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Tovarășul Nicolae Ceausescu
•> ->

a prezentat condoleanțe 
la Ambasada Franței

A

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
ȘI GUVERNAMENTALE A 

REPUBLICII POPULARE POLONE
> MU

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro- 
mln, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. împreună cu tovarășii Ilie 
Verdeț. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Tanos 
Fazekas. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Manea Mănes
cu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat Iosif Banc, Mihai Mari
nescu ți Ion Pățan, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretar al Con
siliului de Stat, ți Corneliu Mă
nescu. ministrul afacerilor exter
ne, au exprimat condoleanțe, 
la sediul Ambasadei. însărci
natului cu afaceri ad interim 
al Franței Ia București, Bernard 
Deiean de la Bâtie, în legătură 
ca încetarea din viată a genera
lului Charles de Gaulle, fost pre- 
țedmte al Republicii Franceze.

Conducătorii de partid ți de 
stat au păstrat un moment de 
reculegere in fata portretului lui 
Charles de Gaulle ți au semnat 
fn ns-tes de condoleanțe.

De asemenea, a prezentat con
doleanțe tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

★
Au mai prezentat condoleanțe

șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Vizita în țara noastră a de
legației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Polone, condusă de to
varășii Wladyâlaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, și Jozef 
Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, s-a des
fășurat și în cea de-a doua zi 
sub semnul aceleiași primiri 
călduroase pe care populația 
Capitalei a făcut-o încă de la 
sosire solilor poporului polo
nez.

In cursul dimineții de 
miercuri, distinșii oaspeți, în
soțiți de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P C.R., prim-secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C R., primarul 
general al municipiului, au 
făcut o vizită prin Capitală, 
avînd prilejul să cunoască ne
mijlocit dezvoltarea urbanisti
că și economică a Bucureștiu- 
lui, care a înregistrat în~ anii 
socialismului o puternică în
florire.

Coloana mașinilor oficiale 
străbate Calea Victoriei, Bu
levardele Republicii, Mihai 
Bravu, împodobite ou stea
guri românești și poloneze, a- 
jungînd în cel mai nou. și mai 
modem cartier- al Capitalei —- 
Titan. Numeroși bucureșteni 
salută prietenește pe solii po
porului frate polonez.

încă de la intrarea în 
cartier, pe Bulevardul Baba 
Novac, privirile cuprind pa
norama acestui veritabil oraș- 
satelit al Bucureștiului.

Un scurt popas la întretă
ierea bulevardelor Leontin 
Sălăjan și Baba Novac, unde 
o mare mulțime de oameni se 
afla în întîmpinare. Pe fron
tispiciul marelui complex co-

Printre muncitorii, inginerii ți tehnicienii harnicului colectiv de la Lki-iel? „E’e.-frjruîere*

merciâl din apropiere se află 
înscrisă în limbile română și 
polonă urarea „Trăiască și să 
se întărească prietenia fră
țească româno-polonă". Un 
grup de tinere oferă membri
lor delegației de partid și gu
vernamentale poloneze flori. 
Tovarășii Wladyslaw Gomul
ka, Jozef Cyrankiewicz și cei
lalți oaspeți polonezi sînt invi
tați în fața unei machete în- 
fățișînd cartierul Titan. Arhi
tectul șef al Capitalei, Ti- 
beriu Ricci, dă explicații a- 
mănunțite în legătură'cu dez
voltarea urbanistică și arhi
tecturală a tînărului cartier, 
care cuprinde la ora actuală

(Continuare în pag. a Il-a)

convorbirilor

LA CRAIOVA

Continuarea 
oficiale româno-poloneze
La Consiliul de Stat au 

continuat miercuri dimineața 
convorbirile oficiale între de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Socia
liste România și delegația, de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Polone.

Din partea română, la con
vorbiri au participat tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, E- 
mil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executjv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ja
nos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei 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 supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gri- 
gore Bârgăoanu, vicepreședin
te al Comisiei Guvernamen
tale de Colaborare și Coo
perare economică și teh
nică, Tiberiu Petresu, am
basadorul Republicii Socia
liste România la Varșovia, 
George Marin, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea poloneză au

luat parte tovarășii Wladys
law Gomulka, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri 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., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Adam 
Willmann, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ja
romir Ocheduszko, ambasado
rul Republicii Populare Po
lone la București, Stanislaw 
Trepczynski, membru suple
ant al C.C. al P.M.U.P., șef 
de secție la C.C. al P.M.U.P., 
Marian Renke, membru su
pleant al C.C. al P.M.U.P., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.M.U.P., Wladyslaw Na- 
pieraj, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Cele două părți au efectuat 
un larg schimb de păreri a- 
supra stadiului actual al rela
țiilor româno-poloneze, rela
ții care cunosc o largă dez
voltare pe plan politic, econo
mic, științific și cultural, în 
folosul și interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii. S-au discutat, de 
asemenea, probleme privind e- 
voluția în viitor a relațiilor 
dintre România și.Polonia, ex- 
primîndu-se dorința comună 
de a extinde colaborarea și 
cooperarea multilaterală, de a 
adinei. prietenia româno-po- 
lonă.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească, de deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază, de
legația de partid și guverna
mentală 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 Republicii 
Populare Polone, împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Româm președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, au 
vizitat municipiul Craiova.

La această vizită au parti
cipat, de asemenea, tovarășii 
Boleslaw Jaszczuk, Mieczy
slaw Jagielski, Adam Will
mann, Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul polonez la Bucu
rești, precum și tovarășii Ilie 
Verdeț. Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei, 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
român Ia Varșovia, și alte per
soane române și poloneze.

în jurul orei 16 avionul spe
cial a aterizat pe aeroportul 
din Craiova. Drapele de stat 
ale României și Poloniei în
cadrau portretele tovarășilor 
Wladislaw Gomulka și Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășilor 
Jozef Cyrankiewicz și Ion 
Gheorghe Maurer. Pe mari 
pancarte erau înscrise în lim
bile poloneză și română urări 
de bun venit.

Oaspeții sînt întîmpinați de 
tovarășii Constantin Bâbălău, 
prim-secretar al Comitetului

județean Dolj al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului populat 
județean, Petre Gigea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean. Ion Zăvă- 
leanu, primarul municipiului 
Craiova, și alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat, conducători de În
treprinderi și instituții.

Un grup de pionieri oferă 
buchete de flori. Numeroși lo
cuitori ai orașului prezenți pe 
aeroport fac o caldă primire 
oaspeților, ovaționează înde
lung pentru întărirea și dez
voltarea continuă a prieteniei 
româno-polone.

în uralele și aplauzele mul
țimii, oaspeții se îndreaptă 
spre primul obiectiv al vizi
tei, Uzinele Ejectroputere. 
Orașul de pe malul Jiului s-a 
pregătit să întâmpine într-o 
atmosferă sărbătorească pe 
conducători: de partid și de 
stat polonezi și român:, să 
prezinte inalților oaspeți rea
lizările lor cele mai semnifi
cative. Municipiul Craiova și 
județul Dolj au beneficiat din 
plin de efectele politicii Par
tidului Comunist Român de 
industrializare, de ridicare și 
dezvoltare multilaterală a tu
turor zonelor țării. Craiova a 
devenit în anii socialismului 
un puternic centru al indus
triei energetice, al construcții

lor de mașini și al chimiei, un 
centru universitar și cultural 
unde pulsează o vie activita
te intelectuală.

în anii construcției socialis
te în Craiova au fost durate 
peste 20 de obiective indus
triale care au transforma1 
Craiova intr-un oraș modern, 
dinamic, cu o mare pondere 
in economia României: au fost 
create noi instituții de invă- 
țămint și cultură, s-au coa- 
struit blocuri și cartiere noi. 
— toate acestea schimbând 
structural viața și fizionomia 
orașului din inima Olteniei.

O notă particulară adaugă 
atmosfere: de caldă ospitali
tate și prietenie cu care au 
fost intimpțnați oaspeții, pre
zența semnificativă a orașului 
și județului Dolj fn schimbu
rile multilaterale dintre Ro
mânia și Polonia. Pe magistra
lele feroviare poloneze, de e- 
xempiu, pot f: întâlnite loco
motive diesel-electrice fabri
cate la Craiova, după cum ti
sele întreprinderi din aceas
tă localitate beneficiază de u- 
tilaje realizate de industria 
poloneză : instituții de știință 
și cultură din Craiova între
țin contacte permanente cu 
unități similare din Polonia 
prietenă.

(Continuare în pag. a Il-a)

Astăzi, 12 noiembrie, în 
jurul orei 16,30, posturile 
noastre de radio și televiziu
ne vor transmite din Sala 
Palatului Republicii Socialis
te România MITINGUL OR
GANIZAT CU PRILEJUL VI

ZITEI OFICIALE DE PRIETE
NIE a delegației de partid 
și guvernamentale a Repu
blicii Populare Polone, con
dusă de Wladyslaw Gomul
ka și Jozef Cyrankiewicz.

In ctziM la Fabrica de mafini- unelte fi agregate București

PLIC^REA RFPREZNTANTULUI PERSONAL U PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE SEU Âl REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA. l\ FUNERALIILE GENERALULUI CHARLES DE GAULLE
afacerilor externe, ți Constantin 
Firm, ambasadorul României la 
Paris.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
pen:. au fost prezenți Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele Con
siliului Economic, și Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Erau de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței la 
București, Bernard Dejean de la

Bâtie, și alți membri ai amba
sadei.

★

La sosire, pe aeroportul Le 
Bourget, delegația a fost în- 
tîmpinată de Yvon Bourges, 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței, 
reprezentantul președintelui 
Georges Pompidou. Au fost de 
față membri ai ambasadei 
României la Paris.

(Agerpres)
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ANCHETA ECONOMICĂ A I

EVENIMENT

I

Seminarul
EDITORIALE

de GEORGE IVAȘCU

in producție

științifică stu-

(Coniinuare fn pag. a V-a)

Pusztai. vice- 
Consiliului

SE APROPIE

ORA BILANȚULUI
ANUAL

UN IMPORTANT

ȘTIINȚIFICA »

UNIVERSITAR

Au mai rămas puține 
săptămîni pînă la finele 
anului 1970, ultimul an al 
actualului plan cincinal, 
în această perioadă oa
menii muncii din econo
mie sînt unanim preocu
pați să-și mobilizeze toa
te resursele în vederea 
îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor de plan, a an
gajamentelor luate în în
trecerea socialistă, să 
pregătească corespunză
tor condițiile începerii 
sub cele mai bune auspi
cii, producția anului vii
tor, a viitorului plan cin

cinal. Reporterii noștri 
s-au deplasat în aceste 
zile •— și o vor face în 
continuare — într-o serie 
de unități economice pen
tru a surprinde aspectele 
cele mai semnificative 
din aceste eforturi colec
tive, consacrate îndepli
nirii integrale a planului 
de producție. în numărul 
de azi publicăm, în pagi
na a patra, ancheta eco
nomică a „Scînteii tinere
tului" sub titlul: SE A- 
PROPIE ORA BILANȚU
LUI ANUAL

I 
I
I
I
I
5

national
->

al cercetării 
studențești

Ediția din acest an a Semi
narului național al cercurilor 
științifice studențești — ale că
rui lucrări se vor desfășura în
tre 13 și 29 noiembrie — este 
dedicată unei teme deosebite : 
cercetări studențești cu aplica
re în practică. Pentru a afla 
unele amănunte cu privire la 
acest important eveniment ști
ințific universitar ne-am adre
sat tov. Kalman 
președinte al 
U.A.S.R.

— Cercetarea 
dențească dispune de un însem
nat potențial de creație care, 
— au fost antrenați în rezolva- 
din păcate, este încă insuficient

PETRE JUNIE

ACTIVITATEA noastră editorială — parte integrantă a re
voluției culturale — se poate pe drept mîndri nu cu puține 
succese, cel mai merituos fiind desigur acela al uriașei can
tități de tipărituri care justifică întinsa arie a răspîndirii 
lecturii în straturi altădată de nebănuit. Dacă astăzi Româ
nia se numără printre țările care au lichidat neștiința de 
carte se datorește, desigur, în bună măsură și faptului că 
producția editorială a atins proporțiile — industriale — pe 
care le cunoaștem. Pentru aceasta a fost nșvoie să se creeze 
o întinsă bază materială, îmbogățită în ultimii ani cu mij
loace tehnice moderne, în ramura fabricării de hîrtie si a 
imprimeriei. în sfîrșit, noua organizare a sistemului edito
rial pare să tindă a fi în pas cu această expansiune a cărții 
și, totodată, să marcheze un salt calitativ demult așteptat. 
Planurile pe 1970 și 1971 ale unora din principalele noastre 
edituri, la care s-au adăugat și cele de la lași sau Cluj, în
dreptățesc o serie de asemenea speranțe.

Ceea ce ne preocupă aici este un fapt privind deopotrivă 
producția, cit și distribuirea cărții într-o perspectivă altfel 
definită decît pînă acum a revoluției noastre culturale. Pur 
și simplu trebuie să constatăm că și în domeniul editorial 
am intrat într-o nouă etapă : cea a definirii calitative, și, ca 
atare, a stabilității instituționale. Congresul al X-leâ al 
Partidului a înscris parametrii respectivi în toate domeniile 
de activitate, sub semnul dezvoltării unei țări ajunse la un 
stadiu într-adevăr modern de civilizație, cu o cultură deve
nită deplin conștientă de noile ei valori.

Ca atare, producția editorială se cuvine a trece cu în
drăzneală pe de O parte la o selecție pe criteriul de com
petitivitate a valorilor, pe de alta la tipărirea și distribuirea 
în sistemul comercial a unor tiraje calculate într-o nouă 
ipoteză decît cea de pînă acum : aceea de prezență con
tinuă în librării a lucrărilor științifice și a cărților literare 
sau artistice investite cu o reală, durabilă perspectivă de a 
fi căutate de cititori, anul acesta ca și la anul, peste 2 ca 
și peste 5 sau 10 ani. Pentru cartea științifică, academicianul 
Moisil (într-un recent articol din „Contemporanul") a de-

(Continuare în pag. a Il-a)
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ACTUALITATEA PENTRU TINERET
( In cinstea
•i . .

| semicentenarului
I partidului

O BOGATĂ 
PRODUCȚIE DE FILME 

DOCUMENTARE
în cinstea celei de a 50-a a- 

niversări de la înființarea Parti
dului Comunist Român stu
dioul „Alex. Sabia" pregătește 
o serie de filme ce vor evoca 
lupta partidului și marile trans
formări din ultimul sfert de 
veac ale țării noastre. Astfel, 
regizorul Virgil Calotescu in 
lungmetrajul „Evocări" va reda, 
— folosind documente și mărtu
rii ale participanților la o serie 
de evenimente — lupta și acti
vitatea P.C.R. de-a lungul a 
cinci decenii de existență. Con
tribuția și eroismul luptătorilor 
români în cadrul brigăzilor in
ternaționale din Spania, in Re
zistență și în cadrul detașa
mentelor de partizani din Iu
goslavia, Polonia, Belgia și 
Cehoslovacia vor fi redate în 
documentarul regizorului Pavel 
Constantinescu, Luptători ro
mâni in rezistența antifascistă 
din Europa". Despre realizările 
și construcțiile celor 25 de ani, 
ca și despre munca aoelora ce au 
participat și participă cu deose
bită abnegație vor vorbi filmele : 
„Drumuri paralele, pe același 
drum" — un document în 
imagini despre cartierul Flo- 
reasca de ieri și de azi ; „Hu
nedoara" și „Siderurgia Ia Ga
lați" — două filme semnate de 
Alex. Boiangiu, dedicate com
binatului siderurgic de la Hu
nedoara și oelui mai tânăr cen
tru siderurgic de la Galați ; 
„Eroii anonimi ai marilor șan
tiere" va reda în imagini de 
arhivă pe oamenii șantierelor 
care au ridicat schelele țării 
lăsînd in urma lor hidrocentrale, 
poduri, uzine, linii de înaltă 
tensiune etc. ; „Vechii mei 
prieteni", o reîntâlnire eu cîțiva 
eroi ai filmelor lui Mirel Ilieșu, 
ce-și povestesc drumurile par
curse de ei in acești ani.

Două portrete cinematogra
fice turnează O. Ioniță : „Nunta 
de argint" — un medalion de
dicat doctorului Papahagi din 
Domnești — Muscel, care de 
25 de ani muncește în acest 
sat, lăsînd în urma sa un spi
tal. oameni salvați și o pepi
nieră de tineri medici și OA
MENII ACESTUI PAMtNT, 
despre C.A.P. Goioea Mare (ju
dețul Craiova) și președintele 
ei, DINIȘOR DUMITRU.

I. P.

• O salba turistica
în județul. Sibiu. — .pitoresc și 

turistic prin excelență, au fost 
date în folosință pe văile Să- 
durelului, Porumbarului și Bra
dului precum și în bazinele fo
restiere din Valea Avrigului, 
Racoviței și Lotrioarei, noi re
țele de comunicație, auto-fores- 
tiere care însumează ,327 km. A- 
ceasta va conduce Ia o mai bu
nă 'valorificare a potențialului 
turistic în zona Făgărașului și 
Cibinului. Tot aici se mai pre
conizează în viitor, amenajarea 
traseului care va lega în salbă 
turistică hidrocentrala Sadu V, 
cabana Gîtul Berbecului — 
Cheile Cibinului, Păltiniș — 
Orlați.

• Edilitare
Institutul județean de proiec

tare Cluj a perfectat un nou 
sistem de construcție privind 
confecționarea planșeului la clă
dirile netipizate (școli, dispen
sare. cămine, cluburi etc.). Pro
cedeul înlătură complet consu
mul de cherestea, reduce chel
tuielile de manoperă și consu
mul de oțel-beton, realizează un 
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EDITORIALE

FESTIVALUL FILMULUI INDIAN 
la cinematograful Capitol din Capitală

BHUVAN SHOME
Scenariul si regia : MARINAL SEN. Cu : 
UTPAL DUTT, SUHASINI MULAY, SADHU 
MEHER, SHEKHAR CHATTERJEE, ROCHAK 

PUNDIT, PUNYA DAS
Spectacolele au loc la orele 18,SO și 21.

(Urmare din pag. I) 
monstrat-o excelent. Pentru cea literară, o pot dovedi tot 
atît de bine cererile exprese ale cititorilor și, în lipsa lor, 
prognozele specialiștilor în necesitatea de carte, prognoze 
șj specialiști care — e timpul 1 — trebuie să intre în func
țiune.

Oriunde, în țări de veche și înaintată civilizație, la toate 
marile librării poți găsi cutare autor, în cutare ediție, vîn- 
zătorul simțindu-se efectiv stingherit dacă în rafturi n-ar 
afla cartea solicitată. Este, desigur, vorba de autori clasici, 
dar și de autori contemporani, care, pe măsură ce sînt so
licitați, editurile respective produc noi și noi tiraje, aprovi- 
zionînd sistematic centrele de desfacere, librăriile. (Bineîn
țeles că tipografiile nu topesc zațul, că nu planifică odată 
pentru totdeauna un tiraj, că sînt oricînd în stare a imprima 
încă atîtea și atîtea mii de exemplare, în suită).

Cartea (cartea- bună I) nu este socotită, deci, o marfă pe
risabilă ca zarzavaturile. Nu, ea se află încontinuu, institu
tional, la îndemîna cititorilor, o librărie sugerînd prin chiar 
aceasta aspectul unei culturi în devenire, dar stabilizate ca 
valori, în care se încorporează însuși procesul ei de dez
voltare, de la origini pînă la ultimul „succes" editorial.

Așadar, să dăm și noi — în sistemul nostru editorial 
acest examen de maturitate a încrederii în noi înșine, 
fi, prin consecință, un veritabil act de cultură.

Pe care-l merităm.

Va

preț de cost cu 20 la sută mai 
scăzut față de procedeul clasic. 
Acest procedeu va fi generalizat 
pe ramură.

• 10 000 ha !
în ocoalele silvice din județul 

Sibiu s-au împădurit anul aces
ta 1 500 de hectare cu specii de 
arbori care ajung într-o perioa
dă relativ scurtă în faza de ex
ploatare : pinul silvestru. Du
glas, salcia selecționată etc. 
Pentru viitorul cincinal este pre
văzută împădurirea a 10 000 ha, 
avînd ponderea principală tot 
speciile de intensă productivita
te precum și unele varietăți de 
gorun de mare valoare economi
că din care se obțin furnire es
tetice de calitate superioară. Pe 
baza unor studii în județul Sibiu 
începe o amplă acțiune de refa
cere a pădurilor naturale, acțiu
ne eșalonată pe parcursul a 10 
ani.

