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27 NOIEMBRIE 1970
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PLENARA
C.C. AL U.T.C

în ziua de 26 noiembrie a.c. a avut loc ple- 
Comitetului Central al Uniunii Tinere- 
Comunist cu următoarea ordine de zi:

nara 
tului

1. Informare privind măsurile între
prinse în vederea pregătirii și des
fășurării Congresului al IX-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist — ra

portor : tovarășul Stoica Gheorghe.

2. Dezbaterea proiectului de Statut al 
Uniunii Tineretului Comunist.

3. Informare asupra activității dele
gației Uniunii Tineretului Comunist 

la cel de-al Vlll-lea Congres al 
F.M.T.D. — raportor tovarășul 
Vasile Nicolcioiu.

La lucrările plenarei au participat membri

și membri supleanți ai C.C. *1 U.T.C. si ai 
Comisiei Centrale de revizie, primii secretari 
ai comitetelor județene U.T.C., activiști ai 
CX. al U.T.C.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul to
varășii : Corse: Șarxdru. Ion Corneanu. Ștefan 
Buiculescu, N:co.ae Ro'- ir.aru. Gheorghe L._— 
rintz. Radu Bălan. Vtorei Faur. Gheorghe 
Ichim.

Plenara a aprobat Proiectul Statutului V- 
niunii Tineretului Ciimiinht care va fi sapus

măsurile privind pregătirea si desfășurarea 
celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist care va avea loc in perioada 
18—22 februarie 1*71-

In inebeierea lucrărilor plenarei a luat cn- 
vintul tovarășul Ion Iliescu. prim secretar 
al CC. al V.TJC, ministru pentru problemele 
tineretul ut

SEMNE DE ÎNTREBARE ÎN CATALOGUL

UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCĂ (II)

CINE Șl CUM

DECORĂRI LA
CONSILIUL DE STAT

Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
• Antoine Guimali, vicepreședinte al 

guvernului Republicii Africa Centrală

Tovarăș ui Nicolae Ceaușescu. 
secretar ger.era al Partidului 
Comunist Român.
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit Ia 26 noiembrie pe An
toine Guimali. vicepreședinte 
al guvernului Republic:: Afri
ca O

întâie

rală_

Er
fost de față to-

• Ziaristul marocan

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit ia 26 noiembrie pe zia
ristul Abdeljalil Fenjiro, re
dactor șef la Agențta maro
cană de presă .Maghreb A- 
rabe Presse*.

La convorbire a participat

bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R„ vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

A luat parte Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii A- 
frica Centrală Ia București.

Primirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă prietenească.

Abdeljalil Fenjiro

Prezentarea scrisorilor de acreditare

INSTRUCȚIA PRACTICĂ?
DAT ÎN PRIMIRE TUTUROR, 

RĂMÎNE AL ....... .. ........NIMĂNUI

calificare prin 
de muncă are 
devină princi-

Noua formă de 
ucenicia la locul 
toate șansele să 
pala sursă de formare a unor 
foarte buni muncitori pentru în. 
treprinderile noastre. Totul de. 
pinde de modul în care se re
zolvă, este pusă la punct orga
nizarea și funcționarea, în spe
cial instruirea practică a uceni
cilor. Se știe doar că în ca
drul instruirii lor timpul afec
tat practicii este de trei ori 
mai mare decît cel rezervat în
sușirii unor cunoștințe teore
tice. Este lesne de înțeles de 
ce se apreciază că ucenicii, cu 
prioritate din punct de vedere 
practic, au șansa să devină mai 
bine pregătiți decît elevii școli- 
lor profesionale. în cazul în 
care, repetăm, practica lor este 
asigurată ca fiind un mijloc de 
acumulare sistematică a cunoș
tințelor. de formare dirijată a 
deprinderilor. Trebuie să recu
noaștem însă că simpla reparti
zare a unor tineri necalificați 
în secții, pe lîngă muncitori, 
unde primesc sau nu de lucru, 
și nu în mod continuu, nu pro. 
gramat ci la întîmplare, în func

ție de urgențele producției, nu 
poate garanta că ei vor avea 
la sfîrșitul celor doi sau trei 
ani de practică gradul de califi
care cerut. Explicația este cît se 
poate de simplă. „Ucenicii vor 
fi atașați pe lîngă cei mai buni 
muncitori, instruirea lor intrînd 
în obligațiile de muncă ale 
muncitorilor și respectiv mai
ștrilor din atelierele sau secțiile 
unde sînt repartizați aceștia* 
prevede o circulară a Ministeru
lui învățămîntului (nr. 24 658) 
din 1968. Ministerul învățămîn
tului fixează obligațiile de ser
viciu ale maiștrilor și muncito
rilor? Evident că nu. Ele sînt 
delimitate destul de exact 
prin planul de producție și nu 
Ie însumează pe cele înserate 
mai sus. Care sînt posibilitățile 
reale ale muncitorilor și mai
ștrilor de a se achita de o a- 
semenea obligație suplimentară 
presupunind că le revine pe 
drept, că le-a fost trasată și 
încearcă să se achite de ea cît 
mai bine ? Pentru că, lucru cu
noscut de toată lumea, muncito
rii, maiștrii, șefii de echipă sînt 
antrenați fără răgaz in realiza
rea sarcinilor de plan. De cele 
mai multe ori gradul de ocu
pare a lor in procesul de pro-

In secția cazangerie a Uzinei „Independența" din Sibiu

ducție nu le permite să gă
sească timpul necesar pentru în
drumarea, darea unor explicații 
ucenicilor. „Muncitorii de la 
confecții anvelope (Uzina Danu
biana București n.n.) nu dispun 
de acest timp, precizează tov. 
MIRCEA PREDA. Ucenicii ii 
ajută, ii aprovizionează și exe
cută din cind in cînd și ei cîte 
o operație dar nu ti se acordă a- 
tenția de care ar avea nevoie. 
Actuala formă de organizare a 
uceniciei la locul de muncă se 
pretează foarte bine numai pen
tru meseriile care se pot însuși 
prin simpia observare, prin for
marea indeminării repetind me
reu aceleași operații simple". 
Or. prin ucenicie se pregătesc 
și strungari, rabotori-frezori-rec- 
tificatori, reglori. operatori chi- 
miști etc,, meserii pentru însu
șirea cărora este necesară o 
permanentă îndrumare atit prac
tică cit și teoretică. Pregătirea 
acestora rămine deficitară atîta 
timp cit ea se rezumă la repar
tizarea lor în secții. „Din tota
lul de 6 ore afectate zilnic pen
tru activitatea practică, ne spune 
ing. Nicolae Gugui, șeful ate
lierului piese de schimb, de la 
Uzinele Danubiana, 
strungari ajung să 
cel mult două. Nu 
dă mașina pentru că 
stituind un muncitor de 
tegoria a V-a sau a Vî-a 
cu unul în formare, rezultatele 
vor fi corectate, in minus, de 
cel din urmă. Rezolvarea ? Să 
se creeze spații speciale de pro
ducție destinate pregătirii prac
tice a ucenicilor. Uzina n-ar 
avea decît de cîștigat din asta 
pentru că, îndrumați de maiștri 
instructori ei ar putea să lu
creze în cadrul secțiilor, zilnic 
să aibă sarcini concrete. Așa, îi

\icolae Ceausescu, de către ambasadorul
Suediei, Per Otto Rathsman

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi, 
26 noiembrie, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Suediei, Per Otto Rathsman, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consi-

liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Suediei, Per Otto 
Rathsman.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
biri au asistat Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

In legătură cu vizita delegației de partid
și de stat a Republicii Democrate Germane

Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Co
mitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania și 
guvernele celor dotei țări au 
^convenit să amine «izita în 
Republica Socialist* România 
a delegației de pa>'id și de

stat a Republicii Democrate 
Germane, prevăzută pentru 
începutul lunii decembrie a.c.

Data vizitei oficiale de prie
tenie a delegației de partid și 
de stat a Republicii Democra
te Germane în Republica So
cialistă România va fi stabi
lită ulterior.

1
1
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La Consiliul de Stat a ayut 
loc, joi dimineața, solemnitatea 
conferirii unor titluri și ordine 
ale Republicii Socialiste Româ
nia.

înaltele distincții au fost în
muiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș. Gheor- 
ghe Pani Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț. Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Mihai Mari
nescu. vicepreședinte al Consiliu- 
M fc M Ctustațfla 8HL

tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, Bujor Al- 
mășan, ministrul industriei mi
niere și geologiei, și Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului.

A fost conferit „Ordinul Mun
cii", clasa I uzinei „Victoria" 
Călan, în semn de apreciere deo
sebită a contribuției aduse de a- 
ceastă întreprindere la opera de 
construcție a socialismului în pa
tria noastră, cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de la înfiin
țarea sa.

Cu același prilej, pentru meri
te deosebite în întreaga activita-

te desfășurată în anii construcției 
socialiste a țării și pentru con
tribuția personală adusă la dez
voltarea uzinei „Victoria" Călan 
și la realizarea an de an a sar
cinilor de plan, la diversificarea 
și îmbunătățirea calității produ
selor, Consiliul de Stat a confe
rit titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" și medalia de aur „Se
cera și Ciocanul" tovarășului A- 
dolf Drucker, directorul uzinei.

Totodată, au fost acordate 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a to
varășului Ion Hodorog, maistru

(Continuare în pag. a IIL-a)

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, 
adresez calde felicitări colec
tivului uzinei „Victoria" — 
Călan, pentru decorarea cu 
Ordinul Muncii clasa I, cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani 
de existență.

De asemenea, doresc să feli
cit pe directorul uzinei, pre
cum și pe inginerii, tehnicienii 
și muncitorii care au fost dis
tinși astăzi cu ordine ale Re
publicii Socialiste România. 
De asemenea, doresc încă o 
dată să adresez felicitări Insti
tutului politehnic „Traian

Vuia" din
jul împliniri; a 50 de ani 
existență, să felicit pe recto
rul politehnicii și pe toți cei
lalți profesori și cadre ale in
stitutului care au fost distinși 
astăzi cu ordine ale Republicii 
Socialiste România.

Adresez felicitări cordiale 
tovarășului Ianovici cu prile
jul împlinirii a 70 de ani — o 
vîrstă încă tînără — și cu pri
lejul acordării înaltei distincții 
din partea conducerii de 
partid și de stat.

Aceste distincții oglindesc 
într-adevăr o apreciere deose
bită din partea organelor cen
trale de partid și de stat la a- 
dresa colectivelor dumneavoas
tră. a fiecăruia dintre dv., pen
tru rezultatele obținute în ac
tivitatea de pină acum, pentru 
munca pe care fiecare dintre 
dv. ați depus-o și o depuneți 
în vederea realizării mărețelor 
sarcini elaborate de Congresul 
partidului, de Comitetul Cen
tral, pentru dezvoltarea multi
laterală, pe calea socialismu
lui. a patriei noastre.

Uzina „Victoria" — Călan, 
ca și celelalte uzine metalurgi
ce ale noastre, are rezultate 
bune în acest cincinal, dar mai 
cu seamă are un program 
mare în perspectivă. Colecti
vul de la „Victoria" — Călan 
va trebui să depună eforturi 
neslăbite pentru realizarea lui. 
îndeosebi trebuie acordată mai 
multă atenție orientării stabi
lite de Congresul al X-lea al 
partidului, de către Comitetul 
Central, privind dezvoltarea cu 
prioritate a fabricării oțeluri
lor speciale și ridicarea nivelu
lui calitativ al întregii produc
ții. Considerăm că mai are 
multe, de făcut în direcția a- 
ceasta — cu toate succesele ob
ținute — și uzina „Victoria" — 
Călan. De altfel, cred că nici
odată nu vom putea — și nu 
va trebui — să fim satisfăcuți 
cu ceea ce am realizat. Cu cit 
vom realiza mai mult, cu cît 
vom ridica pe o treaptă mai 
înaltă munca noastră, în toate 
domeniile, cu atît vom crește 
pretențiile, dorințele și cu atît 
mai mult va trebui să ne per
fecționăm activitatea. îmi ex
prim convingerea că și colec-

Timișoara cu prile- 
de

tivul uzinei „Victoria" — Că
lan va ști să îndeplinească cu 
cinste sarcinile care îi vor re
veni. Vă urez dv„ întregului 
colectiv, succese in activitatea 
de viitor.

în ce privește Institutul po
litehnic din Timișoara. într-a- 
devăr, în cei 50 de ani de ac
tivitate — și mai cu seamă în 
anii socialismului —.el a adus 
o prețioasă contribuție la for
marea specialiștilor necesari e- 
conomiei românești. După cum 
știți. Comitetul Central a dat 
nu o dată aprecieri înalte ac
tivității depuse de cadrele din 
învățămîntul superior, deci și 
cadrelor din învățămîntul su
perior din Timișoara, deci și 
celor din Institutul politehnic 
și, în același timp, a pus în 
fața învățămîntului superior 
sarcini deosebit de mari.

Pentru realizarea programu
lui de dezvoltare a României, 
în deceniul următor, problema 
cadrelor capătă o importanță 
și mai mare. Fără a asigura în 
toate sectoarele de activitate 
și îndeosebi, în sectoarele teh
nice, cadre de specialiști cu o 
înaltă calificare, nu am putea 
realiza programul elaborat de 
Congresul al X-lea, nu am pu
tea ține pasul cu dezvoltarea 
rapidă a științei și tehnicii pe 
plan internațional. Construcția 
socialismului, progresul multi
lateral ai patriei noastre sînt 
strîns legate de dezvoltarea 
științei și culturii. Iată de ce 
partidul. Comitetul Central, 
așteaptă de Ia învățămîntul 
superior o contribuție și mai 
valoroasă în formarea cadre
lor, în cercetarea științifică, în 
edificarea socialismului în pa
tria noastră. Sînt convins că, 
bazat pe experiența de pină 
acum, valorosul corp didactic 
de la Institutul politehnic din 
Timișoara va aduce în viitor 
o contribuție și mai însemnată 
<n îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

Doresc să vă urez dv., tutu
ror cadrelor didactice și tutu
ror studenților din Institutul 
politehnic din Timișoara, suc
cese tot mai mari pe această 
cale.

Studenți de la Politehnică in orele de laborator.

ucenicii 
lucreze 
li

I. MORARU

(Continuare in pag. a III-a}
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DUPĂ ZECE ANI 
DE ACTIVITATE 
CINECLUBURILE 
NE PREZINTĂ:

1
F

Nu de mult, cineamatorismul 
împlinit 10 ani. Scurta istorie 

de la primele cinecluburi pină 
la cele 200 cîte numără astăzi 
rețeaua caselor de cultură și 
cluburile din sistemul așeză
mintelor culturale și sindicate
lor, întreprinderilor și instituții
lor, institutelor de învățămint 
superior și liceelor, școlilor de 
cultură generală și căminelor 
culturale sătești, poate confirma 
deopotrivă interesul larg pentru 
cultura cinematografică, cit și 
pasiunea, vocația, talentul în 
realizarea unor filme dovedite 
de mulți tineri care activează 
in cinecluburi.

