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Să cultivăm dialogul
viu și argumentat

• •cu tinerii
Convorbire cu profesor univ. dr.

CONSTANTIN BORGEANU
— Științele sociale, perfecțio

narea predării lor se păstrează 
constant, — în atenția factori
lor educaționali, a învățămîntu- 
lui nostru de toate gradele și 
profilurile ca unul dintre mij-

toacele de educație socialistă a 
tineretului. In concepția noastră 
deci, ele depășesc terenul di
dactic, „pur” si devin conco
mitent. o modalitate de instrn- 
ire și educare.

[^ÎNSEMNĂRI

Citeam de curlnd că un 
institut din nordul țării a 
celebrat in stil propriu ab
solvirea primei promoții de 
subingineri din scurta sa 
existență : organizarea ex
poziției cu cele mai reușite —- ... ti_ 

oră
au 
in- 
ex- 

a provocat 
așa

proiecte de diplomă ale 
norilor aflați la această 
deja Ia posturile unde 
fost repartizați. Veți fi 
țeles, desigur că nu atit 
poziția în sine 
interesul vizitatorilor,

PASUL
BAREM
ceva se organizează pe a- 
locuri curent, tradiția ne- 
fiind lipsită de valoare, cit 
partea de insolit a acesteia 
— cele cîteva lucrări de di
plomă recunoscute ca inven
ții și preluate spre aplicare.

Bucuria este mare să vezi 
cum realitatea sfidează su
pozițiile fundate pe nisip, 
cum că studentul nu-și poa
te îngădui altceva decit un 
conglomerat de lucrări fără 
obiect, să-și probeze price
perea și competența prin e- 
xerciții mai mult sau mai 
puțin adiacente orînduirii 
palpabile, în afara oricărui 
coeficient de aplicabilitate. 
Lucrul acesta mă duce cu 
gindul la o întîmplare deloc 
plăcută din anii studenției 
mele, cînd cineva aflat în 
prag de absolvire ținuse 
morțiș să preia spre rezol
vare o anumită temă de 
proiectare. I s-a rezolvat 
favorabil dorința, nimeni 
neavînd nimid împotrivă 
dacă el sau altcineva se va 
ocupa de chestiunea în cau
ză. Normal, misterul s-a 
descifrat ceva mai tîrziu

— Acest lucru se reaLrea- 
ză și cerința este de a se reali
za tot mai bir.e. Profesorul de 
științe sociale, ca de altfel < ce’, 
ce predă alte dîsciolir.e. r.u mai 
este un „tehnician* a; d:-r--._- 
lui său. deci nu mai face c u: - 
ticâ „pură*, nu instruiește doar, 
ci — intrinsec acestui proces 
— educă, formează gtndirea si 
caracterul elevilor săi. îr.ucacv 
structură economică și socială 
a socialismului, limitarea spon
taneității. creșterea continuă a 
rolului factorului conștier.'„ î 
Întreaga activitate socială și de 
producție presupun Intr-c mă
sură din ce tn ce mii m 
înaltă conștiință socialista 
noașterea țelurilor mai 
piate si mai deoărtaie pe 
si le formulează societatea, 
legene a realităților «î te-ț 
lor din lumea de azt Pro'olemeie 
de conștiință, de educație si e- 
tică nu sint exterioare probăe- 
melor legate de realizarea obi
ectivelor economise și soriale. 
Să luăm de exemplu, relaț;:.? de 
producție socialiste care deter
min^ dubla calitate a oamezuor 
muncii de producător! ș: de pro
prietari a: mijloacelor de pro
ducție : voen releva mai ir. ui - z 
această calitate este tm fapt o- 
biectiv si este consacrat* ztzz 
legile țârii Ce rol rerine iosi 
educației De a ctntrtb -t ta a- 
cest caracter dubiu să fie fsțe- 
les. cu adevărat prin canoașta- 
rea resorturilor societății socia
liste și să se evidențieze cit mac 
eficient și mai responsabil 
in activitatea ae producție si 
socială a cameniîor. Vn inginer, 
de exemplu, este chemat să coc- 
tribuie nu numai la buna desfă
șurare a procesul-: tehnic in 
întreprindere, ci și să dea do
vadă de inițiativă s: creați-, eta
te in rezolvarea pcoblemel ar 
complexe ale acesteia, sa con
tribuie deci la perfecțiocarea 
relațiilor sociale, a relatnJor 
dintre oameni. De aceea. ; n- 
ceptul de educație socialistă de
finit la Congresul al X-lea pre
supune îmbinarea formației pro
fesionale cu formația :dec.ocxă. 
în acest sens, se exprimă nece
sitatea ca învățămintui să per-

NEAGU UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)

Comitetului Executiv
al C.C. al P.C.R

In ziua de 6 noiembrie 1972 a avut loc se- 
d<Mo Comitetuit» Exccwtrx al CC. ai P.C.R., 
p-ez datc de tororasui Nicolae Ceausescu, 
secretar general ai Partidului Comunist Ro
man.

Au portcipot, ca inmtcti, miniștri și condu
cători ai unor msbtutii centrale.

Pentru aplicarea m viață a botăririlor Con
ferințe- Naționale, Comitetul Executiv ai C.C. 
ol P.C.R. a eratunct și aprobat propunerile 
privind organizarea p funcționarea Consiliu
lui pentru problemele aprovizionării și prestă
rii de servicii către populație, ca organ co
lectiv chemat să asigure coordonarea și în
drumarea unitară o activității organelor și 
organizațiilor economice, care, potrivit legii, 
au obligația de a mfăptui politica partidului 
si statului m domeniul producției ți desfa
cerii mărfurilor de consum pentru populație. 
Comitetul Executiv a stabilit ca noul organ

sâ urmărească realizarea integrală de către 
ministere și celelalte organe centrale pro
ducătoare a fondului de mărfuri de bună ca
litate si in structura corespunzătoare cererii 
populației, dezvoltarea coordonată a bazei 
tehmco-materiale a comerțului și unităților 
prestatoare de servicii, urmărirea aplicării în 
bune condiții c tuturor măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statului in vederea 
bune: aprovizionări și serviri a populației.

Comitetul Executiv a analizat propunerile 
cu privire la organizarea invățămintului seral 
de subingineri și a hotârit ca încă din acest 
an să se treacă la extinderea în mai multe 
unități industriale a acestei forme de pre
gătire a cadrelor.

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv a 
examinat ți soluționat, de asemenea, o serie 
de probleme ale activității curele.

>
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Exvti rutele gesturi umane 
rmbr fundamental ima- 

derpre un anume 
Stat gesturile care

VU7U1 JJ III J

SI-AU PROPUS

„X TIMP CE IOANLUI GAVRfl. STAVRU

PENTRU ACEEAȘI LUCRARE

la porțile

intră în istorie, devin imagine- 
simbol. devin arcul de triumf al 
unei națiuni. Afirm toate acestea 
pentru că am vizitat în această 
toamnă Sistemul hidroenergetic și 
de navigație rorfile de F.ier. 
Spectacolul, marele spectacol al 
șantierului a dispărut. Dar ve
deam undeva, în subteran, sub 
albia altădată sălbatică a Dună
rii. o muncă meticuloasă, o luptă 
surdă ți încrâncenată, încărcată ' 
de calm, o luptă pentru milioa
nele de Megawafi

Era o zi senină de toamnă, 
lua din săptăm'vpde -de pbraie 
care au umplut întreg pămîntul 
României de apă. Si munții, și 
cîmpiile, ți jivinile pădurilor 
erau un burete saturat pînă la 
refuz. Intr-o astfel de zi am vă
zut din nou marele complex 
hidroenergetic. Părea același 
bastion încărcat de energii in
calculabile. O realitate care de 
la început poate să domine orice 
intemperie naturală. O realitate 
care a ridicat pe trepte foarte 
înalte un județ întreg și un mu
nicipiu Drobeta Turnu Se
verin.

— Priviți acest grafic. îmi 
spune tovarășul Fusu Grigore, 
director adjunct la Direcția jude
țeană de statistică, el reprezintă 
dinamica creșterii economice a 
județului Mehedinți în ultimii 
ani. Prin darea în exploatare a 
sistemului de la Porțile de Fier 
ritmul a atins cifra de 37,9 la 
sută. Cea mai mare creștere eco
nomică din întreaga istorie a ju
dețului.

Intrarea în funcțiune a acestui 
colos al energiei a adus mutații 
esențiale în viața întregului ju- 

.jlet. dar, mai. ales in viața eco
nomică și socială a municipiului 
Drobeta Turnu Severin.

Născut cu mai bine de 1850 de 
ani în urmă, în mijlocul perioa
dei de romanizare a Daciei, 
Drobeta a parcurs în aceste se
cole spinoase zeci și sute de eve
nimente. A căpătat prestigiu și 
personalitate: politică, socială, 
economică. O personalitate urba
nistică născută și consolidată 'din

l-AU FOST DE AJUNS
DOAR DOUĂ CUȚITE.

CE PĂRERE

STRIMBĂU A CONSUMAT
NU MAI PUTIN DE ȘAPTE

AU UTECIȘTII
Interviu realizat de 
GEORGETA RLȚA

(Continuare în pag. a V.-a)
DESPRE RISIPA DE SCULE ?

SA DISCUTĂM DESPRE TWEREȚE, EDUCAȚI,

iu- 
pe

— Pe mine nimeni nu mă i 
bește 1 Eu de ce i-aș iubi 
ceilalți ?

— Chiar nu iubești pe i 
meni ? N-ai nici un prieten ?

— Nu. Bineînțeles. îti repet, 
de ce aș ține eu la ei dacă nici 
unul dintre ei nu ține la mine ? 
Sînt cel mai bun dintre ei. Am 
trei licențe, iar Marcu, spre e- 
xemplu, abia acum și-o ia pe 
prima, la fără frecvență. Sînt și 
foarte apreciat de conducere, 
doar mie, dintre toți, directo
rul îmi spune „dumneavoastră". 
Și, în fond, sînt șeful lor, au 
numai de învățat de la mine. 
Inclusiv in ce privește elegan
ța, buna cuviință. Păi, dragă 
tovarășe, băieții ăștia sint cam... 
(nu reproducem aici injuria !.

, într-adevăr. bărbatul din fața 
: mea era o mostră de eleganță
l_______________________

ni- Cochilia cu
intrare separată

desăvirșită. fiecare gest, fiecare 
vorbă indicau pe perfectul cu
noscător al bunelor maniere. Pă
rul ușor brumat, distincția ne
ostentativă cu care era imbrâ- 
cat. ținuta sigură, mindră. fă
ceau din el ceea ce se numește 
un bărbat bine. Și totuși omi 
acesta pe care il cunoscusem cu 
ani în urmă, în treacăt, ca stu
dent. se afla in biroul amicului 
meu. judecătorul, pentru a-i so
licita grăbirea unui proces de 
divorț, al propriului său proces

de divorț. în cele cctev* mira
te in care am ră—as stsor. 
mi-a explicat cam »-a cmnrisa 
că nu-1 iubește n:me*v -..ci 
măcar propria lui so’.e. tăreca. 
asa cum sugera discret. 1: ofe
rise pe tavă o situație, un mume, 
o perspectivă...

EI. jurisconsultul Ia an mare 
trust comercial, băiat cu apar
tament In centru ș: cu automo
bil eL un om excelent pregă
tit profesional, un bărbat

eTP

1

OVIDIL PĂUN

(Continuare în peg. a U-a)

Gurii Strav-a șî loan Strimbău 
colef. de muncă in același 

anefier — roți dințate — al U- 
-înfrățirea* din Oradea, 

.rsăo <>nt absolvenți ai școlii 
r - zf-'.onale, ambilor le-au fost 
"credu-.tate strunguri de mare 

productivitate. Ar fi de așteptat 
dea ca ei să muncească la fel,
- i o diferențele de randament 
să 5e minime.

— Mici nu se poate vorbi de 
iu ceva — infirmă supoziția 
-voastră tovarășul inginer Andrei 
Cocaină, tehnologul secției. în 
.-retne ce Gavzil Stravu reușește 
unâ de lună să realizeze și chiar 

<ă depășească normele de pro
ducție. utilizind un număr mi-
- im de scule. loan Strimbău. 
ue lingă faptul că de abia ține 
-asul cu ritmul fabricației, iro
sește S.D.V. peste consumul 
: ormaL Numai in juna octom- 
■ rie i-au fost necesare In loc 
de patru cuțite, cum prevede 
normativul, șapte.

— Ce să fac dacă se rup — se 
lamentează cei in cauză.

GH. GHIDRIGAN

(Continuare in peg. • Ill-»)

RAVEL PERFIL

(Continuate în pag. a V-a)

AU ECONOMISIT

A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN

festivă din

• Cateczivai I ABRICII 
DE CONFECȚII DIN 
CIXTEA DE ARGEȘ a rea- 
-zaz 3 MB confecții — par- 
drse. pijamale. mantale 
caaciscate — Este producția 
sapluneatară obținută din 
materiale economisite în pe
rioada care a trecut din a- 
cest an. Pe baza unui vast 
program de măsuri, vizind 
txpraâe rtarea anumitor ti
pări de confecții. îmbunătă
țirea activității sectoarelor 
de concepție și croit, co
lectivul acestei unități in
dustriale și-a propus ea. in 
cinstea aniversarii Republi
cii, să realizeze 90 000 con
fecții și tricotaje, din care 
aproape 50 la sută să 
produse din materiale 
nomisite.

valo- 
pre-

• Prin colectarea și 
rificarea capetelor de 
tort și șuvițe, a pieptănătu
rii si scamei, ÎNTREPRIN
DEREA INTEGRATA DE 
LINA DIN CONSTANȚA » 
realizat. în cele trei luni de 
cind a fost lansată această 
valoroasă inițiativă, aproa
pe 10 000 kg fire pieptănate 
și circa 5 000 kg fire cardate, 
din care s-au țesut 29 000 
metri diferite stofe fine și 
10 000 metri țesături carda- 
te. Colectivul întreprinderii 
s-a angajat ca, o dată cu 
încheierea acestui an, să ra
porteze realizarea unei eco
nomii suplimentare de 5 mi
lioane lei, obținută prin fo
losirea deșeurilor recupera-

Foc de artificii

CU PRILEJUL CELEI DE-A 55-A ANIVERSĂRI
OCTOMBRIE

La Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală, luni 
dupâ-amiazâ a avut loc adu
narea festivă organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R.. Uniunea Generală a 
Sindicatelor 
Consiliul 
Socialiste, 
al U.T.C.
A.R.L.V.S., cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări * 1 *—" " — 
Iuții Socialiste

La adunare

din România, 
Culturii și Educației 

Comitetul Central 
și Consiliul General

a Marii Revo- 
din Octombrie, 
au luat parte 

membri ai C.C. al P.C.R., vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, repre
zentanți ai organizațiilor ob
ștești. personalități ale vieții 
științifice și culturale, numeroși 
oameni ai muncii din întreprin
derile șl Instituțiile Capitalei.

Krau prezențl șefii unor mi-

siuni diplomatice acreditați Ia 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic, precum și 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto - române, 
care ne vizitează țara.

In prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii llie Ver- 
deț, membru al Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședintd1' al Consiliului de 
miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Emil Drâgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Petre Bla- 
jovici. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al

P.C.R., președintele. Comitetului 
■tie Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Ștefan An
drei, secretar ăl C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Necula, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general colonel Stelian Țîrcă, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, Nicolae Matei, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Paul Nagy, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., Sofia 
Pușcașu, vicepreședinte al. Con
siliului popular al municipiului

(Continuare în pag. a IV-a)
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învățămîntul 
profesional PROFESIA TA «PROFESIA TA

și de specialitate 
din județul Teleorman pregătește tinerii în

22 DE MESERII
Județ aflat în plină eferves

cență a industrializării, 'Teleor
manul cunoaște ritmuri noi și în 
ceea ce privește lărgirea gamei 
de meserii pentru care pot opta 
absolvenții școlii generale de 8 
sau 10 ani, din județ., sau din 
țară. Școlile profesionale și 
liceele de-specialitate oferă as
tăzi drumuri diversificate celor 
care încă nu și-au hotărît dru
mul într-o profesie. Un argu
ment este și proporția între li
ceele teoretice din județ față de 
cele de specialitate : 1 : 1,5.

— La Tur nu-'Măgurele — ne 
spune tovarășul Petrică Ivan, 
inspector șef la Inspectoratul 
școlar Teleorman — se oferă 
absolvenților școlii generale po
sibilitatea de a do’oîndi o spe
cializare în învățămînt : educa
toare, învățători, maistre. Dacă 
primele două profesiuni, sînt

X'

mai bine cunoscute, ultima este 
mai nouă, fiind de altfel, pe
piniera cadrelor care vor activa 
în școlile generale sau licee 
pentru îndrumarea muncii teh- 
nice-productive.