• „Electrecord cis. VI"
Venind în ajutorul elevilor din 

Invățămîntul de cultură genera
lă care studiază în școală lim
bile moderne, de largă circula
ție, „Electreoord" a realizat o 
serie de discuri pe care sint în
registrate leoțiile de literatură 
ale manualelor de specialitate : 
discul de limba franceză pentru 
manualul clasa a Vl-a, discul 
de limba rusă clasa a Vl-a și 
discul pentru manualul de lim
ba engleză clasa a Vl-a. Este 
o întreprindere lăudabilă.

• O.N.T. — Litoral
în 1971 peste 8 000 de angajați 

sezonieri ce lucrează pe litoralul 
Mării Negre vor deveni salariați 
permanenți ai Oficiului Națio
nal de Turism. Se urmărește 
prin aceasta ridicarea deservirii 
turistice, corespunzătoare bazei 
materiale pe care o oferă sta
țiunile de pe litoral. Permanen
tizarea este absolut necesară 
fiindcă cele 5 000 de locuri la 
tratament pe care O.N.T. poate 
să le ofere iarna în hoteluri în
călzite, atrag un mare număr 
din ce în ce mai mare de turiști 
străini.

• Muzeul științific 
„Henri Coandâ"

Printr-o hotărâre a Consiliului 
de Miniștri, Academia Republi
cii Socialiste România va în
ființa un muzeu științific, de in
teres republican, avînd ea obiect 
ilustrarea vieții și operei savan
tului român, Henri Coandă — 
una din personalitățile reprezen
tative ale științei mondiale con
temporane. Crearea acestui mu
zeu are scopul să contribuie la 
popularizarea valoroaselor rea
lizări ale savantului și la eviden
țierea însemnatului aport al ță
rii noastre in dezvoltarea știin
ței și tehnicii mondiale.

• Carbidul
IPROCHIM-S'ucurești a rea

lizat un agregat cu ajutorul că
ruia carbidul, un material pri
mejdios, poate fi ambalat in 
condiții, mult mai optime. Astfel 
un butoi cu o capacitate de 100 
kg carbid poate fi încărcat în 
circa 25 de secunde, iar întregul 
ciclu de preluare și expediere 
durează mai puțin de un minut. 
Cu acest agregat atalosfera, in 
spațiile destinate ambalării car
bidului nu este viciată, există o 
mare siguranță în exploatare și 
nu produce zgomot deosebit.

120 DE ANI DE 
ÎNVĂȚAMÎNT JURIDIC 

ROMÂNESC
în aula Facultății de drept 

din București, sub torentul acor
durilor imnului „Gaudeamus 

igitur“ își fac apariția personali
tăți de seamă ale vieții noastre 
social-politice. Le urmează, în 
uniforma tradițională, reprezen
tanți ai justiției, ai procuraturii. 
Sînt, laolaltă, o parte dintre foștii 
și actualii studenți ai Facultății 
de drept bucureștene, omagiind 
o sută douăzeci de ani de la fiin
țarea acestei prestigioase insti
tuții de învățămînt superior. Se 
trec în revistă momentele cele 
mai semnificative din seculara 
existență a școlii juridice româ
nești. Deodată emoție / ,Are cu
vântul Nicolae Titulescu, pre
ședintele Ligii Națiunilor... Și 
vocea marelui diplomat, care ră
sună timp de șapte minute, re
aduce la catedră, aevea, imagi
nea luminoasă a magistrului de 
acum trei decenii.

Ceea ce v-am prezentat este 
programul sărbătoririi ce urmea
ză să aibă loc pe data de 17 no
iembrie.

L. IANCOVICI

L Manifestări 
științifice !

SIMPOZION 
INTERNATIONAL DE 

CRIMINALISTICĂ

Luni, 16 noiembrie a.c., la 
ora 9,30. in Sala mică a Pala
tului Republicii Socialiste 
România iși va începe lucrări
le un Simpozion internațional 
de criminalistică la care parti
cipă specialiști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Republica 
Democrată Germană, Mongo
lia, Polonia, U.R.S.S., Unga- 
garia și România. Delegațiile 
sînt conduse de către adjuncți 
ai miniștrilor afacerilor inter
ne și șefi ai milițiilor din a- 
ceste țări. După cum a anun
țat în cadrul unei conferințe 
die presă președintele Comite
tului de organizare și, în ace
lași timp, conducătorul dele
gației române generalul maior 
Nicolae State, adjunct al mi
nistrului afacerilor interne, șe
ful Inspectoratului general al 
miliției, vor participa 57 de 
invitați din străinătate pre- 
aentîndu-se circa 48 de comu
nicări șî referate privind mij
loacele folosite de organele de 
miliție pentru apărarea avutu
lui obștesc. Cu ocazia simpo- 
zionhllîî -va fi deschisă și o 
expoziție de prezentare a teh
nicii' utilizate în paza bunuri
lor proprietate de stat sau per
sonală.

DEPARTE DL LUA1EA DEZ
LĂNȚUITĂ 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).

BHUVAN SHOME (Zilele filmu
lui indian) : rulează la Capitol (o- 
rele 18,30; 21).

KING-KONG EVADEAZĂ : ru. 
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18.30; 21).

CICLUL DE FILME „CAPĂ ȘI 
SPADĂ" : 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)

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9; 11.15: 
13 30; 16; 18,30; 21). Sala Palatului 
(ora 20,15).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
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).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
Ia 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 în 
continuare : 18,15; 20,45) Grivița
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Opera Română : CAVALERIA 

RUSTICANĂ ; PAIAȚE — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SÎNGE 
VIENEZ — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I.L. Caragiale" (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
20 ; Teatrul Sovremennlk (Mosco
va) (în sala Comedia a Teatru
lui Național „I.L. Caragiale") : 
BOLȘEVICII — ora 19.30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 20 ; (Sala Studio) : 
VIRAJ PERICULOS — ora 20; Tea
trul de Comedie : ARCA BUNEI 
SPERANȚE — premieră— ora 20 ; 
Teatrul Mic : DANSUL SERGEN
TULUI MUSGRAVE — ora 20 ; 
EMIGRANTUL DIN BRISBANE
— ora 16 ; Teatrul >»C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 19 30 ; 
(Sala Studio) : NĂZDRĂVANUL 
OCCIDENTULUI — ora 20 ; Tea
trul Giulești : TANGO LA NISA
— ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : ACTUL DE CĂSĂTORIE — 
ora 19,30 : Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : FETELE DIDINEI — ora 
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 16 ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei!: O POVESTE CU CIN- 
TEC — ora 17 ; (Str. Academiei) : 
STROP DE ROUĂ ; BROTĂCE- 
LUL — ora 17 ; Teatrul ,.C. Tăna- 
se‘‘ (Sala Savoy) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; (Cal. Vic
toriei) : LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE ARIPILE RAPSODIEI — ora 
20 : Circul Globus : STAR CIR
CUS ’70 — ora 16 și 19,30.

• In jurul orei 16,30, transmisie 
din Sala Palatului R.S.R. a mi
tingului organizat cu prilejul vizi
tei oficiale de prietenie a dele
gației de partid și guvernamenta
le a Republicii Populare Polone 
condusă de Wladyslaw Gomulka și 
Jozef Cyrankiewicz @ 18,20 Emisiu
ne în limba maghiară a 18.50 Mult 
e dulce și frumoasă ® 19,15 Publi
citate a 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici & 19,30 Tele
jurnalul de seară $ 20,00 Confe
rință de presă Tv. Planul de sis
tematizare a Capitalei $ 21,00 Film 
serial : „Noile* aventuri ale lui 
Huckleberry Finn" ® 21,30 Pano
ramic științific a 22.10 Teleglob : 
„Dar-es-Salaam" —' reportaj fil
mat de Ion Lavric și Ovidiu 
Drugă o 22,35 Poșta TV de Ion 
Bucheru ® 22,50 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 Închiderea emisiu
nii.

(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; 
17,45 : 20). Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

CANARUL ȘI VISCOLUL t ru
lează la Buzești (ora 20,15).

AGONIE ȘT EXTAZ rulează la 
Buzeștî (orele 14; 17).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Dacia (orele 
8.45—20,30 în continuare).

AURUL : rulează la Unirea (o- 
ra 14,30).

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

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15). Fe- 
'rentari (orele 15,30; 18).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Ferentari (ora 
2045).

100 DE CARABINE : rulează la 
Giuleștl (orele 10; 15,30; 18; 2015), 
Volga (orele 9,30: 11,30: 13,30: 16: 
18,30; 20,30).

PĂSĂRILE : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17 45: 20,15).

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

ÎN arșița NOPȚII : rulează la 
Floreasca (orele 15,30: 18: 20,30). 
Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

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

SENTINȚA : rulează la Miorița 
(orele 10: 12.15: 15; 17 30: 20).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Moșilor (orele 15.30: 18; 20,15).

HAIDUCII • rulează la Munca 
(orele 16 18 20)

AMBUSCADA rulează la Flacă
ra (orele 16: (18: 20).

CADAVRUL VTU : rulează la 
Arta (orele 15 30. 19).

AȘTEAPTĂ PlNĂ SE ÎNTUNE

LA MUZEUL 
MILIJIEI

Instituție încă puțin cunos
cută de publicul larg, Muzeul 
miliției cuprinde nu numai 
un istoric al dezvoltării or
ganelor de pază în România 
(de la primele mențiuni da
tina din 1598) ci și o prezen
tare la zi a celor mai noi me
tode tehnice și științifice fo
losite de miliție în combate
rea infracțiunii, a aparaturii 
moderne, în marea majori
tate de fabricație româneas
că cu care au fost înzestrate 
serviciile ei in ultimul timp. 
Se găsește aici trusa uni
versală de criminalistică, 
ie concepție originală, care 
servește pentru cercetări 
la fața locului : ea per
mite relevarea de urme di
gitale, palmare, plantare, de 
încălțăminte, luarea onor 
mulaje; conține creioane 
fluorescente și o lampă cu 
filtru pentru ultra-violete. 
Sint prezente, de asemenea, 
truse originale pentru cerce
tări in cazul accidentelor de 
circulație sau al incendiilor, 
aparatură de comunicații în
tre corpul de gardă și postu
rile de pază, un interfon, un 
dispozitiv antifurt pentru au
toturisme, o broască electro
magnetică cu cifru — toate 
produse în țara noastră. Ex

poziția ilustrează, prin foto
grafii, pe cazuri concrete 
metodele moderne de inves
tigație ale miliției (analiza 
prin activare cu raxe X, cu 
raze gama, prin speetogra- 
fie), prezentind și un „elec- 
troserpil" — aparat de pro
ducție românească pentru 
identificarea seriilor pilite la 
motoare, biciclete, in cazul 
furturilor. Cu titlul de di
vertisment menționăm și pa
nopliile cu unelte ale spăr
gătorilor, cu arme confiscate 
de la infractori (printre care 
un original „baston-pușcă"). 
Ultimele panouri ale muzeu
lui prezintă activitatea plină 
de abnegație desfășurată de 
ofițerii și subofițerii din 

■M.A.I. pentru ajutorarea 
populației in timpul inunda
țiilor din primăvara aceasta, 

întrueît muzeul se află in 
incinta Inspecției generale a 
miliției de pe șoseaua Ștefan 
cel Mare el nu poate fi vizi
tat decit in grupuri organi
zate (prin instituții. între
prinderi. școli) după stabili
rea unui contact prealabil cu 
servieiul de resort din I.MJ. 
(telefon H 78 30).

A. B.

CA : rulează la 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).

STRĂINII : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18: 2015).

REVISTA REVISTELOR : rulea
ză la Cinemateca — Union (orele 
10; 12; 14.15) : BELAMI (orele
16 30; 18,45); MEDALION CHAR
LES CHAPLIN (ora 21).
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE

LA CRAIOVA
Vizita la „Electroputere"
Pe magistralele Craiovei, 

zeci de mii de locuitori ai o- 
rașului, fluturînd stegulețe cu 
însemnele de stat ale celor 
două țări, întîmpină cu căl
dură și entuziasm pe con
ducătorii de partid și de 
stat polonezi și români, 
expresia profundei bucurii și 
satisfacții de a primi în orașul 
lor pe distinșii oaspeți. Tova
rășii Wladyslaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu — aflați in
tr-o mașină deschisă — răs
pund călduros aclamațiilor 
mulțimii, manifestărilor en
tuziaste cu care sint înttapi- 
nați.

La intrarea in Uzinele 
Electroputere, cel mai impor
tant obiectiv industrial al ju
dețului, o mare mulțime de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri fac o entuziastă primire 
oaspeților. Pe arcul metalic 
aflat la porțile întreprinderii 
pe care sînt arborate drape ie
le de stat ale celor două țări, 
este înscrisă în limbile polonă 
și română, urarea : „Bun sosit 
dragi soli ai poporului frate 
polonez !**

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi și români sînt 
salutați de loan Avram, mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, de Minai Licu- 
lescu, director general ai gru
pului de uzine pentru apara- 
taj și mașini electrice, de alți 
conducători ai întreprinderii. 
Tinere Îmbrăcate în frumoase 
costume oltenești oferă bu
chete de flori. Distinșilor oas
peți le sînt prezentate princi
palele realizări și preocupări 
ale colectivului Uzinelor E- 
lectroputere. Ing. Mihai Licu- 
lescu arată că în cei peste 20 
de ani de existență, uzina cra- 
ioveană și-a înscris numele 
pe sute de mii de mașini și a- 
parate electrice și pe mai bine 
de o mie locomotive. Aici se 
realizează peste un sfert din 
producția industriei electro
tehnice românești. Electropu
tere a fost prima mare între
prindere a industriei româ
nești creată în primui an de 
după naționalizarea principa
lelor mijloace de producție, ca 
unitate destinată producției 
de utilaj electrotehnic greu, 
necesar înfăptuirii planului de 
electrificare și industrializare 
a țării- Fiecare an a adăugat 
noi succese în activitatea co
lectivului, ajungîndu-se azi să 
se realizeze aici o gamă va
riată de motoare electrice sin
crone și asincrone, pentru cu
rent alternativ și continuu de 
mare putere, ca transforma
toare de forță gigant, aparataj 
de înaltă și foarte înaltă ten
siune.

Străbătând atelierele fabri
cii de locomotive, oaspeții sînt 
informați că în cadrul relații
lor economice dintre România 
și Polonia, Electroputere a li

(Urmare din pag. 1)

peste 120 000 de locuitori, cu 
privire la perspectivele edili
tare ce vor adăuga noi frumu
seți acestor locuri. Conducă
torii de partid și de stat polo
nezi sînt informați că aici, pe 
aproximativ 700 de hectare, 
s-au construit în ultimii ani 
blocuri moderne, ce cuprind 
peste 50 000 de apartamente, 
precum și construcții social- 
culturale. Oaspeții se intere
sează și primesc explicații 
privind acțiunile întreprinse 
pentru sistematizarea Capi
talei, ritmul construcțiilor de 
locuințe, și metodele folosite, 
gradul de confort al locuințe
lor, prețul de cost al aparta
mentelor, dezvoltarea rețelei 
comerciale. Tovarășul Wla
dyslaw Gomulka cere expli
cații în legătură cu multiplele 
probleme pe care le ridică 
înălțarea unui asemenea car
tier mare, apreciind soluțiile 
estetice adoptate, concepția ar
hitectonică originală a cons
tructorilor români.

Referindu-se la perspecti
vele de dezvoltare ale cartie
rului, primarul general al Ca
pitalei informează pe oaspeți 
că aici urmează a se construi 
alte complexe de locuințe, 
centre comerciale, mari maga
zine universale, școli, cine
matografe. în final, cartierul 
Titan va fi format din 15 
complexe rezidențiale cu pes
te 70 OOQ de apartamente, cu- 
prinzînd circa 220 000 de lo
cuitori.

Dorind să cunoască și unele 
aspecte ale aprovizionării 
populației din cartier, oaspeții

vrat în țara prietenă. începind 
din 1965, 239 locomotive
diesel-electrice magistrale. în 
timpul vizitei, oaspeții sînt in
formați despre cele mai noi 
sortimente produse în această 
unitate și despre cele care se 
proiectează in prezent.

Tovarășii Wladyslaw Go
mulka, Jozef Cyrankiewicz și 
Nicolae Ceaușescu sînt invi
tați să viziteze apoi instala
țiile interioare și să facă pro
ba de funcționare a unei lo
comotive diesel-electrice.

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi și români vizi
tează în continuare fabrica de 
aparataj — cea mai modernă 
din uzina craioveană și una 
dintre cele mai puternice u- 
nități de hcest fel din Româ
nia. Oaspeții sînt informați că 
această fabrică, care în actua
lul cincinal și-a sporit produc-

întilnirea cu colectivul 
Uzinei „Electroputere"

In hala de montaj a Uzinei 
Electroputere, împodobită cu 
drapele de stat ale celor două 
țări, are loc întâlnirea condu
cătorilor de partid și de stat 
polonezi și români cu colecti
vul întreprinderii.

La adunare sînt prezenți 
peste o mie de muncitori, in
gineri și tehnicieni din toate 
unitățile acestui complex in
dustrial.

Apariția la tribună a tova
rășii or Wladyslaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalte personalități conducătoa
re de partid și de stat poloneze 
și române este întîmpicată cu 
ap'auze și ovații6 îndelungate, 
expresie a mîndriei și satis
facției întregului colectiv de a 
se întilni și în acest cadru cu 
distinși: oaspeți. Sînt arborate 
lozinci în cinstea prieteniei ro
mâno-polone.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Constantin Băbălău, 
care adresează un cald salut 
de bun sosit conducătorilor de 
partid și de stat ai Poloniei și 
României, subliniind deosebita 
bucurie a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din mu
nicipiul Craiova pentru cinstea 
de a avea in mijlocul lor oas
peți dragi.

Luînd cuvîntul în continua
re. inginerul Mihaf Liculescu 
a exprimat calde urări de bun 
venit conducătorilor de partid 
și de stat ai Poloniei populare. 
Ne bucură. în același timp — 
a spus vorbitorul — să salu
tăm cu acest prilej pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe 
ceilalți conducători ai partidu
lui și statului nostru care înso
țesc delegația de partid și gu
vernamentală din Republica 
Populară Polonă. Urmînd po
litica partidului, colectivul u- 

ÎN CAPITALĂ
vizitează complexul comercial 
din apropiere. Atît magazinul 
de legume și fructe cît și „Ali
mentara" cu autoservire, unde 
se găsesc mărfuri frumos eta
late, fac o plăcută impresie, 
în discuțiile avute cu respon
sabilii unităților, cu vînzăto- 
rii, tovarășul Wladyslaw Go
mulka se interesează de me
todele de servire a cumpără
torilor, de cîștigurile lucrăto
rilor din comerț, de calitatea 
mărfurilor.

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi sînt înconjurați 
cu căldură de mulțimea adu
nată aici pentru a-i saluta. To
varășul Wladyslaw Gomulka 
adresează călduroase felicitări 
edililor Capitalei pentru rea
lizările frumoase obținute în 
construirea unor asemenea 
mari complexe de locuințe.

Cartierul Titan este cunos
cut și ea o puternică zonă in
dustrială a Bucureștiului Aici 
se află o serie de întreprin
deri industriale cu vechi tra
diții — „23 August", „Repu
blica". Alături de acestea au 
fost construite noi unități, ex
presie a dezvoltării impetuoa
se a industriei noastre socia
liste : o fabrică de mașini-u- 
nelte, alta de cabluri și ma
teriale electroizolante. o în
treprindere de construcții me
canice și aparataj, o fabrică 
de medicamente și altele.

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi au fost oaspeții 
fabricii de mașini-unelte și a- 
gregate, cea mai reprezentati
vă unitate de acest fel din 
țara noastră. Deși vîrsta 
ei nu depășește un deceniu, 

ția de peste 3 ori, satisface 
integral nevoile de aparataj 
ale economiei românești pen
tru tensiuni pînă la 220 kv. 
Datorită ridicării continue a 
calității sortimentelor sale și 
a diversificării producției, fa
brica amintită a sporit simți
tor și volumul exportului. To
varășii Wladislaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți se opresc în fața 'unor 
standuri speciale in care sînt 
expuse întrerupătoare de 15 
și 20 Kv și separatoare de 110 
Kv destinate exportului în 
Polonia, Oaspeții asistă apoi 
la o probă de verificare a u- 
nor aparataje electrice la ten
siunea de 600 000 volți.

