate măsuri sociale 
care să amelioreze situația pă
turilor sărace. Vom sprijini mă
surile pozitive ale lui Allende, 
făcînd o opoziție constructivă, 
animați de grijă față de viito
rul democrației chiUene...

Dar să înregistrăm și alte opi
nii privind realitățile „țării de 
la capătul pămîntului". De la 
tribuna Adunării F.M.T.D. l-am 
ascultat vorbind pe Gustavo 
Ruz, unul din liderii tineretului 
socialist, tineretul partidului lui 
Allende, iar apoi l-am întîlnit în 
ore tîrzii de noapte. Brunetul 
acesta, cam firav, cu priviri as
pre, nu-și îngăduie iluzii.

— Am cucerit, deocamdată, 
doar postul de președinte. Este 
un pas uriaș înainte în lupta 
noastră, dar să nu uităm că 
băncile și uzinele, puterea eco
nomică, nu ne aparțin. Cuceri
rea funcției prezidențiale nu în
seamnă sfîrșitul bătăliei, ci abia 
începutul ei pentru că greul 
abia urmează. „Unitatea popu
lară' se bazează pe sprijinul 
poporului, al muncitorilor și ță
ranilor. Este o forță capabilă 
să înfrîngă comploturile dreptei.

L. Moya, reprezentant al ti
neretului comunist, redă starea 
de spirit a generației tinere :

— Victoria pe care am obți
nut-o este o victorie a aspira
țiilor maselor populare. Tinere
tul favorabil schimbărilor socia
le, angajat în lupta revoluționa
ră, este hotărît să apere cuceri
rile de pînă acum și să Ie dez
volte. Sîntem conștienfi de greu
tăți, însă sîntem conștienfi și de 
forța noastră...

EUGENIU OBREA

Sesiunea
0. S. P. A. A.
TRIPOLI 10. — Trimisul spe

cial Ageipres, Constantin Oprică, 
transmite : In capitala Libiei s-au 
deschis lucrările celei de-a 9-a 
sesiuni a Consiliului de solidari
tate cu popoarele afro-asiatice 
(O.S.P.A.A.), la care participă de
legații din 69 de țări ale lumii, 
precum și un număr de observa
tori. Din țara noastră, ia parte 
o delegație formată din Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, și Stanciu 
Brătescu, membru al Comitetului 
Național pentru apărarea păcii.

Președintele conferinței, Saleh 
Bussir, a dat citire mesajelor de 
salut trimise pe adresa acestei re
uniuni de numeroși șefi de state 
și guverne din diferite țări ale 
lumii, printre care și mesajul to
varășului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România.

Raportul politic și organiza
toric al celei de-a 9-a sesiuni 
a Consiliului a fost prezentat de 
Youssef El Sebai, secretar gene
ral al Organizației de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice.

Pe ordinea de zi a conferinței 
de la Tripoli sînt înscrise o serie 
de probleme, printre care situația 
din Orientul Apropiat, agresiunea 
S.U.A. în Indochina, mișcările de 
eliberare împotriva colonialismu
lui în Africa, diferite aspecte po
litice și economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare din cele două 
continente.

In cadrul ședințelor plenare de 
luni seara și marți au luat cu- 
vîntul reprezentanții Laosului, 
Guineei-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, U.R.S.S., Mali, Congo 
(B) și al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. In cuvîntarea 
sa, Amilcar Cabrai, secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde a 
exprimat mulțumiri țărilor socia
liste pentru ajutorul acordat lup
tei de eliberare națională din A- 
frica.
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