Școala beneficiază de un nou 
local, cu cămin și cantină. Tot 
Ia Turnu Măgurele se află și 
Liceul industrial de chimie, care 
pregătește muncitori cu înaltă 
calificare în specialitățile : teh
nologia chimică anorganică și 
utilaje pentru industria chimică, 
profesiuni de certă afirmare în 
economia județului. Liceul in
dustrial funcționează laolaltă 
cu școala profesională. La profe
sional, procesul de învățămînt 
este dirijat spre profesiunile o- 
perator chimist, lăcătuș pentru 
industria chimică și aparate de 
măsura .șl calcul. Existența ma
relui combinat chimic din Tr.

O scrisoare pe săptămînă
Mama lui A. F., din Galați, 

după ce ne-a vizitat, in vară, la 
redacție, contrariată că fiica nu 
i-a reușit la facultate ne scrie 
din nou. Tot despre fiică. „S-a 
izolat de prietene și colegi, nu 
vrea să vadă pe nimeni, ii e ru
șine că nu a devenit studentă. 
Ținea la asta, și eu la fel. Fata 
se crede acum un om ratat“.

Mai intii, să nu ne jucăm cu 
vorbe mari. La 19 ani, după ce a 
absolvit abia liceul, cind încă 
nici nu are convingerea că rostul 
vieții ei este psihologia — spe
cialitate la care a concurat — e 
prea mult, exagerat, să se etiche
teze om ratat. Poate că, tocmai 
incapacitatea de a rezista unui 
eșec, să fie un semn că nu pen
tru psihologie era chemată. Se 
pare, însă, că nu aceasta este

fost însă, alții mai buni, care au 
depășit-o ca medie. Doar știți și 
dv. că a concurat cu 12 candidați 
pe un loc. Concurtnd in aceste 
condiții și-a asumat o mare o- 
bligație ; să se claseze printre 
cei 50 care urmau să fie decla
rați reușiți. Și-a asumat și 
riscuri.

De ce scriem lucrurile acestea? 
Pentru că și părinții și pedagogii 
greșesc nepregătindu-i pe tineri, 
psihologic, pentru rigorile unui 
examen. Adică, să știe să ciștige, 
să lupte să reușească prin pre
gătire solidă, prin vocația pen
tru domeniul ales. Dar să știe 
să și piardă în fața altora 
mai buni. Să piardă nu rîzînd, 
nu indiferenți ; suferind, evi
dent, dar știind să ridice frun
tea și să spună : „pot face

RISCUL DE A
CONCURA CU

12 PE UN LOC
problema. Ci alta. Perseve
rența cu care îi alimentați 
o dramă care nu există. A 
existat doar o nereușită in urma 
unei încercări. Ați umblat mult 
pentru fiica dv., după admitere. 
Ați bătut la multe uși cu me
morii, protestind, propriei fiice 
făcindu-i un deserviciu. Argu
mentele dv. : fata a povestit unui 
psiholog de la întreprinderea 
unde lucrați — care a pregătit-o 
— ce a scris la teză, și psiholo
gul a decretat că merita cel pu
țin Opt. încă un psiholog, profe
sor la pensie, care i-a dat 
consultații prin corespondență 
a avut înlesnirea să vadă teza 
și a considerat că merita mai 
mult. în plus, la oral fetei 
i-a căzut subiectul din teză, 
și a răspuns de 10. Dv. în- 
și-vă — recunoscînd că n-a- 
veți tangență cu psihologia — 
sinteți convinsă, după ceea ce va 
relatat fiica, că lucrarea ei tre
buia altfel notată. De două luni 
și mai bine ii alimentați gindul 
că a fost neindreptățită, că putea 
reuși. Dar lucrarea a fost co
rectată de o comisie și a fost 
revăzută, la cerere. Conclu
zia : în teză fiica dv. nu a 
avut capacitatea de sinteză ne
cesară, n-a dovedit putere de ge
neralizare, ci pur și simplu a 
transcris noțiuni corecte, însușite 
din manual, fără nimic personal, 
care să-1 trădeze pe viitorul psi
holog. La oral,- e altceva, — a 
avut de dezvoltat, în timp scurt, 
un subiect mai restrîns. Apoi, 
niciodată oralul nu poate fi con
fundat cu lucrarea scrisă, orice 
pedagog recunoaște că in scris 
se relevă cel mai bine personali
tatea tinărului.

Da, fiica va fost pregătită, a 
învățat, a dorit să fie studentă și 
a obținut o medie onorabilă. Au

altceva". Nepregătiți fiind în 
acest sens, destui tineri, ca 
A. F., confundă dreptul de-a 
concura la studenție cu garanția 
reușitei. Reușita depinde de can
didat, însă și de cei care candi
dează alături de el. Nu discutăm 
de un concurs în care guver
nează legea egoismului, dar e 
normal să se știe : cel de ală
turi e concurentul tău, dacă el 
e mai bun, ocupă locul, dacă eu 
sint mai bun, rămîne el în afară. 
Concurența este echitabilă. Sint 
insă mulți din cei care nu știu 
să piardă, iar cei care nu știu 
sint tocmai acei care pierd pe 
drept, pentru că nu-și cintăresc 
bine forțele, pentru că nu vin la 
concurs bine pregătiți ; se 
agață doar de ideea în sine de 
a fi student, și dacă nu devin se 
jenează, se ascund „ostracizați 
de soartă". Și cînd la această 
construcție a falsei ratări mai 
adaugă și părinții alergătura 
pentru a demonstra în dreapta 
și în stingă eroarea de notare, 
de apreciere, nedreptatea — 
eșecul îi apare tînărului și mai 
mare, îngrozitor.

Ce bine.ar fi dacă la școală și 
în cadrul organizației U.T.C. s-ar 
discuta mai mult, convingător 
despre ceea ce înseamnă reușita 
in viață, despre succes și insuc
ces, despre realizare și ratare, 
despre eșecul demn și eșecul pe
nibil, despre legile concursului și 
puterea de a te obiectiva și a fi 
obiectiv. Dar și despre tăria de 
a spune la o primă încercare ne
izbutită : nu-i nimic, de astă 
dată colegul a fost mai bun. De 
mine depinde să fiu, data vii
toare,- eu cel mai bun. Și poate 
într-un loc mai potrivit. mai 
bine gindit — spunem noi.

L. L.

Măgurele și alte unități indus
triale din industria chimică asi
gură absolvenților care nu reu
șesc la examenul de admitere 
în învățămîntul superior locuri 
de muncă corespunzătoare stu
diilor. Căminul și cantina 
grupului școlar, asigură inte
gral solicitările cuprinzînd 
1 200 locuri. La Liceul agri
col, din aceeași localitate, ab
solvenții școlii generale se pot 
califica în meseriile de con
tabil și merceolog sau îmbu
nătățiri funciare. Liceul posedă 
o bază materială bogată, disci
plinele predindu-se în cabinete 
de specialitate, iar practica des- 
fășurindu-se în cabinete bine 
dotate. Liceul în care funcțio
nează și școala profesională de 
mecanizatori agricoli deține și 
un teren de aplicații necesar do- 
bîndirii deprinderilor practice în 
mecanizare sau îmbunătățiri 
funciare. La Liceul agricol din 
Alexandria, absolvenții școlilor 
generale, pot aborda alte 
meserii de veterinari și zooteh- 
nicieni. Și aici elevii benefi
ciază de cămine, cantine și de 
o fermă didactică. Tot la A- 
lexandriă s-a inaugurat în a- 
cest an Liceul industrial de 
construcții civile și industria
le, care funcționează într-un 
local nou, alături de o școa
lă profesională de același 
profil. Meseriile care pot fi în
vățate aici' sînt : construcții ci
vile și industriale, lăcătuși me
canici, instalații tehnico-sanita- 
re, electricieni, electromecanici.

La Roșiori, Liceul economic 
pregătește calificarea medie în 
evidență economică și planifica
re, iar Liceul C.F.R.'în material 
rulant : (întreținere și reparații). 
Tot aici funcționează și școala 
profesională de mecanici agri
coli.

La Videle, existența Liceului 
industrial de petrol poate tenta 
pe cei care doresc să se califice 
în profesiunile legate de extrac
ții și foraj sau electromecanici 
în industria petrolieră, indus
trie cu frumoase tradiții în eco
nomia țării noastre. Pentru pre
gătirea cadrelor din agricultură 
mai funcționează și Școala pro
fesională din Vrînceni unde ca
litatea procesului de învățămînt 
este susținută de ateliere și ca
binete bine dotate, elevii avînd 
la dispoziție un cămin și o can
tină.

Toate școlile profesionale 
liceele agricole pregătesc cadre 
solicitate de dezvoltarea actuală 
și de perspectivă a județului. De 
reținut că, in cadrul liceelor de 
specialitate, procentajul elevilor 
bursieri a crescut la 26 la sută. 
La Liceul pedagogic economic 
și de construcții pot candida 
numai absolvenți ai școlii ge
nerale din județ, în timp ce la 
celelalte unități școlare din în
vățămîntul profesional și de 
secialitate pot candida absol
venți din întreaga țară. De
zideratul nostru este îmbogă
țirea acestei rețele cu o școală 
postliceală de construcții și una 
sanitară. Evident, repartiția 
absolvenților este asigurată In 
unitățile economice ale județu
lui Teleorman.

Și

CALIN STANCULESCU

E. Mariana — jud. Timiș ! 
încurcătura, cred eu, vine de 
acolo că te-ai prezentat la o 
facultate care se adresează mai 
ales umaniștilor și mai ales 
din faptul că n-ai înțeles a- 
vertismentul primei căderi la 
concurs. întrebarea trebuie alt
fel pusă : cum se face că ai de
venit realistă cită vreme „ma
teriile realiste îți displac" ?

în fine, deoarece acum gre- 
șala s-a comis, să vedem cum 
se poate îndrepta. Facultatea 
de comerț exterior (București, 
Piața Romană nr. 6) funcțio
nează în cadrul Academiei de 
studii economice. Concursul de 
admitere se dă în două etape. 
Etapa I —- eliminatorie, preve
de examen scris si oral, la una 
din limbile : engleză, franceză, 
germană sau rusă (la alegere). 
Etapa a Il-a prevede examen 
la matematică (algebră, trigo
nometrie) scris și oral, la eco
nomie politică (scris). în același 
context, îți semnalez și secția 
de comerț exterior a Școlii 
post-liceale de stenodactilo
grafie din București, str. Sfin
ții Voievozi tir. 52—54, telefon

14.00.92. Se dă concurs la : geo
grafia economică a R.S. Româ
nia și a lumii (scris și oral), 
o limbă străină la alegere din 
cele patru enumerate mai sus 
(scris și oral).

Ncvestean Maria — comuna 
Giulești, jud. Maramureș : în 
liceele sanitare se primesc ab
solvenți a opt clase elementare, 
în județul dumitale nu func
ționează un asemenea liceu. II 
găsești la Suceava (str. Gh. 
Doja, telefon. 1.15.18 — secția
biologie aplicată), la Tg. Mu
reș (str. Vorosmarthy nr. 8, 
tel. 3968 — secțiile tehnică, den
tară și asistent medical de la
borator). și la Oradea (str. Alu
minei nr. 100, tel. 1.12.33 — sec
ția biologie aplicată). Acestea 
sînt cele mai apropiate de ju
dețul în care locuiești. Se dă 
concurs la 'matematică (scris și 
oral) și la alegere între : limba 
și literatura română și : fizica 
(pentru tehnica dentară), chimia 
(pentru asistent medical de la
borator), anatomia și fiziologia 
omului (pentru biologie apli
cată).

Elena Huțu — Craiova : în
seamnă că n-ai citit cu atenție

al Liceului dinLaboratorul de chimie Olteni
Foto: PAVEL TANJALA

De citit de către
cei de 14 ani

a Școlii gene-26 de băieți și fete, totalizind o clasă a VIII-a
rale nr. 3 din București, manifestă de pe acum un interes foar
te concret pentru momentul de după absolvire. Ne cer adrese 
de școli, relații cu privire la concursul de admitere, lista acte
lor necesare pentru înscrierea într-o școală postgenerală, amă
nunte despre profilul unor unități de invățămint și multe alte 
informații.

înregistrăm dorințele lor ca 
un progres pe linia orientării 
școlare și profesionale. Pentru 
că, nu mai departe de anul tre
cut, sondajele noastre la cla
sele a VIII-a scoteau la iveală 
idei destul de vagi cu privire 
la treapta școlară următoare 
la care se gîndeau elevii, pre
dilecția aproape generală către 
liceu, confuzii cu privire la fi
nalitatea studiilor dintr-un tip 
de școală sau altul. Dacă în 
noiembrie te interesezi de o- 
biectele la care vei da examen 
de admitere în luna iunie, în
seamnă că ești stăpîn pe o ho- 
tărîre fermă, că în jurul ei se 
va articula întreaga activitate 
școlară pe parcursul a mai bine 
de jumătate de an. Se poate re
cunoaște în această hotărire in
fluența școlii ; i se adaugă, de
sigur. intervenția la timp a fa
miliei în această delicată ope
rație de delimitare a interesu
lui elevului de a VIII-a către 
un circuit școlar care îi va asi
gura în final o profesie ; se do
vedește insă și un pas spre ma
turizare a elevilor înșiși, spre 
cunoașterea posibilităților de 
care dispun, dar și a interese
lor proprii.

în aceste circumstanțe, infor
mațiile cerute de clasa a VIII-a 
C nu mi se par gratuite și le 
oferim răspunsuri cu certitudi
nea că niciodată nu e prea 
devreme să cunoști, dacă se 
poate pină la amănunt, tot ce 
este legat de trecerea de la o 
etapă la alta a pregătirii pen
tru viață.

Dacă nu răspundem fiecărui 
elev în parte, este pentru că 
unele întrebări se repetă — do
vadă că sînt de interes pentru 
mai mulți colegi. Așadar :

Concursul de admitere Ia li
ceele de specialitate se desfă
șoară între 22 iunie și 3 iulie 
pentru toate locurile planifica-

te. înscrierea candidaților se 
face pe specialități, la secreta
riatul liceelor, între 1 și 19 iu
nie. Abtele necesare înscrierii 
sint: cerere, certificatul de 
naștere, adeverință de promo
vare i clasei a VIII-a a școlii 
generale, fișa medicală, buletin 
de analiza singelui și rezulta
tul examenului radiologie pul
monar.

Informația aceasta este utilă 
și elevilor care se indreaptă 
spre liceele de cultură genera
lă. întruclt concursul de admi
tere se desfășoară între ace
leași date iar candidații au ne
voie de aceleași acte pentru în
scriere.

Patru fete, ne cer amănunte 
Cu privire la liceul sanitar. Ne 
pare rău că trebuie să le deza
măgim. dar în rețeaua școlară 
a Capitalei nu există un liceu 
cu asemenea profil. Există însă 
o școală profesională sanitară 
(str. Pitar Moș nr. 15) care pre
gătește surori medicale. Unita
tea .la care se referă Neagu 
Mana este o școaă de speciali
zare postliceală și. Intr-adevăr, 
acolo, se pregătesc asistente 
medicale în mai multe specia
lități. Dar voi nu puteți deveni 
eleve aici, pentru că nu aveți 
încă studii liceale.

Liceele economice 
rîndu-le un mare 
elevi. Ciudat este_ _______
băieți. Oare fetele nu știu că au 
și ele acces la licee de profil 
economic ? Sau că specialită
țile în care se pot pregăti de
vin profesiuni foarte potrivite 
pentru ele, care pot fi exerci
tate odată cu terminarea stu
diilor. în București funcționea
ză 4 licee economice și în no
menclatorul lor figurează ur
mătoarele specialități : eviden
ță economică, planificare, co
merț, merceologie, finanțe șl

credit, alimentație publică, eco
nomia turismului.