Conducătorii de partid și 
de stat polonezi au dat o înal
tă apreciere activității Uzinei 
Electroputere, au felicitat căl
duros colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de aici 
pentru succesele dobîndite în 
diversificarea producției, pen
tru realizarea unor perfor
manțe tehnico-economice ri
dicate.

zinei noastre, a spus mai de
parte vorbitorul, este preocu
pat în prezent de îndeplinirea 
integrală a sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-lea al 
P.C.R., privind introducerea 
perseverentă a tehnicii noi în 
producție și utilizarea ei efi
cientă. sporirea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție. îmbu
nătățirea continuă a calității 
produselor.

Politica Partidului Comunist 
Român de întărire a prieteniei 
și alianței cu toate țările so
cialiste, de dezvoltare a cola
borării cu toate țările, fără 
deosebire de orînduirea lor so- 
cial-politică. de solidaritate cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu forțele pro
gresiste. democratice, antiim- 
perialiste de pretutindeni, se 
bucură de sprijinul și apro
barea deplină a clasei noastre 
muncitoare, a întregului po
por. a subliniat în continuare 
vorbitorul.

Educați de partid în spiritul 
internaționalismului proletar, 
muncitorii din România. în
tregul nostru popor nutresc o 
caldă simpatie, prietenie și so
lidaritate față de poporul po
lonez. de popoarele tuturor ță
rilor socialiste, față de forțe
le păcii și progresului din în
treaga lume. Ne face o deose
bită plăcere să subliniem și cu 
acest prilej tradițiile interna
ționaliste de solidaritate pro
letară care s-au manifestat 
de-a lungul vremii între clasa 
muncitoare din România și 
clasa muncitoare din Polonia, 
între forțele democratice ale 
celor două țări. între partidele 
noastre comuniste.

Ne bucură că între benefi

„F.M.U.A-B." este cunoscută 
prin produsele ei nu numai 
în țară, ci și peste hotare. în 
peste 20 de țări, printre care 
și în Polonia prietenă au fost 
exportate mașini și agregate 
purtînd marca de fabrică a a- 
eestei întreprinderi moderne. 
Oaspeții au prilejul să cu
noască procesul tehnologic, 
caracterizat printr-un înalt 
nivel tehnic, al unor mașini- 
unelte grele, mașini agregat 
cu caracter de unicat, strun
guri Carusel, mașini de ale
zat și frezat — utilaje deose
bit de importante pentru eco
nomia unei țări.

La intrarea în uzină, con
ducătorii de partid și de stat 
polonezi sînt salutați cordial 
de ing. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, și ing. Aurel Bozgan, 
directorul general al întreprin
derii. Muncitorii fabricii fac 
oaspeților o caldă primire. Ti
nere le oferă flori.

După o scurtă discuție în 
sala Consiliului tehnic asupra 
profilului de producție a fa
bricii, și a preocupărilor pri
vind modernizarea continuă a 
întreprinderii, creșterea ca
lificării muncitorilor, oaspeții 
fac o vizită în principalele 
sectoare. Se fac scurte po
pasuri la locul de montaj al 
unor mașini reprezentative, 
îndeosebi strunguri Carusel, 
unele cu comandă proferam, 
fabricate pentru prima dată 
în țara noastră. Tovarășii 
Wladyslaw Gomulka, Jozef 
Cyrankiewicz și alți membri 
ai delegației poloneze mani
festă un interes deosebit față 

ciarii produselor noastre, care 
se exportă în 20 de țări, se 
numără .și Polonia frățească. 
Noi dorim ca în continuare 
colectivul nostru să-și aducă 
modesta sa contribuție la în
tărirea colaborării, a relațiilor 
frățești dintre țările și po
poarele noastre.

Cunoaștem și prețuim im
portantele realizări ale po
porului frate polonez în în
tărirea patriei sale socialiste ; 
muncitorii și intelectualii noș
tri urmăresc cu interes și sim
patie rezultatele dobîndite în 
dezvoltarea economiei,, științei, 
tehnicii și culturii țării dv. 
Folosesc acest prilej pentru a 
vă ruga să transmiteți munci
torilor polonezi, întregului dv. 
popor sentimentele și salutul 
nostru de prietenie, urări de 
noi succese în construcția so
cialistă și în întărirea patriei 
— a încheiat vorbitorul.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat cuvîntul 
tovarășul ILIE VERDEȚ, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Â luat apoi cuvîntul to
varășul JOZEF CYRAN
KIEWICZ, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

întreaga asistență a subli
niat cuvîntările cu aplauze pu
ternice, a aclamat pentru în
tărirea prieteniei și col 'lorării 
multilaterale dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, 
pentru unitatea țărilor socia
liste, pentru triumful cauzei 
socialismului, păcii și prieteni
ei între toate popoarele lumii.

După încheierea mitingului, 
tovarășii Wladyslaw Gomulka 
și Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid .și de 
stat polonezi și români au pri
mit informații detaliate, în 
fața unei machete a Comple
xului industrial Electroputere. 
asupra perspectivelor de dez
voltare a întreprinderii.

Tovarășii Wladyslaw Go
mulka și Iozef Cyrankiewicz 
au semnat apoi în cartea de 
onoare: „Delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Polone își expri
mă deplina apreciere pentru 
munca și succesele colectivului 
uzinei Electroputere și îi u- 
rează succese în continuare 
pentru binele și înflorirea e- 
conomică a patriei socialiste".

Conducerea uzinei a oferit 
tovarășilor Wladyslaw Gomul
ka, Jozef Cyrankiewicz și 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
colectivului întreprinderii, ma
chetele celor mai modeme lo
comotive fabricate aici.

La plecare, muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinei sa
lută din nou pe conducătorii 
de partid și de stat polonezi 
și români cu căldură și însu
flețire. Tovarășul Wladyslaw 
Gomulka și Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat polonezi și români 
răspund cordial. prietenește 
manifestărilor de entuziasm 
ale colectivului craiovean.

de o serie de mașini care se 
produc aici, față de nivelul 
de mecanizare și automati
zare a procesului tehnologic. 
Oaspeții cer explicații cu pri
vire la randamentul agrega
telor, la modul de pregătire a 
cadrelor, asupra felului cum 
se face controlul calității pro
duselor, între oaspeți și gazde, 
au loc, de asemenea, discuții 
cu privire la sistemul de sala
rizare a muncitorilor, și la 
eficiența economică a între
prinderii.

La încheierea vizitei, tova
rășii Wladyslaw Gomulka și 
J ozef Cyrankiewicz, mulțu
mesc pentru explicațiile pri
mite, au cuvinte de apreciere 
pentru talentul și hărnicia 
specialiștilor români construc
tori de mașini-unelte, și în
scriu în cartea de onoare a 
fabricii următoarele :

„Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Polone transmite 
colectivului de muncă al fa
bricii calde salutări și urări 
cordiale pentru realizarea a 
cît mai multe succese în 
muncă, contribuție la sporirea 
puterii economice a Republi
cii Socialiste România".

Luîndu-și rămas bun de la 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii acestei fabrici, care 
i-au înconjurat cu multă căl
dură, pe tot parcursul vizitei 
în întreprindere. tovarășii 
Wladyslaw Gomulka, Jozef 
Cyrankiewicz și ceilalți 
membri ai delegației polonez? 
părăsesc uzina îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată oas
peților.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII POPULARE POLONE

LA UZINELE „ELECTROPUTERE"
Cuvîntarea tovarășului

JOZEF CYRANKIEWICZ
Cuvîntarea tovarășului 

ILIE VERDE?
Dragi tovarăși,

Avem astăzi în mijlocul nos
tru, aici în acest străvechi 
oraș, pe care socialismul își 
pune tot mai puternic am
prenta, în această uzină care 
este grăitoare mărturie a e- 
fortului de industrializare a 
țării, delegația de partid și 
guvernamentală poloneză, con
dusă de tovarășul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a guvernu
lui face o vizită de prietenie 
în țara noastră. Această vizi
tă, simpatia și căldura cu care 
înalții soli ai poporului frate 
polonez au fost întimpinați 
pretutindeni, care le-a fost ex
primată și aici, în municipiul 
Craiova, și în această întîlni- 
re cu muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei Electropu- 
tere, reprezintă o vie mani
festare a sentimentelor de 
trainică prietenie pe care po
porul nostru le nutrește_față 

•de oamenii muncii
nia.

din Polo-

oaspeți, 
în regi-

Vă aflați, stimați 
într-o regiune care, 
mul burghezo-moșieresc a fost 
ocolită sistematic de fluxurile 
dezvoltării economice și soci
ale și a rămas departe de ori
care din zonele de concentra
re industrială ale trecutului.

Ne bucurăm că ați avut po
sibilitatea să cunoașteți cițe 
ceva din Craiova de astăzi, diu 
rezultatele politicii partidului 
nostru pentru industrializarea 
țării, ale eforturilor sale de a 

... ridica toate regiunile și loca
litățile, de a asigura premise
le ca toți locuitorii patriei să 
se bucure de binefacerile ci
vilizației și culturii, de roade
le construcției socialiste. Este 
semnificativ că aici la Craio
va funcționează cea mai mare 
unitate termoenergetică a ță
rii, unul din cele mai mari și 
moderne combinate chimice, 

«a uzina ai cărei oaspeți sîn- 
em, este cea mai mare unita

te de utilaj electrotehnic greu 
din țară.

în ceea ce privește uzina E- 
lectroputere de acum 21 de 
ani cînd a luat ființă, ea re
prezintă in mic drumul socia
lismului, drumul transformă
rii industriei românești într-o 
industrie puternică, modernă 
prin structură, prin echipare, 
prin organizare și calitatea ca
drelor.

Dragi tovarăși,

înainte 
ni le-am

fi înde- 
baza re-

Ne apropiem cu bine, cu re
alizări mari și îmbucurătoare 
în toate domeniile, de sfirșitul 
unui an în care economia na
țională a fost supusă unor în
cercări neobișnuite. Grație u; 
nității de neclintit a întregului 
popor in jurul partidului nos
tru, activității energice a Co
mitetului Central, sub condu
cerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, grație eroismului 
și abnegației de care au dat 
dovadă muncitorii, țăranii, in
telectualii, tineretul și ostașii 
țării, am reușit să aplicăm cu 
succes măsurile de lichidare a 
urmărilor calamităților natu
rale, să continuăm fără aba
tere mersul nostru 
spre țelurile pe care 
stabilit.

Planul cincinal va 
plinit cu succes. Pe 
zultatelor obținute în anii pre
cedent, ca și în acest an, 
ne-am asigurat în domeniul 
producției industriale atinge
rea nivelelor planificate la 
principalii indicatori cantita
tivi și calitativi. Au fost făcu
te progrese însemnate pe linia 
ridicării nivelului tehnic al 

( producției și al produselor, a 
organizării raționale a pro
ducției și a muncii, pe linia 
reducerii cheltuielilor materia
le, a ridicării eficienței între
gii activități economice.

Conducerea partidului și 
statului cunoaște și apreciază 
participarea oamenilor mun
cii din județul Dolj, a munci
torilor, inginerilor și tehnicie
nilor de la uzina Electropute- 
re la acest uriaș efort colec
tiv, apreciază importanta con
tribuție a uzinei la dezvolta
rea energeticii, construcțiilor 
de mașini. Ia modernizarea 
transporturilor feroviare, la 

' sporirea exporturilor, la înde- 
' plinirea amplului nostru pro

gram de dezvoltare și înflori
re multilaterală a patriei.

Ne bucură faptul că, la unii 
indicatorii sarcinile care v-au 

revenit din planul cincinal au 
fost deja îndeplinite, că aveți 
succese frumoase în asimilarea 
de produse noi, că sinteți ho- 
tărîți să faceți totul pentru 
ca sarcinile de plan din acest 
an să fie îndeplinite integral 
și în cele mai bune condițiuni. 
Acest lucru nu ne surprinde 
pentru că uzina Electroputere 
reprezintă nu numai o cetate 
a industriei, dar, atit prin pu
ternica ei organizație de co
muniști cit și prin spiritul care 
domnește în întregul colectiv 
de muncă, reprezintă și o ce
tate a partidului nostru.

Pentru realizările mari pe 
care le-ați obținut, pentru con
tribuția pe care o aduceți la 
edificarea României moderne, 
vă felicit cu căldură din par
tea conducerii partidului și 
statului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ne așteaptă în continuare o 
muncă încordată, trebuie să 
desăvîrșim aplicarea măsurilor 
de perfecționare a organizării, 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale, a întregii 
vieți sociale, să asigurăm toate 
premisele necesare îndeplinirii 
în bune condițiuni a sarcini
lor noului plan cincinal, care 
va marca un nou pas inainte 
în industrializarea țării, în mo
dernizarea întregii economii, 
în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Tovarăși,

Vizita în România a delega
ției de partid și guvernamen
tale poloneze constituie o ex
presie a preocupărilor noastre 
de extindere și adîncire a le
găturilor româno-polone, legă
turi cu o veche tradiție care 
au căpătat un nou conținut, 
s-au ridicat pe o treaptă supe
rioară în condițiile socialis
mului. Ea se încadrează în o- 
rientarea generală spre lărgirea 
continuă a prieteniei, colabo
rării și alianței, a relațiilor 
statornicite pe plan politic, e- 
conomic, militar, tehnico-știin- 
țific cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu statele participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
cu toate țările socialiste, de 
care ne leagă comunitatea de 
orînduire socială, țelurile co
mune ale construirii socialis
mului și comunismului, ideo
logia marxist-leninistă.

Această orientare a fost, este 
și va fi una din coordonatele 
cardinale ale politicii externe 
a partidului și statului nostru.

Partidul nostru comunist și 
guvernul țării dau o înaltă a- 
preciere rolului pe care rela
țiile de alianță, prietenie și co
laborare cu țările socialiste ii 
au în asigurarea dezvoltării 
fiecărei țări, în asigurarea tri
umfului cauzei socialismului, 
au militat și militează neobo
sit pentru unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

în interesul unității țărilor 
socialiste, în interesul socialis
mului, al cauzei păcii, Româ
nia așează cu consecvență Ia 
temelia relațiilor cu țările so
cialiste, cu celelalte țări prin
cipiile respectării independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne ale altor state, ale ega
lității depline în drepturi și 

le adunarea organizată in hala de montaj a Uzinei „Electroputere*4

avantajului reciproc, dreptul 
fiecărui popor de a hotărî sin
gur destinele sale.

Republica Socialistă Româ
nia dezvoltă relațiile sale cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, se manifestă 
activ pe arena mondială, își 
aduce contribuția la rezolva
rea problemelor de care de
pind menținerea conviețuirii 
pașnice între popoare, lichida
rea focarelor de încordare si 
conflict, asigurarea securității 
în Europa și în lume la lupta 
împotriva imperialismului. Ia 
orientarea evoluției internațio
nale potrivit intereselor vitale 
ale popoarelor.

în cursul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
poloneze am avut și vom avea 
cu distinșii noștri oaspeți un 
larg, sincer și tovărășesc 
schimb de vederi în probleme
le legate de dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor dintre 
partide, guvernele și popoare
le noastre. Am constatat cu 
satisfacție că relațiile econo
mice dintre România și Polo
nia cunosc o dezvoltare as
cendentă care se va accentua 
și mai mult în cursul cincina
lului următor. Pe baza datelor 
existente pină în prezent, vo
lumul schimburilor comerciale 
reciproce va crește în perioa
da 1971—1975 cu peste 60 la 
sută față de perioada cincinală 
precedentă.

Noi sîntem convinși că exis
tă posibilități ca prin eforturi 
comune, printr-o mai bună cu
noaștere a potențialelor noas
tre economice și tehnico-știin- 
țifice, prin dezvoltarea acțiu
nilor de cooperare să depășim 
nivelele de creștere a schim
burilor comerciale care s-au 
conturat în discuțiile dintre 
organele noastre de planifi
care.

Un moment important al vi
zitei delegației de partid și 
guvernamentale poloneze îl va 
constitui semnarea noului tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă, 
care, sîntem încredințați, va 
contribui la realizarea de noi 
pași înainte, în strîngerea le
găturilor frățești dintre țările 
și popoarele noastre.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să-mi exprim spe
ranța să stimații noștri oaspeți 
vor duce cu ei o amintire plă
cută de la această intilnire. 
că vizita în România le prile
juiește o mai bună cunoaștere 
a preocupărilor și realizărilor 
noastre.

La rindul nostru, îi rugăm 
pe tovarășul Gomulka și pe 
tovarășul Cyrankiewicz să 
transmită poporului frate po
lonez că poporul nostru urmă
rește cu atenție, cu stimă și 
bucurie realizările obținute 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și-i 
urează noi și tot mai însem
nate succese pe drumul edifi
cării noii societăți in patria sa.

„Să trăiască și să înfloreas
că prietenia dintre poporul 
român și poporul polonez 1"

„Să triumfe cauza unității 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești 1“

„Trăiască pacea în lumea în
treagă !“

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarășe și tovarăși,

în numele delegației de 
partid și guvernamentale, in 
numele clasei muncitoare po
loneze și a întregului popor 
polonez dorese să vă salut 
cordial și prietenește pe dv„ 
reprezentanții colectivului da 
muncă de la uzinele ^Electrn- 
putere”.

Datorită înaltei calități a 
mașinilor și instalațiilor elec
trice. printre care și locomoti
ve. produse aici, uzinele dv. 
sint cunoscute departe peste 
granițele României. Știm că 
exportați produsele dv. in mul
te țări atit socialiste cit și ca
pitaliste. Polonia populară im
portă. de asemenea. începînd 
de la locomotive și pină Ia in
stalații electrice. Ne bucură 
că avem posibilitatea să cu
noaștem realizările importante 
ale uneia din întreprinderile 
industriale fruntașe ale Româ
niei frățești.

Este cunoscut înaltul nivel 
tehnic și organizatoric al în
treprinderii dv. Vă felicităm 
pentru succesele dv. Am avut, 
de asemenea, posibilitatea să 
aflăm că planificați in cinci
nalul următor modernizarea a 
peste jumătate din produse
le dv.

Trebuie să spunem că dina
mismul dezvoltării întreprin
derii dv„ incepind de la crea
rea ei în anul 1949 pină la a- 
tingerea potențialului de as
tăzi ca și perspectivele de dez
voltare și modernizare a pro
ducției pot să constituie un e- 
xemplu. Ele simbolizează, tot
odată, dezvoltarea dinamică 
a României socialiste, reflectă 
cei peste douăzeci de ani par
curși pe calea industrializării, 
arată realizările construcției 
socialiste din țara dv.

Cele două țări ale noastre au 
trebuit să învingă în perioa
da trecută greutăți asemănă
toare pe calea dezvoltării lor. 
Din momentul în care po
poarele noastre au pășit, sub 
conducerea partidelor lor 
muncitorești, pe calea con
strucției socialismului, ener
gia clasei muncitoare și a ma
selor populare, eliberată de 
către noua orînduire, a permis 
atit Poloniei, cit și României, 
ca și altor țări socialiste fră
țești să obțină un ritm înalt 
de creștere, necunoscut în is
toria popoarelor noastre, mă
surat în primul rînd prin pro
gresele în domeniul industria
lizării. Acțiunile frățești co
mune, ajutorul reciproc, cola
borarea solidară a statelor so
cialiste. bazată pe fundamen
tul principiilor leniniste ale 
internaționalismului, au con
stituit în această perioadă un 
factor accelerator în dezvol
tarea pe tărim economic, care 
a mărit de citeva ori forțele 
noastre. Socialismul este pri
ma orinduire din istorie care 
creează condiții naturale pen
tru îmbinarea intereselor și 
aspirațiilor naționale juste cu 
năzuințele statelor frățești și 
interesele comunității, a pa
triotismului cu internaționalis
mul, cu prietenia frățească 
față de popoarele și forțele so
ciale care aspiră spre marile 
idealuri ale libertății și pro
gresului, ale păcii și prieteniei.

Constatăm cu satisfacție 
dezvoltarea favorabilă a rela
țiilor polono-romăne. care se 
reflectă in creșterea rap'dă a 
schimburilor comerciale. De 
asemenea, colaborarea tehni- 
eo-științifîcă oferă celor două 
țări avantaje importante. Se 
dezvoltă schimburile de valori 
culturale, care contribuie la în
țelegerea reciprocă, apropie și 
unește popoarele noastre.