Nu toate greutățile începutu
lui au fost rezolvate. Comportă 
încă discuții mai ales înzestra
rea tehnică știindu-se că dru
mul de la camera de filmat pină 
la proiecția de film nu este u- 
»or. Dar nu despre aceasta vrem

a

UN FILM DE 10000 I (Continuare în pag. a III-a)

r DE MINUTE I
i POSIBI CERCETAREA

ȘTIINȚIFICA

• UN BILANȚ REVELATOR: PESTE 1 000 DE FILME a INSTRUMENTE EDUCATIVE CU O MARE FOR
ȚA DE PĂTRUNDERE Șl ACȚIUNE • FILMELE AMATORILOR REZISTĂ COMPARAȚIEI CU CELE 

REALIZATE DE PROFESIONIȘTII DE LA „AL SAHIA" Șl „BUCUREȘTI" • VARIETATEA TEMA
TICĂ — EXPRESIE A VIEȚII Șl MUNCII COLECTIVELOR DE MUNCITORI, STUDENȚI Șl ELEVI.

i
i
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LITĂ ȚI STUDENȚEASCĂ

IN PRODUCȚIE

să vorbim acum ci despre pro
blema principală a activității 
cinecluburilor : orientarea și 
conținutul acestei activități 
exprimată în cele peste o mie de 
filme cîte s-au făcut pină în pre
zent.

Două evenimente deosebite, 
două mari treceri în revistă ale 
producției cinematografice a a- 
matorilor ne permit să consta
tăm drumul de la un experi
ment la amploarea unei mișcări 
de masă. Este vorba de primul 
Festival republican al cineama- 
torilor (desfășurat anul trecut) 
și de Simpozionul fi Concursul

filmului pe teme de protecția 
muncii. Fără a mai aminti și 
de alte două festivaluri, cele 
organizate de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, a- 
ceste ample manifestări au mar
cat momentul important al de
finirii activității cineaștilor a- 
matori.

Există 
artistic, 
folcloric, 
protecția
pus in valoare și talentul cine
aștilor amatori și datele unei 
realități generoase în eveni
mente fi în semnificații.

acum în fiecare gen: 
documentar. turistic, 
sportiv, științific, de 

muncii filme care au

La început a fost, desigur, 
doar pasiunea de a filma. Pur
tători ai camerei de luat vederi, 
cineamatorii au reconstituit în- 
tr-un fel istoria artei filmului, 
cu bucurie și, adesea cu naivi
tate, trecînd peste „obstacole" 
iluzorii sau descoperind ades 
ceea ce se știa de mult. Dar de 
la început, a fost și a rămas 
constantă dragostea pentru cine
matograf, descoperirea- și redes
coperirea continuă a posibilitați-

TUDOR STANESCU

(Continuare in pag. a III-a)
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NEVALORIFICATE
între 20 și 22 noiembrie 

s-au desfășurat la București, 
Timișoara și Cluj lucrările 
secțiilor tehnice ale ediției 
din acest an a Seminarului 
național al cercurilor științi
fice studențești. Tema semi
narului, „Cercetări științifi
ce studențești cu aplicații 
în practică", reflectă preg
nant preocuparea viitorilor 
specialiști pentru abordarea 
acelor teme care pot contri
bui la rezolvarea unor sar
cini concrete ale producției.

— Caracterul profund apli
cativ al comunicărilor pre
zentate în cadrul seminarului 
a confirmat o dată mai mult 
faptul că cercurile studen
țești reprezintă un însemnat 
potențial științific ce poate 
rezolva unele probleme ale 
industriei, ne-a declarat

PETRE JUNIE 
ION DANCEA 

ION CÂMPEAN
(Continuare in pag. a Il-a)
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CONSTITUIREA CON
SILIULUI PENTRU DI
FUZAREA CULTURII Șl 
ȘTIINȚEI

Joi la amiază, în prezenta pre
ședintelui Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a avut loc ședința de 
constituire -a Consiliului pentru 
difuzarea culturii și științei, care 
continuă o activitate cu vechi 
tradiții în patria noastră. Din 
Consiliu fac parte 55 de membri, 
oameni de știință, cultură și artă 
din întreaga țară, români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități.

A fost prezentată, cu acest pri
lej, o informare cu privire la 
munca de difuzare a culturii și 
științei desfășurată în acest an și 
s-au dezbătut obiectivele princi
pale ale programului pe anul 
1971 în centrul căruia se află ac
țiunile consacrate aniversării se
micentenarului Partidului Comu
nist Român.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele Consiliului pentru difu
zarea culturii și științei.

(Agerpres)

Planurile, oare urmează să fie 
trimise inspectoratelor școlare 
județene, vor indica durata se
riilor și numărul cursanților, pe 
obiecte de studiu.

înlocuirea în activitatea școlară 
a profesorilor oare vor urma 
astfel de cursuri în timpul anu
lui de învățămînt, va îi asigu
rată — prin suplinire — de că
tre cadrele didactice din școala 
respectivă sau de la alte școli 
existente în aceeași localitate.

DE CE S1NT SUPA
RĂȚI, UNEORI, 
COPIII ?

■.

■ • - . .'

• . . . ... -,Z

PENTRU PERFECȚIO
NAREA CORPULUI DI
DACTIC
Ministerul Invățămîntului a 

stabilit noi măsuri privind mo
dul de organizare a cursurilor 
de informare științifică și peda
gogică a corpului didactic din 
invățămîntul de cultură genera
lă. profesional și tehnic. Con
form noilor prevederi, aceste 
cursuri se vor desfășura, atît 
în timpul anului școlar, cît și 
al vacanțelor, sub îndrumarea 
Institutului central de perfec
ționare, a filialelor sale și a 
Centrului de cercetare peda
gogică și de perfecționare a 
personalului didactic dim tnvă- 
tămîntul profesional și tehnio. 
Forurile organizatoare vor în
tocmi din vreme planuri anuale 
și de perspectivă pentru cuprin
derea profesorilor la cursurile 
de perfecționare.

O vizită la „Romarta copiilor" 
din Capitală este plină de sur
prize. Unele plăcute, indiscutabil. 
O lume pitică tălăzuiește neînce
tat urcînd și coborînd treptele 
marelui magazin bucureștean în 
căutare de lucruri cît mai fru
moase, cît mai pe gustul vîrstelor.

Dar cît de mult participi la su
părarea unui pici de 4—5 ani ori 
a unei fetițe cu părul plin de 
zulufi cînd, după ce a primit 
darul din acest magazin al bucu
riilor, constată că „nenea de la 
fabrică" nu a pus toată inima. Și 
vai, ce mai figură tristă și nefe
ricită capătă ! Iată : un copilaș a 
ieșit din magazin încîntat de 
maimuța-toboșar abia căpătată. 
„Bum-bum-bum !“ și iarăși „bum- 
bum-... pac I" Și gata, jucăria 
produsă de Metalo-GIobus din 
București și-a dat duhul. O pri
vire mai atentă indică pricina : 
sistemul de angrenaj și întoarcere 
a arcului este defect. Unui pici i 
s-a cumpărat o pușcă de sună
toare cu două țevi, produsă de 
aceeași întreprindere. A pus-o la 
ochi, a fixat cătarea, trage cu 
pușca și... nu ia foc ! Adică nu 
percutează. Din nou găsim expli
cația : sistemul de armare și per
cutare este defect. După cum, 
cu greu poate fi exprimată tris
tețea deprimantă care a cuprins-o 
pe o fetiță de 6 anișori, care, 
doar la cîteva ore după ce a a- 
juns acasă cu trofeul — o fru
moasă păpușică realizată de „A- 
rădanca" din Arad — constată 
că mica ei prietenă nu mai vrea 
să clipească și să spună „mamă". 
Mecanismul sonor nu a fost re
glat cu grijă. Sau nedumerirea 
unor pionieri care după ce au 
cumpărat jocul de construcții 
„Electron I", realizat de către 
„Electronica" din București, ob
servă în momentul cel mai pal

pitant al oonstrucției pe care-o 
făceau, lipsa unor piese. Ce pă
cat !

Stînd de vorbă cu conducerea 
magazinului, cu economiști-mer- 
ceologi, și vînzători de la „Ro
marta copiilor", aflăm de existen
ța a numeroase vicii ascunse la 
unele produse. Astfel, nu de mult 
au fost refuzate cooperativei 
„Silvana" din Cehul Silvaniei un 
număr de 450 de fuste, avînd de
fecțiuni de finisare.

Fabrica „Progresul" din Bucu
rești a livrat un set de pantofi 
seria 24—26 cărora li se dezli
pesc tălpile, iar vopseaua se co
jește ; Fabrica „Clujeana" a tri
mis magazinului încălțăminte 
din box tip duroflex numerele 
19—23 a căror talpă cade de în
dată. Fabrica „Progresul" din 
București trimite lunar cite 40— 
50 de perechi de eizmulițe de 
copii a căror talpă se dezlipește 
ș.a.m.d.

CAROL ROMAN'

DE VORBĂ CU... 
PROFESIILE
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BRAȘOVUL
ANULUI 1985

„Sistema tiza rea municipiului 
Brașov*, expoziție organizată 
recent in localul institutului 
„Proiect*-Brașov. a stirnit un 
viu mteres in rindurile cetățe
nilor, care au aflat, sugestiv, 
care va fi configurația Brașovu
lui in următorii 15 ani.

Obiectivele principale ale a- 
cestei expoziții sin: : crearea 
unei zone funcționale a orașu
lui, înlăturarea sunjenirii reci
proce intre zonele industriale j: 
cele de locuit, reducerea po
luării atmosferice, crearea uoor 
noi ansambluri de locuințe, res
taurarea funcțională și arhitec
turală a unor ansambluri va
loroase din punct de vedere is
toric, asigurarea dotării social- 
culturale, comerciale, turistice, 
edilitare etc. pe măsura nevoi
lor cresănde ale populației.

Brașovul anului 1385 va ave* 
270 000 de locuitori și noi car
tiere de locuit pe Valea Răcâ- 
dăului, Prund — War the — Ste
jeriș, Cetățuie ; se va construi 
un palat cultural, un teatru de 
operă și balet, noi școli, spitale, 
creșe, săli de cinematograf, se 
vor face noi amenajări pentru 
week-enduri și agrement etc. 
In Piața centrală se va înălța 
un mare magazin universal, iar 
la Poiana-Brașov vor S con
struite Încă 3 000 de locuri in 
hoteluri, noi șosele pentru ma
șinile de tranzit și un tunel pe 
sub muntele Timpa.

ADINA VKLKA

Devenită o populară tradiție a 
Liceului „Dr. Petru Groza" din 
București, activitatea de orienta
re profesională a fost reluată în 
acest an cu o interesantă întîl- 
nire a elevilor din clasa a XlI-a 
A, real, cu prof. dr. ing. Suzana 
Gâdea, prorector al Institutului 
politehnic-București și prof. univ. 
Cezar Nicolau, decan al Facul
tății de îmbunătățiri funciare, cea 
mai nouă facultate a Institutului 
agronomic „N. Bălcescu".

Tovarășa Suzana Gâdea a fă
cut o demonstrație a ceea ce în
seamnă să fii azi inginer, după 
care a prezentat secțiile Institu
tului politehnic cu profilul și 
caracteristicile fiecăreia. Discuția 
s-a concentrat apoi asupra con
cursului de admitere. în încheie
re, tov. prorector Suzana Gâdea 
a vorbit și despre munca dificilă, 
ca studenți a celor care au dc 
gind să se consacre cu pasiune 
profesiei de inginer. Pentru a în
țelege mai concret specificul fie
cărei facultăți, clasa a XlI-a a 
fost invitată să viziteze labora
toarele Institutului politehnic, 
după care va avea loc o nouă în- 
tîlnire ce va clarifica ultimele ne
dumeriri ale elevilor cu privire la 
biografia profesiei de inginer.

Prezentind una dintre cele mai 
noi facultăți ale învățămîr.tuluî 
superior, prof, unis’. Cezar Nico- 
lau a subliniat diferentele de pro
fil ale acesteia față de facultatea 
de construcții hidrotehnice a In
stitutului de construct:: Ingine
rii. absolvent ai facultății de 
îmbunătățiri funciare, vor avea 
ca materie de studiu în profesia 
lor cele 7 000 000 ha de pămînt 
productiv ale țârii noastre. Crea
rea condițiilor fv.xxabile agricul
turii prin îndiguiri, irigații acțiuni 
de combatere a eroziarai solului 
sur constitui principalele obiecti
ve ale viitorilor ingineri care vor 
lucra ia institute de proiectare, 
laboratoare, in executarea și co
ordonarea lucrărilor de îmbunătă
țiri. Expunerea însoțită de un 
bogat material de informare vi
zuală a fost urmată de o vizită 
a elevilor în laboratoarele secție: 
de pedologie a Institutului agro
nomic. unde au fost prezentate 
diverse tipuri de soluri, dicrame 
etc,

DAN CONDEESCU

GHEORGHE ASTALOȘ

ȘODRON“

...EA ORA PRINZUMTI. 
Hoții soseau cu exactitate la 
ora prinzului : la 4 noiem
brie, între orele 12—16, a fost 
comisă o spargere la librăria 
din Zimnicea. Infractorii au 
forțat ușa magaziei de mînă 
și pătrunzînd pe acolo au 
furat 1 400 lei. La 7 noiem
brie, în .același oraș, tot la 
ora prinzului, au pătruns pe 
gura podului în magazinul de 
încălțăminte și au furat 1 900 
lei. La 10 noiembrie tot între 
orele 12—16 de data aceasta 
în Roșiorii de Vede au forțat 
cu un topor ușa magazinului 
central luind mărfuri și bani 
în valoare de 2 000 lei. Cer
cetările miliției au dus curînd 
la identificarea lor : Anghel 
Boiangiu (15 ani), Valentin 
Morcoasa (15 ani) și M. Du
mitru, toți trei din Alexan
dria.

1

...CONSECINȚELE „BU
NĂVOINȚEI". Dumitru Vîl- 
oeanu (30 ani), revizor conta
bil la O.C.L. Tg. Jiu, a efec
tuat un control la magazinul 
207 ,.Metalo-chimice“ gestio
nat de Maria Toropu (24 de 
ani) și Ioana Lupulescu. .Gă
sind o lipsă de 14 537 lei în 
inventar, D. V. manifestând 
o ciudată „bunăvoință" a fal
sificat actele acoperind frau
da gestionarelor. Un control 
inopinat efectuat ulterior a 

■-.-’atat că de fapt valoarea 
delapidării era de 48 560 lei. 
dar că cele două gestionare 
trecuseră, la controlul efec
tuat de D. V., prețuri ma
jorate la mărfuri. M. Toropu 
și I. Lupulescu au fo6t con
damnate la cite 8 ani închi
soare. iar D. Vîleeanu la trei 
’’".LA ÎNDEMÎNA COPII
LOR. Gheorghe Putinescu din 
comuna Muiereasca, jud. Vîl- 
rea. a fiert apă într-o căldare 
pe .are a lăsat-o apoi în bu
cătărie Intr-un loc unde co
pul săi puteau foarte ușor să 
ajungă Și. într-adevăr. au a- 
; ins : fetița. Ioana. în vîrstă 
de un an și nouă luni a că
zut in căldare și a suferit ar
suri gra . e. Cu toată interven
ția medicilor nu a mai putut 

ată. Băiatul. Gheorghe, 
de 3 ani și 6 luni are arsuri 
âe gradul cină.
fi sa:

Născut Craiova la 28 
noiembrie N. Vasilescu

— Karpen urmează cursurile Șco- 
0 Iii naționale de poduri și șosele 

din București, pe care o absol
vă ca șef de promoție, în 1891. 