Doi băieți, care au intîrziat 
mai mult în școala generală, 
vor ca la absolvirea clasei a 
VIII-a să se încadreze în pro
ducție. Au dreptate, avînd 17 
ani, le e mai greu să se așeze 
din nou în bănci cu colegi mai 
mici ca vîrstă. Pozitivă este însă 
dorința lor de a nu-și opri pre
gătirea școlară la cele 8 clase, 
în legătură cu primul aspect 
al problemei, vor trebui să se 
adreseze oficiului forțelor de 
muncă din sectorul în care lo
cuiesc. Cu privire la continua
rea studiilor, vor putea urma 
cursurile serale ale unui liceu 
de specialitate, dacă vor lucra 
în specialitatea respectivă. Este 
una din condițiile obligatorii dă 
îndeplinit de către candidați. 
Așa îneît e prematur să-i in
formăm despre un liceu 
me atîta timp cît nu știu 
unde vor lucra. Dar și 
aceea ni se pot adresa, le
da toate informațiile dorite.

anu- 
încă 

după 
vom

MARIETA VIDRAȘCU

NOUTĂȚI IA

atrag la 
număr . de 
că numai

EDITURA „FACLA“

EXEMPLUL

PERSONAL

ZACCENTE

Toată lumea este 
de acord asupra e- 
fectului pe care îl 
are, în toate acțiu
nile educative, în 
toate împrejurările 
mari ți mici, ale 
vieții, puterea e- 
xemplului personal. 
Nu există om care 
să nu-și amintească 
cu infinită emoție 
figura exemplară a 
învățătorului, a pro
fesorului preferat, 
rar cite un tînăr 
incapabil să nu
mească pe meș
terul de la care a 
învățat. Savanții re
cunosc că, la rîndul 
lor, au fost discipoli, 
iar actorii au, mai 
fiecare, un mare 
idol, recunoscut sau 
secret. Dar nu des
pre idoli e vorba, 
deși tineretul și-i 
are și el pe ai lui. 
Puterea de conta
giune a exemplu
lui împinsă din
colo de anumite 
limite seamănă cu 
o maladie. Nevoia 
de exemple este re
ală, răspunde unei 
profunde particula
rități a spiritului li
man, însă rolul lor 
este tocmai de a 
concura la afirmarea 
personalității auten
tice, la eliberarea 
aptitudinilor și cali
tăților. Spiritele prea 
firave manifestă o 
atracție bolnăvicioa
să față de exemple, 
operînd inconștient 
un transfer ce le 
anulează orice ini
țiativă personală, 
orice act voluntar, 
orice răspundere. 
Transferul de răs I

pundere este de alt
fel unul din resor
turile ce acționează 
în multe cazuri de 
contaminare. Con- 
taminații, adevărați 
bolnavi, se recunosc 
ușor, de ohioei prin 
căderea în extaz. 
Extazierea, exalta
rea în fața exem
plului exprimă în 
fond goliciunea lă
untrică și, adesea, 
o mare lașitate. 
Lauzi la alții cura
jul de care nu ești 
în stare.

Departe de mim 
intenția de a pune 
la îndoială puterea 
formativă a exem
plului. Dimpotrivă, 
avem nevoie mai 
mult ca oricînd de 
o largă popularizare 
a exemplului. Dar 
ceea ce contează, în 
primul rînd, sînt 
faptele omului so
cotit exemplar și, 
dacă ținem seama 
de ele, vom vedea 
că idealizarea unuia 
sau altuia nu este 
cu putință. Oamenii 
ideali mănîncă, se 
plimbă ca toată lu
mea și nimic nu-i 
mai ridicol decît de 
a le imita mersul și 
manierele. Faptele 
oamenilor exem
plari, dovezile lor 
de generozitate, de 
spirit de sacrificiu, 
de dăruire în mun
că etc. constituie 
substanța, căldura 
ce se transmite mo
delator în sufletul și 
mintea altora, în 
special ale tinerilor. 
Cînd nu ții seama 
de faptele omului 
exemplar ci te do

gorește și te fasci- | 
nează doar poziția, ■ 
situația lui socială | 
cîștigată pe merit, • 
a vorbi de puterea \ 
exemplului aduce a ■ 
lingușire și parveni- ; 
re iar lauda este I 
mincinoasă. Proble- ' 
ma este de a ști și . 
a putea să treci ori- ■ 
ce fapt cu valoare . 
exemplară prin pro- ' 
pria ta gîndire, me- . 
dilînd astfel mai in- ' 
tens la ce poți face . 
tu însuți. Căci a ră- ; 
mine în extaz fără 
să dovedești prin , 
fapte proprii ,,pu- ■ 
terea exemplului" I 
este o atitudine sus- ' 
pectabilă de ipocri- | 
sie. Așadar, să cui- ■ 
tivăm în rîndul ti- | 
verilor ideea exem- 1 
plului dar nu a , 
exemplului în sine ' 
și pentru sine, ci ca ' 
o confruntare per- ' 
manentă, neîncetată I 
cu ci înșiși, cu pro- ' 
priite lor resurse. . 
Exemplul nu trebuie ' 
să-i strivească ci < 
să-i stimuleze. A- ‘ 
vem un minunat . 
tezaur de fapte J 
exemplare. Sub ce < 
formă ajung ele în ] 
mintea, în conștiin- < 
ța tinerilor ? E bine < 
să ajungă sub forma < 
unor idei și convin- J 
jșeri durabile, 
muniste, de 
ță și muncă, 
trebuie făcut i să în
țeleagă mai profund 
că datorăm oricui 
respectul faptei lui, 
acel respect care le 
stimulează și le dă 
încredere. tuturor, 
în ei înșiși.

C. STANESCU

co- 
via- 

Ei

SĂ DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Editura „Facla" din Timișoa- 
'ri a debutat cu volpmul oma
gial „Traian Vuia, -un- pionier 
al- aviației moderne", lucrare 
■cu' un' bogat conținut științific 
și; biografic, semnată de ing. 
Gheorghe Lipovan, foști cola
borator apropiat al inventatoru
lui român. Concomitent, a fost 
editat volumul „Geneza Ideilor 
estetice în cultura românească", 
de conf. dr. Ion Iliescu, de la 
universitatea timișoreană.

în prezent, la Editura „Fa
cla" se află sub tipar o ediție 
bibliofilă de versuri eminescie
ne, prefațată de eseistul Nico- 
laie Balotă și ilustrată de gra
ficianul timișorean Vasile Pinte, 
lucrare care va apare și în lim
bile germană și maghiară, în 
tălmăcirea cunoscutului scriitor 
și traducător octogenar Franyo 
Zoltan, o nouă ediție a roma
nului „Lume fără cer", de Vir
gil Birou, dedicat vieții mineri
lor din Munții Carașulul, pre
cum și mai multe volume de 
proză și poezie închinate parti
dului și patriei noastre so
cialiste.

COCHILIA
CU INTRARE
SEPARATĂ

(Agerpres)

S« predă tehnologia meseriei,

anul II lăcătuși-mecanici, la

Grupul școlar al Uzinei „E- 

lectromotor* din Timișoara

(Urmare din pag. I)

lui Viorel Porumbaru i se adre
sează cu dumneavoastră.

— Cum să-ți spun, tipul nu 
s-a însingurat aici. Cind l-am 
cunoscut era singur de mult. 
Singur, numai cu el, așa cred 
că a fost toată viața. Pe noi ne 
privește de sus, nu ne întinde 
niciodată mina. L-am invitat 
la logodna mea și m-a refuzat. 
L-a refuzat și pe Știrbu, cînd 
l-a chemat să-și serbeze ziua 
de naștere. Tot timpul lasă să 
se înțeleagă că ne e superior, că 
între noi e o prăpastie, că nu 
ne putem compara.

— E adevărat ?
— Nu prea. E adevărat că are 

trei licențe și că noi, ceilalți, 
nu avem deeit cite una. Dar 
asta nu-1 face să muncească mai 
mult și mal bine decît mine și 
decît oricare altul. Nu mai vor
besc că el stă la birou opt ore, 
nici un minut mai mult sau 
mai puțin. Uneori, cînd e nevoie 
să rămînem după program, pen
tru vreo lucrare urgentă, plea
că fără o vorbă, ca un mare

senior : nu-i mai zice nimeni ni
mic de cind l-a refuzat odată 
chiar pe director, spunînd nu 
știu ce de Codul Muncii. Și știi 
prea bine că viața nu încape 
întotdeauna în coduri.

De la directorul trustului am 
aflat și alte amănunte.

— îi spun „dumneavoastră" 
ostentativ, pentru că a refuzat 
de la bun început orice apro
piere. Știți, nu e obligatoriu ea 
oamenii să fie prieteni cu ori
cine, dar mi se pare normal ea 
într-un colectiv de muncă să 
existe o mai mare apropiere, 
o mai bună cunoaștere între oa
meni. Or, Porumbaru a refuzat 
de Ia bun inceput, fără alt mo
tiv decît ingimfarea personală, 
orice apropiere de ceilalți. Păcat 
că e așa ca om. pentru că pro
fesional e excelent, are mari po
sibilități. Dar. nu pot să înțeleg 
de ce nu vrea să facă nimic 
in plus peste obligațiile de ser
viciu, nu are nici o inițiativă, 
nu-1 interesează ce fac ceilalți, 
nu-i ajută cînd e nevoie, deși 
ar putea s-o facă, el are de 
unde...

programa respectivă. în subso
lul paginii se arată că pro
grama de cunoștințe practice 
este comună pentru primă și a 
doua specialitate. Cu alte cu
vinte, fără deosebire de locul 
pe care-1 ocupă materia în op
țiunea dumitale trebuie să fii 
la fel de bine pregătită. Cît 
despre perspective, ele sînt cele 
ale oricărui absolvent de facul
tate umanistică : în primul

VIAȚA
rînd, învățămîntul, apoi editu
rile, presa, muzeistica (fiind 
vorba și de istorie), biblioteco- 
nomia etc.

Stan I. Maria și colegele sale 
Adela Grigore și Tatiana Io- 
nescu din Pîrscbv — jud. Bu
zău. Nu vă pot face rost de un 
îndrumător, dar am să încerc 
să răspund întrebărilor voa
stre; Maria, care dorește să de
vină cosmeticiană, va trebui să 
se adreseze secției respective a 
Școlii de specializare postlicea
lă pentru UCECOM — Bucu
rești, str. Economu Cezărescu

nr. 47, sectoruk.7, telefon 15.82.28. 
Se va pregăti la : anatomia și 
fiziologia omului (scris și oral), 
chimie (scris). Adela dorește să 
devină librar sau bibliotecar. 
Pentru cele două specialități 
(din care va alege, desigur, una) 
se va pregăti la Școala de spe
cializare postliceală pentru cul
tură și artă din București, Șo
seaua Străulești nr. 1. Secto
rul 1, telef. 18.57.59. La concurs

și Constanța (Școala de specia
lizare postliceală comercială, 
str. Decebal nr. 15), iar pentru 
cea de a doua, la București 
(Șooala de specializare postli- 
ceală de telecomunicații, B-dul 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 42, tel. 
14.10.37). Dacă optează pentru 
recepționer hotel va da exa
men la : limba și literatura ro
mână (scris și oral) și o limbă 
străină la alegere : rusă, en

BA TE LA UȘĂ!
de SEN ALEXANDRU

se cer, pentru ambele secții, 
aceleași materii : limba și li
teratura română (scris și oral), 
Istoria României (oral). In sfîr- 
șit, Tatiana, care ar dori să 
opteze între profesiunea recep- 
ționer hotel și cea de diriginte 
de poștă, găsește școli postli- 
ceale pentru prima specialitate 
la : București (șoseaua Viitori
lor nr. 38, sector 5 și în cadrul 
Școlii de specializare postlicea
lă pentru alimentație publică

gleză, franceză sau germană 
(scris și oral). Iar dacă va ale
ge oficiul P.T.T.R. va fi exa
minată la limba și literatura 
română (scris și oral), geogra
fia economică a R.S. România 
(oral). Sper că am răspuns tu
turor întrebărilor nemairămî- 
nîndu-mi decît să fac o urare 
comună : mult succes !

P. Mânu — București : Un 
liceu potrivit pentru un iubitor 
al matematicii, care nu este lip
sit de putere de muncă și nici 
de romantism, mi se pare a fi 
liceul pentru prelucrarea auto
mată a datelor pe care ți-1 re
comand. în patru ani de stu

diu vei deveni un interlocutor 
competent al calculatoarelor 
electronice șî, ca atare, mal a- 
propiat de viitor decît în alte 
profesiuni. Astfel de licee func
ționează la : București (str. Ar
hitect Ion Mincu nr. 10, telefon 
18.46.70), Brașov (Calea Bucu
rești nr. 75 telefon 2.15.85), 
Cluj (str. 23 August nr. 22. te
lefon 1.41.91), Iași (Calea 23 Au
gust nr. 1, telefon 4.15.99), Ti
mișoara (str. Ghirlandei nr. 4, 
telefon 1.57.49). Absolvenții a- 
cestui liceu vor fi analiști a- 
jutori (colaboratori ai analiști
lor cu studii superioare în a- 
nalizare șî pregătirea rezolvă
rii tuturor problemelor ce se 
pun calculatoarelor), programa
tori ajutori (cu sarcini simila
re în ceea ce privește întocmi
rea programelor pentru calcu
latoare), operatori la calculato
rul electronic (pregătiți pentru 
a asigura exploatarea aparatu
rii de calcul). Primii trei ani 
sînt comuni (matematica apli
cată la tehnica de calcul, pro
gramarea sistemelor electronice 
de calcul etc.), anul IV este 
an de specializare într-una din 
cele trei specialități amintite. 
Se dă concurs la : matematică 
(scris și oral) și la alegere în
tre limba și literatura română 
și fizică (scria și oral). Și încă

ceva : nimic nu te împiedică, 
firește, să ajungi mai tlrziu a- 
nalist sau programator cu 
dii superioare.

M. Vlad — Caransebeș t 
dre pentru specialitatea : 
nici și tehnologii nucleare se 
pregătesc în cadrul liceelor in
dustriale pentru construcții de 
mașini. Pregătirea tehnică de 
specialitate se referă la : pro
ducerea și manipularea radio- 
izotopilor și a substanțelor mar
cate, tehnica măsurării radia
țiilor, neutronica și centrale nu- 
cleare-electrice etc. Se dă con

stu-

Ca- 
teh-

I
I
I
I
I

curs la matematică (scris și I 
oral) și la alegere între limba I 
și literatura română și fizică 
(scris și oral). Secția de tehnici ■ 
și tehnologii nucleare funcțio- I 
nează la liceele industriale de ■
construcții de mașini din Bucu- - 
rești (Liceul nr. 1, B-dul Mun- I 
cii nr. 47, telefon 43.51.10, sec
torul 4 ; Liceul nr. 2, str. Zbo- ■ 
rului nr. 7—9, telefon 22.04.00).

Mai mulți cititori din Bucu- ■ 
rești : Liceul de matematică și I 
fizică funcționează, tntr-adevăr, ■ 
în București, str. Expresului - 
nr. 1, telefon 17.11.87, sectorul 8, I 
cu două secții i fizică aplica
tă și fizică electronică. Este ■ 
tutelat de Comitetul de stat | 
pentru Energie Nucleară.

Desigur. Viorel Porumbaru nu 
încalcă nici o lege, nici măcar 
vreunul din preceptele moralei 
clasice. E un om corect, un om 
corect pină la exces și. totuși, 
după cum el însuși mărturisește, 
cu un aer convins, pe el nimeni 
nu-I iubește. Poate pentru că 
această hipercorectitudine a sa 
are în ea ceva artificial. înghe
țat, e lipsită de umanismul care 
poate să dea viață și sens ati
tudinilor noastre.

Neparticiparea la viata celor
lalți, egocentrismul, izolarea în 
cochilii de indiferență pot îm
brăca, desigur, și forme mai 
grave. Dar despre acestea, cu alt 
prilej. Nu am putut însă, tre- 
cind în revistă acest caz. să nu 
fac o comparație cu sutele, cu 
miile de întîmplări mai mult 
sau mai puțin dramatice, care 
au demonstrat că dragostea și 
aprecierile colectivului, ale oa
menilor se îndreaptă exclusiv 
spre aceia care, în orice clipă, 
se dovedesc capabili să treacă 
peste sine, să-și dăruiască fie
care picătură de energie bine
lui celorlalți. în timp ce — și e 
firesc să fie așa într-o socie
tate destinată fericirii tuturora 
— aceia care, precum eroul nos
tru, nu vor să trăiască decît prin 
și pentru ei, refuzînd fie și o 
mișcare din deget în folosul ce
lorlalți, la ce s-ar putea aștepta 
decît să vegeteze în trista lor 
însigurare, oricît de luxoasă șî 
de bine pavată cu argumente ar 
fi cochilia în care se retrag.

A
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Constructorii au o datorie:

NOILE OBIECTIVE 
SĂ PRODUCĂ 
LA TERMEN!