în prezent, in fata noastră 
stau sarcini calitative noi pen
tru ridicarea colaborării eco
nomice intre țările socialiste, 
printre care intre România și 
Polonia, La un nivel superior, 
care să corespundă cerințelor 
și necesităților actuale ale 
dezvoltării economiilor noas
tre, ca prin dezvoltarea rapi
dă a cooperării și specializării 
să folosim mai bine potenția
lele noastre de producție și să 
mărim ritmul de modernizare 
a industriilor noastre și efici
ența lor in interesul popoare
lor noastre.

Sîntem satisfăcuți că discu
țiile polono-romăne pe care 
le purtăm tind din partea am
belor părți spre mărirea sfe
rei colaborării economice din
tre țările noastre, accentul 
fiind pus pe dezvoltarea spe
cializării și cooperării. Toate 
acestea creează un fundament 
solid pentru noul tratat polo- 
no-român, pe care-1 vom sem
na și căruia să-i dăm în peri
oada următoare conținutul 
concret al unei colaborări tot 
mai largi și mai bogate.

Dezvoltînd relațiile noastre 
bilaterale putem, așadar, să 
mărim simțitor rezultatele 
muncii fiecăreia din țările so
cialiste prin colaborare inter
națională. Trebuie, așadar, să 
unim cu fermitate eforturile 
comunității socialiste pentru 
ca să ținem pasul cu dezvol
tarea științei și tehnicii mon
diale.

Unirea țărilor socialiste în 
cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, ca și în 
cadrul Tratatului de la Varșo
via constituie chezășia funda
mentală a tuturor succeselor 
noastre. Datorită acestei uni
tăți putem să dezvoltăm cu 
succes construcția socialistă, 
putem să întărim eficient 
securitatea noastră și să deju- 
căm intențiile agresive ale im
perialismului.

Forța pe care ne-o dă unita
tea de acțiune a țărilor socia
liste ne-a permis să obținem 
în ultima vreme un progres 
simțitor în domeniul destinde
rii și normalizării relațiilor din 
Europa. O expresie a progre
sului în domeniul destinderii 
și normalizării relațiilor din 
Europa este semnarea impor
tantului tratat dintre Uniunea 
Sovietică și R.F.G. ca și înce
perea tratativelor dintre gu
vernul Poloniei și guvernul 
R.F.G. pe tema bazelor norma
lizării relațiilor reciproce.

Recunoașterea realităților 
politico-teritoriale ireversibile 
înscrise pe harta Europei în 
urma ultimului război, și în 
primul rînd a frontierei Po
loniei pe Odra și Nysa ca și 
recunoașterea Republicii De
mocrate Germane din punctul 
de vedere al dreptului inter
național, renunțarea Ia folosi
rea forței ca și la amenințări

Ie cu folosirea ei — aceasta 
este calea spre • adevărată 
normalizară a relațiilor in 
Europa.

Colaborarea multilaterală și 
poziția solidară a celor două 
state aliate — Polonia și 
România — față de marile 
probleme ale luptei contempo
rane pentru pace, voința de a 
întări unitatea comunității so
cialiste și solidaritatea noastră 
cu lupta internațională a cla
sei muncitoare și eu mișcarea 
de eliberare națională — aces
ta este conținutul esențial al 
prieteniei polono-române

Primiți, tovarăși și prieteni, 
salutări fierbinți și urări cor
diale de noi succese în muncă 
și activitatea obștească, urări 
de prosperitate și de succes în 
realizarea planurilor dv. am
bițioase.

Trăiască clasa muncitoare a 
României — constructor al so
cialismului !

Trăiască și înflorească prie
tenia polono-română !

Trăiască colaborarea fră
țească și unitatea țărilor so
cialiste !

Trăiască prietenia și pacea 
între popoare !

Seara, Comitetul județean 
Dolj al Partidului Comunist 
Român și Consiliul popular al 
județului Dolj au oferit, în 
sala maură a restaurantului 
Minerva, un dineu în onoarea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone, condusă de tovarășul 
Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, și tovarășul Jo- 
zef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului 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. Ilie Ver- 
deț. Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe. Bujor 
Almășan, ministrul industriei 
miniere și geologiei, Ioan A- 
vram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Nico
lae Ionescu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P-C.R., Tibe- 
riu Petrescu, ambasadorul ță
rii npastre în R. P. Polonă, și 
alte persoane oficiale române.

Au mai fost prezenți Boles- 
law Jaszczuk, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Mieczyslaw Ja- 
gielski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Adam 
Willmann, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
Jaromir Ocheduszko, ambasa
dorul Republicii Populare Po
lone la București, membri ai 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Polone, alte persoane ofi
ciale care însoțesc delegația.

Au participat tovarășii Con
stantin Băbălău, Petre Gigea, 
Ion Zăvăleanu, reprezentanți

In timpul vizitei prin cartierul Titan

Dineul oficial
de la Craiova

ai organelor de partid și de 
stat, conducători de întreprin
deri și instituții din localitate.

In timpul dineului, tovarășii 
Constantin Băbălău și Boles- 
law Jaszczuk, au rostit toas
turi.

După ce a salutat, în nu
mele Comitetului județean de 
partid, al Consiliului popular 
județean, al tuturor locuitori
lor municipiului Craiova, pe 
conducătorii de partid și de 
6tat polonezi și români, tova
rășul Constantin Băbălău a 
evocat lupta revoluționară a 
înaintașilor de pe aceste me
leaguri, care au luptat împo
triva asupririi și dintre care 
unii și-au dat chiar și viața 
pentru cauza eliberării națio
nale și sociale, pentru victoria 
revoluției socialiste. El a înfă
țișat apoi tabloul realizărilor 
dobîndite de oamenii muncii 
din Craiova, sub conducerea 
partidului în anii oonstrucției 
socialiste. Avem astăzi, a spus 
vorbitorul, satisfacția faptului 
că întreprinderile din județul 
nostru contribuie la dezvolta
rea cooperării economice a 
României cu multe țări ale lu
mii și ne face o deosebită plă
cere să relevăm evoluția fruc
tuoasă a acestor schimburi re
ciproc avantajoase cu indus
tria și economia poloneză.

Noi sîntem convinși că vi
zita ce o faceți în România, 
convorbirile cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ceilalți 
conducători ai partidului și ță
rii noastre ca și tratatul care 
va fi semnat va contribui la 
adîncirea și continua întărire 
a relațiilor reciproce de stimă, 
prietenie și colaborare dintre 
România și Polonia, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po

lonez, dintre poporul român șl 
cel polonez.

Mulțumind pentru cuvin
tele prietenești de apreciere 
la adresa delegației de partid 
și guvernamentale poloneze, 
la adresa poporului polonez, 
tovarășul Boleslaw Jaszczuk 
a spus, printre altele : priete
nia polono-română își are is
toria sa îndelungată. Fără a 
face o inoursiune departe în 
trecut, aș vrea numai să a- 
mintesc că, după izbucnirea 
celui de-al doilea război mon
dial, cînd poporul polonez a 
fost condamnat la distrugere 
biologică de către cotropitorii 
hitleriști, refugiații și ostașii 
polonezi au găsit ospitalitate 
și adăpost pe pămîntul româ
nesc. Aici, la Craiova și în ți
nutul Craiovei au fost găz- 
duiți numeroși refugiați po
lonezi. Aici, la Craiova au fost 
create școli poloneze cu aju
torul instituțiilor culturale 
române. Pe aici, în sfârșit, tre
cea și unul din drumurile spre 
vest al curierilor mișcării po
loneze de rezistență, pe care 
s-au grăbit să-i ajute ferovia
rii din mișcarea antifascistă 
din România. Această atitu
dine a clasei muncitoare și a 
populației române își are ex
presia în tradițiile progresiste 
și revoluționare ale orașului 
și județului dv.

în orașul și județul dum
neavoastră, unde aceste mă
rețe tradiții glorioase se împle
tesc cu efortul impunător al zi
lelor de astăzi, se simte clar 
ritmul unei dezvoltări mo
derne care stabilește noi po
sibilități în fața colaborării 
dintre noi.

Vorbitorii au toastat pentru 
conducătorii de partid și de 
stat din cele două țări, pentru 
întărirea prieteniei și colabo
rării româno-polone, în in
teresul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească de cal
dă prietenie.

După dineul oficial, condu
cătorii de partid și de stat ai 
Poloniei și României se în
dreaptă spre aeroportul din 
Craiova. Numeroși cetățeni ai 
orașului aflați pe aeroport își 
iau rămas bun de la solii po
porului polonez și conducăto
rii partidului și statului nos
tru în aceeași atmosferă de 
caldă prietenie cu care i-au 
întîmpinat pe tot parcursul 
vizitei în orașul lor.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat polonezi și 
români sînt salutați de Con
stantin Băbălău, Petre Gigea, 
Ion Zăvăleanu, alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, conducători 
de instituții și întreprinderi.

Avionul special a sosit la 
București în jurul orei 22.00.

Reportaj realizat de: 
ION CIRJE,
MIRCEA S. IONESCU, 
MARIN COANDĂ
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Acum, cu o lună și jumătate 
înaintea încheierii anului, în 
Uzina „1 Mai" Ploiești incerti
tudinea realizării integrale a 
planului de producție stăruie 
incă supărător în diverse com
partimente. Pe cele 10 luni par
curse colectivul Întreprinderii a 
rămas in restanță față de gra
ficul de livrare către diverși 
beneficiari cu 27 cazane cu a- 
buri, 7 instalații de foraj, 2217 
sape cu role, 8 instalații cu co
mandă hidraulică, 177 tone uti
laj siderurgic, 117 tone con
strucții metalice etc., producție 
insumind peste 38 milioane lei. 
Există posibilitatea recuperării 
acestor rămîneri în urmă și o- 
norarea tuturor comenzilor ?

In decursul anilor, muncitorii, 
tehnicienii, inginerii de la 
„1 Mai" Ploiești și-au cucerit și 
consolidat un binemeritat pres
tigiu. in rindul constructorilor 
de utilaj petrolier din lume.

— Cum se explică in acest 
caz restanțele care periclitează 
planul anual al uzinei ?

— „Dați-mi un punct de spri
jin și voi răsturna universul" — 
îl invocă inginerul Nicolae To- 
mescu, șeful secției construcții 
metalice, pe Copernic. Să dăm 
muncitorilor noștri tot ce le 
trebuie și ei vor face minuni.

— Despre ce este vorba ?
— Conform graficului meu de 

producție, în luna iunie trebuia 
să trec Ia execuție și omologa
rea primului cazan, precizează 
inginerul Tomescu. Acest lucru 
n-a fost insă posibil pentru că 
colaboratorii noștri — Uzina de 
vagoane Arad și Uzina pentru 
utilaj chimic Ploiești nu ne-au 
livrat la timp piesele contrac
tate. Mai precis ni s-au trimis 
cu mare intîrziere placa tabu
lară — spate, capacul camerei 
de fum. cazanul vertical de la 
Arad, placa frontală, cutia de 
foc. gulerul de întărire de la 
Uz.U.C.P. Din această pricină 
am trecut la execuție abia la 
1 septembrie.

Cu prețul unor mari eforturi, 
apelînd la numeroase ore supli
mentare. secția a reușit să pro
ducă în octombrie 25 de cazane. 
Pentru noiembrie și decembrie 
au mai rămas însă de executat 
63 de bucăți, ceea ce înseamnă 
că ritmul, deși neobișnuit, din 
octombrie va fi totuși prea lent 
pentru onorarea integrală a co
menzilor.

— Cum v-ați propus 
nizați activitatea 
pentru a produce 
care a mai rămas 
un cazan pe zi ?

— întărind echipele de sudori, 
asigurindu-le o permanentă a- 
sistență tehnică pentru ca mun
ca lor să fie de cea mai bună 
calitate. In felul acesta vrem să 
excludem remedierile oare pină 
acum ne răpeau o mare canti
tate de timp.

întărirea echipelor de sudorf 
presupune Includerea în forma-

ții a unor noi lucrători cu înal
tă pregătire ți experiență, aduși 
eventual din secțiile mai puțin 
încărcate în care sens conduce
rea uzinei trebuie să acorde 
secției sprijinul său imediat. Cu 
aceasta insă nu s-au lichidat 
toate piedicile care frinează in 
aceste zile ritmul și productivi
tatea colectivului de aici. Intr-o 
situație și mai precară se află 
instalațiile de foraj 4 LD — 
mult întîrziate și ele, față de 
grafic, pentru fabricarea cărora 
lipsesc peste 25 tone profile de 
oțel cu care combinatul siderur
gic Hunedoara continuă să ră- 
mină dator de vreo trei luni de 
zile. Restanțieră la fel de ire-

— Nu ne vin la timp suban- 
samblele din celelalte secții — 
spune inginerul Alexandru Țe- 
nea, șeful montajului și de la 
colaboratorii din țară.-

De altfel, în privința modu
lui în care diverse Întreprinderi 
furnizoare de materiale și co
laboratorii din alte intreprin- 
deri, participă la realizarea pro
dusului finit, exemplul cel mai 
concludent ni-1 oferă serviciile 
de aprovizionare și producție- 
cooperare.

— Cine și cu ce vă sînt încă 
datori ?

— Uzina mecanică Poiana cu 
axele-spate, întreprinderea de

Uzinei „1 Mai", electropompele?
— Ne-a împiedicat Uzina de 

mașini electrice-București, care 
nu ne-a trimis la timp motoa
rele electrice, se justifică ei.
i— De ce nu le-ați livrat 

termen motoarele 
ne-am adresat în 
uzinei de mașini electrice.

— Ne-a lipsit izolația din țe
sătură de sticlă...

Și „lanțul slăbiciunilor" 
lungește și se încurcă, vizînd 
deficiențe de planificare și coor
donare la nivelul ministerelor 
de resort. Pentru că exemplele 
de mai sus nu sînt izolate. în 
luna mai, după dezastrul inun
dațiilor, colectivul uzinei plo-

în
reclamate 1 
continuare,

se

LA „1 MAI“
PLOIEȘTI REAEIMRI IA

DISCREȚIA FURNIZORILOR

al Uzinei „1 Mai" se datoreso 
după cum relatam, colaboratori
lor șl furnizorilor de materiale. 
Nu-i mai puțin adevărat, însă 
că o serie de lipsuri care au 
concurat la menținerea nerit- 
micității, își au sursa în defi
ciențele care mai 
activitatea unor 
toare din uzină, 
compartimentului 
n-au fost uniforme pe parcursul 
anului, delegații săi luîndu-și 
geanta și pornind la drum, de 
abia după consumarea terme
nului scadent. Intervențiile s-au 
redus deseori la miile de con
vorbiri telefonice, la nenumăra
te adrese.

Pe de altă parte, nu s-au luat 
toate măsurile, sub aspectul do
tării secțiilor cu utilajele care 
lipsesc. La montajul general se 
solicită de mai mult timp înlo
cuirea unei macarale care prin 
șubrezenia el dereglează zilnic 
procesul de producție, dar sesi
zările repetate n-au fost recep
tate, deși existau posibilități 
chiar de transfer temporar a 
unor utilaje din alte unități a- 
parținătoare centralei. Forța de 
muncă calificată este, de aseme
nea, insuficientă, lipsesc în spe
cial strungari și sudori. Anali- 
zind intr-o dezbatere lărgită 
toate aspectele legate de pro
ducția actuală și cea a anului 
viitor, comitetul de partid pe 
uzină a elaborat un amplu plan 
de măsuri, bine inspirate, judi
cios gindite, să asigure recupe
rarea restanțelor consemnate. 
Depinde de colectivul uzinei, de 
modul în care el va acționa 
pentru materializarea lor.

LA DEJ
persistă în 

secții și sec-
Străduințele 

aprovizionării

CASELE NOI ÎȘI
DESCHID PRIMITOARE UȘILE

— Fără, ajutorul pe care ni 
l-a oferit statul, mărturisește 
Adalbert Katona, maistru la 
„refractara" — n-am fi reușit, 
intr-un interval de timp (atît de 
scurt, să ne mutăm in casă 
nouă. Am primit bani, reducere 
la cărămidă, țiglă, ciment, des-, 
păgubiri pentru mobilă, ne-au 
ajutat colegii din uzină : Silagy 
Geza, Augustin Gingă și Mate 
Tiberiu care în clipele lor libere 
și-au oferit brațele de muncă, 
ajutîndu-mă la ridicarea casei.

Noua construcție e spațioasă, 
înzestrată cu tot confortul : 
două apartamente — fiecare cu 
două camere, bucătărie și baie 
— unul pentru bătrîni, altul 
pentru fiica și ginerele lor, mun
citor la I.G.L. Acum, membrii 
familiei sint ocupați cu- despa
chetarea și aranjarea celor două 
garnituri complete de mobilă pe 
care și le-au cumpărat de cu
rind.

Aceeași bucurie a 
căminului intim, confortabil, o 
trăiește

întreg orașul Dej a devenit 
la foarte puțin timp după retra
gerea apelor un șantier al refa
cerii, un șantier al solidarității 
umane. Oriunde ți-ai îndrepta 
in aceste zile privirile vezi înăl- 
țindu-se case noi din cărămidă 
roșie, iar in jur, oamenii — 
proprietarii acestor case 
cind ultimele retușări.

La 'țparginea lui s-a 
in această vară cartierul 
tău-Sud sau „Cartierul 
niei" cum le place 
să-1 numească, unde și-au con
struit cămine noi oiteva zeci de 
familii sinistrate. In liniștea 
sfirșitului de toamnă zgomotele 
ciocanelor, hîrșîitul fierăstraie- 
lor, continuă, dau cartierului un 
aer vesel, optimist. Locatarii 
sînt preocupați de ultimele de
talii ale construcțiilor, foarte 
mulți s-au mutat deja în casele 
lor. Pe membrii familiei Katona 
i-am găsit preocupați de aran
jarea interiorului cu miros de 
tencuială proaspătă, pe Aleea 
A nr. 8. Vechea lor locuință de 
pe strada „Ciprian Porumbescu" 
nr. 1 a fost distrusă de ape. 
Și-au construit locuința pe lotul 
de pămlnt pe care l-au primit, 
aici pe deal, departe de apele 
Someșului.

fă-
ridicat
Molă- 
Ome- 

dejenilor

Marchiș împreună cu soția și 
cei trei copii s-au mutat în casă 
nouă, pe Aleea B.. nr. 18 : trei 
camere, bucătărie, baie.

— Casa pe care o aveam pe 
strada Ferigii nr. 4, povestește 
Emil Marchiș, a fost grav ava
riată de apele furioase ale Văii 
Salca. Arăta atit de jalnic incit 
nu merita osteneala unei repa
rații. M-am hotărît să-mi con
struiesc cu ajutoarele pe care 
le-am primit de la stat un nou 
cămin, aici pe deal, intr-un loc 
ferit de eventualele inundații.

întregul proces de refacere a 
orașului De] se desfășoară sub 
semnul unei mai bune sistemati
zări. Autoritățile au recomandat 
ca noile construcții să fie am
plasate pe înălțimile ce încon
joară orașul, acolo unde apele 
umflate ale Someșului sau Văii 
Salca să nu mai poată ajunge 
niciodată. Așa a apărut car
tierul Molătău-sud, așa au apă
rut noi blocuri pe Dealul Flo
rilor. In aceste zile 340 de 
familii s-au mutat deja in tot 
atitea apartamente noi. Prin 
grija partidului, planul a fost 
suplimentat cu încă 220 aparta
mente ce se află in plină con
strucție. Pentru ca ele să-și pri
mească cit niai curind locatarii 
fiecare zi a devenit mai densă, 
fiecare clipă mai prețioasă, du
minicile se pierd in șirul zilelor 
obișnuite de muncă încordată. 
Tinerii orașului, alături de cei 
3 000 de elevi și 4 000 de stu- 
denți din Cluj — care au venit 
în ajutorul Dejului încă in di
mineața zilei în care s-a declan
șat dezastrul — semnează și 
acum, cu același entuziasm, cu 
același înalt patriotism, jurnalul 
zilnic al prezenței lor active pe 
șantierul orașului, își aduc con
tribuția la redarea dimensiuni
lor arhitecturale și umane, a 
străvechiului oraș de pe Someș.

țeavă 
din

verențioasă, cu 
este și uzina 
București.

— De ce nu 
contractată la Ploiești ?