A După ce activează oa inginer 
în serviciul Ministerului de Lu
crări Publice, pleacă la Paris 

• în 1899, pentru a-și desăvîrși 
nivelul profesional, în special în 
domeniul Electrotehnicii, urmînd 

• acolo cursurile Școlii Superioa
re de Electricitate, precum și 
oursurile Universității din 

_ Paris, luîndu-și, în 1902, licența 
9 cu mențiunea maximă, la Fa

cultatea de Științe, în domenii
le fizicii, mecanicii și matema- 

49 ticilor. în anul 1904 își ia docto- 
râtul în Științele Fizice la Sor- 
bona. cu teza devenită clasică : 

• „Recherches sur l’effet magne-
tique des corps electrises en 
mouvement".

•
 Prin această teză, de o deose
bită importanță, fiindcă tranșea
ză definitiv o problemă funda
mentală în știință, mult con- 
troversată la acea epocă, N. Va- 
silescu Karpen se face repede 
cunoscut în lumea științifică in
ternațională.

A Deși i s-au făcut propuneri 
” măgulitoare de a rămîne să ac

tiveze ca profesor universitar în

•
 Franța, la catedra de electroteh
nică de la Universitatea din 
Lille, unde lucrase un an, N. 
Vasilescu Karpen, animat de un 
9 în»alt sentiment de patriotism, 

se întoarce în țară unde ocupă 
postul de profesor la catedra, 

A nou creată, de electricitate și 
electrotehnică, la Școala națio
nală de poduri și șosele.

•
 Preocupat în gradul cel mai 

înalt de problema creării de
cadre inginerești de diferite 

• specialități, de care țara noas
tră avea o acută nevoie, N. Va
silescu Karpen desfășoară. în 
calitate de director al Școlii 
naționale de poduri și șosele, o 
vie și neobosită activitate în 

unui în-
vie și neobosită 
domeniul organizării

A vățămint politehnic.
Cu toate obstacolele 

nate. reușește să

•
 transformarea Școlii naționale 

de poduri și șosele în Școală

întîmpi- 
realizeze 
naționale

Politehnică care, sub conduce
rea sa ca rector timp de 20 de 
ani, pînă la retragerea din în
vățămînt. și-a cîștigat un deose
bit prestigiu în lumea tehnică 
din țară și străinătate.

In ce privește activitatea sa 
ca profesor de electricitate și 
electrotehnică, oa unul care am 
făcut parte din prima serie de 
studenți ingineri electromeca
nici care a absolvit Școala po
litehnică din București, pot să 
spun că N. Vasilescu Karpen 
ne-a predat unul dintre cele mai 
frumoase cursuri pe care le.am 
audiat in primii ani de studen-

general dragoste pentru profe
siunea de inginer.

Paralel cu activitatea sa de 
profesor, de conducător al Șco
lii politehnice și de inginer in 
cadrul Consiliului Tehnic Supe
rior din Ministerul Lucrărilor 
Publice, al cărui președinte a 
fost timp de mai mulți ani de 
zile. N. Vasilescu Karpen a 
desfășurat și o activitate de cer
cetare științifică dintre cele 
mai valoroase și mai apreciate.

A atacat probleme din cele 
mai variate domenii ale științei 
și tehnicii, ca • electromagne
tism și electrostatică, termo
dinamică, aerodinamică, ato- 
mistică, elasticitate, teoria cine
tică, electrochimie, și in ultimii 
ani ai existenței sale, geomag
netism și biologie.

Se poate spune că nu există

<

O SUTĂ DE ANI DE LA NAȘTEREA 
ACADEMICIANULUI PROF. DR. INC.

Nicolae Vasilescu
Karpen

ție : „Cursul de electricitate și 
electrotehnică generală". Expu
nerea sa liberă, făcută eu un 
deosebit talent pedagogic, era 
concisă, de o rară claritate, 
convingătoare, riguroasă în ra
ționamente, căutînd totdeauna 
să scoată în evidență fenome
nul fizic care stătea la baza 
considerentelor teoretice.

Este interesant de relevat 
faptul că profesorul N. Vasiles
cu Karpen a acordat o mare 
importanță părții experimentale 
a cursului său organizînd per
sonal nu numai lucrările prac
tice de laborator, dar și expe
riențele cu care era*u însoțite 

prelegerile sale, ceea ce a fost 
de natură să trezească un viu 
interes în numeroase generații 
de studenți, cărora li s-a insu
flat dragostea pentru frumoasa 
disciplină a electrotehnicii, și în

domeniu al cunoașterii in știin
țele naturii pe care să nu-1 fi 
investigat cu o mare putere de 
pătrundere, elaborînd lucrări și 
teorii noi. de înalt nivel, care 
reprezintă o contribuție de sea. 
mă la știința universală.

Prin succinta evocare a multi
lateralei și deosebit de yalo- 
roase activități a academicia
nului prof. dr. ing. N. V AS1- 
LESCU KARPEN, recenta șe
dință comemorativă a Academi
ei Române a reprezentat un 
pios omagiu de prețuire și recu
noștință adus uneia din cele mai 
proeminente personalități a lu
mii tehnice și științifice din 
țară și de peste hotare.

Profesor emerit 
ALEXANDRU TH. POPESCU, 
consultant la Institutul Politeh

nic București

Posibilități 
nevalorificate

(Vrmart din pag. I) .

Așteptat mai ales ca drama
turg, Gheorghe Astaloș debutea
ză, surprinzător, ca poet. Un 
poet neașteptat de pur, fără ges
turi afectate și fără nimic tea
tral în transcrierea aventurilor 
calme, ușor resemnate, ale fan
teziei. Evident, sentimentul ero
tic este tratat în gama elegiacu
lui, de un — totodată — demo
dat și modem trubadur. Sunetul 
chitarei sale cheamă înserarea, 
dar înserarea se confundă cu a- 
mintirea unui fantastic zeu fabu
los — variantă de Narcis timid 
— ce-și îneacă uimirea în ape. 
în acest decor afectiv, implora, 
rea iubirii cuprinde în sine o vo
luptate romantică, din care nu 
lipsește neliniștea. De aceea, ver
sul are o unduire asimetrică, cu 
întreruperi bruște și eliziuni de
rutante, nu întotdeauna motiva- 
bile, dar ostile întotdeauna dis- 

noap- 
/ cită

grinda pescarului ' dar astăzi / 
lacul a înnebunit și arde / e 
stea la nord s-a ascuns / și nu 
le mai spune / pescarilor apele 
/ și e o noapte nemaipomenită 1 
în care somnul / / mă linge pe 
față".

„Schițele" marine ale lui 
Gheorghe Astaloș nu se dispen
sează cu totul de senzualism. 
Senzualismul este, însă, sublimat 
în naivități plastice gauguiniene 
(cu recuperarea unor insolite ar
monii primitive, în game de cu
lori 
sînt 
mai

„scuipturale“)> deși nuanțele 
mai puțin vii, iar exotismul 
puțin localizat. Silabele

CRONICA

îm-

deri, ministere, institute de cer
cetare și proiectare la ședințele 
de comunicări ale seminarului a 
lost foarte slabă, deși invitații 
fuseseră adresate, practic, tutu
ror forurilor competente. Nume
roși specialiști din invățămîntul 
superior și-au exprimat regretul 
pentru aceste absențe, deoarece 
toarte multe 
prezentate de studenți ar fi pu
tut interesa pe specialiștii din 
producție.

Iată ce ne-a declarat în a- 
ceastă privință prof. dr. Suzana 
Gâdea. prorector al I.P. Bucu
rești. președintele biroului sub- 
secției metalurgie, mine și pe
trol :

— Este regretabil faptul că 
reprezentanți ai Direcțiilor teh
nice din ministerele industriale 
nu au «sistat la prezentarea lu
crărilor din cadrul actualului 
seminar. în cadrul subsecției 
noastre, de exemplu, au 
prezentate cîteva comunicări de 
mare interes pentru producție 
și de un înalt nivel științific. 
Acesta este cazul studiului in
fluenței lubrifianților solizi asu
pra calității pieselor obținute 
prin sintetizarea pulberilor de 
fier, efectuat de studenții Adrian 
Bot, Petru Berce, loan. Revnic, 
Magdalena Molnar și Nicolae 
Opriș de la Facultatea de me
canică a I.P. Cluj. Prin folo
sirea materiilor prime indigene, 
pe care o recomandă cercetarea 
studenților clujeni, s-ar evita 
importuri extrem de costisitoare. 
Cazul aparatului pentru punerea 
in evidență a constituenților 
para și feromagnetici ai oțelu
rilor călite, realizat de studentul 
Viorel Andrei de la I.P. Galați, 
este similar. Metoda propusă de 
el poate fi aplicată în toate sec
țiile de tratament termic, cu o 
eficiență deosebită, ducînd la 
reducerea insemnată a rebutu- 
i ilor. Exemple asemănătoare 
le-ar putea constitui studiul in
fluenței diluției minereului ex
tras din filoanele exploatării mi
niere Barza a studentului Ni
colae Tebie, cercetările asupra 
tăierii mecanice a lignitului din 
bazinul Motru. realizate de stu
denții Pompiliu Narita, Simion 
Mareș, Ion Toma Bălan, studiul 
asanării focurilor la E.M. Vul
can efectuat de studenții Ion 
Despa și Monica Cimpean de la 
Institutul de Mine din Petro- 
șeni. Pentru Direcția Tehnică a 
Ministerului Minelor ar fi fost, 
cred, interesant să ia cunoș
tință de aceste cercetări.

Slaba participare a specialiș
tilor din producție la lucrările 
seminarului, care probează sla
bul lor interes pentru valorifi
carea potențialului științific stu
dențesc, s-a manifestat și la Cluj 
unde s-au desfășurat lucrările 
secției de construcții și arhitec
tură. Singurul inginer dintr-o 
unitate productivă care a parti
cipat la lucrări a fost unul din
tre membrii biroului secției. 
Oare nu interesau pe nimeni 
cercetările efectuate de stu
denți asupra unor teme ca in- V 
fluența înălțimii și rigidității 
barelor asupra stării de efor: 
la grinzi cu zăbrele de beton 
precompiimat. calculul rețelelor 
dintre grinzi prin metode matri
ciale, betoane ușoare cu agre
gate vegetale etc. etc. ?

Fără îndoială că o cunoaștere 
mai aprofundată din partea fac
torilor competenți din întreprin
deri și ministere a temelor de 
cercetare ale cercurilor științifice 
studențești, precum și a posibi
lităților de care dispun aceste 
cercuri — dintre care unele ac
tivează pe lingă catedre univer
sitara cu mare experiență in 
cercetare — ar avea urmări fer
tile în rezolvarea unor probleme 
stringente ale producției. La tre
zirea acestui interes ar pir a 
contribui publicarea și difuzarea 
largă a lucrărilor studențești. 
Asupra unor aspecte legate de 
valorificarea acestor cercetări, 
vom reveni după încheierea iu- f 
orarilor seminarului național.

rificată în curînd, la parametri 
superiori, una dintre resursele 
însemnate ale țării noastre — 
minereurile de mangan.

Această comunicare nu a con
stituit insă o excepție, ne-a atras 
atenția interlocutorul nostru. 
Cercetările proaspătului inginer 
Corneliu Stănescu asupra obți
nerii de zeoliți site moleculare 
sau a studentului Marin Ionescu 
de Ia I-P. Galați asupra deter
minării unor cantități mici de 
fier din produsele alimentare 
sint de un real interes practic.

Interesul prezentat de multe 
dintre cercetările studențești a 
fost subliniat și de unii specia
liști din producție prezenți la 
lucrările seminalului.

— Am remarcat predominanța 
lucrărilor care vizează probleme 
curente ale producției, ne-a de
clarat inginerul-șef adjunct Con
stantin Gheorghe de la Uzina 
„Electromotor" Timișoara. Apoi 
m-a impresionat îndrăzneala 
unora dintre studenți de a a- 
borda teme și de a propune so
luții in domenii foarte intere
sante, de mare actualitate, ale 
științei și tehnicii. Aș da doar 
două exemple. Unul ar fi apa
ratul pentru controlul parame
trilor instalațiilor miniere, rea
lizat de către doi studenți de la 
Institutul de mine din Petro- 
șeni, Ion Căpraru și Iosif Po
pescu. Soluțiile propuse de ei 
sporesc considerabil sensibilita
tea acestui aparat în sesizarea 
avariilor. O altă lucrare care, 
deși nu vizează interesul între
prinderii in care imi desfășor 
activitatea, socot că ar putea in
teresa direct alte unități pro
ductive, este ..Programarea di
namică a otrăvirii reactorilor 
nucleari", prezentată de studen
ții Nicolae Miliăilescu și Gabriel 
Biahoianu din anul V al Facul
tății de energetică București. 
Cred că întreprinderile și insti
tutele de cercetare ar putea fi 
mai atente in viitor cu astfel 
de manifestări.

— Față de anii precedenți, ac
tualul seminar național al cer
cetării științifice studențești se 
apropie mai mult de aspectele 
practice ale producției, ne-a spus 
inginerul Aurel Anuții, de la 
„Electromotor". Pe mine perso
nal. m-au interesat lucrările 
„Frică electrico-dinamică pe 
bază de curenți turbionari1* și 
„Utilizarea calculatoarelor „Oli
vetti" in proiectarea mașinilor 
asincrone". De altfel, pe au
toarea ultimei lucrări, Ana-Ma- 
ria Nagy din anul IV al Facul
tății de electrotehnică din Cluj, 
am invitat-o să lucreze la noi în 
uzină in perioada practicii din 
timpul verii. Mă gindesc că am 
putea utiliza rezultatele obținute 
de ea prin comparație cu ale 
noastre, mai ales că am obser
vat folosirea de către autoare 
a unui număr foarte mare de 
cartele utile din punct de ve
dere practic. Aș propune de ase
menea ca in viitor astfel de se
siuni să fie lansate și organi
zate nu numai de către Ministe
rul Invățămîntului sau de insti
tute de invățămint superior, ci 
și de către unele uzine. Avan
tajele ar fi reciproce.

Unele întreprinderi, interesate 
în rezolvarea unor probleme 
concrete de cercetare s-au adre
sat cercurilor științifice studen
țești. Acesta este cazul adaptării 
capului niultiax pentru operații 
de frezare realizată de studen
tul Ion Voicu din anul IV al 
Facultății T.C.M. de la I.P. 
București la cererea Fabricii de 
pompe din Capitală. Lucrarea 
studentului bucureștean este în 
faza terminării proiectului. De
legatul uzinei, care a asistat la 
comunicări, ne-a declarat că sint 
in curs tratative pentru înche
ierea unui contract privind apli
carea imediată a acestei cerce
tări.

Din păcate sint încă puține 
întreprinderile care manifestă 
un asemenea interes. însăși pre
zența specialiștilor din întreprin-

prof. dr. doc. Margareta Avram 
• de Ia LP. București. Aș vrea să 

vă dau cîteva exemple. Lucra
rea studenților ieșeni Mihai 

• Iliescu. Francise Varga și Va-
sile Sabin asupra folosirii in 
fabricarea hlrtiei a stufului 
.Ăr-unăo-conax — o varietate de 

9 wuf eu o producție ia hectar 
de 5—6 ori mat mare oeăt cea a 
spe-e-_ oocș-.uite dia Deltă — 

• prezintă jn interea economic de- 
asecm Tinerii autori propus 
o teî»ok>gie care ar permite 

• obținerea unor rezultate avanta
joase economic. în cadrul sub
secției de chimie organică am 

_ ascultat ți alte lucrări intere- 
9 sânte, care propun sinteza unor 

substanțe noi, cu largi aplicații, 
ca insecticide, medicamente, a- 

A ditivi pentru industria alimen- 
tară- Proaspăta absolventă a 
politehnicii din București, Eva 

• Gedo a realizat sinteza unor de
rivați ai xantenei care pot servi 
ca bază pentru elaborarea unor 
medicamente psihoterapeutice. 