în bătălia UTECIȘTII GRĂBESC 
recoltei , RITMUL ÎNTRECERII

Șantierul 

Complexului 

intercooperatist 

de ia Bărcănești

CINCI LUNI AVANS,
UN MILION DE LEI 

BENEFICIU
Treizecișișapte de cooperative 

agricole din județul Prahova s-au 
asociat în realizarea unui com
plex pentru îngrășarea în ciclu a 
5120 de tăurași. Iar Trustul de 
construcții-montaj din Ploiești a 
început, în iulie 1971, realizarea, 
la Bărcănești, a celui mai mo
dem complex din țară, afișînd 
un angajament îndrăzneț : peste 

.exact un an halele vor putea în
cepe a fi populate. Reușita în
seamnă devansarea cu 5 luni a 
termenelor fixate prin tehnologie. 
Buna aprovizionare cu materiale, 
excelenta colaborare cu proiec
tantul Și cu beneficiarul, intensa 
folosire a utilajelor prin progra
marea activității în 3 schimburi 
— sînt principalii piloni pe care 
s-a dezvoltat munca de conce
pere-, organizare și finalizare a 
constructorilor. Lucrarea a fost 
abordată după principiul „lucrări 
de bază peste tot în același timp, 
finalizările prin concentrări eșa
lonate". O metodă care s-a do
vedit deosebit de eficientă. Nu 
numai în sensul grăbirii lucrării 
și al calității acesteia, dar și la 
permanentizarea unui strict re
gim de economii. Pentru că be- 
toanele s-au turnat odată peste 
tot, lucrarea fiind concentrată în 
numai 30 de zile, pierderile prin 
depozitare și depreciere au fost 
reduse complet. în „Caietul eco
nomiilor" au fost trecute, astfel,

• 1 216 tone de came valorificată, peste ptoa • MaptiM
Iuții ingenioase, constructorii au realizat eo-i~ ae 
in valoare de peste o jumătate miUon lev.

JB

30 000 kg ciment, precum ș~. 
10 000 cărămizi prin reducerea 
coeficientului admis de spărturi 
și plăci de azbociment în supra
fața necesară acoperirii unui 
grajd, fapt devenit posibil prin- 
tr-o rațională și atentă folosire a 
fiecărui metru patrat de placă.

ridică valoazea eeoaora 

constructori rx-r-tr« ac 

duse de evti iih coev
gajament cotaiua 

Constructorul bk are

□in

A
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ȘANTIERUL 
COMPLEXULUI

ZOOTEHNIC 
DE LA I.A.S. 
DOROBANȚU

Pe harta investițiilor agricole 
din județul Constanța, Complexul 
de creștere a vacilor de lapte de 
la Tortomanu, aparținind I.A.S. 
Dorobanțu, reprezintă unul din 
obiectivele importante. Ei tre
buia dat în folosință, conform 
angajamentului constructorului — 
Grupul de șantiere Constanța ai 

’’Trustului de construcții industria
le din același oraș — la data de 
30 octombrie a.c. De ce nu a fost 
respectat acest termen ? „Una 
din cauzele principale a fost 
starea timpului din septembrie 
care ne-a împiedicat să executăm 
în ritmul prevăzut lucrările de 
exterior — ne răspunde șeful de 
lot, maistrul Ion Lupașcu. Apoi, 
transportul panourilor mari, 
componente de bază ale con
strucției, a decurs destul de 
greu. Pentru această operație 
era necesară confecționarea unor 
schelete metalice care să susțină 
în poziție verticală panourile, 
schelete montate pe platforme 
tractate. Or, noi am înzestrat cu 
asemenea schelete doar două 
platforme care la un drum pot 
aduce doar patru panouri. Cum 
în total au fost 74 de panouri, 
care trebuiau aduse de la Med
gidia, vă dați seama că treburile 
au decurs ceva mai greu. Și abia 
au început să ne sosească pe la 
sfîrșitul lunii iunie deși noi a- 
veam condiții create pentru mon
taj cu o lună mai devreme. A 
intervenit și faptul că în anumite 
perioade am dispus de efectiv 
mai redus de lucrători. Acum 
însă...“.

De cîteva zile, pe acest șantier 
au fost dirijate iorțe masive, 
înțelegîndu-se, în sfîrșit, în cea
sul al 12-lea, necesitatea realiză
rii cu prioritate și la termenele 
planificate a obiectivelor produc
tive, s-a luat măsura accelerării 
lucrării (de altfel la mijlocul lu
nii noiembrie, complexul trebuie 
populat cu animale). Acționează 
acum 30 de zidari, 24 de beto- 
niști, 10 zugravi. 4 dulgheri și 35 
de instalatori. Ceasul al 12-lea al 
șantierului înseamnă în primul 
rînd febrilitate. Dintre cei peste 
100 de muncitori, mai mult de 
trei sferturi sînt tineri. Ei și-au 
luat angajamentul că pe data de 
15 noiembrie recepția va putea 
fi posibilă. „De fapt, tot pentru 
intensificarea lucrărilor, am venit 
să lucrăm și în ultimele 3 dumi
nici — ne spunea tînărul zidar 
Gheorghe Cîinoiu. Ne-am dat 
seama că e un obiectiv impor
tant, care nu mai suferă amînare. 
Oricum, animalele nu pot aștepta 
în ploaie și în vînt pînă cînd 
terminăm noi. Se lucrează la exe
cutarea pardoselilor, a tencuielilor

Intîrzierile trebuie 
recuperate, dar 

nu cu improvizații!
exterioare și a canalelor de eva
cuare, în cel de al doilea grajd, 
la finisarea grajdurilor ae tineret, 
a silozului de suprafață, a depo
zitului de combustibil solid. Be- 
toniștii din echipa lui Andrei 
Cosma ca și zidarii din echipa 
lui Nicolae Prodan muncesc de 

’'dimineață pînă seara cu mult 
spor. își fac timp, printre pică
turi, și pentru a da sfaturi celor 
cîțiva tineri care urmează cursu
rile de calificare la locul de 
muncă.

Zor mare trebuie să dea mai 
■ ales instalatorii pentru că ei nu 
s-au putut desfășura atîta timp 
cit constructorii nu și-au încheiat 
lucrările ce le reveneau. Dar și 
ei, Ion Fluturică, Gheorghe Cor- 
gă. Ion Zgubea și ceilalți tova
răși de muncă și-au făcut bine 
socotelile, au afirmat cu tărie că 
în 10 zile lucrarea va fi termi
nată. Dar lucrarea în totalitatea

ei nu va putea h b*.
minată pentru că bc săsr de 
executat o serie de _mbokT* 
importanta lor: ' <je
acces, platforme s-a. Șt be vor» 
rețeaua de alrmecti-e ca aoi cb^ 
cuprinde un rezenrx de imr~ 
capacitate și o
de 3 km. Probele tehooMO^ce w 
fi făcute prin racordarea ia «ve
chea rețea de apă ex-srieată Se 
apropiere. Benenrinâ. pe Im* 
dreptate, nu șe decbzi a^B* 
cu o improvizație
gen tarea și defitotriraex aețriri 
de alimentare propne cobșuce:- 
lui. Credem că si nci cocseruc-
torii vor da doradă de aceeaja 
operativitate și vor iafoBa scep
ticismul benefic arului in jexăCa- 
ră cu terminarea rețelei • do* 
cu încheierea cxnstractâor de 
bază.

OCTAVIAN MILL*
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(Urmare din pag. I)

— Ce să facă ? reia întrebarea 
Gavril Stravu, căruia pentru a- 
celași lot de repere i-au fost ne
cesare doar două cuțite. Să fie 
atent, să gîndească înainte de a 
executa o operație, să intrebe 
dacă nu știe, să nu mărească tu
rația mașinii pentru a recupera 
timpul pe care-r pierde umblînd 
fără nici un rost prin atelier.

— Este chiar atît de gravă 
folosirea unui număr mai mare 
de scule decit cele aferente unor 
lucrări ?

— în condițiile noastre, da, 
ne informează tovarășul Mircea 
Bobic, inginer la „Sculerul șef“. 
După cum știți aici, la „înfră
țirea" se produc mașini-unelte 
cu care apoi sînt înzestrate noi 
întreprinderi, se modernizează 
secții și sectoare. Or, dacă tineri 
ca cei despre care discutăm. își 
permit să depășească consumu
rile de S.D.V. riguros stabilite 
în funcție de posibilitățile de a- 
provizionare sau de producție 
internă, se creează situații în 
care pulsul productiv este înce
tinit sau chiar stagnat de lipsa 
cuțitelor, a tarozilor, a burghie- 
lor.

— Pe de altă parte — s-a sim
țit dator să adauge tovarășul 
Miluț Danilă, șeful magaziei 
centrale de scule — cheltuielile 
materiale aferente procurării lor. 
in cazul în care, să zicem, le 
putem procura peste cotele pla
nificate, se majorează nejusti
ficat, grevează asupra prețului 
de cost în detrimentul eficienței. 
Ca să fim și mai expliciți iată 
un calcul : anual noi alocăm a- 
cestei destinații 1.5—2 milioane 
Iei. Cifră care, după opinia mea. 
dacă toți ar folosi sculele așa

|^um le utilizează Gavril Stravu.
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Ioan Szapanos, Alexandra Sra- 
bo, Viorel Bohuș saa Gbraqbe 
Lucaciu ar putea fi redusă ia 
jumătate. Ce te fac iasă cu A- 
lexandru Bute, Iosif Oiah. Ște
fan Balint. ca sâ numesc cfcăan 
tineri ce solicită lună de ae 
număr dublu de S.D.V. dec: ee£ 
normal.

— Dar. poate, că cei Bai BA 
sînt la începutul materiei. au 
știu încă prea bine cum «ă .> 
utilizeze ?

— După mine, ne miiTiaiw|H 
frezorul loan Szapanos. abeoi-

wtagni' ids ăe hxgd
răaul «e* de •că-'p* talus Jar: —

de «cec c_îe—-j> pe ace * le-a 
aduaut pe puscaăui sbb au.

Ce părere 
au uteciștii?

vent doar de un an al școlii pro
fesionale, acesta nu poate fi un 
motiv. Cu toții am făcut practt- 
că aici, in uzină, și nu putem 
spune că cei in grija cărora am 
fost dați n-au făcut toiul pen
tru a ne învăța cum să ascrttnt 
un cuțit, cu ce regim ce așchie- 
re trebuie să lucrezi la un anu
mit reper. Cind insă faci treaba 
de mintuială. cind nu te con
centrezi suficient asupra munci 
tale este firesc să se xr.timple 
așa.

— Deși este proaspăt in mese
rie — întărește afirmația tova-

în ra.dul som prin uiină 
ne-a însoțit trrarăsn. ingmer 
Gheorghe Tepelea. tecrearul 
comitetului U.T.C La sfirșstu. 
documentării am ținut să sf.ăn- 
$i părerea sa asupra smuațifjor

— După cum ați remarcat, 
derogările de la dezideratul spi
ritului gospodăresc sînt încă 
prezente in întreprindere. Se 
creează astfel o situație parado
xală. Spun asta ți cind seama de 
două stări de lucruri- Prima : 
uteciștii uzinei și-au asumat o- 
bligatia de a pune la dispoziția

IN PAIRI ZILE

M. OVIDIU

GORJ

. Printre 
si utecis-

Că-

EHED

SE TRANSPORTA RECOLTA,
SE ARA SI SE SEAMAJSA

id Gori. rtKobstul po
ri a ceLorlaite culturi 

rasi r-t încheiat în peste 
ie nctrri agricole. Succesul a 
t pooM prm aceea că în ori- 

* cooperatorii, mecani-
ptfoe» p tineretul cenit in a/u- 
riv ao «riut să-și concentreze e- 
•vetsrde ătttei incit nu au pier- 
âot ram :■ ori bună de lucru. La 
Pefteuno-Jtu, de pildă, cei H3O 
ce veeciști au participat cu en- 
run.tv-n ie toate lucrările toam
nei. ceea ce a făcut posibil ca la 
ons acr-eolâ porumbul să fie 
rfrio» de pe toată suprafața cul- 
tieaU. Preducfia medie este de 
4 V.*.‘ de Wagrame. Record. In 
timp se iucreoȚă zi ți noapte la 

tsre au F fost iruâmințcte. Mai 
mt ym. I-. mecanizatorii fac to
tul pentru a beneficia de timpul 
-cco-sbil. Lucrează în schimburi 
zeeaavzne la semănat ți în două 
sddadbuei la pregătirea terenu- 

trveei mecanizatori —MECANIZATORIIAl i.M HEIAI \EMANATIL GRilLLI
Amău
■. Constantin 

eorghe Cuțitoiu.
• C.A.P. Bistrița 
semănători și 
Mai aveau de 
0 hectare. Prin 

primi: de la secția 
ea din Hinova, în 

aici s,-a în- 
luL 
r-aiutorarea 

este o practică bună 
ecanizatorilor de la 

SALA. Șimian. Acesta cons
iste secretul succesului 
osemnat aseară : semăr.a- 
1 griului a fost încheiat pe 

toată suprafața planificată 
ce către cooperativele agri
cole deservite.

1

după cum ne relata tovarășul O- 
• idiu Tunaru, președintele coope- 
rativei agricole — au lucrat fără 
răgaz în această campanie. Ei au 
fost prezenți in toate punctele 
de lucru. Azi in afară de cei de 
Id semănat o parte sînt la trans
portul recoltei din lan la drumu
rile practicabile".

Ieri s-a încheiat recoltatul po
rumbului și la cooperativa agri
colă din Hrănești. Cele 22 de 
tractoare care deservesc această 
unitate erau în cîmp. Lucrau la 
transport, arat și semănat. Intr-o 
zi s-a reușit să se transporte po
rumbul de pc suprafața de 20 de 
hectare, iar cele 5 semănători au 

itrodus sub brazdă griul pe o 
suprafață de 100 hecîare^ Aflăm 
că din 22 de rnecanAfhfori, 15 
sînt uteciști. Intre ei, Nicolac 
Ciorlau, Mihai Preda, Nicolae 
Preda, Gheorghe Solomon și 
Constantin Manea. Ei au fost a- 
cei care au încheiat campania 
de tară în 12 zile, iar acum, lu- 
crînd ziua și apoi noaptea la lu
mina farurilor, sînt liOtărîți ca în 
cinci zile întreaga suprafață cu 
griu să fie însămânțată — ne 
spunea tovarășul Ștefan Idițoiu, 
secretarul comitetului comunal de 
partid. Peste 75 la sută din su
prafața arabilă a cooperativei a- 
gricole Gilortu se află în zonă 
de deal. Aceasta i-a împiedicat 
pe cooperatori și mecanizatori să 
strîngă și să transporte porum
bul de pe întreaga suprafață. 
Producțiile obținute sînt din cele 
mai bune între 6 și 8 mii de ki
lograme știuleți la hectar.

Eforturi deosebite se depun în 
aceste zile în toate unitățile a- 
gricole ale Gorjului pentru de
pozitarea fără pierderi a recoltei, 
pentru însămînțarea griului pe 
suprafețele planificate în cel mai 
scurt timp și la un înalt nivel ca
litativ. Ziua șt noaptea tractoa
rele funcționează în 
membrii cooperatori eliberează 
terenurile. Ritmul de 
superior prevederilor nu numai 
la Andreești, Valea cu Apă, Că
tune, Mai, Moșneni și Urdori, ci 
în mai toate unitățile din județ. 
Zilnic se seamănă cu cel puțin o 
mie de hectare peste prevederi.

O. MARIAN

cîirip, iar

lucru este

• ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA
a planului pe 1972

• PREGĂTIREA TEMEINICĂ
pentru anul 1973

CEIL — Intrecga 
prodradă» plan,
dh rnQMrLc. ecoromi- 

■t-

LA ORDINEA ZILEI ÎN INDUSTRIE

sem să Icceplimm pianul anual 
—- 13 zile mai devreme dar 
rezlurâme de pină acum ne în
dreptățesc. cred să sperăm că 
sum apropia si mai mult sfîr- 
nt-1 ar.ului. In cifre, angaja
mentul nostru înseamnă pe 
?: urt prodneție marfă supli
mentară in valoare de 40 mi
lioane lei și 6 milioane lei be
neficii peste prevederile ini
țiale. Producem peste tot mai 
mul: dec!: au prevăzut proiec
tanta. Fabrica de mobilă, de 
exemplu, lucrează cu o capa
citate de 40 la sută mai mare 
decit cea prevăzută in proiect. 
Totuși am reușit să mărim vo
lumul producției.

— Hotărîrile esențiale care 
privesc activitatea oamenilor 
de la un ioc de muncă, ne spu
ne tovarășul director general, 
se iau totdeauna cu participa
rea întregului colectiv de aco
lo. Consultarea oamenilor ne-a 
dus totdeauna la rezultate foar
te bune. în urma unei astfel 
de consultări s-a ajuns și la 
concluzia că întreaga depășire 
a pianului cu care ne-am an
gajat se poate obține din ma
teriale economisite.