— Ni s-a defectat un laminor 
— ne răspund tovarășii de la 
Republica. Să aștepte pînă-1 pu
nem pe „picioare".

In secția montaj a aceleiași 
uzine timpul presează la fel de 
nemilos, muncitorii par la fel 
de nemulțumiți de colaboratorii 
lor. Din cele opt instalații pe 
care trebuie să le livreze în a- 
ceastă lună, 
n-au reușit să termine ... .. 
una singură. Cauzele sînt ace
leași.

40 tone de 
Republica
trimiteți țeava

în prima decadă 
decît

industrie locală „Progresul"- 
Pitești cu îmbrăcămintea pentru 
cazanele cu abur, ne spune in
ginerul Nicolae Colbur, șeful 
serviciului, la care tov. Gheor- 
ghe Grănișteanu, șeful aprovi
zionării din Centrala Indus
trială pentru Utilaj petrolier, a- 
daugă :

— Uzina 23 August cu motoa
rele de 350 e.p. pentru instala
țiile 4 LD, uzina de pompe 
București cu 39 electropompe 
pentru instalațiile 3 DH-250, pe 
care trebuia să le avem de o 
lună de zile.

Ne oprim la aceste exemple 
pentru citeva Interpelări.

— Ce vă împiedică să livrați

ieștene, din dorința patriotică 
de a contribui cu toate efor
turile sale la refacerea econo
miei naționale s-a angajat să 
producă 1 000 de remorci peste 
planul acestui an. Ministerele 
respective n-au urmărit insă 
suplimentarea în aceeași pro
porție a producției de tablă și 
alte materiale in unitățile care 
aprovizionează uzina. Colectivul 
ei se vede astfel, acum aproape 
de sfirșitul anului, după nenu
mărate Încercări de a obține 
materialele. în imposibilitatea 
de a-și îndeplini acest angaja
ment.

în cea mai mare măsură res
tanțele pe graficul de producție

regăsirii

și lăcătușul-mecanic
Emil March's cu ai săi. El a 
fost primul „colonist" sosit în 
acest nou cartier. Intr-adevăr, 
la sfirșitul . lunii august, Emil
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• In această pe
rioadă, mai mult ca 
oricînd, mecanismul 
beneficiar - furnizor 
nu admite nici o 
sură.

LA „METALOTEHNICA**  
TÎRGU MUREȘ

Ieșind din Sebeș pe șoseaua 
națională care duce spre Alba 
Iulia, trecătorul, familiarizat cu 
aceste locuri, întîlnește în stîn- 
ga silueta impunătoare a Com
plexului de industrializare a 
lemnului care a încremenit în- 
tr-o ipostază curioasă. Prin pla
nul de stat cele două fabrici ale 
complexului urmau să intre în 
producție Ia 31 decembrie anul 
trecut, dar termenul n-a fost 
respectat. A fost reprogramat 
pentru anul curent : 30 iunie — 
fabrica P.F.L. și 30 septembrie 
— fabrica de cherestea. Dar 
despre punerea în funcțiune nu 
se poate vorbi cu certitudine 
nici astăzi.

Cea mai vitregită de soartă 
este fabrica de cherestea.

— La hala principală — ne 
informează tovarășul Petru 
Munteanu. directorul adjunct al 
Băncii județene de investiții, 
n-au fost incă terminate lucră
rile de închidere. Există, de 
asemenea, o serie de benzi 
transportoare care nu sînt mon
tate in subsolul halei gaterelor. 
Construcția depozitului de pro
duse finite de-abia a început, 
deși se știe că fără acest obiec
tiv fabrica nu poate intra în ex
ploatare.

O vizită făcută pe șantier 
ne-a confirmat cele spuse.

La fabrica de P.F.L. lucrările 
sint terminate dar punerea in 
funcțiune s-a împotmolit la pro- 
bile tehnologice. Desfășurat cu 
chiu, cu vai la șase secții, covo
rul P.F.L. obținut a întîlnit 
semnalul de oprire la intrarea 
în prese : un lift se încăpățî- 
nează să nu-și sincronizeze miș
cările cu viteza bandei trans
portoare ! De-o lună roiesc în 
jurul lui specialiștii dar liftul 
sfidează în continuare comen
zile. Tunelul secției aclimatizare 
a adus și el o surpriză neaștep
tată. Cind au fost împinse în 
el, cărucioarele s-au oprit brusc 
înțepen<indu-se în ziduri. Tune
lul era prea strimt.

— Obstacole de acest gen — 
adaugă tovarășul Teotlosiu, di
rectorul economic al Combina
tului de exploatare și industria
lizare a lemnului din Sebeș — 
ne-a furnizat și gospodăria de 
păcură compusă din două rezer
voare cu o capacitate de 1000 
de tone fiecare. Fiind umplute, 
s-a constatat că prezentau mai 
mulle fisuri (datorate, se pare, 
greșelilor de construcție) prin

care a început să curgă păcura, 
pătrunzind in canale apoi în 
secții și la centrala termică. în 
aceste condiții, se ințelege, ele 
nu pot fi utilizate...

— Eu susțin — afirmă tînă- 
rul inginer Ion Poenaru, șeful 
lotului care a executat această 
lucrare — că nu e un defect de 
construcție, ci de proiectare. Pe
reții sînt prea subțiri. S-a știut 
dinainte că asemenea rezervoa
re nu dau rezultate, totuși au 
fost adoptate de proiectant. Re
medierea defectelor solicită in
vestiții care depășesc valoarea 
inițială a lucrării.

După cum am fost informați, 
la sucursala județeană a Băncii 
de investiții. banii ce vor fi 
cheltuiți pentru remedierea de
fecțiunilor la rezervoare nu se 
justifică nici dintr-un alt punct 
de vedere. Se preconizează ca 
și la linia tehnologică nr. 2 de 
la fabrica PFL, utilizarea păcu- 
rei să fie înlocuită cu cea a ga
zului metan (soluție care a îost 
adoptată de la început la linia 
1). Același combustibil va fi fc- 
losit și la centrala termică. In 
aceste condiții gospodăria de pă
cură devine inutilă. De ce nu 

soluția aceasta de

• Tineretul este 
chemat să contribuie 
cu toată energia la 
realizarea exempla
ră a sarcinilor de

I plan, la îndeplinirea 
1 angajamentelor luate 
I în întrecerea socia- 
1 listă.
| • Beneficiind de
_ ajutorul statului, re- I facerea locuințelor 
_ distruse se desfășoa- I ră în ritm intens.

• Strădanii 
ținute pentru a asigu

Ira un nivel superiori 
productivității mun-’ 

Lc._______- J

LA RÎMNICU 
VÎLCEA

TAfflZf RITMEL BE LECRE

Planul îl îndeplinim

dar nu ne mulțumim

cu atît“

cură devine 
s-a adoptat 
Ia inceput ? „Mintea cea de pe 
urmă" va fi . —
un milion de lei.

In timp ce dificultățile pe a- 
cest șantier se înmulțesc, efor
turile de lichidare a lor se sub
țiază văzînd cu ochii. Numărul 
constructorilor si al instalato
rilor se împuținează de la o zi 
la alta. Dacă anul trecut, spre 
exemplu, șantierul din Sebeș al 
Trustului de construcții și mon
taje Brașov dispunea de circa , 
500 de muncitori, acum numărul 
lor a ajuns la mai puțin de ju
mătate. Mai mult, șantierul a 
fost... retrogradat în lot iac ca
drele tehnice cu experiență (in
clusiv șeful de șantier) au fost 
mutate la Sibiu, deși prezența 
lor la Sebeș, în aceste momente 
grele, se impune cu stringență. 
Același fenomen s-a petrecut și 
in cadrul întreprinderii 10 In
stalații Brașov, care are încă de 
executat un important volum de 
lucrări. Conducerile 
treprinderi cred oare 
altcineva să repare 
lor. să desăvîrșească 
au început ?

plătită cu aproape

acestor în
că va veni 
pe urmele 
ceea ce ei

Din cele 1 863 de apartamente 
care au fost prevăzute a se 
construi în acest an in județul 
Vilcea, beneficiarilor le-au fost 
livrate pină la 10 noiembrie, 
numai circa 1 000.

Sînt o serie de cauze — și nu 
puține — care au creat această 
situație. Lăsînd la o parte dota- 
ția de utilaje și mașini destul 
de veche, pe care întreprinde
rea amintită a moștenit-o de la 
unitățile din care s-a desprins 
în urmă cu numai doi ani, cea 
mai „gravă", cum este socotită 
pe șantiere, rămine aprovizio
narea defectuoasă cu materiale. 
Lipsesc tocmai materialele- 
cheie : ciment, cărămidă, che
restea. Repartițiile la aceste 
materiale și in general la toate 
celelalte au fost mici sau ulte
rior, reduse. Nu a fost o con
cordanță mire plan și necesar. 
Aceasta și din cauza intirzierii 
documentației care a venit cind 
materialele erau... pe drum. De 
pildă, la Centrala nr. 3 abia s-au 
atacat lucrările, deși ea trebuie 
să asigure căldură pentru unele 
blocuri din zona nord a muni
cipiului Rm. Vilcea, proiectul 
sosind de-abia la începutul lunii 
august. Și proiectul modificator 
pentru Centrala nr. 2 din aceeași 
zonă, a întirziat foarte mult, 
comenzile de materiale nemai- 
putind fi onorate. Se adoptă 
soluții de aprovizionare care, 
în plus, sînt și foarte cos
tisitoare. Pe de altă parte fur
nizorii de materiale nu și-au 
respectat nici ei întotdeauna 
obligațiile. Fabrica de ciment de 
la Tg. Jiu de pildă, nu a trimis

in mod ritmic cantitățile nece
sare dc ciment iar Intreprinde- 
derea „6 Martie", principalul 
furnizor de cărămidă, a rămas 
restantă cu 1 204 000 bucăți. 
Dificultățile dc organizare in- 
tîrzie și ele realizarea sarcinilor 
de plan.

— Nu am reușit peste tot, ne 
mărturisea tovarășul Constantin 
Mar'nescu. inginerul-șef al în
treprinderii, să-i obișnuim pe 
maiștri, în majoritate tineri, 
să-și organizeze punctele de lu
cru fără să mai fie nevoie de 
intervenția ulterioară a ingine
rilor sau a altor factori. Nu-și 
pregătesc din timp materialele 
ci de-abia cind trebuie să le 
pună in operă. Se înregistrează 
apoi prea multe absențe nemo
tivate, învoiri, întîrzieri la pro
gram.

In raidul pe care l-am între
prins, la diverse puncte de lucru 
pe șantierele din municipiul Rm. 
Vilcea — unde volumul con
strucției are cea mai însemnată 
pondere — am întîlnit și alte 
„maladii" organizatorice.

Sîntem pe Șantierul 1, în zona 
nord. Tabloul care ni se înfăți
șează nu ne sugerează ritmul la 
care ne așteptam. Oamenii stau 
sau transportă cu brațele, nu 
cu prea multă tragere de ini
mă, diverse materiale. Aflăm că 
fierul nu este adus la dulgeri, 
aceștia trebuind să facă ei în
șiși, in lipsa mijloacelor de 
transport, această operație, oa
menii din echipa de fierari-be- 
toniști a Iui Gheorghe Coracai 
taie fierul la daltă și ciocan, iar 
întinderea o fac manual.

— Avem un singur electromo
tor, ne lămurește șeful echipei 
dar și acesta se defectează re
gulat. Funcționează zece minute, 
apoi din nou trebuie să-1 repa
răm. Celălalt electromotor se 
află de peste două săptămîni la 
S.U.T.. la reparat și stă acolo 
pentru că nu i-a venit nota de 
comandă, iar troliul mecanic e 
trecut și el pe... linie moartă 
de o lână de zile.

Și aici ne-a fost reclamată 
lipsa fierului-beton de diverse 
dimensiuni. Maistrul instala
tor Nicolae Cîrstea și șeful de 
echipă Ion Iorgu își exprimau 
îngrijorarea că instalatorii vor 
fi foarte mult solicitați deoare
ce abia acum' s-a creat pentru 
ei un front foarte larg de lucru.

—t Toate blocurile au fost ata
cate dar in interior nu au fost 
tencuite. Sîntem obligați să lu
crăm pe roșu sau pe beton și 
iese prost.

Așa stînd 
de crezut că 
anului, dacă
cu măsuri energice, cele 800 de 
apartamente vor putea fi pre
date la cheie beneficiarilor. în 
primul rind trebuie să se acțio
neze in sensul aducerii materia
lelor pe șantier, pentru că 4 000 
de tone ciment, 500 000 bucăți 
cărămidă eficientă, 100 tone bi
tum, 1 000 mp țevi de oțel pen
tru instalații-construcții. un mi
lion cărămidă obișnuită, 15 000 
ml tuburi pvc de diverse di
mensiuni (cantitate care nici 
măcar n-a fost contractată), 
cherestea, lemn rotund sînt aș
teptate aici ca plinea caldă.

Șt eu particip la realizarea 
sarcinilor de plan, pare că 
spune fiecare dintre tinerii 
din luda de montaj a strun
gurilor revolver de la Uzina 

de strunguri Arad.
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lucrurile este greu 
pînă la sfirșitul 
nu se va interveni
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fabrica „Metalotehnica" 
. din Tg. Mureș pe primele 10 

luni planul producției globale 
a fost îndeplinit în proporție 
de 114 la sută iar valoarea pro
ducției marfă planificată a fost 
depășită cu 10 milioane lei față 
de 8 milioane, cît prevedea an
gajamentul anual. în același 
timp s-a consemnat un ritm 
rapid al lucrărilor de investiții.

— In acest caz, aveți toate 
motivele de satisfacție.

— Nu îndeajuns — ne spune 
tov. ing. Peto Aron, directorul 
fabricii. Nu putem fi pe deplin 
mulțumiți de procentul de 101 
la sută cît reprezintă realizările 
noastre la capitolul productivi
tatea muncii. Sarcinile prevă
zute pentru 1971, ne obligă la 
mai mult.

In această întreprindere ma
joritatea muncitorilor sint ti
neri, proveniți din școlile pro
fesionale sau calificați la locul 
de muncă. în prezent urmea
ză cursurile de calificare de 
scurtă durată, 250 de tineri 
iar alți 280 se califică prin uce
nicie la locul de muncă. Cu ce 
pregătire intră ei insă în pro
ducție ? Dacă analizăm activi
tatea de pină acum a celor din 
„promoțiile" anterioare, se con
stată multe neajunsuri : foarte 
mulți tineri muncitori nu-și în
deplinesc norma fizică. Media 
productivității muncii în în
treaga întreprindere este ast
fel micșorată.

— Ce măsuri aveți în vedere?
— Conducerea tehnico-admi- 

nistrativă caută soluții pentru 
obținerea productivității muncii 
maxime la nivelul general al 
salariaților. Foarte mulți tineri 
nu manifestă însă un interes 
deosebit pentru cursurile de ri
dicare a calificării — spune tov. 
director — le ocolesc, deși slaba 
lor pregătire îi ține departe de 
productivitatea planificată.

Organizației U.T.C., care nu
mără aproape 1 200 de membri, 
ii revine sarcina de a acționa 
prin acțiuni specifice, paralel 
cu măsurile adoptate de condu
cerea uzinei. în proiectul pro
gramului de activitate întocmit 
în aceste zile de către comite
tul U.T.C. pentru apropiata con
ferință de dare dc seamă și a- 
legeri se prevede de altfel ur
mărirea consecventă a prezenței 
și pregătirii tinerilor la cursu
rile de calificare și ridicare a 
calificării, s-au stabilit forme 
adecvate pentru impunerea dis
ciplinei profesionale și la locul 
de muncă. Rămine ea noul co
mitet ce va fi ales să rețină a- 
ceastă obligație in atenția sa, să 
urmărească ca pe un obiectiv 
cu caracter permanent ridicarea 
nivelului de pregătire a tuturor 
tinerilor din fabrică la nivelul 
celor mai buni muncitori.

sfîrșitul anului,Fiecare zi care ne apropie de 
de sfirșitul actualului plan cincinal, aduce in co
loanele ziarelor, Ia radio și televiziune, din toate 
colțurile țării, știri impresionante prin conținutul 
și conciziunea lor care consemnează importan
tele succese ale colectivelor de salariați în înde
plinirea planurilor lor. Știrile sintetizează efor
turile diurne, tenacitatea oamenilor muncii pen
tru a da expresie sarcinilor mărețe ale partidu
lui. Pentru că intr-adevăr, majoritatea covîrși- 
toare a colectivelor de muncă din întreprinderi, 
șantiere, institute și-a onorat sau sînt în faza de 
a-și onora integral obligațiile ce le revin. Dacă în 
ancheta de față am reținut cu prioritate aspecte 
din acele unități unde realizarea planului anual la 
toți indicatorii este îngreunată de diverse cauze, 
am făcut-o tocmai din intenția de a atrage la 
timp atenția celor în competența și răspunderea 
cărora cade sprijinul pe care îl presupune înlă
turarea piedicilor din calea realizării integrale a 
planului anual.

Deși de proporții deloc neglijabile, rămînerile

CONCLUZII
sub plan pe care le-am constatat sînt, după 
rerea muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor

pâ- >.
- „ din >'

întreprinderile și dc pe șantierele vizitate pe deplin 
recuperabile în timpul ce a mai rămas. Recupe- î1 
rările sînt însă condiționate desigur de asigurarea < 
locurilor de muncă cu materialele solicitate, cu $ 
piesele și subansamblele din colaborare, cu forța 
de muncă suplimentară unde este nevoie, cu uti- y 
lajele care lipsesc, cu asistența tehnică a cadre- < 
lor de specialitate în toate schimburile de 
muncă și toate compartimentele. în obligațiile 
centralelor industriale și ale ministerelor de re- y 
sort revine urmărirea modului în care colabora /. 
torii își îndeplinesc îndatoririle, cum ei contribuie / 
cu toată răspunderea, prin livrarea la timp și dc y 
calitate corespunzătoare a comenzilor contracta
te. Menținînd în atenție asemenea probleme pe 
toată durata acestor săptămîni râmase pinâ la < 
sfîrșitul anului, ne propunem, în numerele vii - y 
toare ale ziarului să urmărim în același timp 
felul în care sînt pregătite condițiile deinaraf’.ilu' 
corespunzător al producției anului viitor.

>>>>

La realizarea anchetei au participat : 
ROMULUS LAL, AL. BĂLGRĂDEAN. ION 
CÎMPEAN, VASILE RĂVESCU, CORNEL 

POGĂCEANU
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TELEGRAMĂ Plenara
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă Excelenței Sale, domnului HEDI NOUIRA, prim- 
ministru al Republicii Tunisiene, în care se spune :

U.G.S.R SPORT FOTBAL • FOTBAL MERIDIAii

Cu prilejul investirii Excelenței Voastre în funcția de 
prim-ministru al Republicii Tunisiene, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări și urări 
de fericire personală dumneavoastră, de prosperitate poporu
lui tunisian prieten.

• Convocarea Congre
sului Uniunii Generale 

a Sindicatelor din 
România

• •Tricolorii români principalii pretendenți ai grupei

Tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președintele 
în funcțiune al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, a plecat 
miercuri la amiază la Moscova, 
pentru a conduce elaborarea u- 
nor lucrări, conform hotărîrilor 
adoptate de Sesiunea a XXIII-a 
(specială) și Sesiunea a XXIV-*  
ale C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihai Bălă- 
nescu, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, Florea DumitTes- 
cu, ministrul finanțelor, Vasile 
Malinschi, guvernatorul Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

CRONICA U. T. C
Ieri 11 noiembrie a sosit în 

țară, delegația Uniunii Tine
retului Comun-ist condusă de 
tovarășul Bălan Radu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Timiș, care la in
vitația U.T.C.L. a făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică.

La sosire pe aeroportul 
București-Otopeni au fo6t de 
față tov. Vizureanu Viorel, 
sef de comisie și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Ieri 11 noiembrie a plecat 
in Belgia, tovarășul Frăsin- 
caru Axente, activist al C.C. 
al U.T.C. pentru a participa 
la Congresul Tineretului So
cialist Flamand și la Semi
narul „Tineretul, educația 
și mass media" organizat de 
C.E.N.Y.C.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, au fost 
de față activiști ai C.C. al 
U.T.C.

în zilele de 10 și 11 noiem
brie au avut loc la București 
lucrările Plenarei extraordina
re a Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, la care au luat 
parte membrii și membrii su- 
pleanți ai Consiliului Central, 
președinți ai consiliilor județene 
ale sindicatelor, cadre cu munci 
de răspundere din aparatul 
Consiliului Central și al Uniu
nilor sindicatelor pe ramuri pro
fesionale, reprezentanți ai pre
sei.