A în sfîrșit. studenții Viorel Lutic 
și Nicolae Șerban de la I.P. 
Galați sint autorii unui proce- 

• deu de limpezire și stabilizare
a vinului, aplicat deja în prac. 
tică cu rezultate bune.

•
 Valoarea practică și interesul 

științific al comunicatorilor din 
cadrul subsecției noastre ne-au 

_ făcut să recomandăm spre 
publicare în Buletinul cercuri
lor studențești și în reviste 
specialitate 10 lucrări din

A 21 prezentate.
” Despre unele lucrări cu largi 

perspective de aplicare

dintre lucrările

prea lntor»“ 
nedisimulată, 
se îndreaptă 
vintele", „Ite 
gia cit văd".

In ansamblu, nici ultimul ciclu, 
„Șodron“s nu se ridică la înăl
țimea celui dinții. Tenta ludică 
maschează discret o anume gra
vitate existențială, iar ingenui
tatea sentimentelor întîlnește, pe 
alocuri, o cuceritoare ingenuitate 
lingvistică. Aici, poezia devine 
spectacol, iar cuvîntul — eroul 
acestuia. Erou sobru sau zăna- 
tec, tragedian sau bufon, în i- 
postaze inconfundabile sau mul
tiplicate la heliograf. In orizontul 
acesta difuz, partiturile lui A- 
dacvis și ale Edeei împletesc, 
muzical, o „Cîntare a cîntărilor" 
într-un ton minor. în ciuda e- 
forturilor autorului, versul nu 
devine verset, iar cîntecul de iu
bire pare contaminat de vocabu
lele jocurilor pentru copii. „Ma
rea scoici marea creveți / melcii 
la mal melcii la mal 1 marea 
scoici marea creveți / visule vi- 
sule cal / caii trec verzi pe pe
reți". Nu de puține ori, în cursul 
acestui ciclu, Gheorghe Astaloș 
se dovedește un excelent poet 
minor. Afirmația nu are nimic 
pejorativ sau paradoxal în ea. Ea 
constată, pur și simplu, o stare 
de fapt. Contrazisă în „poezia" 
„în al nouălea^cer", poezie în
tre ghilimele, în fond ratată. Ac
cident singular într-o carte — e 
drept — inegală, dar nevăduvită 
de cercurile concentrice ale li
rismului autentic. Carte ce a- 
parține unui poet în care, cîndva, 
regretatul Eugen Schileru a in
vestit multă încredere. Și a că
rui imagine actuală este destul 
de aproape de cea sesizată, cu 
cinci ani în urmă, de pana ma
estrului dispărut.

i

fost

,Oralul nostru
de WILDER

în sala 
Teatrului 

Teatrul 
din Sibiu

Aseară.
Studio a 
Național, 
de stat 
(secția germană) a
prezentat spectaco
lul „Nu sînt Turnul 
Eiffel

în rolurile 
Ingrid

proiu. 
principale
Oyntzen și Chris
tian Maurer. Regia 
Hans Schuschnig, 
scenografia — Hel
mut Sturmer.

Astă seară, in a-

ceeași «ală, vă invi
tăm la spectacolul 
. Orașul nostru" de 
Wilder, 
tarea 
sihian.

in interpre- 
colec tivului

E. Cl

in in-

NICOLAE BALTAG

fără 
palid, 
plate.

fe- 
dar

cursivității : „Vino / într-o 
te cu pești / și mă strigă 
apă în merele tale / și cît de a- 
dînc paradisul / ( mi-e

manieriste și 
atît 1 — poezia 
Ea nu aduce 
din tiparul pie- 

Elegia s-a

b M.

iSfnema LI
ora 19,30 : (Cal. Victoriei) : 
TUL LUNII — ora 19.30 : _ 
,,Globus" : STAR CIRCUS ’70 
ora 19,30.

sonT^

Circul

frică" 
(„Elegia vino într-o“). O viziune 
fantastică se regăsește și în „Săr
bătoarea marină", unde incan
descența lacustră răscumpără 
fără folos eclipsa luminii cosmi
ce, într-o „rătăcire supremă", 
posibilă numai în chenarele vi
sului : „Cu fiecare trestie de vî- 
nătoare / moare un pește / și 
fiecare moarte sună ! crestată în

prumută, parcă, moliciunea 
minității din mările Sudului, 
„paradisul pierdut" — și regăsit 
ca ecou — trădează neliniști tă
cute, de vată. Adăugind drama
tismul mai accentuat și tușele 
caricaturale din „Elegia coboa
ră în apă", întregul ciclu „Peș
tii" se relevă ca o labilă „fres
că de apă", cu contururi desena
te în spumă sau înecate 
congruențe tulburi.

Ciclul următor, „Orașul 
hipodrom" debutează mai 
cu eșuări 
Frumoasă — și 
„Cer albastru", 
surprize, nu iese 
selor citate mai

Nu sînt Turnul Eifjer
de ECATERINA OPROIU

de 
cele

! ne-a

•
 vorbit și prof. dr. Gheorghe 

Focsko de la I.P. Timișoara.
— Trei dintre foștii mei stu-

— denți, ne-a declarat domnia sa, 
9 au prezentat un nou procedeu 

de fabricare electrolitică a bi
oxidului de 

A propusă de 
venți Maria

mangan. Metoda 
proaspeții absdl- 

venți Maria Stănescu Bor- 
duz, Lucian Borduz și Ioan Sim 

• va permite obținerea, pentru 
prima dată în țară, a unui pro- 

_ dus extrem de valoros care, 
deocamdată, se importă. Avan
tajele procedeului sînt multiple 
în comparație cu metodele obiș- 

A nuite : randament bun. puritate 
înaltă a produsului, consum mic 
de curent electric. Aplicarea sa 
este în curs de realizare la în
treprinderea Minieră Vatra Dor- 
nei. unde foștii mei colaboratori 
experimentează stația pilot pro. 
iectată în colaborare cu specia
liștii catedrei noastre, 
fel sperăm că va putea

In acest 
fi valo-

I
FANTASME ruleazâ la Patria 

(orele 8 30; 10,30; 12,45; 15; 17.15; 21). 
(orele 8,30; 10,30; 12,45; 15 ; 17,15; 21.

ZONA ÎNCHISĂ : rulează la Ca
pitol (ora 19).

OMUL DIN SIERA: 
Luceafărul (orele 8; 
14.45; 17; 19,15; 21,30), 
rele 8,45; 11; 13 30: 16;

RĂZBUNAREA SFlNTULUI: ru
lează la București (orele 8.45; 11.15; 
13.45. 16.15; 18,45; 21), Favorit (orele 
9,30: 11.30: 13.45: 16; 18,15; 20,30),
Victoria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

KINO KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Feroviar (orele 8 30; 
11. 13.30; 16; 18,30; 21), Excelsior
(orele 9,15; 11,30; 13 45; 16; 18,15; 
20.30), Melodia (orele 9: 11.15; 13.30; 
16: 18,30; 20.45), Tomls (orele 8,30— 
16.45 în continuare; 19: 21).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI rulează la Central (orele 
9.15; 11,30. 13.45; 16; 18,15; 20,30).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulea
ză la Lumina (orele 9.30—15.45 în 
continuare; 19.30)

DEPARTE 
LĂNTUITĂ 
(orele 10: 16; 
JO 16. 19 30)

J00 DE CARABINE: rulează la

rulează la 
10,15; 12,30; 
Festival (o- 
18,30; 21).

DE LUMEA DEZ- 
rulează la Bucegi 

19). Floreasca (orele

Flacăra (orele 10,30; 15.30; 18;
20.15) .

IN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Doina " ' " “ " "" "
20 30).
20.15) , 
20,30).

CANARUL ȘI VISCOLUL; 
lează la Drumul Sării (ora 15,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI; 
FIUL LUI TARZAN . rulează la 
Timpuri Noi (orele 9.30—16.30 tn 
continuare). Program de filme do
cumentare (orele 19.30—21) tn con
tinuare).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA: 
rulează la Gri vița (orele 9; 11; 13; 
16;/18,15; 20 30) Miorița (orele 9: 
11.15: 13 30: 16: 18 15). ------

BINECUVINTAREA 
Aurora (orele 12 15;

BHUVAN SHOME:
Aurora (ora 9).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
ta tnfrătirea (ora 15 30).

IN UMBRA COLTULUI: rulează 
la înfrățirea (orele 17 45: 20).

CADAVRUL VIU: rulează ’ 
Buzesti (ora 19 15).

FELDMAREȘ ALA:
Buzesti (orele 15; 17).

CICLUL DE FILME ..AVENTU-

(orele 11 30: 13.45; 16; 18.15 
Drumul Sării (orele 17,45 
Giulești (orele 15.30: 18:

ru-

20.30). 
rulează la 
17.45; 20.30).

rulează la

rulează

la

la

RILE LUI FANTOMAS-: rulează 
la Dacia (orele 8,45—20 In conti
nuare).

MY FAIR LADY: rulează 1> U- 
nirea (orele 16,30: 1945).

MĂSURA RISCULUI: rulează la 
Unirea (ora 14,30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE; rulează 
la Volga (orele 10; 12; 14; 16; 
1845; 20,30) Lira (orele 15,30: 18; 
20,15).

FANTOMAS CONTRA 
LAND-YARD: rulează la 
tari (orele 15.30; 17,45; 20).

SENTINȚA: rulează la 
ceni (orele 15,30: 17.45; 20).

ÎNTÎLNIREA: rulează la 
rul (orele 15,30; 18; 20,15).

SECHESTRUL DE PERSOANA : 
rulează la Gloria (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18 15; 20 30),

SPLENDOARE IN IARBĂ: ru
lează la Moșilor (orele 15.30; 18;
20 45).

STRĂINII rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20 30) Vitan (orele 
15.30; 18; 20 15).

MAYERLING: rulează la Munca 
(orele 16: 19).

SOARELE VAGABONZILOR:

SCOT- 
Feren-

Cotro-

Viito-

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

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Arta (orele 15.30; 18; 20 15), Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

HIBERNATUS: rulează la Raho
va (orele 16; 18; 20).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI: 
rulează la Flamura (orele 10; 12,15; 
16; 18.15; 20,30).

CICLUL DE FILME .LEGENDA 
ȘI ISTORIE44, rulează la Modern 
(orele <9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează 
la Pacea (orele 15.45; 18; 20).

PETRECEREA : rulează la Crîn- 
gași (orele 16; 18; 20).

VINERI, 27 NOIEMBRIE 1970

Opera Română : TANNHĂUSER 
— ora 19,30 (premieră) ; Teatrul 
de Operetă : SUZANA — ora

19.30 ; Teatrul Național Cluj — (in
Sala Comedia a Teatrului Națio
nal) : CALIGULA — ora 20 ; Tea
trul • „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE
PENTRU IUBIRE — ora 20 ; (Sala 
Studio) • TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : NICNIC 
— ora 20 ; Teatrul Mic : DANSUL 
SERGENTULUI MUSGRAVE — 
ora 20 ; Teatrul ,.C. I. Nottara** 
(Bd. Magheru) : SUS PE ACOPE
RIȘ... ÎN SAC — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : CERCUL MORTII — ora 
20 ; Teatrul Giulești ; OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles
cu" : FLOARE DE CACTUS — ora
19.30 ; Teatrul ,.Ion Creangă" : 
ROATA MORII — ora 9,30 ; Tea
trul „Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
O POVESTE CU CINTEC — orele 
15 șl 17 ; (Str. Academiei) : STROP 
DE ROUĂ ; BROTACELUL — ora 
17 ; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) ; LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ —

VINERI, 27 NOIEMBRIE 1971

17.00 Deschiderea emisiunii. Te- 
leșcoala. De la laborator la in
dustrie. 17.20 Diviziunea celulară. 
Locuri geometrice plane. 16 00 
Căminul. 18.45 Revista econo
mică T. V. 19.10 Tragerea Loto. 
19.20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. 19.30 Telejurnalul de 
seară. 20.00 Reflector. 20.15 Film 
artistic : „Băieții din strada Pal“. 
21.55 Tineri soliști : Recitalul tine
rilor muzicieni. Violonista Maria 
Masalici șt pianista Florența Bar- 
bălat. 22.20 Nicolae Iorga. Docu
mentar cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la asasinarea de că
tre legionari a marelui cărturar. 
22.35 Teieglob : Itinerar iugoslav. 
Imagini din Belgrad, Zagreb, Sa
rajevo. Reportaj filmat de Ion 
Sava și Mihai Romașcu. 23.05 Tele
jurnalul de noapte.

I
I
I
I
I
I
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Decorări la Consiliul de Stat TELEGRAME

(Urmare din pag. 1)

principal turnător, precum și 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a și 
Ordinul ..Steaua Republicii So

cialiste România" clasele a IV-a 
și a V-a, unui număr de 18 mun
citori. maiștri, ingineri și tehni
cieni ai uzinei.

Prin același decret s-a conferit 
..Medalia Muncii" unui număr de 
Ț4 de muncitori, maiștri, tehni
cieni și funcționari ai uzinei.

în cadrul aceleiași solemnități, 
pentru îndelungată și rodnică ac
tivitate didactică și tehnico-ști- 
ințrfică. cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la înființarea Insti
tutul» politehnic „Traian Vuia* 
din Timișoara, a fost conferit 
titiul de ..Om de știință emerit 
■! Republicii Socialiste România" 
profesorilor Coriolan Drăgulescu 
F Pompiliu Nicolau, titlul de 
„Profesor universitar emerit al 
Republicii Socialiste România"

tovarășilor Constantin Avram, 
Mihai Brașovan, Victor Gheor
ghiu, Dan Mateescu, loan Vlă- 
dea, și ordinul „Meritul Științi
fic" clasa I, profesorului loan 
Anton. De asemenea, au fost dis
tinși cu „Ordinul Muncii" clasa 
a Il-a tovarășii : loan Desabata 
— profesor, Eugen Pop — con- 
ferențiar, și Gheorghe Savii — 
profesor, iar cu „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a și ordinul „Meritul 
Științific" clasa a III-a unui nu
măr de 22 cadre didactice și alți 
lucrători ai acestui institut. De 
asemenea, s-a conferit „Medalia 
Muncii" și medalia „Meritul Ști
ințific" unui număr de 11 cadre 
didactice.

Pentru contribuția deosebită la 
dezvoltarea cercetărilor geologi
ce, pentru îndelungata și rodnica 
activitate didactică, științifică și 
organizatorică desfășurată în a- 
cest domeniu, cu prilejul împli-

nirii vârstei de 70 de ani, Consi
liul de Stat a conferit ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa I, tovarășului profe
sor doctor docent Virgil Ianovici, 
prim-adjunct al ministrului și șe
ful Departamentului geologiei 
din cadrul Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei.