Era de altfel singura soluție.
— Angajamentul secției a 

devenit și al tinerilor, s-a 
transformat într-o sarcină per
manentă de organizație, ne spu
ne Dumitru Sima, secretarul 
comitetului U.T.C. De aceea, 
am considerat că e o datorie a 
noastră să urmărim felul cum 
tinerii își realizează sarcinile 
zilnice. Am înființat niște pa
nouri pe care se scriu zilnic, cu 
cretă, numele evidențiaților, al 
autorilor de rebuturi și al in- 
disciplinaților.

Tot organizația U.T.C. a avut 
si ideea de a afișa la fiecare 
loc mai important de produc
ție obiectivul esențial pe care 
trebuie să-i aibă în vedere ti
nerii pentru a obține rezultate 

;t mai bune. Conducerea sec
ției mobilă, considerînd foarte 
bună inițiativa organizației 
U.T.C., a hotărit afișarea unor 
astfel de panouri cu inscripții 
mobilizatoare și Ia alte locuri 
de muncă, nu numai la cele 
ale uteciștilor.

— Pe baza unor criterii fer
me, Intre care primul loc îl 
ocupă îndeplinirea sarcinilor

zilnice de către tineri, ne mai 
spune secretarul U.T.C., am 
declanșat și o întrecere între 
toate organizațiile din secții. 
Clasamentul lor se face săptă- 
mînal in funcție de rezultate.

Secția mobilă se angajase 
să dea pînă la sfîrșitul anului 
o producție suplimentară în va
loare de 1 milion lei. In urma 
măsurilor enumerate mai sus a 
realizat deja o depășire de 
peste 2,2 milioane lei.

ARGEȘANA — „Fie
care țesătoare, un me
tru de stofă în plus pe 

fiecare schimb"

— Sîntem cu 4 zile în avans 
față de grafic din punct de 
vedere valoric, ne spune tova
rășul ing. Ștefan Danciu, di
rectorul fabricii. Nu ne putem 
declara însă mulțumiți deoare
ce în primele 9 luni am reușit 
să realizăm doar jumătate din 
angajamentul anual. Secția fi
latură și-a realizat lună de 
lună planul cu depășirile pro
mise prin angajament, dar ne-a 
tras înapoi secția țesătorie care 
și acum se află cu o zi în urmă 
față de calendar. Se redresea
ză lucrurile, însă, și aici. In- 
cepînd cu decada a doua a 
lunii octombrie își îndeplinește 
planul și țesătoria. De aceea 
putem afirma cu certitudine că 
angajamentul de a încheia anul 
cu 7 zile mai repede, va fi rea
lizat.

— Ne-am redresat, în primul 
rîr.d, datorită ajutorului primit 
de la Centrala linii din Bucu
rești care ne-a trimis 100 de 
oameni calificați în meseriile 
deficitare. în fiecare dumi
nică se lucrează la între
ținerea războaielor, fapt care a 
determinat creșterea număru
lui de bătăi prin reducerea 
stagnărilor de reparații. In

realizarea planului de către 
secția țesătorie un rol de pri
mă importanță l-a avut însă și 
organizația de tineret.

— Inițiativa țesătoarelor de 
a produce fiecare la locul ei de 
muncă cu un metru de stofă 
mai mult pe schimb a dat 
foarte bune rezultate, ne spu
ne Alexandrina Cinca, secreta
ra comitetului U.T.C. In pri
mul rînd trebuie precizat că 
aproape fără excepție cele 400 
de țesătoare sînt și uteciste. 
Producția de țesături depinde 
deci de ele. înțelegînd acest 
lucru multe dintre tinerele țe
sătoare au reușit să dea peste 
plan nu unul,' ci 3 metri de 
stofă pe schimb.

— La noi, ne spune ing. Emil 
. Croitoru, 'șeful secției filatură, 
principalul mod de majorare a 
realizărilor zilnice, . dat fiind 
deficitul de oameni, era și ră- 
mîne repartizarea muncitorilor 
pe mai multe părți de mașină 
ca pînă acum. Iu această ac
țiune am primit un prețios a- 
jutor din partea organizației 
U.T.C. Trebuie să arăt că în 
.mare parte succesele noastre 
se datoiesc acțiunilor -organiza
ției U.T.C.'- -* .-*7 *77

Principala preocupare a con
ducerii fabricii, a întregului 
colectiv de la „Argeșana", este 
așadar realizarea inte'grală a 
sarcinilor zilnice de /plan și a 
angajamentelor asumate. Se a- 
cordă, însă, o atenție mai 
mare și problemelor de pers- 
pectivă ale fabricii. S-au luat 
sau sînt în curs de aplicare 
măsuri menite să. mărească sta
bilitatea oamenilor în fabrică, 
se depun eforturi pentru cali
ficarea muncitorilor’ necesari 
acum și în perioada imediat 
următoare. Pentru reducerea 
fluctuației se va dă în curînd 
în funcțiune un nou cămin de 
nefamiliști, amenajat într-o 
clădire veche, iar altul de 300 
locuri urmează să se Constru
iască. Familiștilor din uzină le 
vor fi repartizate încă 100 a- 
partamente. Muncitorii nece
sari în meseriile deficitare sînt 
în curs de pregătire. Alți 100 
de muncitori își vor începe încă 
în acest trimestru pregătirea 
prin ucenicie la locul de mun
că. Sînt măsuri care urmăresc 
să evite pe viitor reeditarea si
tuației critice cu care se con
fruntă acum fabrica. Se pregă
tesc, astfel, condițiile pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen.

IUSTIN MORARU
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Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cuvintarea tovarășului Cuvintarea

(Urmare din pag. I)

EMIL DMm
Relevind Însemnătatea crucia

lă în istoria universală, a Marii 
Revoluții Socialiste din. Octom
brie, care a marcat trecerea o- 
menirii spre cea mai înaintată 
orlnduire . socială — orinduirea 
comunistă, vorbitorul a arătat 
că anul acesta, aniversarea Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie are loc sub -semnul a- 
propiatuluî jubileu — semicen
tenarul creării Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste. Tri
umful Marelui Octombrie, fău
rirea și- consolidarea primului 
stat al muncitorilor și țăranilor 
din istoria omenirii, edificarea 
socialismului și trecerea la con
strucția comunismului în Uni
unea Sovietică a demonstrat în 
fața întregii lumi uriașele e- 
nergii creatoare ale maselor 
muncitoare, pe cartf le descătu
șează noua orînduire socială, 
forța de neinfrîht a proletaria
tului, condus de partidul comu
nist, de a-și îndeplini misiunea 
istorică. La cea de-a 55-a ani
versare aAîarii Revoluții So
cialiste afZ Octombrie, Uniunea 
Sovietică se prezintă ca o forță 
uriașă a lumii contemporane, 
cu un puternic potențial econo
mic, tehnic și științific. Partidul 
Comunist Român. întregul nos
tru popor se bucură din inimă 
și dau o inalță apreciere succe
selor remarcabile obținute de 
poporul sovietic, sub condu
cerea Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, văzînd în aces
tea o contribuție 
mare însemnătate

•sistemului socialist mond’al, 
forțelor democrației și păcii 
întreaga lume.

în continuare vorbitorul a 
vocat tradițiile legăturilor 
prietenie statornicite de-a lun
gul anilor între cele două parti
de și popoare.

Proletariatul român, forțele 
revoluționare și progresiste din 
țara noastră au salutat cu entu
ziasm victoria proletariatului 
din Rusia, și-au manifestat so
lidaritatea lor militantă cu pri
mul stat al muncitorilor și ță
ranilor din istorie. O expresie 
a înaltului simțămînt de solida
ritate militantă frățească cu 
cauza Marelui Octombrie a con
stituit-o participarea activă, cu 
arma în mină, a mii de revolu
ționari români pe fronturile din 
Ucraina, Volga, Caucaz, Asia 
Centrală, Orientul îndepărtat la 
victoria Revoluției. V. I. Lenin, 
cunoscînd îndeaproape partici
parea românilor la luota pentru 
apărarea tînărului stat sovietic, 
a dat o înaltă apreciere spiritu
lui internaționalist ce anima pe 
revoluționarii români, contribu
ției acestora la cauza revoluției.

Aceste nobile simțăminte in
ternaționaliste au fost continua
te și amplificate de Partidul 
Comunist Român. în anii grei 
ai ilegalității, comuniștii ro
mâni au militat consecvent pen
tru prietenie și colaborare cu 
Uniunea Sovietică ; pentru sta
bilirea de relații diplomatice și 
de bună vecinătate între cele 
două țări, pentru popularizarea 
în țara noastră a realizărilor 
Uniunii Sovietice. înfruntînd te
roarea dezlănțuită împotriva sa 
de dictatura militaro-fascistă, 
Partidul Comunist Român a de
mascat permanent caracterul 
profund antipopular al războiu
lui împotriva Uniunii Sovietice, 
a luptat cu eroism pentru scoa
terea României din acest război 
nedrept și alăturarea ei Ia coa
liția antihitleristă. Sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, a fost înfăptuită cu suc
ces insurecția națională armată 
din august 1944, în condițiile fa
vorabile create de ofensiva glo
rioasă a armatei sovietice. Po
porul român a întors armele îm
potriva cotropitorilor hitleriști 
și s-a angajat cu întregul său 
potențial uman, material și mi
litar in lupta pentru înfrîn- 
gerea definitivă a Germaniei 
hitleriste. Luptele purtate de 
ostașii români, umăr la umăr cu 
ostașii sovietici, au cimentat 
frăția de arme româno-sovieti- 
că, prietenia de nezdruncinat 
intre popoarele român și so
vietic.

în anii postbelici s-au întărit 
continuu prietenia și colabo
rarea frățească intre poporul 
român și poporul sovietic.

Partidul Comunist Român, 
guvernul român, întregul nostru 
popor dau o înaltă prețuire re
lațiilor de prietenie, alianță șl 
colaborare multilaterală., cu 
P.C.U.S.-, cu 'Uriidhea Sovietică, 
cu poporul sOvieti,t-.

Un rol important în evoluția 
mereu ascendentă a raporturi
lor de conlucrare româno-so- 
vietice l-au avut întîlnirile .și 
convorbirile dintre conducerile 
de partid și de stat din cele 
două țări.

Un* moment remarcabil în 
dezvoltarea continuă a coope
rării româno-sovietice pe mul
tiple planuri l-au constituit In
tilnirea și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român și L. Brejnev, 
secretar 
P.C.U.S., din vara acestui an.

Cunosc o dezvoltare fructuoa
să și se diversifică relațiile e- 
conomice, colaborarea pe tărî- 
mul vieții culturale, științifice, 
între organizațiile de masă și 
obștești.

Concomitent se întăresc le
găturile de solidaritate fră
țească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
dintre România și U.R.S.S., 
semnat in urmă cu doi ani la 
București, creează un cadru 
prielnic pentru intensificarea și 
amplificarea colaborării reci- 
proc-avantajoase.

„Partidul ș! guvernul Româ-

de cca mai 
la întărirea 

a 
în

de

general al C.C. al

ambasadorului
rare reciproc avantajoase eu 
țările capitaliste dezvoltate.

La baza relațiilor sale cu 
toate statele, România situează 
în mod consecvent principiile 
respectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile Interne și avantajului 
reciproc, principii care se bucu
ră de o tot mai largă recunoaș
tere în întreaga lume.

Ca țară europeană. România 
desfășoară o susținută activita
te — pentru statornicirea unui 
climat de pace, pentru instau
rarea unor relații noi Intre sta
tele europene care să dea ga
ranția fiecărei națiuni că se va 
putea dezvolta de sine stătător, 
în condiții de deplină securitate 
și pace. Țara noastră participă 
activ la pregătirea și organi
zarea conferinței general-euro- 
pene pentru securitate, se pro
nunță pentru adoptarea de că
tre conferință a unei declarații 
solemne, care să statueze re
nunțarea la forță și amenința
rea cu forța In relațiile dintre 
state, să se ajungă la o Înțele
gere referitoare la principiile 
relațiilor viitoare dintre țările 
continentului; de asemenea, să 
se discute perspectivele unei 
cooperări economice, tehnieo- 
științifice. culturale și de altă 
natură Intre țările europene.

în eforturile depuse de parti
dul și statul nostru pentru asi
gurarea păcii si securității în 
Europa se înscriu si rezultatele 
fructuoase ale recentei vizite fă
cute ce președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Belgia si Luxem
burg. aceasta constituind o ro-ta 
contribute la^cauza Înțelegeri.,

V.l DROZDENKO

lal-eeo-

niel — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vor acționa șl în 
viitor cu toată hotărîrea pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și țările noastre, cu 
convingerea că aceasta cores
punde intereselor ambelor po
poare, servește cauzei întăririi 
unității țărilor socialiste, miș
cării comuniste internaționale, 
cauzei progresului și .păcii".

în continuarea cuvintării 
sale, vorbitorul a relevat că 
sărbătorirea în țara noastră a 
55 de ani de la Victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie are loc în condițiile in
tensificării activității creatoare 
a poporului român, consacrată' 
înfăptuirii programului elabo
rat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. și Conferința Națională 
a partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

în atmosfera unui puternic a- 
vînt politic, oamenii muncii din 
țara noastră, desfășoară sub 
conducerea partidului, o însu
flețită întrecere socialistă In 
întîmpinarea aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii, pentru îndeplinirea 
planului cincinal înainte de 
termen.

Chemarea adresată de secre
tarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna Con
ferinței Naționale de a face to
tul pentru a ridica țara noastră 
la un înalt nivel de dezvoltare 
economică, științifică și cultu
rală, de a depăși stadiu! de 
țară in cur* de dezvoltare si a 
o situa In următorii 15—20 de 
ani in rîr.dul țărilor dezvoltate, 
a fost primită de întregul nos
tru popor cu multă satisfacție 
și însuflețire. Acționîr.d cu 
deosebită abnegație, oamenii 
muncii obțin succese remarca
bile in dezvoltarea « 
nomică a țării

Succesele debindite și pers
pectivele minunate care se des
chid In fața poporului nostru 
sint legate indisolubil de acti
vitatea neobosită și creatoare a 
partidului nostru care Iși în
deplinește cu cinste misiunea 
istorică de forță conducătoare 
a societății românești. Partidul 
acordă o atenție neslăbită per
fecționării conducerii vieții so- 
cial-economice, amplificării ro
lului statului nostru socialist in 
conducerea unitară a întregii 
societăți. îmbinării artDOnroase 
a conducerii pe baza plănui ui 
unic eu lărgirea autoootoiei or
ganelor teritoriale administra
tive și a unita ții or ecoBomieo- 
sociale, dezvoltării ți adîndrii 
democrației socialiste. creărL 
cadrului cel mai potrivit pentru 
participarea efectivă a maselor 
populare la conducerea socie
tății. Creșterea continuă a rolu
lui clasei muncitoare In societa
tea noastră, in cadrul mutaui.tr 
profunde care au loc In struc
tura socială a patriei, aportul 
sporit al țărănimii cooperatiste 
la dezvoltarea societății socia
liste, contribuția tot mai impor
tantă a intelectualității Ia pros
peritatea patriei, asigurarea de
plinei egalități in drepturi 
a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, a 
mentat trainic unitatea ș: 
ția oamenilor muncii din ț 
noastră — români, mag 
germani, sirbi și de alte 
ționalități, — au contribui 
întărirea necontenită a eo« 
nii întregului popor In i 
partidului. înflorirea nați 
noastre socialiste, desfășurarea 
amplă a capacităților ei crea
toare asigură înaintarea cu 
succes a României, sub condu
cerea partidului, pe calea fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate — obiectiv 
strategic fundamental In actua
la etauă de evoluție econom:co- 
socială a țării noastre.

Referindu-se apoi la politica 
externă a României, vorbitorul 
a spus : România socialistă ta 
parte activă la viața interna
țională, militează cu fermitate 
pentru o politică de colaborare 
între toate statele. Dentru o 
pace trainică pe pămint. Ele
mentul central al politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru îl reprezintă prietenia 
trainică și alianța cu toate ță
rile socialiste, lega'e prin co
munitatea orinduirii sociale, 
prin unitatea telurilor si idea
lurilor revoluționare.

Ca membră a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, 
România acționează cu neabă
tută consecvență pentru adin- 
cirea, lărgirea și continua per
fecționare a cooperării econo
mice și tehnico-stiințifice cu 
țările membre ale acestui or
ganism, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului soc’alist. In 
concordanță cu Programul 
complex, adoptat la București 
de statele membre ale C.A.E.R.

Partidul și statul nostru îsi 
exprimă, în același timp, hotă
rîrea de a perfecționa și lărgi 
continuu colaborarea economi
că, cooperarea și specializarea 
In producție cu toate țările 
cialiste.