Plenara a dezbătut și aprobat 
Raportul cu privire la activita
tea desfășurată de sindicate și 
sarcinile acestora in actuala e- 
tapă de dezvoltare a țării noas
tre. La discuții au luat cuvintul 
numeroși participanți.

Plenara a hotărit convocarea 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România in a 
doua jumătate a lunii martie 
1971.

In Încheierea lucrărilor ple
nară, a luat cuvintul tovarășii 
Florian Dânălache. membru al 
Comitetului Executiv al C.C al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

în numele plenarei, vorbito
rul a asigurat conducerea par
tidului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că sindica
tele sint hotă rite sâ depună toa
te eforturile pentru a-și aduce 
o contribuție sporită la înfăp
tuirea mărețului program de 
înflorire a România socialiste 
elaborat de Congresul al X-lea 
ai P.CH.

(Agerpres)

J.IK. Comenius

ASEARĂ LA CARDIFF: ȚQfQ OâlilOf m

România 0 0 in Cupa Europei
Cu toată vrăjmășia vremii — 
ploaie măruntă, mocănească,

în cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii și 
U.N.E S.C.O.. miercuri după- 
amiază a avut loc, la Casa de 
cultură a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea. o manifestare consacra
tă marelui umanist și pedagog 
ceh Jan Amos Komensky-Come-

nius. de la a cărui moarte se 
împlinesc 300 de ani.

Manifestarea a fost o-gar: ra
tă de Comitetul Național pentru 
Apărarea Pârii Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și 
Comisia Națională a României 
pentru U.N.ILS.C.O.

După cuvintul de deschidere, 
rostit de prof univ. dr. Boris

o ploaie măruntă, mocăneasca, 
care a căzut ta rafale asupra 
stadionului — circa 60.000 de 
spectatori au ținut să asiste la 
debutul echipei reprezentative a 
Țării Galilor ta Cupa Europei, 
ta meciul susținut aseară pe Ni
nian Park din Cardiff împotriva 
echipei naționale a României.

La fluierul arbitrului olandez 
Van Gemert. la centrul terenului 
s-au aliniat următoarele forma
ții : Țara Galilor : Spreck— Ro- 
driques. Powel. England. Yo- 
reth—Gr. Moore. Durban—Kri- 
xitzki. Wyn, Davies. Thomas. 
Rees.

România : Răducanu—Sătmă
reanu—Lupescu. Dino. Moeanu- 
— Dumitru. R. Nunweiller— 
Neagu. Dobrin. Dumitrache. FL 
Dumitrescu.

Deși vizibil incomodați de sta
rea terenului — îmbibat cu apă 
ta asemenea măsură incit, că- 
zînd pe gazon, mingea capătă 
traiectorii din cele mai neaștep
tate și mai periculoase ta preaj
ma buturilor — jucătorii noștri 
încep jocul în forță, apheind un 
presing susținut încă din apro
pierea careului advers.

Neagu si Fl Dumitrescu îri 
obligă adversar.’ direefi sâ gre
șească s> apărătorii welși. trimit 
balonul ta corner de patru on 
la rfnd intre minutele șapte și 
treisprezece- Apoi jocul se echi
librează ți galerii au cites a o- 
rrn — mai ales ca urmare a 
unor gafe ale apărătorilor noș
tri, derutați de gazonul-patinoar. 
In minutul 20. Dinu trimite pri
mul șut periculos, de la circa 40 
de metri, obligîndu-1 pe Spreck 
să apere ta extremis. El e imi
tat trei minute mai tîrziu de R. 
Nunweiller, iar ta minutul 25 e

rfndul galezilor 5ă rateze o mare 
ocazie la poarta lui Răducanu.

In minutul 26, Dinu e faultat 
grav — el nu-și va mai reveni 
și va fi înlocuit la pauză de 
Hâlmâgeanu. Continuăm atacu
rile și, ta minutul 34. Dumitra- 
che își demonstrează clasa tri- 
mițînd în bară un balon pe care 
tot stadionul fl văzuse ta gol.

In minutul 43. Neagu e faul-

ertremele galeae spre careul nos
tru.

In minutul 80. Neagu are din 
nou o mare ocazie de a deschide 
scorul, dar mingea șutată de el 
va ocoli milimetric bara porții 
apărate de Spreck. In ultimele 
minute, temperăm jocul la mij
locul terenului și scorul se men
ține alb.

Considerăm foarte bun rezul-

vel european (să ne mai amin
tim de miercurea trecută ?) re
prezentativa noastră se poate to
tuși închega, putem avea o na
țională capabilă să se comporte 
orictad și in orice condiții cu 
demnitate, să ne reprezinte cu 
cinste, la nivelul prestigiului do- 
bîndit pe scena 
lui". Așteptăm,

Prin telefon de la trimisul nostru la Cardiff

tai grosolan ta careu, dar arbi
trul Van Gemert — care a păr
tinit evident gazdele — nu *-  
cordă penahiuL

Repriza se încheie cu un sut 
violent trimis spre poarta tai 
Răducanu de fundașul England, 
dar mingea întilnește bara.

După pauză echilibrul se men
ține circa 20 de anunțe, in care 
înregistrăm ocazii la ambele 
porțt Jucătorii noștri, mai puțin 
dotati fizic deci; adversarii, acu
ză vizibil oboseala provocată de 
terenul extrem de greu, totuși o- 
cariile lor sînt mai dare, 
periculoase (Dumitrache — 
53, Neagu — minutul 67, 
Nunweiller — nrin. 68'. în
mele 25 de minute ale jocului, 
adversarii atacă furibund. în for
ță. insă apărătorii noștri sint la 
post iar atunci cînd ei stat depă
șiți. Răducanu — în zi excelen
tă — salvează miraculos goluri 
gata făcute. El se remarcă, de a- 
semenea, prin siguranța cu care 
retine sau respinge aproape toa
te centrările înalte trimise de

tna: 
min.

R. 
uhi-

„El Mundialu- 
acum, cu mai 

multă siguranță, viitoarea intîl- 
nire pe care reprezentativa noas
tră o va susține în Cupa Euro
pei, la Praga, împotriva repre
zentativei Cehoslovaciei.

• BOXERUL ENGLEZ HEN
RI COOPER a recucerit titlul 
de campion european la cate
goria grea, Invingîndu-1 pe 
spanionul Jose Manuel „Ur- 
tain" prin oprirea meciului de 
către arbitru la începutul re
prizei a 9-a.

• ZIUA A DOUA a turneu
lui internațional de tenis de 
la Paris a fost marcată de 
două mari surprize. Jucătorul 
englez Graham Stilwell l-a în
trecut cu 6—3, 6—3 pe cele
brul tenisman australian Rod 
Laver, marele favorit al tur
neului. Alt favorit al compe
tiției. olandezul Tom Okker, a 
fost eliminat cu 6—7, 7—6, 6—1 
de către campionul francez 
Jean Baptiste Chanfreau.

• IN CADRUL ANSAMBLU
LUI SPORTIV „1 MAI" și Par
cului pionierilor din Constanța 
s-a deschis un nou șantier al 
tineretului, pentru construirea 
unui patinoar artificial.

Construcția noii baze sporti
ve este proiectată în așa fel 
incit in perspectivă patinoarul 
artificial din Constanța să poa
lă fi acoperit, iar vara să poa
tă fi folosit șt pentru patine
le cu rotile.
• IN RUNDA A DOUA a 

turneului Interzonal pentru 
campionatul mondial de șah, 
care se desfășoară în prezent 
la Palma de Mallorca, marele 
maestru american Bobby Fi
scher (cu piesele negre) l-a 
învins în 44 de mutări pe 
Smislov. I.arsen a ciștigat în 
3» de mutăr*  la Minici. Tn cla
sament conduc Fischer (S.U.A.)

i s Larsen (Danemarca) cu cîte 
l.r puncte fiecare.

SIDERURGIȘTII HUNEDORENI 
AU ÎNDEPLINIT PLANUL 

CINCINAL
bală și 1,6 miliarde lei la pro
ducția marfă. De asemenea, 
volumul beneficiilor peste 
plan va fi de circa 400 mi
lioane lei.

In cursul acestui cincinal, 
baza tehnico-materială a 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara a cunoscut o conti
nuă dezvoltare. Au fost rea
lizate integral prevederile 
planului de investiții și au 
fost puse în funcțiune impor
tante obiective industriale și 
social-culturale, între 
cuptoarele electrice de 
tone, laminorul Bluming 
1300 mm, Fabrica nouă
oxigen, Fabrica de dolomită 
metalurgică, 4 200 apartamen
te, școli, spații comerciale.

în legătură cu acest impor
tant succes în producție, co
lectivul siderurgiștilor hune- 
doreni a trimis o telegramă 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova-

tatu] obținut de tricolori aseară 
la Cardiff, mai ales prin prisma 
condițiilor ta care s-a disputat 
meciul — teren neconvenabil, 
arbitrai părtinitor, joc dur *1  ad
versarilor. Este demnă de re
marcat ambiția cu care au luptat 
jucătorii noștri, disciplina tacti
că datorită căreia au putut con
tracara atuurile galezi'or, dărui
rea cu care absolut toți s-au bă
tut pentru fiecare minge.

O contribuție deosebită la ob
ținerea acestui draw care valo
rează cit o victorie au adus Ră
ducanu — ieri, de netrecut, Flo
rian Dumitrescu, incisiv și mo
bil ta atac și. totodată, primul 
apărător ta clipa în care adver
sarii aveau balonul. Radu Nun
weiller și Dumitru care, împre
ună cu Dobrin, au stăpînit mij
locul terenului. Sătmăreanu și 
Lupescu — excelenți la depose
dări și la jocul cu capul, unde 
i-au dominat pe masivii înain
tași centrali galezb

Jocul de pe Ninian Park a de
monstrat că, dacă la ora actuală 
nu avem echipe de club de

VASILE CĂBULEA

. Șah CONSIDE
RAȚII ASUPRA

FINALE... FĂRĂ

BOX CAMPIONATELE EUROPENE

ni-

UNEI
FINAL

Siderurgiștii hunedoreni au 
îndeplinit prevederile planu
lui cincinal la indicatorii va
lorici și pe sortimente. Pînă 
în prezent, colectivul Combi
natului siderurgic Hunedoara 
a realizat peste prevederile 
cincinalului 368 mii tone fon
tă și aproape 300 mii tone 
oțel. Față de nivelul anului 
1965, producția industrială a 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara a crescut cu 40,5 la 
sută, în timp ce productivi
tatea muncii, în comparație 
cu același an. este cu 152 mii 
lei mai mare pe fiecare sala
riat. După calcule preliminare, 
pînă la sfîrșitul acestui an vor 
fi realizate suplimentar față 
de prevederile din plan 638 
mii tone fontă, 772 mii tone 
oțel. 218 mii tone laminate 
finite pline și alte produse. 
Sporul valoric al acestei pro
ducții va însuma aproape 1.5 
miliarde lei la producția glo-

care 
50 
de 
de

rășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune printre altele : 

Pentru minunatele condiții 
de muncă și de viață, ce 
ne-au fost asigurate, expri
măm adinca noastră recunoș
tință, mulțumirile noastre cele 
mai fierbinți conducerii 
tidului și statului, 
voastră personal, 
Nicolae Ceaușescu, 
rul stimat și iubit 
lui nostru. Pășind în 
cincinal, treaptă superioară în 
desăvirșirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
întregul nostru colectiv, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, își va mobiliza toate 
forțele pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor izvorî ie 
din hotăririle Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru creșterea con
tinuă a producției de oțel și 
laminate, ridicarea eficienței 
întregii noastre activități.

PENTRU TINERET

PRIMUL CMDmr U MED,MII

SEMINARUL NAȚIONAL

par- 
dumnea- 
tovarășe 

conducăto- 
al poporu- 

noul

(Prin telefon de la trimisul nostru special)

AL CERCETĂRII studențești
(Urmare din pag. I)

folosit de către întreprinderi. în 
anul universitar 1969—1970 au 
activat peste 1100 de cercuri 
științifice. Peste 20 000 de stu- 
denți — adică 1 student din 5 
— au fost antrenați în rezolva
rea a 6 800 de teme de cerce
tare. La conferința națională de 
anul trecut au fost prezentate 
numeroase lucrări legate de 
practică care soluționau, de mul- 
te ori. probleme dificile ale 
unor întreprinderi. Acesta este, 
de exemplu, cazul cercetărilor 
privind sporirea posibilităților 
de utilizare a motorului electric 
de tracțiune T.N. 59 efectuate 
de Virgil Coandă și Emil Dra- 
gomir de la Institutul politehnic 
din Timișoara. Lucrarea, căreia 
i s-a decernat Premiul I al sec
ției de transporturi, se aplică in 
prezent cu rezultate foarte bune 
la Uzina de motoare electrice 
din Timișoara. Cazul studiului 
vaporizării combustibilului in 
conducta de admisie a motoru
lui SR-21 efectuat de un grup 
de studenți de la Facultatea de 
mecanică a I. P. Brașov și apli
cat în prezent la Uzina „Stea
gul roșu" este similar.

Tocmai pentru a sprijini cu
noașterea problemelor care preo
cupă specialiștii din industrie, 
ca și pentru a face cunoscute 
realizările obținute de către 
studenții-cercetători în rezol
varea unor probleme Intere
sante ale producției. Consiliul 
U.A.S.R. a organizat, în colabo
rare cu Ministerul învățămîn- 
tului actualul seminar. Lucrările 
se vor desfășura evident pe sec
ții. dar acestea vor fi delimitate 
nu de anumite specialități în
guste. ci pe baza destinațiilor 
practice ale lucrărilor. Vor exis
ta astfel, in cadrul fiecărei sec
ții, următoarele subsecții : apa-

realizate de 
pe

rate și dispozitive 
studenți ; lucrări efectuate 
baza cererilor și convențiilor cu 
întreprinderi ; alte studii și cer
cetări cu aplicabilitate imediată. 
De asemenea, din biroul fiecărei 
secții va face parte și un spe
cialist dintr-o unitate producti
vă. Toate aceste măsuri vor 
contribui la apropierea cercetă
rii studențești de problemele 
producției.

Seminarul își va desfășura lu
crările pe următoarele secții : 
electrotehnică — energetică — 
electronică — automatică, la I.P. 
Timișoara, între 20 și 22 noiem
brie ; T.C.M. — mecanică — 
metalurgie — automobile — 
tractoare — industrie ușoară — 
mine și petrol, la I. P. Bucu
rești între 20—29 noiembrie ; 
chimie industrială și industrie 
alimentară — la I. P. București. 
20—22 noiembrie; economia pro
ducției — calcul economic și ci
bernetic — la Academia de Stu
dii Economice din București, in
tre 13 și 15 noiembrie, agrono-

mie—silvicultură — horticultura 
— la Universitatea din Craiova, 
27—29 noiembrie ; medicină ve
terinară — zootehnie — la In
stitutul Agronomic din Iași, 
27—29 noiembrie ; construcții și 
arhitectură — la I.P. Cluj, între 
20 și 22 noiembrie. Studenții din 
facultățile cu profil tehnic, agro
nomic și economic precum și 
din facultățile de fizică și chi
mie ale universităților, vor pre
zenta in cadrul acestor secții 527 
de lucrări științifice.

Prin amploarea participării, 
ca și prin tematica de strictă 
actualitate a problemelor prac
ticii productive abordate de lu
crările ce se vor prezenta, se
minarul de anul acesta va con
stitui un eveniment însemnat în 
viața științifică studențească. El 
va avea, de asemenea, după pă
rerea noastră, urmări fertile în 
apropierea cimpului de cerceta
re al cercurilor științifice stu
dențești de problemele concre
te ale producției.

O razâ de lumina în gala de 
marți seara. Musca Condurat, fa
vorizat de tragerea la sorți care 
l-a programat un singur meci 
pentru a intra in semi-finaleie 
turneului, nu a pierdut această 
șansa, ciștigind la puncte intîi- 
nuea cu ooxerul iugoslav Ailsa- 
novicl. Prin această victorie, Con- 
aurat a intrat in posesia medaliei 
de bronz. £1 va boxa in semi
finale cu Klsnemeth. Menționăm 
că boxerul maghiar are arcada 
spartă. Hoduț, celălalt reprezen
tant al țârii noastre, care a boxat 
marți seara, l-a întilnlt pe boxe
rul maghiar Juhaz. A fost un meci 
disputat in care Hoduț a atacat 
permanent. Agresivitatea lui n-a 
fost dublată, Insă, de eficacitate. 
Posesorul unei excelente mobili
tăți, maghiarul a reușit să obți
nă v letona. Față de ceilalți bo
xeri români, care au abordat me
ciurile cu 6 crispare nejustifica
tă, Hoduț are meritul că a luptat 
cu dirzenle pînă la epuizare. Sal- 
go, ultimul pugilist romăn care a 
evoluat marți seara a pierdut așa 
cum am prevăzut în fața boxeru
lui sovietic Anfimov. Decizia ar
bitrului: abandon pentru inferio
ritate. Este o decizie care nu re
flectă situația din ring. Oricum, 
insă, boxerul sovietic nu ar fi ra
tat victoria. Poate a fost mal bine 
că meciul s-a terminat în acest 
fel. Azi (n.r. miercuri) în gala de 
după amiază a apărut a doua 
rază de lumină... A intrat in con
curs speranța noastră nr. 1 — San
du Mihalcea. El a încrucișat mă
nușile în cadrul categoriei ușoa
re, cu boxerul bulgar Fugedgiev. 
Meciul merită descris. După o re
priză de tatonare pe care Mihal
cea a încheiat-o în avantaj, în cea 
de-a doua repriză boxerul bulgar 
se aruncă în atac. Mihalcea lucid, 
atent. îl temperează cu lovituri 
directe. în minutul doi al repri
zei, Mihalcea reușește un formi
dabil croșeu de dreapta care ii 
trimite pe boxerul bulgar la po
dea. In finalul reprizei, boxerul 
bulgar este din nou numărat. Re
priza se încheie cu avantaj pen
tru Mihalcea. Cea de-a treia re
priză este de-a dreptul dramatică. 
Pugilistul bulgar, aruncă în lup
tă ultimele rezerve de energie, 
forțînd victoria, dar Mihalcea a- 
tent, îl contrează. In urma unei 
asemenea contre, boxerul bulgar 
este din nou numărat. Mihalcea 
controlează în continuare lupta, 
ciștigind și această repriză. O vic
torie în măsură să ne descrețeas-

că frunțile, o victorie pe deplin 
meritată, pin care Mihalcea Intră 
și el in posesia medaliei de bronz, 
în semifinale II va întîlni pe ma
ghiarul Nemecs, învingător după 
un meci de mare luptă în fața 
boxerului sovietic. Tlubajev. San
du Mihalcea va avea o sarcină 
dificilă in semifinale. Tot azi 
după amiază (n.r. miercuri) a bo
xat și semi greul român Siliște. 
Partenerul său a fost bulgarul Di
kov. S-au schimbat încă de la 
începutul meciului lovituri dure, 
de ambele părți. în finalul repri-

zei întîia. boxerul bulgar a exe
cutat un năpraznlc croșeu— —•••--------- —de
stînga și Siliște a făcut cunoștință 
cu podeaua. în repriza a doua, 
boxerul nostru se resimte și ce- 

------------- ------ ' In 
l bulgar

cu podeaua. în repriza a Ț 

dează Inițiativa bulgarului 
repriza a treia, boxerul 
atacă cu mult aplomb, loviturile 
lui directe atingtndu-și 
ciștigă prin abandon 
arbitru.

Azi au loc semifinalele.