A luat cuvîntul Eroul Mun
cii Socialiste Adolf Drucker, 
directorul uzinei „Viotoria"- 
Călan, care a mulțumit în nu
mele colectivului uzinei „Vic- 
toria"-Călan și al său perso
nal conducerii de partid și de 
stat pentru înalta cinstire ce' 
li se face, pentru distincțiile 
acordate. „Vă asigurăm cu 
acest prilej pe dumneavoastră 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
a spus vorbitorul — că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor ce 
revin uzinei noastre în anii 
viitorului cincinal. Prin aceas
ta vom dovedi că uzina „Vic- 
toria“-Călan merită aprecierea

Cuvîntul tovarășului
N/COLAE CEAUȘESCU

(Vrmare din pag. I)

Am lăsat Ia sfîrșit geologia, 
deși ea contribuie direct la 
dezvoltarea economiei, asigu- 
rînd baza de materii prime. 
Ieri. în ședința Comitetului E- 
xecutiv și a guvernului, am 
discutat despre problema a- 
ceasta și am arătat că este 
greu să asigurăm un progres 
rapid al patriei noastre fără 
dezvoltarea acestui sector. To
varășul Ianovici, împreună cu 
alțj eminenți geologi, a adus 
un aport însemnat in cerceta
rea solului și subsolului româ
nesc. în descoperirea multor 
resurse mineraliere, care au

contribuit 
pînă acum 
tre. Apreciez în mod deosebit 
activitatea pe care tov. Iano
vici a depus-o in direcția a- 
ceasta și consider că are încă 
vaste posibilități datorită cu
noștințelor și experienței sale, 
să contribuie și în viitor la 
dezvoltarea geologiei in patria 
noastră. Partidul și guvernul 
așteaptă mult încă de la geo
logia românească.

Avem convingerea că pă
mintul românesc dispune 
de multe bogății necunoscute, 
aflate la adincimi mai mari și 
mai miei; avem convingerea

la realizările de 
ale industriei noas-

încă

câ nu ne cunoaștem încă de e- 
juns solul. Există astăzi mij
loace moderne de investigație. 
Avem oameni pregătiți, in sta
re să facă aceste investigații. 
Sperăm că geologia româneas
că va aduce o contribuție mai 
însemnată in deceniul in care 
intrăm, la asigurarea economi
ei cu materii prime. Rezulta
tele din ultima vreme demon
strează că această speranță 
este îndreptățită.

Aș dori să urez tovarășului 
Ianovici. tuturor geologilor noi 
succese în muncă. (Cuvîntarea 
a fost subliniată de repetate 
aplauze).

făcută cu prilejul festivității 
de astăzi".

In numele celor decorați de 
la Institutul politehnic ..Tra
ian Vuia" din Timișoara a 
luat cuvîntul prof. Ion Anton, 
care mulțumind pentru pre
țuirea acordată, a exprimat 
hotărîrea cadrelor didactice, 
a studenților, a întregului co
lectiv de muncă de la Institu
tul politehnic „Traian Vuia" 
din Timișoara, de a-și consa
cra energia, priceperea și pa
siunea pentru prosperitatea 
României.

A luat apoi cuvîntul prof, 
dr. docent Virgil Ianovici care 

_a mulțumit căiduros pentru 
aprecierea acordată muncii 
sale de aproape cinci decenii 
în domeniul didactic și știin
țific și de peste un sfert de 
veac în activitatea geologică 
practică. -în acest timp — a 
apus vorbitorul — m-am stră
duit să contribui la realizările 
geologiei românești și vă asi
gur că vot trx-nci cu aceeași 
dăruire pentru a corespunde 
încrederii ce im se arată”.

A luat apoi cuvântul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

La sfirșitul festivității te" 
varășui Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
F- de stat s-ru întreținut in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească. cu persoanele care au 
primit decorații și distincții.

e COMPETIȚIA INTER
NAȚIONALA feminină de 
handbal „Trofeul Carpati" a 
continuat ieri la Timișoara. 
Echipa României a învins cu 
scorul de 13—11 (8—5) echipa 
Ungariei. Alte rezultate în
registrate : Iugoslavia —
România (tineret) 
U.R.S.S. — Polonia 
R. D. Germană 
slovacia 20—10.

• JOI LA BUCUREȘTI și 
Galați au continuat meciu
rile competiției internațio
nale de hochei pe gheață 
rezervată juniorilor, pentru 
„Cupa Prieteniei”. In jocu
rile de ia București. U.R.S.S. 
a invins cu 23—1 echipa Un
gariei, iar R. D. Germană a 
întrecut cu 8—3 echipa Polo
niei. Rezultatele înregistrate 
la Galati : Cehoslovacia — 
Dunărea 11—t ; România — 
Bulgaria 6—L

• LĂ 
continuat întrecerile turneu
lui international „Open* de 
tenis. In turul II al probei 
de simplu masculin, jncatn- 
rnl român Ilie Năstase a 
pierdut en 7—S, 3—4. »—C in 
fata americanului Detail 
Ralstan.

• FOSTUL CAMPION 
MONDIAL de bnz la ear 
grea. Cassias Clay, m antre
nează in prezent la Miami 
Beach in vederea meciului 
pe eare-l va sustiae la 7 de
cembrie la Nev Yark eu ar- 
gentiniaaul Oscar Baaareaa. 
In ultimele zile. Clay a sus
ținut la fiecare ședăașă dtn 
C și 7 reprize in eampania 
unar sparing-parlenerL Clay . 
va sari la Nev Yark ea 
3 zile înaintea meciului. EI a 
declarat ziarisîiler că tptil- 
nirea « anunță dificilă, de-

Baaaveaa esae un ad- 
■nromad si. ia același 

faune rezișteac

10—8 ; 
17—10 ; 

Ceho-

STOCKHOLM

UN FILM DE 10 000
•i

us 
b

MINUTE
(Vrmare din pag. I)

lor lui. Există cinecluburi cu 
tradiții serioase, cel de la Oțelul 
Roșu — care și-a sărbătorit 10 
ani de existență realizind un 
festival al propriilor filme — 
cel al sindicatului C.F.R. Timi
șoara, al Casei de cultură din 
Huși ori al sindicatelor din Iași. 
Multe din filmele realizate de 
ele au fost prezentate și in pro
gramele televiziunii. Ne aflăm 
deci in momentul in care miș
carea cineaștilor amatori își 
precizează și hotărăște în mod 
concret, printr-o producție con
cludentă. scopurile. Unul dintre 
acestea este și acela de a de
veni adevărate instrumente e- 
ducative, operative și eficace, 
In cadrul colectivelor de munci
tori ale diferitelor intreprinderi 
și instituții, în colectivitatea e- 
levilor și a studenților din di
verse orașe ale țării.

La Simpozionul și concursul 
filmului de protecția muncii, la 
care au fost prezentate 33 de 
filme de amatori, au primit pre-; 
mii cinecluburile Combinatului 
Chimic Făgăraș. Casei de cultură 
a sindicatelor din Tg. Mureș și 
al I.I.S. 7 Noiembrie Arad pen
tru filmele : „De ce s-a produs 
accidentul", „Grija față de om". 
„O singură greșeală". Dincolo de 
palmaresul in care aceste filme 
au stat alături de cele ale Stu
diourilor București și Al. Sahia, 
trebuie relevat faptul că in 
foarte multe intreprinderi fil
mele de protecția muncii reali
zate de cineamatori sint folo
site efectiv, cu rezultate nota
bile. la instruirea tinerilor 
muncitori nou angajați. Pledînd 
pentru realizarea in continuare 
de către cinecluburi a unor filme 
de acest gen, utile și ușor de 
realizat in decorul locului de 
muncă, necesitînd cheltuieli mi
nime, nu facem decit să con
semnăm valoarea lor educativă, 
forța de convingere de care dis
pun.

Oglindirea creșterii responsa
bilității sociale, rolul activ al o- 
piniei publice, iată o altă temă pe 
care a ilustrat-o foarte bine în
deosebi cineclubul sindicatelor 
din Iași în filmele Controlul obș
tesc în acțiune și Bătrîne Iași, 
întinerești. Primul film surprin
de asoecte negative în domeniul 
deservirii populației, al doilea 
este o cronică de șantier, realiza
torii dorind să prezinte metodele 
noi aplicate in construcții și, in 
partea a doua, proasta gospodă
rire a bunurilor, risipa de ma; 
teriale și timp, lipsa celor mai 
elementare norme de protecția 
muncii pe unelâ șantiere etc. 
Documentarul de producție 
este bine reprezentat și de fil
mul Calitate, competitivitate 
(să observăm în treacăt precari
tatea titlurilor acestor filme in 
general bine realizate !) al Ca
sei de cultură a sectorului 5 
București, in care se prezintă 
fluxul tehnologic de la Uzinele 
„Dîmbovița". Asemenea teme 
la îndemîna cineamatorilor. ei 
înșiși muncitori in uzinele des
pre care fac filmele, trebuie să 
le stea în atenție, să constituie 
o preocupare permanentă. Există 
aici însă un aspect care tre
buie discutat. Uneori tocmai a- 
semenea filme se transformă in 
aimplu comentariu vizual al 
anei di'ri de seamă de produc
ție. lipsi'.idu-le minimele calități 
jinematografice. Nu este ușor

să realizezi un film de 10 mi
nute — durata standard a filme
lor pentru cineamatori — dar 
imperfecțiunile scenariului nu 
vor putea fi niciodată suplinite 
prin parametri Inalți ai cotelor 
de producție realizați de între
prinderea căreia i se dedică fii" 
muL Trebuie găsit întotdeauna 
felul adecvat de a pune in va
loare datele unei realități care 
să convingă și " “
cinema: o grafi că. 
bine că multe 
realizat și filme 
cel mai bun dintre ele. „Cafeaua 
cu lapte” (după poezia lui Pre- 
vert) a fost realizat de Ecrar.- 
club București, dar este cu arit 
mai bine că foarte multe cine- 
cluburi, pină a ajunge la măies
tria necesară realizări: unor a- 
semer.ea filme »e inspiră din 
folclorul local. Este cazul Cae- 
clubului de la Palatul Culturi: 
din Brașov care intr-un scurt 
timp de la înființare a realizat

in expresia ei 
Este toarte 

cinecluburi au 
artistice, poate

(Vrmare din pag. 1/

lăsăm la voia intimplării deoa
rece, efectiv, nu ne putem ocupa 
de ei. Dacă continuă această 
pregătire in forma ei de acum 
măr un numărul celor care ajung 
nepregătiți in secții, amplifi- 
dnd toate neajunsurile care 
decurg de aici".

Intr-adevăr, există destul de 
mulți muncitori calificați prin 
cursuri de scurtă durată sau ab
solvenți ai școlilor profesionale 
care nu-și pot justifica prin fap
te acest titlu. De ce să îngro- 
șăm r/umărul „nepricepuților" 
din uzine care nu sînt in stare 
să-și realizeze sarcinile, dimi- 
nuind posibilitățile reale de 
creștere a productivității mun
cii ? Ar îi cazul să se in
siste mai mult asupra re
zolvării intensive a calificării 
tinerilor, nu numai asupra la
turii ei cantitative. Fiecare în
treprindere își are un plan de 
școlarizare. Se știe din timp că u..i_ .» î—»» calificați un

de muncitori și 
se îndeplinește aproa- 

Cum ? Asta e 
mai complicată

trebuie „să iasă" 
anumit număr 
sarcina 
pe totdeauna, 
o altă treabă, 
care de multe ori se neglijează. 
Buni, răi, se declară calificați. 
Se repartizează la mașini, li se 
dau sarcini de plan. Li se cere 
totul după ce pe parcursul șco
larizării li s-a dat prea puțin. 
Or, o problemă de o atare im
portanță cum e pregătirea ca
drelor ar merita o mai mare a- 
tenție. Expedierea ei in sarcina 
maiștrilor și a muncitorilor ca
lificați care nu-și văd capul de 
problemele deloc simple pe care 
trebuie să le rezolve zilnic pen
tru realizarea planului înseam
nă superficialitate, lipsă de 
răspundere față de destinele în
treprinderii. ale economiei. Se 
califică deci numărul planificat, 
majorat și el față de necesită
țile reale pentru că „trebuie să 
avem un coeficient de Sigu
ranță". Pe seama cui ? Sint 
aduși din sate, lămuriți de dele
gații birourilor de invățămint 
ale uzinelor să se califice intr-o 
meserie, tineri care ar putea să 
rămînă în agricultură, să mun
cească pămintul, dacă fiecare 
dintre muncitorii calificați ar fi 
mai bine pregătit, nu itnprovi-

NGUYEN HUU THO, președintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Frontului Național de Eliberare din Vietna
mul de Sud, președintele Consiliului Consultativ al Repu
blicii Vietnamului de Sud, și HUYNH TAN PHAT, președin
tele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republici; Viet
namului de Sud. au trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Secretar General al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, o telegramă cu următorul conținut :

In numele populației- al Frontului Național de Eliberare, 
al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și al nostru personal, vă adresăm sincere mul
țumiri Dumneavoastră. Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat, guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului român frate, pentru compasiunea față de populația 
noastră lovită de inundațiile care au cauzat mari pierderi 
omenești și materiale.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre populația din Viet
namul de Sud și poporul român să se dezvolte pe zi ce 
trece.

* ★

AHMED SEKU TURE. președintele Republicii Guineea, a 
trimis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, o telegra
mă in care se spune :

Am fost profund impresionat de mesajul dumneavoastră 
in legătură cu agresiunea barbară, fascistă portugheză. Po
porul guî.-.eez este întotdeauna gata să . lupte cu arma în 
-r.ină pentru a menține și salvgarda independența și a eli
bera întregul continent african.

I AGENDA

trei asemenea filme: „Junii 
Brașovului" (distins cu o men
țiune la Festivalul republican). 
„Tirgul feciorilor”, „Nedeea 
munților*.

Mai sint și alte teme și su
biecte ale realități: care rimia 
in afara preocupărilor cineaști
lor amatori sau care sin", inex
presiv relevate în preorupărCo 
lor. De mult timp necesar, 
cursul la nivel republican pen
tru ■- -eama-tri ar rezolva ia 
parte multe din asemenea ne
ajunsuri. Pină atunci al doilea 
Festival ș; Concurs republican 
care se va desfășura !n cinstea 
sărbătoririi a 50 de ani de Ia 
crearea Partidului Comunist 
Hnmăn va însemna pentru miș
carea noastră de cineaști ama
tori un nou prilej de îmbogă
țire a activității Ioc. stăruind n 
ma: multă consecvență asupra 
ancorări; in actualitatea vieții 
li munci cotidiene.

. \

m CAaaaac de It Galafi.
Fot»; C. C1OBOATĂ

• JOI DIMINEAȚA, a plecat 
'.a Cooecbaga tr arăsul Roagv 
Mold vaE. -eprezer.tast al Coe- 
aiBrtai Național al Frontului 
Ur.:tâț:: Sor.Lis». metnorj al 
C.C. al P.CJL. virepreseointe al1 >-»- < -= 
trie, pentru a participa Ia Con- 
ferișpș anuală a Partrăului So- 
sialMt Popular din Dar.emarca.

La sosirea pe aeroportul din 
Couenhaga. a fost intimpinat 
de Gert Pererse-. membru al 
Coaa '.erLiri executiv al Parti- 
nitri Sc>t aliat Popular din 
fenemarca.
• JOI SEARA a-a înapoiat îa 

Capitală vectad dm Havana, de- 
iecaba de activiști ai Partidului 
Comit' st Romia. condusă de to
varășul Dan Marțian, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. secretar 
ai ComrtetUKri municipal Bucu
rești al P. C. R„ care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba a 
făcut o vizită în schimb de ex
periență m Republica Cuba.

La șosire. pe aeroportul Oto- 
oer: delegația a fost intinmina- 
tă de tovarășii Dumitru Joița. 
mer-bru supleant al C.C. al 
P.CJU. secreta’ al Comitetului 
muniapa] București al P.C.R.. 
N ?olae Ionescu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de nartid.