Partidul și statul nostru 
afirmat șl afirmă cu putere 
cesitatea realizării unității 
tre toate țările socialiste, mili
tează in mod activ și constant 
pentru relații prietenești, de 
deplină egalitate între ele. Re
facerea și întărirea unității șl 
coeziunii țărilor socialiste re
prezintă un factor de însemnă
tate cardinală pentru creșterea 
rolului și influenței socialismu
lui în iume.

Acordăm o atenție deosebită' 
intensificării colaborării cu 
toate statele care au pășit pe 
calea dezvoltării independente ; 
totodată, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, țara noas
tră dezvoltă relații de eoope-

socialiste.
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O importanță deosebită pen

tru asigurarea păcii și colabo
rării mondiale are adoptarea u- 
nor măsuri ferme de dezarma
re, In primul rlnd de dezarma
re nucleară, de dezangajare 
militară, de creare a acelor 
condiții care să dezvolte încre
derea și colaborarea între po
poare. astfel Incit să se treacă 
Ia lichidarea blocurilor mili
tare

Partidul Comunist Român iți 
întărește solidaritatea interna
tionalist cu toate partidele co
muniste si muncitorești, dezvol
tă relații de colaborare strinsâ 
cu forțele revoluționare, demo
cratice, antiimperialiste de pre
tutindeni. Pornind de la res
pectarea principiilor marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar. Partidul Co
munist Român va dezvolta con
tinuu relațiile de solidaritate 
internaționalistă cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele democratice, pro
gresiste. cu mișcările de elibe
rare națională, contribuind ast
fel tot mai activ la întărirea 
forțelor socialismului, a între
gului front antiimperialist, la 
triumful cauzei progresului și 
păcii în lume.

Cu prilejul evocării Marelui 
Octombrie, care a deschis era 
transformărilor revoluționare In 
viața întregii omeniri, și al apro
piatului jubileu semicentenar al 
creării Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste — a spus în 
încheiere vorbitorul — vă rog 
să-mi permiteți ca, în numele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliu- 
lui de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, să 
transmit Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Guvernu
lui Uniunii Sovietice, tuturor 
oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică, urări de noi și în
semnate izbînzi în înfăptuirea 
amplului program de construire 
a societății comuniste, în lupta 
pentru pace ți progres.

Luînd cuvîntul, ambasadorul 
Uniunii Sovietice a transmis 
oamenilor muncii din Republi
ca Socialistă România un salut 
frățesc și cele mai bune urări 
de mari succese în construcția 
socialistă, în îndeplinirea hotă- 
rîriior Congresului al X-lea 
Partidului Comunist Român 
ale Conferinței Naționale 
partidului.

De mai bine de o jumătate 
veac, sub conducerea partidului 
leninist, poporul sovietic pă
șește plin de încredere sub 
steagul Iul Octombrie — a spus 
vorbitorul. Principalul rezultat 
al luptei și muncii oamenilor 
muncii din țara noastră, 
activității 
II constiutuie construirea 
U.R.S.S. a societății 
dezvoltate. Poporul 
făurit o putem’ 
cialistă. în ani 
ce, produsul 
țării a cresc

Drumul 
realizări n-a fost ușor, 
sovietic a purces la 
economiei socialiste in 
de blocadă totală. Cu 
unor eforturi uriașe, 
puțin eroice dedt în anii răz
boiului civil și ai intervenției, 
el a_șam să înfăptuiască in
dustrializarea și colectivizarea, 
sa-si dezvolte știința și cultura. 
Aceasta a îngăduit poporului 
nostru să reziste agresiunii fas
ciste, care l-a pus în fața unor 
încercări nemaivăzute. Dar. el a 
rezistat si la ateste Încercări si 
a ieșit î- . mgătoc

Revoluția din Octombrie a 
deserts un rîmp targ pentru 
dezvoltarea forțelor spirituale 

creatoare ale poporului, a 
as la InCortrea culturii, lite- 
rrurt: s; artei, a glr.d:rii știir.- 

țifite înaintate.
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atenție de pene oesfir. dezvol
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trageru largi a saaseăor la i 
zcharea treburilcr de stat 
obștești, ndacărti conții țaței ! 
pohtate. educări: loc Ia spti 
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intemațioealisBu ’.ui prclecar. 
în rupea pentru soccaliszn si co- 
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Partidului Comunist 

constiutuie construirea în 
socialiste 

sovietic și-a 
ă economie so- 
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social global al 
it de 41 de ori.

care a dus la aceste 
Poporul 
făurirea 
condiții 

prețul 
nu mai

,ecti

a rezoluției Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. din 22 noiem
brie 1967.

Poporul sovietic dezvoltă re
lații de prietenie, înțelegere 
reciprocă și colaborare cu po
poarele de pe toate continen
tele care au rupt lanțurile a- 
supririi coloniale și luptă îm
potriva imperialismului și neo- 
colonialismului, pentru conso
lidarea independenței, pentru 
o cale progresistă de dezvol
tare socială.

în sistemul relațiilor sa
le internaționale, U.R.S.S. se 
călăuzește după principiul le
ninist al coexistentei pașnice a 
statelor cu orinduiri sociale di
ferite. Aceasta caracterizează 
căutarea căilor pentru soluțio
narea problemelor litigioase și 
cu cea mai mare țară capitalis
tă V- S.U.A. Convorbirile 
sovieto-americane de la Mos
cova și documentele semnate au 
o mare importanță internațio
nală. reprezintă un aport sub
stanțial la dezvoltarea relațiilor 
sovieto-americane, contribuie la 
însănătoșirea întregii situații in
ternaționale.

Referindu-se apoi la relațiile 
sovieto-române, vorbitorul a 
subliniat că Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice 
și guvernul sovietic au
cordat întotdeauna și acordă o 
mare atenție dezvoltării’ și per
fecționării permanente a aces
tor relații, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și ale 
internaționalismului proletar. 
Azi. in ziua celei de-a 55-a ani
versări a Marelui Octombrie, a 
spus el. as vrea să relev că 
acțiunile clasei muncitoare din 
România in sprijinul Revoluției 
din Octombrie, au ridicat pe o 
nouă treaptă vechile tradiții de 
prietenie dintre popoarele noas
tre, cu rădăcini adinei in trecu
tul istoric, au dus o temelie 
trainică prieteniei sovieto-ro
mâne. Prietenia frățească din
tre popoarele noastre a fost în
tărită cu singele vărsat împreu
nă în războiul antifascist, și-a 
găsit o confirmare calitativ nouă 
dop* instaurarea puterii popu
lare in România.

în anii care au urmat intre 
țările noastre s-au încheiat 
peste 329 de tratate, acorduri, 
protocoale M alte documente care 
cuprind cele mal diverse aspec
te ale vieții socvsl-pclîtiee. •«>- 
-■zmjce și culturale din cele două
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ate: țelul priacnial al societății 
serialisto născute din Marele 
Octombrie. în anii paterii so
vietice a crescut nemăsurat de 
mult bunăstarea materială a 
Doocrului. A sporit considera
bil producția de mărfuri de 
larg remum Salariul mediu lu
nar al muncitorilor și func
ționarilor a crescut.

Aniversarea Revoluției din 
Octombrie se distinge In acest 
an prin aceea că oamenii sovie
tici vor sărbători cea de-a 50-a 
aniversare a constituirii Uniu
ni: Republicilor Sovietice So
ciaiiste. întimpinlnd glorioasa 
aniversare a Marelui Octom
brie. oamenii muncii din U- 
niunea Sovietică, sub conduce
rea încercată a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
s-au angajat cu o uriașă însu
flețire și entuziasm in întrece
rea In cinstea aniversării a 50 
de ani de la crearea statului 
sovietic, pentru îndeplinirea cu 
succes a planului celui de-al 
dcilea an al cincinalului. în
deplinind hotărîrile celui de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S., 
în toate verigile economiei na
ționale s-au obținut în prime
le nouă luni ale anului 1972 
noi succese.

în continuate, referindu-se 
la politica externă a U.R.S.S. 
vorbitorul a subliniat că, așa 
după cum arăta tovarășul L.I. 
Brejnev la Congresul al XV-lea 
al Sindicatelor Sovietice, U- 
nitmea Sovietică promovează 
In arena internațională o linie 
antiimperialistă fermă, apără 
consecvent și ferm interesele 
socialismului, ale libertății po
poarelor, ale cauzei păcii ge
nerale.

Uniunea Sovietică promovea
ză această linie în strînsă in
teracțiune cu alte țări socia
liste, prietenii și aliații săi. 
Partidul și guvernul nostru a- 
cordă o importanță de prim- 
ordin dezvoltării prieteniei 
colaborării 
comunității 
care se întăresc și se lărgesc in 
permanență.

în activitatea sa de politică 
externă, Uniunea Sovietică îm
bină riposta fermă dată unelti
rilor imperialismului și reac- 
țiunii cu linia constructivă o- 
rientată spre reglementarea pe 
cale pașnică a problemelor in
ternaționale stringente.

Țările socialismului au pro
pus un program desfășurat de 
Întărire a păcii pe continentul 
european și se declară pentru 
ținerea cit mai grabnică a u- 
nei conferințe general-europe- 
ne pentru securitate. Datorită 
eforturilor depuse de comuni
tatea socialistă s-au creat pre
mise bune pentru asigurarea 
unei păci stabile pe continen
tul nostru.

Vorbitorul s-a referit, de a- 
semenea, la direcțiile princi
pale ale politicii externe a gu
vernului sovietic, îndreptate 
spre lichidarea focarelor de 
război, riposta dată atentatelor 
imperialiștilor la libertatea și 
independența popoarelor. Uniu
nea Sovietică și alte țări so
cialiste dau ajutor statornic și 
sprijin multilateral eroicului 
popor vietnamez în lupta lui 
patriotică dreaptă împotriva a- 
gresiunii imperialismului ame
rican. U.R.S.S. sprijină ferm și 
consecvent cauza dreaptă a po
poarelor arabe, se pronunță 
pentru retragerea completă a 
trupelor Israelului de pe toate 
teritoriile arabe ocupate și pen
tru Îndeplinirea necondiționată

țări. Dintre acestea, locul cel mai 
de seamă I! ocupă Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală Uniunea Sovietică este 
principalul partener de comerț 
exterior al României, revenin- 
du-i 25 la sută 
ei de mărfuri.

Se dezvoltă 
si schimbul de 
tre P.C.U.S. și

din schimburile

larg - legăturile 
experiență din- 

___________ P.C.R., relațiile 
științifice șl culturale, s-au în
tărit contactele între diferite 
organizații de stat și obștești 
din cele

Oamenii
sincer de 
român în 
Popoarele

frățești cu țările 
socialiste, relații

două țări.
sovietici se bucură 

succesele poporului 
construcția socialistă. 
U.R.S.S. și României 

sint legate prin tradiționale re
lații de prietenie și colaborare 
frățească în construirea socie
tății noi, în lupta împotriva 
politicii agresive a imperialis
mului, pentru pacea și secu
ritatea popoarelor O expresie 
a acestor bune relații frățești 
dintre partidele șl țările noas
tre o constituie întîlnirea din 
Crimeea dintre tovarășii L. I. 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu, 
în cursul căreia conducătorii 
partidelor noastre au avut un 
schimb de păreri în probleme
le lărgirii continue a colaboră
rii multilaterale, în problemele 
de interes reciproc.

Anul acesta — a spus în în
cheiere ambasadorul Uniunii 
Sovietice este un an de seamă 
pentru cele două țări. Oa
menii muncii din România se 
pregătesc pentru istorica dată 
din viața țării marcată de cea 
de-a 25-a aniversare a procla
mării republicii, luptă pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. Po
porul sovietic sărbătorește cea 
de-a 50-a aniversare a consti
tuirii Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, 
să urez poporului frate român 
succese mari în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
al partidului și ale Conferinței 
Naționale a P.C.R., în construi
rea societății socialiste dezvol
tate.

București, Gheorghe Ionescu, 
prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 1, Gheor
ghe Velcescu, veteran al mișcă
rii muncitorești din țara noa
stră, Laurențiu Fulga. prim-vi- 
cepreședinte al Uniunii Scriito
rilor, Anlca Din, țesătoare la 
Uzinele textile „7 Noiembrie", 
Mihaela Antonescu, studentă la 
Institutul medîco-farmaceutic. 

în prezidiu au luat loc, de a- 
semenea, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și I. S. Fiodorov, 
conducătorul delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
nă, care se află în țara noa
stră cu prilejul manifestărilor 
consacrate aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Pe fundalul scenei, încadrat 
de drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România si 
U.R.S.S. era un mare portret 
ai lui Vladimir Ilici Lenin. A- 
lăturat, erau înscrise datele 
festive : 1917—1972.

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

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Matei.

Despre semnificația celei de-a 
55-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
au vorbit tovarășii Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și 
ambasadorul 
la București.

Cuvîntările au fost sublinia
te în repetate rînduri cu 
plauze.

în încheierea adunării festi
ve a fost prezentat un pro
gram artistic, la care și-au dat 
concursul mari ansambluri și 
artiști de frunte ai scenelor 
bucureștene.

V. I. Drozdenko, 
Uniunii Sovietice

a-

(Agerpres)

Recepție la
Ambasada

Uniunii
Sovietice

Cu prilejul celei de-a 55-a a- 
niversărl a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a 
oferit, luni seara, o recepție in 
saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu- 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P. C. R., președintele Ma
rii Adunări Naționale, Petre 
Blajovici, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Teodor Marinescu, sef 
de secție la C. C. al P. C. R., 
membri ai C. C. • — - - 
și ai guvernului, 
litanți ai 1 ’, 
rești din țara 
ducători ___ ______
centrale și organizații obștești, 
membri ai Consiliului General 
al ARLUS. oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști.

Au participat membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de 
I. S. Fiodorov, secretar al Co
mitetului regional Novgorod al 
P.C.U.S., președintele filialei 
Novgorod a Asociației de prie
tenie sovieto-române, care se 
află în țara noastră.

Erau prezent! șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului 
diplomatic.

în timpul recepției, conducă
torii de partid și de stat ro
mâni s-au întreținut cordial cu 
ambasadorul Uniunii Siwtolw.

al P. C. R., 
vechi mi- 

mișcării muncito- 
,—i noastră, con- 

ai unor instituții

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, general al
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Sta: 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului LEONID ILICI BREJ- 
NEV, secretar general al Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, tovarășului NIKOLAI VIKTORO- 
VICI PODGORNÎI, președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, și tovarășului 
ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, următoarea 
telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, ai Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri aie Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem, Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Sociaiiste, poporului sovietic, cele mai cordiale felicitări și un 
cald salut tovărășesc, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Reprezentind o strălucită încununare a luptei revoluționare 
a proletariatului, a maselor muncitoare din Rusia, sub condu
cerea partidului comunist, făurit de V. I. Denii’. Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie va rămîne pentru totdeauna in 
istoria omenirii ca un eveniment epocal, mareînd începutul erei 
revoluțiilor proletare, al unor puternice mișcări ale forțelor re
voluționare de pe toate continentele pentru eliberare națională 
și socială, pentru adinei prefaceri înnoitoare in viața societății. 

Prin eforturi eroice, pline de abnegație, poporul sovietic a 
construit, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, societatea socialistă și a trecut la făurirea bazei tehnico- 
materiale a societății comuniste. In cele cinci decenii care au 
trecut de la crearea sa. Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste a ♦devenit un stat socialist, cu o economie multilateral 
dezvoltată, cu un puternic potențial tehnic si științific, repre
zentind o uriașă forță a lumii contemporane.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele remar
cabile obținute de poporul sovietic in toate domeniile de acti
vitate, văzînd în aceasta o 
rirea forțelor socialismului, 
treagă.

Partidul și guvernul tării
o înaltă apreciere relațiilor ......
colaborare frățească dintre partidele, țări’e și
Intilnirea și convorbirile tovărășești pe care le-am avut în vara 
acestui an au constituit un moment remarcabil pentru dezvol
tarea cooperării româno-sovietice oe multiple planuri.

Sîntem ferm încredințați că întărirea si adîncirea continuă a 
legăturilor de prietenie și solidaritate dint’-e Part:dvl Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dmtre 
R. S. România și U.R.S.S.. pe baza, principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului socialist, cn-esnv-d pe deplin 
intereselor ambelor popoare, cauzei unităt’i tărilo- socialiste, 
a mișcării comuniste internaționale, a întregului front antiimpe
rialist.

De ziua aniversării Marelui Octombrie, vă urăm dumneavoas
tră. tuturor comuniștilor si noporului sovietic, noi și importante 
succese în opera de construire a comunismului in Uniunea So
vietică, pentru triumful socialismului și păcii în întreaga lume.