ținta 
dictat

și 
de

TEODOR POGOCEANU

Ultimele două runde ale fina
lei Campionatului național de 
șah au limpezit numai intr-o a- 
numită măsură apele. în sensul 
că din trei candidați la titlul de 
campion național pe anul 1970 
au rămas să-și dispute meciul 
de baraj numai doi. Aceștia 
sint Florin Gheorghiu și Victor 
Ciociltea, care au reușit, în ulti
mele două partide, să obțină 
cite două victorii (la Segal și 
Bena, respectiv, la Vaisman și 
Tratatovici). In acest timp, re
velația finalei, tînărul Mihai 
Ghindă, nu a reușit să obțină 
decît două remize, insuficiente 
pentru a mai candida la primul 
loc. Ele i-au permis, totuși, să-și 
consolideze poziția în clasament 
(locul III) ceea ce. pentru prima 
participare la o finală de cam
pionat național, reprezintă o 
performanță excelentă. Pe locul 
IV s-a clasat un alt tînăr, D. 
Ghizdavu, care a reușit să-l în
treacă în clasament pe maestrul 
internațional Gh. Ghițescu, evi
dent obosit în urma olimpiadei 
de la Siegen. Pe locurile VI și 
VII s-au clasat maestrul Pavlov 
și P. Joița, care cu acest prilej 
a îndeplinit, ca și Ghindă, nor
ma de maestru al sportului. In 
continuare, clasamentul, cu mici 
excepții, respectă forța actuală 
de joc a concurenților. O ușoară 
decepție a provocat jocul olim
picilor Ungureanu și Reicher, 
clasați imediat în urma pluto
nului fruntaș. Privită în ansam
blu, cea de a 34-a ediție a Cam
pionatului național reprezintă, 
fără îndoială, un succes. Pentru 
prima dată dună muiți ani, în 
finală au participat o serie de 
tineri talent.ați care au reușit să 
treacă cu succes etapa dificilă a 
semifinalelor. Unii dintre ei 
(Ghindă și Ghizdavu) au reușit 
să joace cu deosebit aplomb, să

in partide disputateîntreacă . _  . ___ .
maeștri consacrați și să obțină 
succese de prestigiu. Alții, ca 
Uijin și Kertesz au reușit unele 
partide interesante, arătind lu
cruri frumoase. Trebuie, totoda
tă, arătat că această finală, din 
punct de vedere tehnic, alături 
de partide foarte bune, de înalt 
nivel, a cuprins o serie de în
tâlniri care nu fac cinste jucă
torilor învinși (partidele de 8, 
13, 18 mutâri). Preferăm să cre
dem că aceste partide anti-șah 
au fost mai mult o urmare a e- 
moției participanților respectivi 
și a lipsei lor de experiență și 
că asemenea lucruri nu se vor 
repeta in finalele viitoare. Ca
drul de desfășurare a celui mai 
important eveniment șahist in
tern a fast Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare, o sală de joc 
modernă și primitoare, în care 
toți participanții s-au simțit 
foarte bine. Dacă despre locul 
de desfășurare a finalei se pot 
spune numai lucruri bune, nu 
același lucru se poate afirma 
privitor la spectatori. Ultimele 
două runde au fost martorele 
manifestărilor penibile ale unor 
spectatori necivilizați care, pro
babil, în dorința de a-și susține 
favoriții. au crezut, pentru mo
ment, că se află la fotbal sau la 
box. Trebuie menționat, de ase
menea. că intervenția arbitrilor 
a fost desțul de puțin promptă 
pentru asemenea ieșiri. Cu a- 
ceasta... prima parte, finala pro- 
priu-zisă, a luat sfirșit. Urmea
ză acum. începind cu data de 28 
noiembrie un baraj de 4 partide, 
pentru departajare între Gheor
ghiu și Ciociltea. dintre care 
va fi desemnat campionul. în 
prima partidă Ciociltea va juca 
cu piesele albe.

FLORIN GHEORGHIU

În liceele din Suceam și Piatra Neamț

Optici diferite asupra 
activității sportive de• •

3

masă

joi ultima zi la
OTC

Am pășit pragul celui mai 
mare liceu sucevean — Liceul 
„Ștefan cel Mare" — fiind deja 
informat că aici există o asocia
ție sportivă prestigioasă, că echi
pele de volei fete și handbal bă
ieți activează în diviziile școlare, 
că în școală se desfășoară o bo
gată viață sportivă.

In anii trecuți, prin muncă pa
triotică și cu sprijinul financiar 
al școlii, elevii și-au amenajat o 
frumoasă bază sportivă, cuprin- 
zînd terenuri bitumizate pentru 
handbal, volei și baschet. Discu- 
tînd ou președintele asociației 
sportive, elevul Gh. Huțanu din 
clasa a Xîî-a și cu îndrumătorul 
ei, profesorul de educație fizică 
Gh. Moga, aflăm că încă înain
tea începerii anului școlar, echi
pele liceului au susținut primele 
jocuri în diviziile școlare cu echi
pe mai experimentate, că se mun
cește mult — cam 5 antrenamen
te pe săptămînă — pentru a se 
obține rezultate bune și a se în
depărta de ultimele locuri din 
divizie. Ce fac însă majoritatea 
elevilor, cei care nu sînt sportivi 
de performanță ?

— Fiecare clasă are echipă de 
handbal, volei și fotbal, antre- 
nînd, astfel, cît mai muiți elevi 
la practicarea sportului și oferin- 
du-ne un număr relativ mare de 
jucători dintre care selecționăm 
pe membrii echipelor reprezenta
tive. ne spune prof. Gh. Moga. 
In fiecare an școlar se desfășoa-' 
ră campionatele pe școală, dota
te cu „Cupa absolventului". La 
cererea elevilor am organizai o

secție de judo 
care am inclus 
nedezvoltați din punct de vede
re fizic, dar buni la învățătură. 
In colaborare cu medicul școlar, 
vom face o serie de experiențe 
elementare de culturism urmate 
apoi de judo. Vom mai organiza 
competiții de șah...

— Cum s-a desfășurat activita
tea sportivă de masă de la înce
perea anului ?

O clipă de tăcere, apoi inter
locutorii ne mărturisesc că încă 
n-a avut loc prima ședință a 
consiliului asociației sportive care 
trebuia să aleagă noii membri, un 
nou președinte și să antreneze e- 
levii la diferite competiții sporti
ve. Așadar, trecuse mai bine de o 
lună de la începerea anului de 
învățămînt și, deși echipele liceu
lui participau la diferite compe
tiții, se „uitase" celălalt scop al 
muncii asociațiilor sportive școla
re : atragerea tuturor elevilor la 
cel puțin una dintre diferitele 
forme ale activității sportive de 
masă. De altfel, pare-se că și în 
anii școlari trecuți se procedase 
asemănător, organizîndu-se com
petiții de volei, handbal etc., a- 
bia în ultimul trimestru. Dar, 
pentru că ni s-a vorbit de selec
ționarea componenților echipelor 
reprezentative dintr-un număr 
mare de elevi, nu înțelegem cînd 
se face această selecționare, de 
vreme ce competițiile între clase 
se amină peste 6—7 luni de zile! 
Fără activitatea sportivă de masă 
nu poate fi concepută activitatea 
competițională de performanță,

și culturism în 
și numeroși elevi

prima asigurînd un lot numeros 
din care sint aleși apoi cei mai 
buni.

Raportul dintre cele două for
me ale activității sportive școlare 
a fost bine înțeles în liceele din 
Piatra Neamț, deși și acestea au 
echipe în diviziile școlare și se 
niîndresc eu campionii județeni 
Gabriela Ionel (la înălțime) și 
Mihai Mancaș (la alergări). La 
Liceul „Calistrat Hogaș" au înce
put întrecerile de atletism, au a- 
vut loc etapele de masă ale Cro
sului de toamnă al elevilor și se 
desfășoară meciurile de fotbal, 

! clase. Dinvolei și baschet între __  __
cei 7.54 elevi, foarte puțini sînt 
scutiți medical și care nu fac de
loc educație fizică.

— In urmă cu cîțiva ani nu 
știam ce să ne mai facem, fiind
că aveam un număr mare de 
scutiri, ne mărturisește prof. 
GETA GRIGORIU, directoa
rea liceului. Acum, cînd e- 
levii nu mai sînt obligați să atin
gă anumite recorduri în cadrul 
orelor de educație fizică, ci să 
participe la ore și să lucreze în 
măsura posibilităților de care dis
pun, e firesc ca numărul celor 
cuprinși în competițiile sportive 
să crească. Aceasta nu înseam
nă că vom renunța la sportul de 
performanță, țn afara echipelor 
reprezentative de baschet, volei 
și handbal, popularizăm recordu
rile școlii la diverse probe de a- 
tletism și le afișăm la intrarea 
sălii de sport pentru a fi cunos
cute și a constitui un stimulent

tn încercările elevilor de a le a- 
junge și doborî In acest an, la 
cererea elevilor am înființat un 
cerc de tir și am amenajat prin 
muncă patriotică un minipoligon, 
care s-a adăugat terenului acope
rit cu zgură pentru volei și bas
chet, mărind astfel baza noastră 
sportivă.

în imediata vecinătate, la Li
ceul „Petru Rareș", deși nu exis
tă nici un fel de teren de sport, 
întrucît clădirea e veche și se 
află într-un perimetru construit, 
se desfășoară aceeași bogată via
ță sportivă. Meritele aparțin atît 
elevilor, cît și îndrumătorului 
lor, prof. Vladimir Lascu, ce] mai 
vechi profesor de educație fizică 
și profesorul multora dintre cei 
care sînt astăzi profesori de edu
cație fizică în școlile din Piatra 
Neamț. Un program sportiv pro
priu complex, valorificînd și con
dițiile naturale ale orașului apte 
practicării schiului și săniuțelor 
în timpul iernii, este conceput 
astfel ca nici un elev să nu ră- 
mînă în afara sportului. Evident, 
nu fiecare va ajunge un sportiv 
de performanță sau va doborî re
corduri, dar este sigur^că practi- 
cînd sportul preferat fiecare elev 
se va dezvolta armonios și va a- 
vea un organism sănătos ! Este 
ceea ce trebuie să aibă perma
nent în vedere, asociațiile snorti- 
ve școlare, a căror principală sar
cină constă în organizarea activi
tății sportive de masă în rindul 
elevilor.

VICTOR RAREȘ



„Ordinul Meritul Cultural*  
inminat unor personalități italiene 

din partea președintelui
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu
în numele președintelui Con- 

iliului de Stat, Nicolae Ceaușes- 
:u, ambasadorul României la 
{orna, Iacob Ionașcu, a înmînat 
.Ordinul Meritul Cultural" clasa 
. II-a profesorilor Gianfilippo 
larettoni, superintendent pentru 
.ntichități din Roma, și Carlo 
iarducci, superintendent pentru 
ntichități din Piemont, precum 
i „Ordinul Meritul Cultural"

ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE 
Șl DE SECURITATE AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Dezbaterile in 
problema dezarmării

Cuvintarea reprezentantului
permanent

în principalul organism al A- 
dunării Generale a O.N.U., Co
mitetul pentru problemele po
litice și de securitate, continuă 
dezbaterile asupra chestiunilor 
dezarmării, începute la 2 no
iembrie. In ședința de miercuri 
dimineața au luat cuvîntul re
prezentanții României, Urugua- 
yului, Cehoslovaciei, Birmaniei, 
Noii Zeelande, Iranului și Ne
palului.

Pe ordinea ae zi a Comitetu
lui se află înscrise, la capitolul 
dezarmării, șase puncte, printre 
care și propunerea românească 
privind „Consecințele economi
ce' șl sociale ale cursei înarmă
rilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și secu
rității în lume". Reprezentantul 
permanent al României la 
Națiunile Unite, ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu a relevat 
că delegația română acordă în
treaga însemnătate actualelor 
dezbateri pe tema dezarmării, 
primele în acest domeniu după 
adoptarea, cu ocazia celei de-a 
XXV-a aniversări a Organiza
ției Națiunilor Unite, a impor
tantei Declarații în care se fa
ce „apel la toate guvernele să 
depună cu hotărîre noi efor
turi, spre realizarea unor pro
grese concrete în direcția li
chidării cursei înarmărilor și 
a realizării obiectivului final — 
dezarmarea generală și comple
tă sub un control internațional 
eficace".

El a exprimat convingerea că 
examinarea aprofundată, cu 
participarea largă a statelor a 
fenomenului complex pe care 
îl reprezintă cursa armamente
lor, sub toate aspectele sale și 
a tuturor incidențelor acesteia, 
este de natură să permită o mai 
bună cunoaștere și o evaluare 
globală a efectelor dăunătoare 
ale spiralei înarmărilor pe toa
te planurile și a marilor pri
mejdii pe care ea le generează, 
degajarea unor concluzii care 
să slujească realizării unor mă
suri practice de stăvilire șî re
ducere neîntîrziată a acestei 
competiții atît de iraționale.

în continuare, delegatul ro
mân a subliniat că în timp ce 
negocierile de dezarmare s-au 
soldat cu unele acorduri parția
le. pe care le cunoaștem cu toții 
și le apreciem la valoarea lor, 
cursa înarmărilor a înregistrat 
proporții și ritmuri mereu as
cendente. Iar competiția mili
tară continuă, se intensifică, 
avînd profunde consecințe ne
gative asupra vieții economice 
și sociale a popoarelor, asupra 
păcii și securității lor.

Pe plan economic și social 
— a spus el — cursa înarmă
rilor exercită în permanență 
efecte profund dăunătoare, ea 
afectînd serios eforturile spre 
progres și bunăstare ale tutu
ror națiunilor, mari sau mici, 
în curs de dezvoltare sau dez
voltate, bogate sau sărace. Ab
sorbind o parte considerabilă a 
avuției omenirii, a resurselor ei 
materiale și umane, de care este 
atîta nevoie, competiția arma
mentelor se dovedește a fi una

R.F. A GERMANIEI

Luări de poziție impotriva 
grupărilor neonaziste

In Republica Federală a Germaniei iau amploare luările 
de poziție și acțiunile cercurilor politice realiste și ale opiniei 
publice împotriva manifestărilor provocatoare ale grupărilor 
neonaziste.

După cum s-a mai anunțat, 
una dintre aceste manifestări 
s-a înregistrat cu cîteva zile în 
urmă, în orașul bavarez Wurz
burg, cînd elemente neonaziste, 
întrunite în acest oraș, au în
demnat la acțiuni împotriva ac
tualului guvern și împotriva 
politicii sale de normalizare a 
relațiilor cu țările socialiste.

într-o declarație radiotelevi
zată, cancelarul Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy 
Brandt, a adresat un apel „tu
turor partidelor democratice și 
cetățenilor cinstiți" din țară de 
a da o ripostă energică acțiuni
lor „opoziției de dreapta ex
tra parlamentare".

O ripostă împotriva uneltiri
lor elementelor de dreapta au 
dat-o și participanții Ia o con
ferință inițiată la Bonn de or

clasa a IlI-a lui Orseolo Torossi, 
arhitect, și Annei Gallinazevi, in
spectoare la superintendența pen
tru antichități din Roma.

înaltele distincții au fost acor
date personalităților italiene pen
tru activitatea desfășurată pe li
nia cunoașterii istoriei poporului 
român, pentru contribuția deose
bită adusă la organizarea și reali
zarea la Roma a expoziției „Civi
lizația romană în România".

al României
din cele mai grele poveri care 
apasă asupra întregii omeniri. 

Vorbitorul a citat unele date 
din care rezultă că, de la în
ceputul secolului nostru și pină 
la finele deceniului trecut au 
fost irosite pentru scopuri mili
tare peste 4 000 miliarde dolari. 
Alocată pentru nevoi pașnice, a- 
ceaștă sumă enormă ar fi fost 
suficientă pentru a acoperi ne
cesarul de hrană pentru toată 
populația globului în aceeași pe
rioadă. într-o perioadă de 6 
ani, mai mult de un trilion de 
dolari au fost cheltuiți pentru 
arme și forțele armate. Suma de 
mai sus reprezintă echivalentul 
venitului pe doi ani al unui nu
măr de 93 de state ale lumii 
aflate in curs de dezvoltare, in 
care trăiesc mai mult de două 
miliarde și jumătate de oameni.

De remarcat că, in ultima pe
rioadă, ajutorul acordat țărilor 
în curs de dezvoltare reprezintă 
abia circa 6 la sută din buge
tele lor militare. Pe cap de lo
cuitor, ajutorul economic furni
zat de țările industrializate este 
de circa 8 dolari, in timp ce 
cheltuielile militare sini de 21 
de ori mai mari, ridicindu-se la 
170 dolari pe locuitor.

Pe lingă risipa uriașă de re
surse materiale, înarmările și 
pregătirile de război absorb un 
vast și prețios potențial uman, 
imense resurse intelectuale, sus
trase din sfera acțiunilor con
structive.

Pe plan social, întreținerea 
psihozei războiului de către 
cercurile imperialiste și a pro
gramelor de Înarmări, cu tot 
tributul material și intelectual 
implicat, ca și starea prelungită 
de insecuritate, generată de a- 
menințările grave pe care le 
comportă acumularea a tot mai 
multe mijloace de distrugere, a 
armelor de nimicire in masă in 
primul rînd, afectează direct nu 
numai bunăstarea popoarelor, ci 
și liniștea și siguranța lor, îm- 
piedicindu-le să-și dedice toate 
energiile creatoare pentru împli
nirea aspirațiilor lor firești de 
pace și progres.

înghețarea și reducerea buge
telor militare ale statelor, pro
punere avansată de România 
în acest an în Comitetul de la 
Geneva, sistarea cursei înar
mărilor și înaintarea treptată 
pe calea dezarmării ar crea im
portante disponibilități mate
riale, financiare și umane, in 
măsură să servească intereselor 
popoarelor respective și să spri
jine eficient eforturile pentru 
progres economic și social al ță
rilor in curs de dezvoltare. Cu o 
acuitate considerabil sporită se 
pune această problemă in con
textul strategiei dezvoltării, a- 
doptată recent de Națiunile 
Unite pentru cel de-al doilea 
Deceniu al O.N.U. pentru dez
voltare.

Lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării este o parte componentă a 
luptei popoarelor pentru inde
pendență și suveranitate, pentru 
respectarea dreptului lor de a-și 
hotărî singure destinele, pentru 
pace și securitate, progres eco
nomic și social.

ganizația vest-germană „Acțiu
nea democratică", la care au 
fost prezenți parlamentari, li
deri sindicali, ai unor organiza
ții obștești și de tineret. Luînd 
cuvîntul, H. Weber, vicepreșe
dinte al organizației de tineret 
„Bundesjugendring", care nu
mără peste 7 milioane de 
membri a subliniat necesitatea 
ca acțiunile neonaziste să pri
mească o _ ripostă hotărîtă. A- 
ceastă poziție a fost sprijinită și 
de K. Voigt, președintele orga
nizației „Tinerii socialiști", care 
a menționat opoziția crescîndă 
în rîndul tineretului față de 
acțiunile acelor forțe ce se pro
nunță împotriva politicii guver
nului federal vest-german de 
normalizare a relațiilor cu ță
rile socialiste.

CHILE :

Expoziție 
românească 

de artă populară 
si artizanat

Luni s-s deschis U Santia
go de Chile • expoziție ro
mânească de artă populară și 
artizanat. Găzduită de Mu
zeul de artă populară ameri- 
renă al Universității din Chi
le. expoziția cuprinde • ga
mă variată de opere de artă 
populară și artizanat care 
stimesc un viu interes in rin- 
dul vizitatorilor. Expoziția 
este vizitată de un numeros 
public, printre care persona
lități ale vieții culturale din 
capitala chiliana. Renumitul 
etnograf Oreste Plath, direc
torul muzeului, a subliniat in 
cuvîntul rostit la vernisaj, că 
..este o mare onoare pentru 
Muzeul de artă populară a- 
mericană al Universității din 
Chile să inaugureze seria ex
pozițiilor de artă populară și 
artizanat din țările socialiste 
cu prezentarea creației româ
nești in acest domeniu*.  O- 
reste Plath a făcut, de ase
menea, o prezentare a spe
cificului și originalității ex
ponatelor.

Colaborare 
științifică 

si tehnică 
româno-franceză
In baza acordului româno-fran- 

cez de colaborare științifică și 
tehnică, recent, a avut loc la 
Paris prima reuniune a grupului 
de lucru româno-francez pentru 
cooperarea în domeniul standar
dizării. S-a căzut de acord asu
pra colaborării bilaterale între 
Institutul Român de Standardiza
re (I.R.S.) și Association Fran- 
țaise de Normalisation (AFNOR), 
prevăzîndu-se o largă conlucrare 
reciproc avantajoasă, în probleme 
ce interesează ambele părți.

e s o ut r'
• IN LOCALITATEA TURCA 

Elazig a fost inaugurată o fa
brică de superfosfați construită 
de Republica Socialistă Româ
nia in cooperare cu Turcia. Fa
brica are o capacitate de pro
ducție anuală de 300 000 tone.