• ȚOI DIMINEAȚA a părăsit 
Capitala delegația Ministerului 
Construcțiilor de mașini pentru 
industria prelucrătoare și autove
hicule din R. D. Germană, con
dusă de ministrul dr. Rudi Geor
ge. care a făcut o vizită în Ro
mânia.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost condusă 
de loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de 
membri ai conducerii ministeru- 
'ui. Au fost de față dr. Hans 
Voss. ambasadorul R. D. Germa
ne Ia București, și membri ai 
ambasadei.

• JOI A PLECAT la Stock
holm o delegație a Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din Rqjublica Socialistă România, 
nentru a participa la lucrările 
Conferinței Mondiale pentru 
Vietnam. Laos și Cambodgia.

Delegația este condusă de prof, 
univ. dr. Virgil Cîmpeanu, mem
bra al Comitetului Național, pre- 
sedinteie Comitetului județean 
Cluj de luptă pentru pace.

ÎN CAUTAREA UNEI SOLUȚII. 
EXPERIENȚELE POZITIVE SINT 

DEMNE DE ATENȚIE
Nu putem afirma insă că nu 

sint întreprinderi care încearcă 
să găsească o rezolvare cit mai 
eficientă a organizării si func
ționării uceniciei la locul de 
muncă. Demnă de interes este 
in acest sens experiența pozi
tivă pe care o deține Uzina E- 
lectromagnetica din Capitală. 
Conducerea acestei uzine a găsit

răn lor. ei contribuir.d la de
grevarea conturilor producției, 
încărcate cu circa 5 nuliosre de 
lei. reprezentând cheltuielile de 
școlarizare cu pregătirea eleve
lor ș: ucenicilor. In noiembrie 
numai, sectoarele in acord au 
economii: pe această cale
80 MO lei. Ceea ce ni se pare 
de o deosebită importanță es:e 
faptul că ucenicii sint ixiegraț: 
deja in procesul de produrpe 
ajutați sa-și insuțească rr.eser.a 
treptat prin mărirea gradată a 
cantității și complex:-iții sarci
nilor. Integrarea lor in produc-

E repamzlm și I» sau ÎS uce- 
niri. Nu patern să nu-i dăm 
tfcvpca» cind spune : „Sint M- 
îariatul producției, cind am timp 
mă ocup F de ei. cind nu. nu !” 
Preocuparea lor pentru ucenici 
tre.e astiei oe ultimul plan. De 
aceea nu se poate concepe 
nicia la locul de muncă 

tori 'are să 
lor”.

cțiune nu pre- 
instructori 
ucenicilor, 

am îr*-

uce- 
fâră 
asi-ma^în s 

gure indi
Nici o 

vede însă maiștri 
pentru practica 
Cum de altfel nu 
".Unit n;a o instrucțiune ca
re să prevadă clar cț uceni-

area

CINE Șl CUM ASIGURĂ
INSTRUCȚIA PRACTICA ?
modalitate eficientă de diri- 

a instruirii 
practice a ucenicilor. Ucenicii 
— ne spune ing. Ion Badea, 
șeful biroului invățămint — au 
sarcini precise de producție, 
locuri de muncă stabilite con
form unui program de instruire 
practică. Programarea sarcini
lor lor se face in funcție de nu
mărul zilelor de practică și de 
indicele mediu de indeplinire a 
normei planificat să fie realizat 
de elevi. „Cei de la telefonie, 
avind o normă de 0.8 Ia sută au 
realizat pe luna octombrie 1 209 
ore. La sfirșitul acestei luni 
secția telefonie va preda servi
ciului de salarizare bonuri de 
lucru însumînd 5 000 de ore 
normă realizate de ucenici și 
elevi de școală profesională. Ei 
lucrează in aceleași condiții ca 
muncitorii avind carnet de evi
dență personală a lucrărilor pe. 
care le execută. Li se face a- 
celași pontaj, urmărindu-se o- 
rele realizate din cele efectiv 
lucrate. Realizările elevilor sint 
contabilizate separat. In felul 
acesta nu pot să-și însușească 
alții munca ucenicilor, realiză-

O
jare programată

ție la sfirșitul celor trei ani de 
calificare nu va mai fi o pro
blemă. De pe acum se poate 
spune că nu va fi necesară o 
perioadă de acomodare. Drept 
pentru care „vom introduce și 
noi norme și sarcini concrete 
pentru ucenici", ne-au spus pe 
rind tov. Vasile Nedelcu. direc
tor personal și invățămint in 
cadrul C.I.L. Pipera, tov. Murea 
Preda, șeful serviciului pregă
tire. perfecționare cadre al Cen
tralei industriale de 
lope și mase plastice, și lancu 
Prodan, șeful biroului invăță
mint de la Uzinele Electronica 
din Capitală, cu care am stat 
de vorbă ulterior, pe parcursul 
anchetei. Dar lucrurile nu tre
buie să se oprească aici. în
drumarea ucenicilor revine mai
ștrilor din secțiile productive 
care după cum arătam mai sus 
nu dispun de timpul fizic nece
sar acestei sarcini suplimentare. 
„Intr-o secție de strungărie — 
ne spune ing. Ion Badea, de la 
Electromagnetica — un maistru 
are în subordine 40 de mașini 
și tot atiția muncitori. O sume
denie de piese, sarcini de plan.

pregă-
anve-

cii nu au dreptul la un astfel de 
instructor. S-a adoptat cu rare 
excepții soluția cea mai puțin 
costisitoare : nu s-a dat instruc
tor pentru ucenici (C.I.L. Pi
pera. Uzinele Electromagnetica) 
sau s-a trecut in sarcina celor 
desemnați pentru îndrumarea 
elevilor de școală profesională 
și ucenicii. Rezultatul 7 Mai
strul instructor Gheorghe Nico- 
lae de la Uzina Danubiana 
trebuie să se ocupe de 184 de 
ucenici iar Ghițoiu 
maistrul instructor de la Uzi
nele Electronica de 221 ucenici 
și 44 elevi, cind normele pre
văd un instructor pentru un nu
măr mult mai mic de elevi de 
școală profesională, oare, ori
cum. vin în Întreprindere la 
practivă avînd o oarecare pregă
tire teoretică. Nu poate fi vorba 
deci de o rezolvare realistă a 
ne. esității unor instructori <5Tc 
practică. De ce este indispensa 
bil acest instructor ?

— El poate imprima o conti
nuitate in instruirea practică a 
ucenicilor, observă tov. Mircea 
Preda. Operatorii chimiști' (care 
se califică la Danubiana n.n.)

Marga.

xec pe parcursul practicii prin 
12 ateiiere. Lucrindu-se in 3 
schimburi, ucenicul trece pe la 
cel puțin trei muncitori la a- 
ceeași mașină dintr-un atelier. 
Se poate aprecia cine răspunde 
de pregătirea lui practică și te
oretică 2 Nu. Fiind dat în pri
mire tuturor el ajunge să fie 
al nimănui. De aceea este atît 
de necesar un instructor care să 
urmărească prezența, disciplina 
și, pe baza unei evidențe stric
te, măsura in care secțiile cre
ează condițiile necesare in
struirii practice a ucenicilor.

— Ucenicii, precizează ing. 
Tiberiu Antonescu, directorul 
Școlii profesionale cu ucenicie 
la locul de muncă, patronată de 
Uzina Danubiana din Bucu
rești. au o pregătire teoretică 
mai slabă decit cei de la școala 
profesională, 
chemat să 
poate aceste diferențe, să 
gure o permanentă fundamen
tare teoretică a practicii uce
nicilor.

CUM ? Ne răspunde tov. Vir
ginia Popa, șefa compartimen
tului invățămint de la Filatura 
Oltenița, unde ucenicii au totuși 
instructori de practică.

— Pe baza unui program de 
practică, elaborat de un colec
tiv al uzinei, instructorii trebuie 
să furnizeze ucenicilor un mini
mum de cunoștințe teoretice ne
cesare instruirii lor practice, in 
funcție de tematica înscrisă in 
programul de practică. De două 
ori pe săptămînă instructorii 
predau ucenicilor, conform pro
gramei amintite, cunoștințele de 
care aceștia au nevoie. în anul 
II orele teoretice se transformă 
mai mult in discuții, seminari
zări, acordarea unor explicații. 
Ucenicii sint examinați și no
tați de fiecare dată cind încheie 
practica intr-un sector, înaintea 
trecerii lor în altul.

Cele două experiențe 
tive, de la 
București și 
consemnate mai sus se comple
tează reciproc, sugerînd cu ar
gumente de netăgăduit soluția 
capabilă să facă din ucenicia 
la locul de muncă o modalitate 
intr-adevăr eficace de pregătire 
a cadrelor, ceea ce s-a prevăzut 
de altfel să fie, ceea ce poate 
să devină.

Instructorul 
elimine dacă

pozi-
Electromagnetica 

Filatura Oltenița

Tovarășul I 
Gheorghe Rădules 

s-a înapoiat 
in Capitală

Vicepreședintele Consilii 
de Miniștri al Republicii I 
cialiste România. Gheoș 
Radulescu, s-a înapoiat I 
seara în Capitală, venind 
vizitele de prietenie făcutJ 
Republica Democrată VietJ 
și Republica Populară <1 
neză.

La sosire, pe aeroportul 
topeni, erau prezenți a 
Drăgănescu, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, FIc 
Dumitrescu, ministrul fin 
țelor, Vasile Malinschi, gu\ 
natorul Băncii Naționale 
Republicii Socialiste Romă: 
Mihal Marin, adjunct al 1 
nistrului afacerilor extei

Dejun oferit de tovarășul Emil Bodnara 
vicepreședintelui Antoine Guimali

Tovarășul Emil Bodnar aș, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, a oferit joi un dejun In 
cinstea vicepreședintelui guver
nului Republicii Africa Centra
lă, Antoine Guimali.

Au participat tovarășii Con-

stantin Stătescu, secretarul Cel 
siliului de Stat și Vasile Glii 
adjunct al ministrului afacerii 
externe.

A fost prezent Alberto Sa 
ambasadorul Republicii Afril 
Centrală la București.

încheierea lucrărilor sesiunii
științifice consacrate aniversării 

a 150 de ani de la nașterea Iu
Engels

La București s-au încheiat joi 
lucrările Sesiunii științifice con
sacrate aniversării a 150 de ani 
de la nașterea lui Friedrich 
Engels. în această zi au fost 
orezentate comunicările : „En
gels și problemele relațiilor na
ționale. Actualitatea ideilor 
marxist-leniniste despre suve
ranitatea și independența state
lor", de conf. univ. Constantin 
Popovici de la Academia de în- 
vățămint social-politic „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R.. și conf. univ. Mihai Pe
trescu, de la Academia de Stu
dii Economice ; „Engels despre 
problemele teoretice ale statului 
în condițiile trecerii de la ca
pitalism la socialism" de Tibor 
Erenyi, candidat în științe isto
rice. șef de secție la Institutul 
de istorie 
lingă C.C. 
traducerea 
lui Engels 
de Alga 
sectorului . 
relor clasicilor marxism-lenims- 
mului al Institutului de istorie 
a oartidului de pe lîngă C.C. al 

iP.P ,R. Mongol : „Importanța
teoretico-ideologică a moștenirii 
lui Engels în lupta împotriva 
oportunismului contemporan" de 
docent M. T. șMescereakov, de la 
Școala superioară de partid de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S. ; „Une
le aspecte din lupta lui Engels 
împotriva oportunismului și a- 
narhismului" de Ivan Harsanyi, 
șeful catedrei de istorie a miș
cării muncitorești internaționa
le, de la Școala superioară de 
partid de pe lîngă C.C. al 
P.M.S.U. ; „Engels și gîndirea 
militară contemporană" de ge- 
neral-maior Constantin Burada, 
de la Academia Militară ; „Per
sonalitatea și opera lui Engels 
în presa socialistă și democra
tică din România", de Ion Felea 
și Vasile Niculae. cercetători 
științifici la Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. ; „Proble
ma națională în opera lu| En
gels și contemporaneitatea", de 
Seiichi Ishida, membru al C.C. 
al P.C. Japonez, secretar știin
țific al Institutului de științe 
sociale ; „Moștenirea lui Engels 
în munca teoretică a Partidului 
Socialist Unit din Germania" de 
prof. dr. Rolf Dlubek. șeful sec
ției Marx-Engels, a Institutului 
de marxism-leninism de pe lîngă 
C.C. al P.Ș.U.G. ; „Evoluția 
lumii contemporane și gîndirea 
marxist-leninistă", de dr. Ilie 
Rădulescu. membru al Acade
miei de Științe Sociale și Poli-

a partidului, de pe 
al P.M.S.U.; „Despre 
și editarea operelor 
în limba mongolă" 
Deseejalbuu, șeful 

de traduceri a ope-

tice a Republloii Socialist 
România. I

Cuvîntul de Închidere a lucra 
rilor a fost rostit de tovarășii 
Miron Constantinescu, preșa 
ședințele Academiei de Știina 
Sociale și Politice a Republici 
Socialiste România. j

★ I
Comitetul Executiv al Coml 

tetului Central al Parti dulii 
Comunist Român, a oferit jel 
la amiază o masă în cinstei 
oaspeților de peste hotarJ 
participanți la lucrările sesl 
unii științifice consacrate iml 
plinirii a 150 de ani de la nași 
terea lui Friedrich Engels. I

Au participat tovarășii 
Gheorghe Pană. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi 
diului Permanent, secretar a 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutd 
membru al Comitetului Exe 
cutiv al C.C. al P.C.R., vice] 
președinte 
Miniștri, 
membru al 
tiv al C.C. 
al Consiliului de Stat, 
Constantinescu. membru su-l 
pleant al Comitetului ExecuJ 
tiv al C.C. al P.C.R.. președinJ 
tele Academiei de Științe So-I 
ciale și Politice, Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R.. directorul Institutului 
de studii istorice si social po- 

lîngă C.C. al
mem- 

șef de

al Consiliului d« 
Gheorghe Stoica 
Comitetului Execu 
al P.C.R., membru 

Miron

litice de pe 
P.C.R., Ilie Rădulescu, 
bru al C.C. al P.C.R.. 
secție la C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. 
P.C.R., redactor-șef al 
„Lupta de clasă", Ion 
rectorul Academiei de 
mint social-politic 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Constantin Pirvulescu, 
vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
și alți participanți la sesiune.

Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai unor instituții 
științifice, oameni de știință și 
militanțî de partid din Aus
tria, Bulgaria. Belgia. Ceho
slovacia. Franța. R. D. GerT 
mană. R. F. a Germaniei. In; 
dia, Italia. Iugoslavia. Japo
nia, Mongolia. Polonia. Spa
nia. Ungaria Uniunea Sovie
tică și Venezuela, prezenți la 
sesiune.

al 
revistei 
Stoian, 
învăță- 
..Ștefan

VIZITAT! Unitățile de alimentație publică si de servire tu
ristică ale COOPERAȚIEI DE CONSUM, care vă ofere 

o gamă largă de preparate ele bucătăriei românești

L U
PREPARATELOR 
CULINARE
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ovarășul Gheorghe Radulescu Willy Brandt
a părăsit Pekinul, despre relațiile

CONGRESUL AL X-LEA AL P. M. S. U.

îndreptlndu-se
KIN. Corespondentul A- 
res. Ion Gălățeanu, trans- 
|: Tovarășul Gheorghe Ră- 
Lcv, membru al Comitetu- 
Executiv, al Prezidiului 
Lanent al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului 
ttiniștri al Republicii So
ke România, și-a încheiat 
a făcută în R. P. Chineză 
.vitația guvernului acestei

spre patrie R.F.G. cu țările

i dimineața, tovarășul 
prghe Rădulescu și persoa- 
care îl însoțesc au părăsit 
nul, plecînd spre patrie, 
aeroportul din capitala 
’. Chineze, împodobit cu 
ielele de stat ale celor 
1 țări, mii de locuitori au

venit pentru a ura drum bun 
oaspeților români.