★

Cu prilejul celei de-a 55-a a- 
niversări a Mării Revoluții So
cialiste din Octombrie, Consi
liul Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Con
siliul General al ARLUS, 
Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul Național pentru A-

contribuție de prim ordin la întă- 
progresului și păcii din lumea in-

noastre, întregul dodo” român, dau 
tradiționale de prietenie, alianță si 

lopoarele noastre.

★

părarea Păcii, Comitetul foș
tilor luptători antifasciști din 
România, Comitetul organizato
ric al veteranilor din războiul • 
antifascist, Uniunea Ziariștilor, 
alte instituții, organizații de 
masă și obștești au adresat te
legrame de felicitări organiza
țiilor similare din Uniunea So
vietică.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
ION GHEORGHE MAURER, au 
primit o telegramă din partea 
primului secretai al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, Jumjaaghiin Țe- 
denbal in legătură cu catastro
fa de Ia exploatarea minieră 
Uricani. Vă rog să transmiteți 
condoleanțele mele profunde — 
se spune în telegramă — fami-

liilor care au avut de suferit 
de pe urma acestui tragic ac
cident.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a primit, de aseme
nea, din partea președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
Willy Stoph, a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Piotr 
Jaroszewicz, telegrame în legă
tură cu catostrofa de la exploa
tarea minieră Uricani, prin 
care exprimă condoleanțe și 
sentimente de compasiune pen
tru familiile victimelor.

CRONICA U.T.C
Plecarea în U.R.S.S. a delegației C.C. al U.T.C. 
condusă de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
ce va participa la întâlnirea mondială a tinere

tului muncitoresc
Luni, a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre U.R.S.S., 
o delegație a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de Ior^ 
Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C-, mi
nistru pentru problemele ti
neretului, ce va participa la 
Intilnirea mondială a tinere
tului muncitoresc, ale cărei 
lucrări se vor desfășura în 
această țară.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salu
tată de secretari ai C.C. al 
U.T.C-, de membri ai Birou
lui, și ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
„Organizată de Uniunea 

Tineretului Comunist-Leni- 
nist, în colaborare cu Fede
rația Mondială a Tineretului 
Democrat, a declarat înainte 
de plecare, ministrul Ion 
Traian Ștefănescu, apropiata 
reuniune va întruni aproxi
mativ 200 de organizații din 
peste 100 de țări ale lumii. 
Participăm cu interes la In
tilnirea mondială a tineretu
lui muncitoresc. Avînd un 
larg caracter reprezentativ.

sperăm că ea va oferi posi
bilitatea unui fructuos dia
log referitor la prezența ti
neretului muncitoresc în via
ța economică și social-politi- 
că actuală, in lupta impotri- 
va imperialismului, colo
nialismului, neocolonialism 
mului, pentru pace și pro
gres. Este firesc, de alt
fel, să acordăm o atenție 
deosebită acestei manifestări, 
întrucît este bine cunoscut 
aportul tineretului muncito
resc în cadrul Uniunii Tine
retului Comunist din Româ
nia. poziția lui activă de soli- 

' ilaritate cu lupta tineretului 
ii a forțelor progresiste de 
pe glob.

Intilnirea mondială a tine
retului muncitoresc, a înche
iat interlocutorul, are loc in 
condițiile in care tineretul si 
poporul sovietic aniversează, 
atît Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, cit 
și semicentenarul creării 
U.R.S.S. Prezența noastră la 
intilnirea menționată consti
tuie, în același timp, un nou 
prilej de a dezvolta și adinei 
relațiile de prietenie ți co
laborare frățească dintre ti
neretul român și sovietic, 
dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Tinere
tului Comunist-Leninist".

Convorbire consemnată de 
ADINA 

CONSTANTINESCU

★

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Berlin, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, formată din 
tovarășii Iulius Șuii, adjunct 
de șef de secție la C-C. al 
U.T.C., Elena Drozd, secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C. și loan 
Boldik, președintele C-U.A.S. 
de la Institutul politehnic 
Timișoara, care la invitația 
Consiliului Central al Tine
retului Liber German din 
R. D. Germană va efectua o 
vizită în aceas'tă țară.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost 
salutată de tovarășul Vasile 
Văcar, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

r

mutaui.tr
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Experiența acțiunilor de mun
că patriotică inițiate pe ogoare 
în acest an i-a dus pe elevii li
ceului din Bălcești-Vilcea la 
concluzia că dispun de forța și 
experiența necesară pentru a 
lucra, cu mijloace proprii, o 
parcelă mai mare din suprafață 
agricolă a comunei, executînd 
toate lucrările, de la semănat 
pînă la recoltat. Recent, orga
nizația U.T.C. a liceului a pro
pus direcției școlii să solicite de 
la organele agricole o suprafață . 
de 100 de hectare, care va fi 
lucrată în exclusivitate de către 
elevi. Ei vor împrumuta de la 
S.M.A., tractoarele și mașinile 
agricole necesare, pe care le vor 
conduce, însă, nu mecanizatorii, 
ci chiar membrii cercului de 
tractoriști din liceu. Celelalte 
lucrări se • vor executa în orele 
afectate practicii agricole și în 
luna de pregătire tehnico-pro- 
ductivă, eșalonat, pe ani de 
studii. DORU MOȚOC

actualitatea

a dus

riant.

PORȚILE LUMINII

POLITICE
VATRA f:

Marele 
întrece 
criteriu 
oricărei 
situație

viitor, 
existt 
peste 
înaltă

Orzos^a sa sde- 
„ de pet 

tea. preferr

etp-fseeat 
tinărpG.; 1 
re a fiara: 
rcl -txat

Medeei. Unul dintre argumente
le cercetătorilor : țărmul de as
tăzi al golfului Mangaliei este 
cel mai însorit de pe litoralul 
Pontului Euxin. Aici soarele 
strălucește zece, douăspreze ore 
pe zi, conferind zonei un micro
climat mediteranean, ceea ce a 
determinat desigur — pentru a 
reveni totuși în actualitate — și 
înscrierea Mangaliei în conste
lația turistică internațională.

S. D.

Expeditor : Casa pionieru
lui din Turda. „Micul olar" 
din fotografie este talentatul 
„meșter" Flaviu Bugnariu, 
de la cercul de sculptură al 
Casei pionierului. F««t"- 
fia aparține „specialiștilor" 
din cadrul cercului folo al 
aceleiași Case a pionierilor. 
Ce am putea adăuga ? De 
două ori bravo !

MAI ÎNTÎI 
ARGONAUȚII...

Actuala radă a portului Man
galia este locul despre care le
gendele spun că a adăpostit pe 
temerarii argonauți ai lui Jas- 
son, plecați în căutarea lînei de 
aur ! Aceasta este concluzia la 
care au ajuns arheologii con- 
stănțeni. Deci, pe țărmul pe care 
avea să se ridice cetatea Calla- 
tis, s-ar fi petrecut, cu vreme 
în urmă, și teribila dramă a

FOT O-ANCHETA

FRATE Șl SORA

A APĂRUT
MAGAZIN
ISTORIC"

NR. 11/1972

Pasul
barem

• I.I:S. Energo-reparații 
(telefon 22.50.89.) angajează 
topitori fontă oțel, tratamen- 
tiști, turnători formatori, cu- 
rățători, zidari, șamotori, e- 
lectricieni, forjori, vopsitori, 
strungari, frezori. Solicitan- 
ții trebuie să aibă domiciliul 
în București sau în comunele 
suburbane.

• Centrală de aprovizio
nare și livrare a produselor 
chimice (b-dul Tudor Vladi- 
mirescu 35) angajează econo
miști contabili financiari, re
vizori contabili, merceologi 
și șoferi.

TOAMNA 
VA (NV1TÂ

loc 
trăiască 
preferat 
după chilipir, banul nemun
cit, escrocheria. Se ocupau 
deci cu de toate. Insă „mo
rala" unor asemenea isprăvi 
nu poate fi, lucru știut, decît 
una singură. Miliai Ciurar 
(20 ani) și Voichița C. (18 ani, 
ambii cu domiciliul în co
muna Reteag, județul Bistrița 
Năsăud) au fost surprinși în 
flagrant. în timp ce încercau 
să comercializeze o serie de 
icoane- Percheziția efectuată 
ulterior a dat la iveală fap
tul că posedau un număr în
semnat de as»menea obiecte. 
Rămîne de văzut însă și mo
dul în care și le pr.ocurase- 
ră : organele de miliție cer
cetează acest caz. Vom re
veni cu amănunte.

să muncească, să 
cinstit, demn, au 
alt drum : goana

timpul și mijlocul pen 
depista. Fiindcă - 
măsura oricărei j 
gice, de bun simț 
ca a sa nu rămîne 
fără „răsplată*. C 
aceasta se lasă un 
teptată !

SISTEMUL DE F1TNARE-

Cnezii din Hațeg — noi 
mărturii despre trecutul a- 
cestui pămînt românesc • 
Republica in conștiința ro
mânilor • D. M. Pippidi : 
Istoria și interesul pentru om
• Aachen — iiustra c apita- 
lă eun .
• Dosarul Ossietzky 
ținut al naziștilor, it 
premiului Nobel • 
mintul Albaniei — 
col de lupte, pentru 
al de secole • ”- 
guros, tenace ș 
rii • „Evenimer 
le-am văzut 
Însemnări auti

eană a evului mediu 
z un de- 
iareal 
Pe F

Anastas Miilui
P. Constantin 
ani •

u ide-

In cinstea aniversării Republicii, la Oradea s-a deschis o ex
poziție județeană a tinerilor artiști plastici amatori. Tematica 

rponatelor — prezentarea rezultatelor obfinute într-un sfert de 
de construcție a socialismului, (foto-text ȘTEFAN WEISS),

ORAȘUL DE LA
LA „CLUBUL 

UCENICILOR'
Astăzi, (orele 16.00) la Unlver- 

sal-club se deschide „Clubul 
ucenicilor", în cadrul căruia ti
nerii de la Uzinele „23 August", 
ce-și efectuează ucenicia Ia lo
cul de muncă, se vor întîlni cu 
Eroul Muncii Socialiste Vasile 
Iscru. Va urma un program ar
tistic, prezentat de formații ar
tistice de la Uzinele „23 August". 
Anunțăm, de asemenea, că în 
fiecare marți, va avea loc Ia U- 
niversal-club „Ziua ucenicului", 
cu participarea tinerilor de la 
diferite fabrici și uzine din sec
tor, acțiunea avind ca scop fa
miliarizarea acestora cu «locul 
de muncă, printr-o mai bu 
noaștere a întreprinder 
specificului și exigențelor

TRECUT-AU ANII, INSA—

reușit să se sus 
legii. Doar c 
care comis 
(furtul unor 
locuință) 4 
ani.

— Cine mai 
dea de ț 
niștit V
ă se dc

CU AMARACJNE

(IJrmare din pag. I) 
cind a fost găsită și explica
ția, Profitînd de neatenția 
funcționarului de la secre
tariatul facultății, respecti- 
t ui sustrăsese din arhiva
decanatului un proiect mai 
vechi a cărui temă era re
luată, ca și multe din cele
lalte, de pe uți .aii pe altul. 
Difereau doar, ici colo, cîți- 
\ a coeficienți. Aici se loca
liza anormalul. Jn comodita
tea celor responsabili cu 
punerea în adevărata lumi
nă a importanței lucrării de 
diplomă. (N-am să fac acum, 
consuhlîntl spațiu, morali
tăți gestului amin
tit...). Sigur că, astăzi, re- 
analizind acest nemaipo
menit de important capitol 
al existenței universitare, si
tuația a suportat corective 
însemnate, nu doar de for
mă, de vreme ce este posibil 
să se ajungă la nivelul evo
cat anterior,. Are Joc insă o 
supărătoare întirziere în 
punerea de acord a acestei 
nevoi de natură didactică 
(tn fond lucrarea de diplo
mă nu e doar ultimul și cel 
mri însemnat loc de încerca
re a cunoștințelor ci și ulti
ma și Ia fel de însemnată 
posibilitate a A’mei Mater 
de a acționa forivativ asu
pra viitorului specialist) cu 
acuta nevoie a producției, 
chiar în stadiul cuasifinai, 
de potentele profesionale 
ale absolventului de mîine.

In mod normal, orice 
de 
ne 
la 
’ă . dent. Dacă nu se întîmplă 
așa. ne aflăm implicit pe 
palierul stagnării. Și cum 
urice șansă pierdută de avans

an 
studiu trebuie să însem- 
un pas in față, raportat 
coeficientul de remanen- 
al anului similar prece-

0 FORMULA A
MUNCII
(Urmare din pag. I)

dică \ a propagandiștilor, m- 
structajul persoanelor cu res-

împlinirea acestei exigențe în 
cîteva cabinete sociaT-pohtice 
din Capitală.

La sediul Casei de cultură 
a tineretului din setorul 4 
stăm de vorbă cu tovarășii 
Ion Stăncescu, directorul clu
bului, și Dumitru Ciubotaru, 
metodist. Inițial interesul nos- 
stru pentru cabinetul de ști
ințe sociale l-a surprins pe di
rector (foto 1). Apoi, dornic... 
să ne vină in ajutor, ne vor
bește despre cîteva acțiuni : 
informarea tematică ri meto
dică a

perisabilități in deserrwe» ca
binetelor de -științe sociale 
din Srgdbtaațiile t’.T-C. ele 
sectorului, organizarea con
sultațiilor.

Despre astfel de acțiuni rri 
te vorbește și la Casa de cul
tură a Consiliului popular din 
sectorul 6. Ni se «-pune c«— 
specificul activităților de ord 
constă in aceea că ele încear
că si răspundă ne:es:ti(uor 
de informare a celor eist sb- 
verse categorii de ties't. în 
s'era acțiunii lor intrind srit 
problemele oneniăru profesio
nale cit și cele sie eduexpei 
permanerăe • adsdțuor.

Nu punem la îndcislâ refa- 
tăriZe celor care ritposd de 
acticstatea respectivelor cabi
nete. Semnalăm rnte ci in 
ambele cazuri există un deco
lai vizibil între acțiunile des
pre care ni s-a vorbit și mo
dul in care se realizează e- 
fectiv informarea tinerii r la 
sediile celor două instituții. 
Atît la Clubul T. 4 ât 
și la Casa de cuburi a 
sectorului 6 (foto 21, spațiul 
folosit de la o zi la alta pen
tru cele mai diverse acțiuni 
(repetiții teatrale, lecții de 
limbi străine etc.}, ordinea de
loc funcțională în care zac 
colecțiile de ziare și reviste 
(Casa de cultură a sectorului 
6), fondul de carte social-po- 
litică foarte redus, lipsa unor 
bibliografii tematice, ca și a 
prezenței permanente a unor 
cadre competente pentru a da

să-mi 
ea li

curata-. Mini are ac'-zm. proape J Ut
desigur, alte’e — ts aee!lași re «î

se ghidă dusa
â 1

i o psihoîc<ie 7i~sâr m ara';e i cave
atît de soenrxi, de ar fi
aîtfel. celor d- a* ea
s-a îzseia: «naryir f>*»-*'* cs
de miliție a-

pact
Iotă* m -mni pe cei «ei 
•vni pod dm Eur-ova aesteoi. 
Dnxbett este aceea cere H 

ioade 1971—1972 devine una 
re licin Je esenția-e pentru

srtria. ațricstbure p sp r*ua- 
M rtmînented. Orașul Por

ie de Fier dă ță~n peste un 
i de megavăți. fabrică ca
ri plia fibrolemnoare. fa- 
vazocne de toate tipurile 
’nenriumle ri prelmgeste 

•erttznl României, prin produ- 
teva ze ci de țări 
Două denumiri 

ri. de fapt, 
simbol de 

ut. simbol al 
t-ei și al tvmdtu’ui cotidian, 

rzrta este de fesri ri ideea we 
se desprinde din cuvintele rostite 
ie secretând general al partidu- 
hri fas timpul cezitei făcute in 
hma mei «mrf eces*a la Drobeta 
Tunsa Severin - Jnmcnunchind 
aceste două denumiri ale muni
cipiului irstr-vna singură, dorim 
•« ssMistiem ri snai mult unitatea 
dintre trecut, prezent ri 
fevtul că pooorul român 
da veacuri ri re dăinui 
veacuri, eddicind cea mai 
sociCxte din lume — comunis
mul r

Era ziua tn care marele șan- 
tier lua sfîrșit. Sistemul Porțile 
de Fier se inicria cu întreaga sa 
cepacitcte in constelația de lu-

în ce mai des fluviile ți mările 
lumii. In 1947 un mic atelier de 
reparații, in prezent unul din ma
rile șantiere natale ale țării.