La ceremonia inaugurală au 
fost prezenți primul ministru 
turc, Suleyman Demirel, pre
cum și miniștrii industriei, e- 
nergiei, agriculturii și turismu
lui.

A participat, de asemenea, 
ambasadorul României in Tur
cia, Grigore Geamănu, care a 
rostit, cu acest prilej, o scurtă 
cuvintare.

CONSULTĂRI 
IUGOSLAVO-BRITANICE

• IN ZILELE DE 9 și 10 no
iembrie. la Belgrad au avut loc 
consultări între reprezentanții 
ministerelor de externe iugoslav 
și britanic. A fost efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
problemele internaționale ac
tuale în care cele două țări sint 
direct interesate, fiind abordate 
Îndeosebi probleme privind Eu
ropa și Orientul Apropiat. Au 
fost, de asemenea, examinate 
relațiile bilaterale iugoslavo- 
britanice.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Greva studenților tilipinezi
University of Philippines și Universitatea ..Ateneo', principa

lele instituții de învâțămint superior din Manila și-au închis por
țile la 2 noiembrie ca urmare a grevei studenților. Cîteva zile 
mai tîrziu, greva studențeasca s-a extins în celelalte două cen
tre universitare din Filipine : la University of the East din 
Quezon și la Universitatea „Divine Word" din Tacloban.

Actuala mișcare protestata
ră a studenților filipînezi 
— una din cele mai am

ple din cite le-a cunoscut vreo
dată viața universitară filipine- 
ză — are ca obiectiv imediat 
anularea măsurilor restrictive, 
represive, inițiate de autorități, 
în ultimul timp, în centrele uni
versitare. Este, vorba de așa-nu- 
mitul „pachet de ordonanțe 
Ponce*.  De ța instalarea sa ca 
ministru al educației, în urmă cu 
aproximativ un an, Ernesto Pon
ce și-a anunțat ca principală 
preocupare „aplicarea unui tra
tament de șoc" universității fili- 
pineze. Drept urmare, sub pre
textul „combaterii subversiunii", 
au fost emise o serie de ordo
nanțe ministeriale prin care au

Franța, în doliu, cinstește 
memoria generalului 

de Gaulle
PARIS 11 (Agerpres). — 

Franța ee pregătește pentru o- 
magiul pe care îl va aduce joi 
gtoriosului său fiu, generalul 
Charles ce Gaulle, la Colombey- 
les-Deux-Eglises și ia Catedrala 
No-.re-Dame din Paris. în lo
calitatea unde fostul șef ai sta
tului s-a retras la sfirșitul lunii 
aprilie 1969 și unde a încetat 
din viață luni seara, va avea 
loc o .-e-emo-'e simplă de in- 
mormintare joi dupâ-amiază. la 
orele 14,00 GMT. Din toate coi- 
țurile Franței- au sosit a:ci și 
coctinuă să sosească cetățeni 
din întreaga Franță. Miercuri 
seara, —mărul acestora era de 
peste 10000. La Lalie, sub placa 
pe care se aCa scris: „Aici s-a 
născut ia anul 1890 generalul 
de Gaulle, promotor al rezis
tenței franceze, iunie 1940. eli
berator al pârtiei*,  au fost depu
se buchete de Coci. Automobilele 
și cetățenii care trec prin fața 
casei natale a generalului 
de Gaulle se opresc și păstrea
ză cîteva momente de recule
gere.

Lingă rămășițele păminteșn 
ale marelui dispăru:, veghează 
în permanență membrii familiei. 
Miercuri. pceședmtele Republi
cii Franceze. Georges Pompi
dou. primul mmistru. Jacques 
Chahart-Deimas. și fostul pre
mier, Maurice Coane de Mur- 
v£He. s-au prezentat Ia Colem- 
bey-les-Deux-Egnses cu titlu 
personal. neoficial — potrivit 
dorinței exprimate in testa
mentul fostului șef de stat — 
pentru a aduce ultimul omagiu 
celui dispărut.

La Paris a început miercuri 
seara o veghe funebră la Arcul 
de Triumf, organizată de Aso

Sesiunea Adunării parlamentare 
a N. A. T. 0.

Cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării parlamentare a NAT.O. 
s-a încheiat prin adoptarea 
unor recomandări care vizează 
întărirea potențialului militar 
și sporirea cheltuielilor de înar
mare ale țărilor participante la 
pact. Printre recomandări se 
numără și mult controversata 
problemă a „creării unor forțe 
militare navale permanente in

PLOI TORENȚIALE 
TN COLUMBIA

• CIRCA 60 DE PERSOANE 
și-au pierdut viața ori au dis
părut, ca urmare a ploilor to
rențiale care au căzut in mai 
multe regiuni ale Columbiei in 
ultimele 46 de zile. Principalul 
cartier comercial al orașului 
Bogota a fost inundat de apele 
riului San Francisco, care au 
produs pagube considerabile, fă
ră a face insă victime.

132 DE FIRME MEXICANE SUB 
CONTROLUL CAPITALULUI 

STRĂIN

• VESTEA că importanta fa
brică mexicană de ciocolată „La 
Azteca" a fost achiziționată de 
o puternică companie n<jrd-a- 
mericană a declanșat o neobiș
nuită dezbatere in cadrul opiniei 
publice și a presei din această 
țară, in legătură cu prezența ca
pitalului străin și consecințele 
activității acestuia asupra eco
nomiei mexicane. Este frecvent 
menționat un studiu publicat re
cent de cunoscutul economist 
mexican. Jose Luis Cecena, din 
care rezultă că din primele 311 
firme, ea mărime, din Mexic. 
132 sint controlate în întregime 
de capitalul străin, în special 
nord-american.

fost interzise adunările studen
țești, au fost dizolvate organiza
țiile democratice studențești din 
centrele universitare ca și Con
siliul studențesc al Universități
lor filipineze, au fost concediate 
aproape 100 de cadre universi
tare considerate a avea „vederi 
de stingă". Prin anularea de 
facto a autonomiei universitare 
s-a dat mînă liberă represiuni
lor polițienești. Șeful poliției, 
generalul Eduardo Garcia s-a 
ocupat personal de „operațiu
nile" din facultăți; au fost efec
tuate zeci de arestări în rîndul 
așa-numitelor „elemente radi
cale" din universități.

într-un sens mai larg, mișca
rea de protest studențească vi
zează, dincolo de anularea a- 

ciația foștilor luptători din re
zistență.

Joi dimineața, la orele 11.00 
GALT., vor începe ceremoniile 
de doriu. La Catedrala Notre- 
Dame vor participa, alături de 
oficialitățile franceze, șefi de 
state, reprezentanți ai acestora, 
pnm-mtncștr: și alte personali
tăți guvernamentale din peste 
80 de țări ale lumii. Parisul va 
omagia memoria generalului 
de Gaulle printr-o procesiune 
pe Champs-Elysees. Ziua de joi 
a fast proclamată zi de doliu 
națsooaL întreprinderile $; m-
st. tupile. școlile de toate gra
dele. marile magazine, sălile de 
spectacole și stadioanele vor fi 
închise. în tot cursul lunii no- 
iemorie. drapelele vor fi cobo
ri» in berna. pe edificiile pu
blice din întreaga Franță.

Numeroși șef: de state au a- 
dresa-. in aceste zAe președinte
lui Franței. Georges Pompidou, 
mesaje prin care iși exprimă 
senmnentde de profundă in
tricate in legătură ca înceta
rea din viată a lui Charlee 
de Gfiu&e șt prețuirea deosebi
tă a persona utății marcante a 
celui dispărut. Posturile de ra
dio franceze au transmis —-e-
su. ele adresate preseri
Pompxioa și doamne-, de Gaulle 
de șeful statului român. Nicolae 
Ceaușescu. și au anunțat că 
zma de 12 noiembrie a fost de
cretată in România zi de doliu 
aarioeaL

Presa franceză de miercuri, 
apărută In tiraje excepționale, 
a acecdat cea mai mare parte a 
spațiilor sale vieții și persona
lității generalului de Gaulle, 
rolului său isteric in lumea 
contemporană.

Marea Mediterană*,  idee deza
probată de mai multe țări ale 
NATO. Contradicțiile existente 
în rîndul participanților asupra 
unor probleme aflate in discu
ție au fost evidențiate de re
prezentanții Olandei. Danemar
cei și Norvegiei, care s-au pro
nunțat împotriva recomandărilor 
privind sporirea cheltuielilor

• Premierul iordanian, Wasfi 
TalL a confirmat, intr-un inter
viu acordat ziarului libanez „Al 
Jarida*.  că Iordania a primit 
echipament mitar american la 
începutul lunii septembrie. îna
inte de incidentele care au avut 
loc între forțâe rezistenței pa
lestiniene ș: armata iordaniană, 
in conformitate cu înțelegerile 
existente la acea dată și cu 
,-scopunle impuse de împreju
rările speciale*.

Vorbind in continuare despre 
„opoziția politică*  internă, Tall 
a afirmat că există unele gru
puri care ar porta răspunde
rea pentru incidentele din sep
tembrie și care ar tntențtona să 
provoace alte incidente asemă
nătoare.

TRUPELE PORTUGHEZE 
ÎNREGISTREAZĂ PIERDERI ÎN

SEMNATE

• ÎN PERIOADA august-oc
tombrie. forțele de eliberare au 
distrus cinci puncte întărite, an 
scufundat mai multe ambarca
țiuni și au scos din luptă nume
roși soldați apartinind trupelor 
colonialiste portugheze, se arată 
intr-un comunicat publicat la 
Conakry de Partidul African al 
Independenței din Guineea-Bi- 
ssau și Insulele Capului Verd» 
(PAIGC).

cestui „pachet" de măsuri poli
țienești, determinarea unei re
forme democratice a universi
tății filipineze. Studenții cer 
renunțarea la „reforma univer
sitară" patronată de actualul 
titular al ministerului educației, 
„reformă*  care nu numai că nu 
facilitează dezvoltarea școlii 
superioare în Filipine, dar res- 
tringe și mai mult accesul tine
rilor în universități. Principala 
prevedere a „reformei*  inițiate 
de Ernesto Ponce o constituie 
închiderea în următorii cinci 
ani a trei universități de stat și 
sprijinul acordat înființării unor 
institute particulare de învăță- 
mînt superior. Institute care, prin 
taxele exorbitante, constituie, în 
fapt, o barieră în calea dorinței 
a zeci de mii de tineri cu po
sibilități materiale modeste, de 
a primi o pregătire universita
ră. De oltfel, restrîngerea activi
tății rețelei universitare de stat 
se desfășoară cu o perseveren
ță demnă de o cauză mai bună.

Patriotii 
cambodgieni 

au ocupat 
orașul Troeung

In urma unor lupte violente cu 
trupele regimului Lon Noi, forțele 
de rezistență populară din Cam- 
bodgta au ocupat orașul Troeung, 
situat pe șoseaua nr. 7 — una 
dintre principalele artere de cir
culație ale țării.

Corespondenții agențiilor de 
presă relatează. totodată, că 
miercuri dimineața patrioții 
khmeri au lansat atacuri succesi
ve asupra pozițiilor deținute de 
efectivele mii-ta re inamice în lo
calitățile Skoun și Prey Totting, 
precum și în importantul oraș 
Kompong Cham

„Luna —17" 
spre Selena
Marți la ora 1T și 44 de 

minute, ora Moscovei, in U- 
niunea Sovietică a fost lan
sată stația automată „Luna- 
17*,  informează agenția 
TASS. Misiunea stației con
stă in verificarea unor noi 
aparaturi de bord și conti
nuarea cercetărilor științi
fice asupra Lunii și a spa
țiului cosmic din preajma 
sa.

Stația automată „I.una-17“ 
a fost dirijată spre Lună de 
pe o orbită de satelit artifi
cial al Fămintului ți s-a pla
sat pe o traiectorie apropiată 
de cea prevăzută prin calcul. 
Azi, la ora 9,00, ora Mosco
vei, stația se afla la o dis
tanță de 139 000 kilometri de 
Pămint. Aparatura aflată la 
bordul stației funcționează 
normal.

Urmărirea stației și deter
minarea coordonatelor sale 
se realizează prin măsură
tori radio și mijloace optice 
de la un centru de comandă 
și de calcul terestru și de la 
observatoarele astronomice 
din U.R.S.S.

• Marți a intrat în vigoare 
Protocolul privind organizarea 
și activitatea Rezistenței pales
tiniene, semnat recent intre au- 
tc:- ce .•^7—..-. ș. Comi
tetul Central al Rezistenței Pa
lestiniene.

R. P. BULGARIA. — în centrul Sofiei.

• „PACHETUL DE ORDONANȚE" AL LUI 
ERNESTO PONCE • O „REFORMĂ" CARE LI- 
CHIDEAZĂ UNIVERSITĂȚILE • REVENDICĂ
RILE STUDENȚILOR SI CADRELOR DIDACTICE.

Alocațiile destinate universități
lor de stat au fost sensibil am
putate. Ultima victimă a fost 
University of Philippines din 
Manila care și-a văzut redus 
bugetul pe actualul an univer
sitar de la 9 milioane peso la 5 
milioane peso. S-a ajuns ca 
partea alocată din bugetul na
țional pentru școlile superioare 
să scadă, într-un singur an, de 
la 4 la sută la 1,5 la sută. 
Opoziția întîmpinată de aceas
tă „reformă*  anti-democratică 
în rîndul studenților și universi
tarilor este firească. „Reforma 
lui Ponce — declara rectorul 
lui University of Philippines, 
Salvador Lopez — seamănă 
foarte bine cu o crimă în do
meniul culturii și științei. Fa va 
distruge învățămîntul superior 
filipinez*.  într-un manifest sem
nat de peste 500 de cadre di
dactice universitare care a fost 
remis președintelui Marcos se 
cere anularea actualei „reforme

Perspectiva
unui dialog

De cind a venit la putere, guvernul conservator britanic 
lansat unele inițiative în probleme pe care precedentula . . . - _

guvern laburist obișnuia să le învăluie in tăcere, sau să Ie 
abordeze cu prudență extremă. Maniera preferată parc să 
fie „misiunile" încredințate unui număr de politicieni in 
diferite colțuri ale lumii, unde interesele britanice o cer. 
Lordul Carrington, într-un turneu în Extremul Orient des
fășura in fața guvernelor Singaporelui, Malayeziei, Noii 
Zeelandc și Australiei, o formulă avantajoasă pentru Londra, 
privind apărarea cu forțe militare comune a intereselor 
financiare și politice ale Marii Britanii în regiune. Avanta
jul consta in reducerea cheltuielilor pentru forțele militare 
britanice care trebuiau doar să secondeze pe cele ale 
„aliaților". Misiunea următoare a Iui William Luce în unele 
țări ale Orientului Apropiat sugera de data aceasta, intenția 
guvernului britanic de a prelungi prezența militară engleză 
in regiunea Golfului Persic după anul 1971. în continuare, 
misiunea Rippon în țările Pieței Comune prezenta în mod 
convingător dorința cabinetului ca Marea Britanic să-și asi
gure un loc in angrenajul complex al Comunității Economice 
vest-europene. Intr-un răstimp scurt, hotărîrea conservato
rilor de a relua livrările de arme către Republica Sud- 
Africană a intrat în faza decisivă cu riscul pe care livrările 
de echipament militar și intensificarea comerțului cu Pre
toria il implică : boicotarea, ca represalii, a produselor bri
tanice pe piețele țârilor afro-asiatice, membre ale Common- 
wealthului.

Programul cabinetului britanic pare să se completeze 
zilele acestea cu o inițiativă care se înscrie pe aceeași linie 
a reconsiderării opțiunilor politice. Este vorba de posibilita
tea reluării tratativelor cu regimul rasist rhodesian, care a 
celebrat cu pompă la 11 noiembrie, 5 ani de la declararea 
unilaterală a „independenței". O știre anunțată în Camera 
Comunelor de ministrul de externe Alec Douglas-Home, 
preciza că săptămina trecută a fost trimisă „o comunicare 
cu caracter preliminar" lui Ian Smith. „Comunicarea" — 
sondaj a pozițiilor rasiștilor rhodesieni a fost secondată de 
o cerere expresă adresată Parlamentului de a extinde pe 
incă un an sancțiunile economice impuse regimului de 
Salisbury. Cererea a fost aprobată de Camera Comunelor 
cu 271 voturi, contra 21. Contradicția dintre eventuale tra
tative și sancțiunile economice este doar aparentă. Jucind 
cartea prelungirii sancțiunilor economice pentru incă un an, 
conservatorii vor să nimerească deodată două ținte : să fie 
„mină forte" in respingerea condițiilor exagerate ale lui 
Ian Smith la eventualele negocieri și să-și acopere spatele 
la atacurile interne declanșate de adversarii reluării tratati
velor. In același timp, Londra a opus veto-ul său în Consi
liul de Securitate, unei rezoluții ce recomanda guvernului 
britanic să nu recunoască independența Rhodesiei.

In privința pozițiilor rhodesiene. Ian Smith a întreținut 
ani de-a rîndul, nu este un secret, speranțe pentru un dia
log cu conservatorii britanici. Prin recenta vizită a fostului 
prim-ministru al Federației Rhodesiei și Nyassalandului, 
Roy Welensky, se stabilea un „contact strîns" cu guvernul 
englez pentru recunoașterea „independenței Rhodesiei in 
baza actualei constituții*  (DAILY EXPRESS), care perma
nentizează dominația minorității albe asupra populației 
africane. Smith a declarat marți că ar fi dispus să ia în 
considerare unele schimbări în „constituția*  sa, pentru a 
obține concesii din partea Londrei. Schimbările n-ar schimba, 
însă, esența regimului și ar urma să fie doar „în interesul 
Rhodesiei*,  mai exact al regimului rasist. In perspectiva 
reluării „dialogului anglo-rhodesian*  pozițiile regimului 
Smith rămin deci, inflexibile, rhodesienii vrind, evident, să 
obțină recunoașterea la prețul cel mai mic.

la

universitare' și inițierea „unei 
politici de reală dezvoltare a 
universității filipineze". Docu
mentul recomandă alocarea a 
cel puțin 20 la sută din bugetul 
național pentru programele de 
învățămînt și cercetare științifi
că „fără de care — după cum 
subliniază — Filipinele nu vor 
reuși să învingă niciodată sub
dezvoltarea".

Marea grevă studențească nu 
face decît să scoată și mai 
pregnant în relief acuitatea pro
blemelor cu care e confruntată 
școala superioară filipineză, do
leanțele tinerilor din îndepăr
tata țară insulară îndreptate 
spre dezvoltarea învăfămîntului 
superior, spre democratizarea 
universității, spre deschiderea 
largă a porților universităților 
în fața tuturor celor înzestrați.

EM. RUCĂR
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DOINA TOPOR

Vetoul Marii Britanii 
in Consiliul*

de Securitate
PROIECTUL 

DE REZOLUȚIE AFRO-ASIATIC 
PREVEDEA * NERECUNOAȘTE- 
REA INDEPENDENTEI RHODE

SIEI
în urma veto-ului Marii Bri

tanii. Consiliul de Securitate al 
O.N.U., reunit marți seara la 
cererea unui grup de țări afro- 
asiatice, nu a putut adopta pro
iectul de rezoluție care reco
manda guvernului britanic să 
nu recunoască independența 
Rhodesiei, declarată unilateral 
de regimul minoritar al lui Ian 
Smith, atita timp cit în această 
țară nu va fi creat un guvern 
care să reprezinte majoritatea 
populației. Rezoluția a totalizat 
12 voituri favorabile, iar Franța 
și Statele Unite s-au abținut.

e MIERCURI, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-377“. Apara
tura științifică destinată 
continuării cercetării spa
țiului cosmic aflată la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

26 de bănci vor trece 

sub controlul statului 
chilian

Cele 26 de bănci particulare 
care operează în prezent în Chile 
vor trece sub controlul statului, a 
anunfat ministrul economiei, Pe
dro Vouskovic. „Intenționăm să 
plasăm întregul sistem bancar în 
mîinile statului", a spus el, pre- 
cizînd că această măsură va fa
cilita finanțarea mai tațională a 
unor programe de dezvoltare a 
economiei chiliene.

Convorbiri preliminare 

pentru încheierea 

unui acord economic

O delegație comercială spanio
lă, condusă de Carlos Robles Pi- 
quer, director general în Ministe
rul Afacerilor Externe al Spaniei, 
a sosit la Budapesta pentru a 
purta convorbiri preliminare în 
problema încheierii unui acord 
economic ungaro-spaniol pe ter
men lung.
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