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu a fost condus de Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu Hui-tzo, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Ciao Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Li 
Cien, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Sie Huai- 
da, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru relații economice cu 
străinătatea, și de alte persoa
ne oficiale chineze.

socialiste
în conferința de presă ținută 

înainte de a părăsi Italia, cance
larul R. F. a Germaniei, Willv 
Brandt, a declarat că guvernul 
său intenționează să înceapă ne
gocieri, în cursul ternii acestui 
an, în vederea încheierii unui 
tratat pentru normalizarea rela
țiilor cu Cehoslovacia. El a 
menționat, de asonenea, că in
tenționează să viziteze Varșovia. 
In zilele de 6—8 decembrie ax, 
pentru a semna Tratatul mcheîar 
de curind cu Polonia. în același 
timp, cancelarul federal și-a ex
primat speranța câ se va putea 
stabili în curiad 
se pot discuta in
Republica Democrată Germană.

ilhr Brandt g subliniat că, la 
27 noiembrie. va avea loc la 
Berlin o intihiire între secreta
rul de stat la Cancelaria federa
lă a RFG, Eg on Rahr și Mi
chael KrhL secretar de stat ne 
lingă Consiliul de Miniștri al 
RD.G. .

Escală la
lOSCOVA 26. — Corespon- 
Lul Agerpres, Laurențiu Duță, 
[smite: Tovarășul Gheorghe 
|ulescu, membru al Comitetu- 
Executiv, al Prezidiului Per
cent al C.C. al P.C.R., vice- 
țedinte al Consiliului de Mi
ri al Republicii Socialiste Ro- 
(îia, și persoanele care îl în- 
isc, care au făcut o vizită de 
■tenie în Republica Democra- 
Zietnam și în Republica Popu- 

Chineză, au sosit la Mosco-

Moscova
va, la 26 noiembrie, în drum spre 
București.

Pe aeroportul Seremetievo, to
varășul Gheorghe Rădulescu a 
fost salutat de M. A. Lesedko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. V. Fa
ddeev, secretar al CA.E.R., func
ționari superiori din MAE. al 
U.R.S.S. și alte persoane oficiale.

în aceeași zi, delegația a ple
cat spre patrie.

►MITETUL PENTRU PROBLEME COLONIALE 
TERITORIILOR NEAUTONOME AL ADUNĂRII 

GENERALE A O.N.U.

Reprezentantul român 
i condamnat agresiunea 

împotriva
■Comitetul pentru probleme co- 
■îiale și teritoriilor neautonome 

Adunării Generale iși conti- 
Hă dezbaterile asupra unor pro- 
■eme privind imixtiunea milita- 
■, economică, financiară și poli- 
■-ă a diverselor puteri coloniale
■ a monopolurilor imperialiste 
I țările care nu și-au dobîndit 
■dependența.
■ Exprimînd poziția față de pro- 
■emele aflate în dezbaterea Co- 
■itetului, reprezentantul țării 
■lastre a subliniat că România 
■țelege să acorde tot sprijinul 
■u recomandărilor din progra
mul de acțiune pentru lichidarea 
Bilonialismului, adoptat de se- 
Bunea jubiliară a O.N.U., ca și 
licărei alte măsuri luate în ca
tul Națiunilor Unite și care ar 
Butea accelera eliminarea totală 
I colonialismului. Aceasta nu 
■ste decît un corolar al atitudi
nii consecvente a poporului și 
■uvernului român, de deplină 
lolidaritate cu cauza popoarelor 
Isuprite, de condamnare fer- 
liă a colonialismului și neocolo- 
lialismului, ca și a oricărei for
me sau practici de dominație 
Itrăină și de nesocotire a aspira- 
liilor naționale fundamentale ale 
popoarelor.
I Referindu-se la recenta agre
siune împotriva Guineei, vorbito- 
kil a declarat că guvernul și po- 
borul român condamnă energic 
acest act al cercuril<5T~imperia- 
liste și al forțelor reacționare.

Evenimentele din Guineea 
constituie un exemplu de viola
re flagrantă a Cartei Națiunilor 
Unite și a tuturor normelor ce 
trebuie să guverneze relațiile 
temaționale.

Delegația română ține să
prime simpatia și solidaritatea 
poporului român cu lupta justă

in-

ex-

La „Aeroflot" 
și „Inturist" 

din New York a 
explodat o bombă
• PROTESTUL AMBASADEI 

U.R.S.S. LA WASHINGTON.
• UN ACT CARE DĂUNEAZĂ 

INTERESELOR S.U.A.
în dimineața zilei de 25 noiem- 

brie. Ia sediile reprezentanțelor 
--rice ..Aeroflot" și „Inturist" 

c_-, Xew York a explodat o born
ei transmite agenția TASS. Ex- 
T • rrr a pricinuit daune materia
le rări a provoca victime ome- 
■eștL Ambasada U.R.S.S. la 

_■ a. protestat cu hotă- 
rre re lingă Departamentul de 
Sezt al S.UA.

Purtătorul de cuvînt al Depar- 
(■■eatnlui de Stat. John King, a 
ceciirat într-o conferință de pre- 
■ă că guvernul S.U.A. condamnă 
ca ■ ■ •-■*re asemenea acte ires
ponsabile de violență și le consi
deră dăunătoare pentru interese
le Statelor Unite.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i București. Piața „SeTnteil*

Notă a guvernului Finlandei 
in legătură cu pregătirea 

conferinței general-europene 
pentru securitate

HELSINKI. — Primul mi
nistru finlandez, Ahti Karja- 
lainen, a ținut miercuri seara 
o conferință de presă. în tim
pul căreia a fost difuzată o 
notă a guvernului Finlandei în 
legătură cu pregătirea confe
rinței general-europene pentru 
securitate. în notă se mențio
nează. printre altele, că guver
nele statelor europene au a- 
doptat în principiu o poziție 
pozitivă față de propunerile a- 
vansate de Finlanda în Memo
randumul său din 5 mai 1969 
cu privire Ia securitatea eu
ropeană.

Guvernul finlandez, se spu
ne în notă, consideră că in 
prezent ..există o bază politică 
de la care s-ar putea pleca, e- 
ventual. in organizarea confe
rinței europene pentru secu
ritate. dar că trebuie de acum 
ina-hte să ne străduim să gă
sim un teren de înțelegere in 
ce privește acțiunea comună 
pe care trebuie să o intreprin-

Vizita delegației

dă guvernele pentru întărirea 
securității în Europa". In con
tinuare, se arată că schimbul 
de opinii privind preconizata 
reuniune a atins un asemenea 
stadiu incit este posibil și ar 
fi util ca statele interesate să 
împuternicească pe reprezen
tanții lor acreditați la Hel
sinki, sau pe alți demnitari să 
desfășoare consultări cu Mi
nisterul de Externe al Finlan
dei asupra organizării confe
rinței general-europene pentru 
securitate.

„Scopul acestor consultări, 
se spune în declarație, ar fi 
intensificarea schimburilor de 
informații importante, fără ca 
acest lucru să angajeze defini
tiv părțile interesate. Partici
parea la aceste consultări nu 
ar prejudicia, într-adevăr, cu 
nimic hotărirea finală în ce 
privește organizarea confe
rinței". Ele, adaugă nota, ar 
permite guvernelor să obțină 
informații necesare să studie
ze eventualele poziții asupra 
posibilităților de convocare a 
reuniunii.

Neta, cupă cum a declarat 
primul ministru finlandez, a 
fost remisă tuturor guvernelor 
cărora Ie-a fost înmînat și 
Memorandumul finlandez din 
luna mai 1969.

★
Guvernul britanic a primit 

cu interes noua propunere a 
Finlandei privind crearea la 
Helsinki a unui centru de pre
gătire a preconizatei conferin
țe eurppene pentru securitate, 
transmite agenția France 
Presse. citind surse autorizate. 
La Whitehall, relevă France 
Presse. se consideră că „pro
punerea finlandeză merită să 
fie sr-diată cu foarte mare a-

a poporului guineez pentru res
pingerea invadatorilor și să-și a- 
firme convingerea că această 
luptă va triumfa.

Guineei

ceaei,
nu vom 

nestemate- 
a centrului

La ora ae 
amenajat de către elevii 

nai Emst Thăk

ERFURTUL INDUSTRIAL
De peste zece secole 

Erfurtul iși primește ca 
ospitalitate vizitatorii a- 
trași de tradiția și frumu
sețea dnei culturi sedi
mentată și a unei arte 
populare apreciată pentru 
originalitatea 
turingiană. In aceste în
semnări, insă, 
insista asupra 
lor orașului, 
medieval cu foarte multe 
clădiri sacrale din secole
le XII și XIV, a prețioa
selor comori de artă con
servate in Dom sau cu 
casele patricienilor răma
se intacte din perioada 
gotică și din cea a Re
nașterii, după cum nu vom 
insista asupra expoziției 
horticole internaționale 
întinsă pe nu mai pu
țin de o sută de hectare. 
Nu, pentru că Erfurtul 
industrial ne-a dat posi
bilitatea intilnirii cu unul 
dintre cele mai aprecia
te școli de pregătire a ca
drelor de muncitori din 
intreaga țară. De fapt, un 
mic orășel ale cărui con
strucții. aproape treizeci 
la număr, cuprind labo
ratoare, săli de cursuri, 
diverse ateliere și hale de 
montaj. Circa o mie de 
elevi, absolvenți ai școli
lor generale politehnice 
deprind aici tainele me
seriilor industriei de pro-

Atit pealra elevii- 
dl si peatra îndrumători. 
Timpul relativ scurt de 
pregătire, necesitatea de 
a țipe pasai ta însăși rea 
meieriei ea cerințele ce 
sporesc de la o lună la 
alta, impun seriozitate, o 
activitate susținută, fi
rește de Ia individ Ia 
individ diferențiată. Nici 
un rabat făcut indiscipli
nei. comodității. „Selecția 
se face aici — ne spune 
tovarășul Horst Scheit. 
șeful secției pentru pre
gătirea practică a uceni- 
dlor —, pentru câ pro
ducția, cu ritmul său in
tens, așteaptă lucrători 
formați, desăvîrșiți, nu 
oameni care să aibă doar 
idee despre o meserie sau 
alta".

I-am căutat pe tineri în 
laboratoare, în ateliere..

l-am intilnit. gravi, res
ponsabili. participial la 
dezbaterile teoretice, e- 
fectuind experiențe, exe- 
cutind piesele repartizate 
pentru ziua aceea. Opt
zeci de strunguri, cinci
sprezece ra boteze și tot 
atitea aparate de sudură 
erau in funcțiune. Aproa
pe o mie de ucenici și 
cincizeci de 
erau intens.

In același timp, aproa
pe trei mii
— aceasta este cifra me
die — comunicată oficial 
pentru începutul de iar-

pedagogi lu-

de vizitatori

I

i șccicr profesio- 
Eriurt

GH. reCIOKU

scurt
• PRIMUL MINISTRU isra- 

elian, Golda Meir, a declarat 
că, deși condițiile formulate de 
guvernul său nu au fost înde
plinite, Israelul va participa, 
probabil, din nou, la convorbi
rile Jarring.

Este pentru prima dată, re
marcă observatorii politici, cind 
o oficialitate israeliană se referă 
la participarea Israelului la con
vorbirile Jarring, fără a o 
condiționa.

PREȘEDINTELE R.F. A GER
MANIEI A PRIMIT O DELE
GAȚIE A STUDENȚILOR 

POLONEZI
• AGENȚIA P.A.P. infor

mează din Bonn că președin
tele R.F. a Germaniei, Gustav 
Heinemann, a primit la 25 
noiembrie o delegație a stu
denților din R.P. Polonă. De
legata poloneză l-a informat 
pe președintele R.F.G. despre 
pregătirile în vederea reali
zării unui schimb de expe
riență între organizațiile de 
studenți din cele două țări, 
precum și despre atitudinea 
studenților din Polonia față 
de parafarea tratatului cu 
privire la bazele normalizării 
relațiilor dintre R.P. Polonă 
și R.F. a Germaniei.

întrevedere 
Nikolai Podgornii- 

Ludvik Svoboda
Ludvik Svoboda, președintele 

R. S. Cehoslovace, a avut joi o 
întrevedere la Hradul din Praga 
cu Nikolai Podgomîi, președinte
le Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, care a 
sosit la Praga cu prilejul celei 
de-a 75-a aniversări a președinte
lui Svoboda, anunță agențiile 
C.T.K. și TASS. In timpul între
vederii, Ludvik Svoboda și Niko
lai Podgomîi au făcut un schimb 
de păreri în probleme de interes 
comun, au dezbătut chestiuni le
gate de dezvoltarea în continua
re a colaborării dintre Cehoslova
cia și Uniunea Sovietică, de pers
pectivele consolidării relațiilor 
cehoslovaco-sovietice.

• 9 NOI CAZURI de holeră 
s-au semnalat în cursul zilei de 
miercuri la Gaza, unde epide
mia a izbucnit in urmă cu 10 
zile. Pînă în prezent au fost 
înregistrate în această zonă 80 
de cazuri.

Doi ani nefavorabili agriculturii 
.nationale a R.P. Polone 

si II. II. Germane a

După cum relatează agenția 
P.A.P., in cuvîntarea rostită la 
Congresul al V-Iea al cooperati
velor agricole de producție din 
Polonia, M. Jagelski, membru 
supleant al Biroului Politic ai 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a arătat că cei doi 
ani precedenți au fost foarte ne
favorabili agriculturii naționale.

Ca urmare a secetei din anul 
trecut, producția globală în a- 
gricultură s-a redus cu mai bine 
de 10 la sută în anul în curs ; 
efectivul de animale cornute 
mari s-a redus cu 210 000. adică

PREMIERUL FRANȚEI 
Sl-A ÎNCEPUT VIZITA 

ÎN R. P. POLONA
• JOI, a sosit la Varșovia, în

tr-o vizită oficială de trei zile, 
la invitația lui Jozef Cyrar.kie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, premie
rul Franței, Jacques Chaban- 
Delmas, însoțit de ministrul de 
externe, Maurice Schumann. In 
aceeași zi, au început convor
birile oficiale între premierii 
celor două țări. Tot Joi, Jacques 
Chaban-Delmas a fost primit de 
Marian Spychalski. președintele 
Consiliului de Stat al R.P.Polone

cu 1.9 la sută, la porcine — cu 
maj bine de 900000, adică cu 6.3 
la sută ; ca urmare, a scăzut 
producția de carne de porc și de 
vită.

In ultimii ani, a arătat vorbi
torul, s-a realizat o reducere a 
importului costisitor de cereale 
și nutrețuri, dar pe viitor sin- 
tem constrînși să importăm ce
reale. De aceea, problema ce
realelor rămine problema cheie 
a agriculturii poloneze, a subli
niat M. Jagelski.

★
Condițiile climaterice anorma

le din anii 1969 și 1970 au avut 
o influență nefavorabilă asupra 
agriculturii Republicii Democra
te Germane, scrie ziarul „Neues 
Deutschland" de miercuri. în 
majoritatea regiunilor țării nu 
au existat condiții bune pentru 
dezvoltarea plantelor de cultu
ră. Ziarul precizează că, în ul
timii doi ani. iernile au fost 
deosebit de lungi, în timpul pri
măverii au căzut precipitații ex
trem de mari, iar vara a fost ca
racterizată de perioade îndelun
gate de secetă. în acest an. în- 
tîrzierea perioadei de vegetație 
a afeotat domeniul creșterii a- 
nimalelor, iar vara extrem de 
uscată a anului trecut a îngreu
nat sau chiar a făcut imposibilă 
strîngerea rezervelor de furaje.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
PAUL NICULESCU-MIZIL

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, al comuniștilor și al în
tregului popor român, delega
ția noastră adresează un cald 
salut și un mesaj de prietenie 
frățească participanților la cel 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din Republi
ca Populară Ungară.

Urmărind cu deosebit interes 
activitatea desfășurată de Par
tidul Muncitoresc Socialist Un
gar în conducerea operei de 
făurire a socialismului, comu
niștii, oamenii muncii din Ro
mânia dau o înaltă prețuire 
marilor realizări obținute de 
clasa muncitoare. țărănime, 
intelectualitate, de poporul un
gar — vecin și prieten — in 
dezvoltarea industriei și agri
culturii socialiste, în înflorirea 
științei, artei și culturii, în ri
dicarea nivelului său de trai 
material și spiritual, în conso
lidarea orinduirii sociale și de 
stat a Republicii Populare Un
gare și vă felicităm din toată 
inima pentru aceste remarcabi
le realizări.

Asistăm la dezbaterea, în a- 
cest înalt for al partidului, a 
unor noi proiecte și perspecti
ve legate de dezvoltarea și 
modernizarea economiei națio
nale, perfecționarea, in conti
nuare, a organizării și conduce
rii activității economice și de 
stat, a întregii vieți sociale.

Vă urăm, stimați tovarăși, 
succes deplin în înfăptuirea a. 
cestui program, noi realizări pe 
drumul socialismului, al bună
stării și fericirii poporului un
gar.

Sintem bucuroși să relevăm, 
eu acest prilej, că intre Parti
dul Comunist Român ți Parti
dul Muncitoresc Socialist Un
gar. între popoarele român și 
ungar s-au statornicit și se dez
voltă continuu, pe planuri mul
tiple. relații de strînsă priete
nie și colaborare, per.tru care 
au militat de-a lungul vremu
rilor cei mai luminați și clar
văzători reprezentanți ai celor 
două națiuni. Aceste relații au 
astăzi un conținut superior și 
un fundament durabil, de ne
clintit, în orinduirea socialistă 
ne care o făuresc popoarele 
noastre, în ideologia marxist- 
leninistă. In sentimentele de 
respect, stimă și ajutor reci
proc de care sintem animați.

Dezvoltarea dinamică a eco
nomiilor naționale, experiența 
acumulată în construirea socia- 
liscr.ului creează noi posibilități 
3 perspective pentru colabora
rea aroltilaterală româno-unga- 
ră. Telurile ce unesc intre ele 
nopoarele noastre, cauza prie
teniei intre România, și Unga
ria. cer partidelor noastre, ca 
nartine ce r-vemămînt, să fo
losească deplin aceste premise, 
să facă tocii pentru Urgisea 
Jecărzrijor de pr.erenie intema- 

| ii i»lini 3 coUboeare rodnică 
| inrre RepuoJiSa Sociahstă Ro- 
| — J-i» și Republica Populară 
| Ungară. In ceea ce □ privește. 
| perâdul nostru v> acționa cu 
| nerseverență in acest nobil 
I «oop-
I Tovarăși.

îmi este plăcut să informez 
I Congresul dumneavoastră că o- 
| pera de construire a socialis- 
I mului In care este angajat cu 
I toate fcchele sale, poporul ro- 
I mân. sub conducerea Partidu- 
I tui său comunist, se Infăptuieș- 
I te cu succes. România înfăți- 
I findu-se astăzi Ca o țară cu o 
I economie in plin proces dedez- 
I vpltare. in care știința și cul- 
I tura se manifestă tot mai activ 
I ca factori ai progresului eco- 
I nomic și social, în care se 
I creează posibilități mereu mai 
I bune de trai pentru întreaga 
I populație.
I în pofida greutăților și în- 
I cercărilor neobișnuite determi

nate de Inundațiile catastrofa
le din primăvara acestui an, 
datorită eroismului și abnega
ției de care a dat dovadă în
tregul rxjstru popor, planul cin
cinal pe anii 1966—1970 se în
cheie cu un bilanț rodnic, în 
multe domenii cu realizări su
perioare indicilor stabiliți de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului.

In prezent, poporul nostru se 
pregătește să treacă, sub sem
nul muncii însuflețite închinate 
aniversării a 50 de ani de Ia 
crearea Partidului Comunist 
Român, la realizarea noului 
plan de cinci ani, a vastului 
program adoptat de Congresul 
al X-lea al partidului în vede
rea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia.

In ansamblul construcției so
cialiste, am acordat și acordăm 
o deosebită atenție perfecționă
rii relațiilor sociale și conduce
rii societății, promovării largi 
a democrației socialiste în toa
te domeniile vieții sociale, în
făptuirii consecvente a princi
piilor echității și dreptății so
ciale, văzînd în toate acestea 
un puternic factor de stimula
re a energiei și capacităților 
creatoare ale poporului, de în
florire a națiunii socialiste și 
afirmare a personalității uma
ne, o condiție primordială a 
întăririi unității și coeziunii so
cietății noastre socialiste.

Partidul Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste 
România situează în mod ferm 
și neabătut în centrul politicii 
lor externe prietenia, colabora
rea și alianța frățească cu toa
te țările socialiste. România 
dezvoltă colaborarea și coope
rarea cu țările membre ale 
C.A.E.R., ale Tratatului de la 
Varșovia, lărgește relațiile de 
colaborare multilaterală cu ce
lelalte țări socialiste. Acțio
năm statornic în această direc
ție, pornind de la convingerea 
că marea forță a relațiilor de 
colaborare frățească dintre ță
rile socialiste stă în faptul că 
ele sînt chemate să asigure a- 
firmarea și înflorirea fiecărei 
țări și națiuni socialiste, libere 
și independente și, pe această 
bază, creșterea forței socialis
mului în ansamblu și a influen
ței pe care o exercită acesta 
în lumea contemporană.

în același timp, pornind de 
la realitățile epocii noastre, de 
la răspunderea fiecărei țări 
pentru soarta păcii mondiale, 
România dezvoltă relațiile sale 
cu toate țările, fără deosebire 
de orinduire socială și politică. 
A acționa în spiritul coexisten
ței pașnice, a manifesta o lar
gă inițiativă în vederea lărgi
rii contactelor și cooperării in
ternaționale, a folosi toate po
sibilitățile pentru soluționarea 
problemelor internaționale pe 
cale pașnică, conform interese
lor vjtaie ale popoarelor și nor
melor de drept internațional, 
este o datorie a fiecărei țări so
cialiste. atit față de propriul 
său popor, cit și față de cauza 
socialismului și păcii. La teme, 
lia legăturilor sale cu toate sta
tele, România așează principii
le egalității în drepturi, res
pectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc — baza sigură 
pentru realizarea unei colabo
rări rodnice între națiuni, a în
lăturării surselor de încordare, 
a instaurării unei păci durabile 
în lume.

Ca țară socialistă, România 
ia parte activă la lupta împo
triva politicii imperialiste de 
dominație și agresiune, dictat 
și opresiune, împotriva orică
ror forme de asuprire colonia
lă și neocolonială. Ea susține cu 
fermitate dreptul imprescripti
bil al fiecărui popor de a-șl 
hotărî singur soarta, sprijină 
lupta popoarelor pentru cuceri

rea și apărarea independenței 
naționale, pentru dezvoltarea e. 
conomică și politică de sine stă
tătoare, văzînd în aceasta o 
componentă de seamă a luptei 
generale împotriva imperialis
mului, pentru progres social și 
pace. In acest spirit, țara noa
stră, condamnînd agresiunea 
imperialistă împotriva popoare
lor Indochinei și manifestîn- 
du.și solidaritatea cu lupta 
dreaptă a acestor popoare, mi
litează pentru încetarea războ
iului din Vietnam, retragerea 
trupelor S.U.A. din Vietnam, 
din întreaga Peninsulă Indoclli- 
nezâ, pentru respectarea drep
tului sacru al popoarelor viet
namez, laoțian și cambodgian 
de a decide singure asupra pro
priului destin, fără nici un a- 
mestec din afară. De asemenea, 
ne pronunțăm consecvent pen
tru soluționarea pe cale pașni
că a conflictului din Orientul 
Apropiat, pe baza Rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, pentru retrage
rea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, asigu
rarea independenței și integri
tății teritoriale a tuturor state
lor din această zonă, precum 
și pentru soluționarea proble
mei populației palestiniene in 
conformitate cu năzuințele sa
le naționale.

România acționează consec
vent pentru realizarea unui sis
tem eficient de securitate eu
ropeană, pentru convocarea 
Conferinței general-europene, 
și aduce o contribuție activă la 
procesul de destindere și lăr
gire a contactelor politice și a 
cooperării pe continentul nos
tru. în această ordine de idei, 
subliniem însemnătatea pentru 
normalizarea relațiilor inter- 
europene a semnării Tratatu
lui sovieto-vest-german, a para
fării recente a Tratatului polo
no—vest-german, a convorbiri
lor și negocierilor dintre R.D.G. 
și R. F. a Germaniei, precum și 
dintre alte țări. Ne pronunțăm 
pentru înfăptuirea unor măsuri 
practice de dezarmare și, în pri
mul rînd, de dezarmare nuclea
ră, pentru desființarea blocurilor 
militare, reducerea șl lichida
rea oricăror surse de încordare 
politică și militară, pentru crea
rea unui climat de încredere și 
apropiere între popoare.

Credincios tradițiilor sale 
profund internaționaliste, Par
tidul Comunist Român dezvoită 
activ legăturile de solidaritate 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, militează neabă
tut pentru restabilirea unității 
și coeziunii țărilor socialiste, a 
mișcării noastre comuniste, pe 
baza a ceea ce ne unește și 
este fundamental, pentru uni
rea intr-un front comun a u- 
riașelor forțe democratice, pro
gresiste, antiimperialiste ale e- 
pocii noastre.

în încheiere, stimați tova
răși, doresc să exprim, încă o 
dată, succes deplin lucrărilor 
Congresului dumneavoastră și 
urarea de a înfăptui hotănriie 
ce le veți lua, pentru înflorirea 
continuă a Ungariei socialiste, 
pentru prosperitatea poporului 
ungar și întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului și 
păcii.

Trăiască Partidul Muncito
resc Socialist Ungar !

Trăiască prietenia frățească 
și colaborarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, din
tre poporul român și poporul 
ungar I

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste !

Deznodămintul in contro
versata chestiune a aderării 
ADgliei la Piața comună, va 
fi decis, pare-se, nu la Bru
xelles (sau, mai exact spus, 
nu atit la Bruxelles) ci la 
palatul Westminster, în par
lamentul britanic.

Ultimul sondaj de opinie, 
efectuat Ia începutul lui no
iembrie de National Opinion 
Polls, relevă că 61 la sută din 
britanici sînt „ferm opuși" 
intrării Angliei în C.E.E. și 
numai 24 la sută sînt de 
acord cu aderarea. Intr-o a- 
semenea ambiantă, s-a făcut 
remarcată intensificarea ac
tivității partizanilor unui re
ferendum care ar chema 
populația Marii Britanii să 
se pronunțe direct asupra 
intrării țării lor in Piața

decizia cu privire la aderarea 
britanică trebuie să revină 
numai parlamentului.

Există, insă, de pe acum, 
indicii pregnante că bătălia 
care se va da in parlament 
(in ipoteza destul de palpa
bilă, a evitării referendumu
lui) va fi una din cele mai 
violente din cite a cunoscut 
v reodată palatul Westminster. 
Observatorii politici avizați 
din capitala britanică apre
ciază că in tabăra laburistă 
circa 120 de deputați ar vota 
împotriva intrării Angliei in 
C.E.E., in cazul in care lide
rii partidului le-ar lăsa liber
tatea de decizie. Există multe 
îndoieli că Harold Wilson 
iși va menține pină la ca
păt poziția favorabilă fată 
de aderarea la C.E.E. ; se

care ei știu bine că nu vor 
fi niciodată oferite de „cei 
șase". în sfirșit, un așa-nu- 
mit grup „anti-europeist“ 
format din 25 de membri 
conservatori ai Camerei Co
munelor, in frunte cu fostul 
ministru Darek Walter Smith, 
duce o campanie viguroasă 
împotriva aderării la Piața 
comună. Potrivit calculelor 
lui TIMES, adversarii intră
rii in C.E.E. in sinul grupu
lui parlamentar conservator 
numără 45 de „ireductibili" 
și 35 de „indispuși“ care ar 
vota in favoarea aderării 
numai dacă ar fi forfati prin 
măsuri disciplinare.

Desigur, este prematur să 
se aprecieze raportul exact 
de forțe pe plan parlamen
tar in controversata chestiu-

ANGLIA: „Bătălia aderării 4
comună. Rindurile promoto
rilor proeminenți ai unui a- 
semenea referendum s-au 
mărit săptămina trecută cu 
un nou aderent : fostul mi
nistru al tehnologiei in ca
binetul laburist, Wedgwood 
Benn. D-I Benn s-a alăturat 
campaniei împotriva aderă
rii la C.E.E., afirmind că in
trarea in Piafa comună ar 
avea „consecințe negative in 
economia britanică și in li
bertatea de acțiune politică'* 
a Londrei, apreciind că „o a- 
semenca hotărîre gravă nu 
poate fi luată cu o majori
tate de cîteva voturi în Ca
mera Comunelor". El s-a 
îndepărtat astfel (asemenea 
altor influenfi fruntași la
buriști și conservatori) de po
ziția oficială a fostului pre
mier Wilson și a actualului 
premier Heath, care susțin că

presupune, mai degrabă, că 
ci va fi tentat să creeze di
ficultăți actualului premier 
conservator, Heath, adept 
fervent al aderării. Intr-o a- 
semenea eventualitate, pare 
probabil că numai 30—35 de 
deputati laburiști vor urma 
opțiunile „pro C.E.E." ale 
fostului ministru laburist de 
finanțe, Roy Jenkins.

Si in tabăra conservatori
lor opțiunile sint împărțite. 
Grupul conservator „de vîrf" 
pro-C.E.E„ numără actual
mente potrivit clasificării 
comentatorilor parlamentari 
britanici, 90 de membri ai 
Camerei Comunelor și opt 
miniștri din cabinetul Heath. 
21 de deputați conservatori 
formează așa-numitul „club 
inter-grupări" care cer pen
tru aderarea Londrei la Piața 
comună, „garanții" despre

ne a aderării Britaniei la 
C.E.E. Este, insă, de pe acum 
sigur că bătălia de la West
minster nu va fi mai puțin 
dură decît negocierile de la 
Bruxelles.

Deocamdată, „angajatii" 
din cele două tabere desfă
șoară o campanie propagan
distică mereu mai intensă in 
țară. Ziariștii britanici, de o- 
bicei bine informați, afirmă 
că promotorii intrării An
gliei in Piața comună dispun 
de fonduri pentru propagan
dă de cîteva zeci de ori mai 
mari decit adversarii aderă
rii. Judecind insă, după da
tele ultimului sondaj al lui 
National Opinion Polls, rezul
tatele campaniei propagandis
tice în jurul aderării, sînt in
vers proporționale cu mări
mea fondurilor cheltuite...
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