Acest salt nemaiîntîlnit al in
dustrializării a adus după sine 
o mărire considerabilă a popu
lației municipiului, a creat noi 
cartiere de locuințe, noi complexe 
alimentare, noi locuri de agre
ment. Dacă in anul 1948, vechiul 
Tumu Severin avea doar 31000 
de locuitori, astăzi populația lui 
s-a dublat. S-au creat și se 
creează noi locuri de muncă. Iată 
unul din motivele pentru care 
orașul a devenit neîncăpător și a

Explicația tt>

f II
’ consultații nu îndreptățesc r.ecnu“ din Bucan 'foto -31 car» rdjpvnd

Foto 1 opinia că nu s-a creat un Debutind cu succtek, acest oa- runcționare.

SI CULTIVĂM
(Vrmare din pag. I)

severeze în a înlătura orice pa
ralelism între corpul unic al ști
ințelor sociale și corpul disci
plinelor de profil, să îmbunătă
țească procesul de osmoză al a- 
cestora, pentru ca laolaltă, cu 
argumentele ce le sînt specifice, 
să acționeze unitar în realizarea 
educației socialiste a tineretu
lui. Acest proces exprimă dezi
derate de perfecționare metodo
logică. de modernizare a progra
melor și predării. în general — 
a stilului de comunicare cu ti
neretul studios.

— Tinerii liceeni, studenții nu 
se mai mulțumesc cu un manual 
— deși bătălia pentru elabora
rea unor manuale de calitate nu 
s-a încheiat la toate catedrele. 
Ei doresc să se informeze „Ia 
sursă", caută mai multe sinteze 
și materiale de comentariu, se 
interesează de problematica cu
rentelor filozofice contemporane. 
Cum concepeți îmbunătățirea 
bazei documentare ?

— Creșterea sferei de interes 
a tineretului în problematica te-

oreticâ este un fenomen pozitiv 
legat de opțiunile lui fundamen
tale. în efortul de a perfecțio
na căile și principiile de infor
mare remarcăm existența unei 
anumite efervescențe : se multi
plică cursuri, bibliotecile sînt 
dotate cu materiale de actuali
tate mai variate. O compensație 
de esență a unor carențe care 
mai există în acest domeniu, o 
poate aduce, în sporită măsură, 
cabinetul de științe sociale, prin 
creșterea gradului său de func
ționalitate. Aici tinerii primesc 
informații foarte largi nu nu
mai pe bază de bibliografie, ci 
și prin crestomații, filme, foto
copii, albume, cărți ale căror 
principale capitole sau pasaje 
sînt marcate distinct ; mijloa
cele vizuale sînt folosite mai in
tens și mai inteligent. Dar, pen. 
tru ca aceste încercări și reali
zări să crească în' calitate, pen
tru ca materialul documentar să 
satisfacă tot mai mult interesul 
tinerilor, să-i informeze si să-i 
formeze, există necesitatea unei 
munci de creație științifică in
tensificată din partea cadrelor

«d se reverse metodic, 
eometrie specifică, peste 
sale granițe. Centrul 

deși străjuit de tot mai 
e clădiri noi. mai are aerul 

lar.tic, încărcat delibe- 
or.ica obsesie a unei 
t trece undeva dincolo 

uos al contem-

ÎNSEMNĂRI

planșe și
Se țrune firesc in
ie c« nu s-a făcut 

timpul vacanței ? 
•j ne râmine decit să spe- 

i că necesitățile reale pe 
zare le formulează instrucțiu
nile srncmd funcționarea ca
binetelor de științe sociale cor 
găsi receptivitate la toți cei 

de buna lor

I
I

DIALOGUL VIU
so- 
na

didactice. De asemenea, de e- 
fortul științific ai cadrelor di
dactice" depinde si răspunsul la 
necesitatea de a se face mai pre
zentă în predarea sttinții 
ciale. In predarea filozofi
ales, a dialecticii luptei de ide: 
din gîndirea contemporană. A- 
ceasta ar însemna înlăturarea 
completă a unilateralității cj 
care a fost privită metodica 
predării curentelor de gi.-dire 
contemporană — schematizate si 
etichetate de către unele cadre 
didactice care au ignorat carac
terul eterogen al mișcării ac
tuale de idei, prezentate obfec- 
tivist, necritic de către altele, 
în această privință, ținem seama 
de faptul că, în ultimă instanță, 
gîndirea filozofică exprimă va
lorile unei epoci, mutațiile, con
tradicțiile și perspectivele ei, o 
anumită viziune asupra societă
ții. Față de aceste tendințe tre
buie să fie precizată poziția 
marxistă, extrăgîndu-se dintr-o 
raportare critică, științifică, ar
gumente ce demonstrează pro
funda actualitate a gîndirii lui 
Marx. Engels și Lenin, gindire 
considerată, așa cum au consi

derat-o înșiși fondatorii ei, în 
c-ntiauâ îmbogățire și eferves
cență. Deci, cunoașterea profun
dă a diferitelor aspecte ale gln- 
dirii contemporane, selectarea a 
.eea ce este esențial și caracte
ristic pentru fizionomia spiri- 
tuală a epocii noastre, evidenție
rea atentă a poziției marxiste, 
poate avea un caracter educativ. 
Desigur, aprecierea și asimila
rea a tot ceea ce este nou și 
progresist, combaterea fermă a 
punctelor de vedere retrograde 
este o chestiune dificilă care 
presupune o intensă muncă de 
cercetare. De aceea, 
partidului nostru, ale 
lui Nicolae Ceaușescu 
la necesitatea unității 
tivitatea didactică și 
tare. Numai o asemenea îmbi
nare conferă educatorului com
petența necesară, îl îmbogățeș
te cu argumente convingătoare 
in explicarea fenomenelor, in 
înlăturarea oricăror păreri pre
concepute și eronate. O aseme
nea viziune va fi în măsură să 
răspundă preocupărilor filozofi
ce ale studenților, problemelor 
ce și le pun.

indicațiile 
tovarășu- 
se referă 
dintre ac- 
de cerce-

mini a țării.
In acest fel au avut loc în

semnate mutații în repartiția pro
ducției industriale din cadrul 
municipiului și al județului Me
hedinți. Acum energia electrică 
are o pondere de 23.9 la sută 
țață de 0,2 la sută cit acea în 
momentul inaugurării șantierului 
rForț:le de Fier". Totodată s-a 
schimbat ți ponderea industriei 
exploatării și prelucrării lemnului 
— de la 8,2 la 9,4 la sută în 
același interval de timp. Situația 
se explică prin intrarea în pro
ducție a Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnului 
și prin intrarea parțială în pro
ducție a Combinatului de celulo
ză și hîrtie. Ambele unități eco
nomice sînt situate în partea esti
că a municipiului, acolo, unde, 
cu 20—25 de uni în urmă și 
chiar mai recent se revărsau vio
lent și apocaliptic ploile toamne
lor, locul înecat în noroaie și 
bălării sălbatice.

— Imaginați-vă: chiar pe lo
cul în care sîntem, ne declară 
tovarășul Paloș Haralambie se
cretarul Comitetului de partid al 
combinatului, era un ogaș adine 
de 10—12 metri care deversa în 
rîul Topolnița. Ne-au trebuit a- 
proape un milion de metri cubi 
de pămînt ca să-l umplem și să-i 
schimbăm traseul.

Acum, pe acest loc altădată 
sălbatic, văd oameni, văd maca
rale și imense hale de fabricație, 
uriașele retorte în care se for
mează, alături de celuloză și 
hîrtie, conștiințe și idealuri.

— In urmă cu doi ani pon
derea industrială a județului în 
cadrul întregii industrii a țării era 
doar de 0,8 la sută, îmi spune 
cineva de la Comitetul județean 
U.T.C. Dar iată că într-un timp 
foarte scurt ponderea industrială 
a județului nostru a ajuns la 1,1 
la sută. Cifra s-ar zice că nu este 
chiar atît de semnificativă, dar 
cine va putea cunoaște vreodată 
uriașele eforturi pe care le-au 
făcut toți oamenii din acest ju-

l trăiește la cea mai 
iurte marea realitate a 
Iei, sub al cărei pres- 

de altfel a șt redescoperit 
fia ri strălucirea seculară 
ii Drobeta Este adevărat, 
irea rostește o existență 

demult parcursă, dar descenden
ța ei concretă, palpabilă, contem
porană continuă gîndurile st vi
surile unor secole stinse, 
sistem hidroenergetic 
prin proporțiile sale orice 
economic și politic al 
etape anterioare. Aceeași 
este valabilă și pentru întreaga 
industrie și spiritualitate a muni
cipiului.

Drobeta Tumu Severin, orașul 
Dunării, al munților și al cîmpiei 
a realizat astfel cea mai mare 
performanță din îndelungata sa 
istorie. A cucerit apa de pe care 
secole de-a rîndul a fost ame
nințat, a colaborat cu munții din 
jur pentru a-și dezvolta multilate
ral industria, a acoperit cîmpia 
ferestruită de tOrenți pentru a-și 
continua perseverent și durabil 
vasta operă de consolidare și de 
extindere a propriei sale ființe.

Acestea sînt realitățile Severi- 
nului și ale Drobetei. Realități 
politice, economice, sociale și 
culturale. Toate laolaltă rostesc 
pulsul inepuizabil al socialismu-

echivalează automat regre
sul... Auzim în stînga și în 
dreapta vorbindu-se înfier- 
bintat despre nevoia intro
ducerii timpurii a studentu
lui în lumea producției al 
cărei soldat bine instruit va 
trebui să se dovedească de 
la primul pas in uzină. Pu
tem conta pe un asemenea 
avans cind se ratează ocazia 
extrem de promițătoare a 
angajării în concret încă de 
pe băncile facultății ? La 
cite catedre era întocmit 
deja la data de 1 octombrie 
portofoliul temelor de pro
iecte de stat de pus în lu
cru în martie anul viitor, 
terne culese, să zicem, din 
planul de autodotări al uzi
nelor colaboratoare ? în cîte 
facultăți este gîndit într-un 
concept unitar ansamMul — 
proiect de an — lucrări de 
laborator — cercetare la cer
cul științific — proiect de 
d’plomă, ca un program de 
strategie, cu s'geata bine 
fixată spre probleme de cea 
mai arzătoare urgență ?

Spuneam că studentul a- 
cestui an ar trebui să se 
simtă mai pregătit decit 
predecesorul său chiar dacă 
n-au intervenit restructurări 
de alt ordin d-cît ținînd de 
concepția pregătirii. F' tre
buie să demonstreze că noa- 
te mai mult, fiind 
de un pas, noțiune 
tehnică mareînd 
între două puncte 
sesizabil la scara 
lor. Acest pas nu i 
oricum ci neapărat 
pra unei anumite 
minimum acceptate. Trebuie 
(vedeți cîți de trebuie...) 
depășească pasul-barem.

capabil 
uzuală în 

distanța 
analoage, 
realizări- 
poate fi 

I deasu- 
valori;

Creangă" : 
PLUMB - 
Vasileseu" 
ora 19.30 ; 
I.A.T.C. :
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CU MlINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14;
16.30; 19; 21,15), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
21), Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20,30).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

AL TREILEA : rulează la Cen
tral (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Scala (orele 8,45; 11,,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Capitol (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 21).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Festival (orele 
9; 11,15: 13,30; 16: 18,30; 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT ; rulează la Buzești 
15,30; 18; 20,15).

A FOST O DATĂ UN 
Ț1ST : rulează la Favorit 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 
Gloria (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Lira (orele : 
18; 20,30), Ferentari 
11,45: 14,30).

MANIA GRANDORII : 
Ferentari (orele 17; 19,:

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Floreasca (orele 15,30; 18;
20,15).

NĂSCUT
Doina 
17,45; 
animate pentru 
9,45).

ÎMBLINZIREA 
lează Ia Moșilor

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30).

SFINTA 
rulează la 
20,15).

MAREA
la Bucegi , ...............................
Popular (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

VĂ ARAT EU VOUĂ 1 rulează 
la Progresul (orele 16; 18; 20).

(orele

POLI- 
(o rele 
20,30),

10.30; 15,30; 
(orele 9,30;

: rulează la 
,15).

LIBER ■ rulează la 
(orele 11.15; 13,30; 15,30; 

20,15. Program de desene 
copii — orele

FOCULUI : ru- 
torele 15,30: 19).

TEREZA ȘI DIAVOLII: 
Munca (orele 15,30: 18;

HOINĂREALA : rulează 
(orele 15.30; 18: 20,30),

BAMBI ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15—18,15 In continuare 
— Program de documentare orele
20.15) .

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează 
(orele 9; 11,15; 13.30;
20.30) , Glulești (orele
20.30) .

LIUBOV IAKOV AIA :
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

DAURIA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 19).

OPIUL ȘI BÎTA ; rulează 
Unirea (orele 15.30: 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la 
troceni (orele 15.30; 18; 20,15).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Arta (orele 15,30; 19).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Pacea (orele 16; 19,15).

CREIERUL : rulează la Cringași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Volga (orele 9; 
12.30; 16; 19,30).

DACĂ E MARȚI, E 
rulează
20.15) .

20 000 
rulează 
20,30).

JOCUL 
lează la 
20.1.5).

TORA !
ză la Laromet (orele 15.30; 19).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
(erele 10; 12; 14; 16; 18,15) ; UNDE 
E LIBERTATEA (ora 20.30), ru
lează la Cinemateca „Union".

la Dacia 
16; 18,15;
15,30; 18;

rulează la

la

BELGIA :
la Viitorul (orele 15,30; 18;

DE. LEGHE SUB MĂRI : 
la Flacăra (orele 15,15; 13;

DE-A 
Vitan

TORA

MOARTEA : ru- 
(orele 15,30; 18;

! TORA ! : rulea-
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Opera Română : AIDA — ora 

19. Teatrul de Operetă : CONTELE 
DE LUXEMBURG — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DE
FICIENȚE ÎN DOMENIUL DRA
GOSTEI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdz.a Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : o LUNĂ LA ȚARA 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
INTERESUL CEcERAL - c.-a 20; 
Teatrul Mic . DU”A CAȚERE — 
ora 19.30; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Șavoy) : FEVTEIA ARE 
CUVÎNTUL — ora L’,30; (Sa’a 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19,30: Teatrul „Ion

SOLDĂȚELUL DE 
- ora 16; Teatrul „Ion 
; FETELE DIDINEI — 

Studioul de. teatru al 
_________ KIR ZULIARIDI și O 
NOAPTE FURTUNOASA — ora 20; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Vic
toria) . ARICIUL ALBASTRU — 
ora 17; (Sala Academia) : RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17 ; Circul 
„București" : SPECTACOL IN
TERNAȚIONAL MOSCOVA. ULAN 
BATOR, PRAGA, BUCUREȘTI 
(premieră) — ora 19,30; A.R.I.A. 
Teatrul Academic „Mossoviet" 
U.R.S.S. (La Opera Română) : 
URAGANUL -- ora 19,30.

Co-
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea, emisiunii. Telex. 
9,05 Teleșcoalâ. Televiziunea șco
lară integrată. Biologie (anul III 
liceu). Sistemul nervos. 9,30 Trans
misiune de la Moscova a paradei 
niiljtarg și„ a demonstrației oame
nilor muncii cu prilejul celei de 
a 55-a aniversări.a Marii .Revoluții> 
Socialiste din Octombrie 10,30 Că
minul. 11,10 Ancheta TV : „Stop, 
risipei de pămînt 11,50 Selec- 
țiuni din emisiunea „Seară pentru 
tineret". 12,15 Film artistic* „Buni
cuța". Partea a Il-a : „Flăcări de 
mâi" — „Romanțe". 12,50 Tele
jurnal. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 26.-a. 18,00 Cum
vorbim. 18,15 Caleidoscop cultural- 
artistic. 18,30 Seara Televiziunii so
vietice. Program oferit de Televi
ziunea din Moscova, cu prilejul 
celei de a 55-a aniversări a Marii 
ftev.oluții Socialiste- din Octombrie. 
O zi la Moscova — film documen
tar ; Stele ale baletului sovietic. 
Interpretează ansamblul Teatrului 
Kirov din Leningrad. 19,20 1001 de 
seri : „Lolek și Bolek" — episodul 
„Aventuri în pustiu". 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Comentariu ia 40 de 
steme. Județul Dîmbovița. 20,20 
Seara Televiziunii sovietice. Filme 
documentare. reportaje ; Cîntece 
și dansuri. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20.06 Telecinemateca pentru ti
neret : „Undeva în Europa". 21,30 
Muzică ' '
Mureșan. 
plastică : 
Ermitaj, 
emisiune

populară cu Gheorghe 
21,40 Ghișeul. 22,00 Arta 
Mari muzee ale lumii : 

22,15 „De dragoste..." — 
de divertisment.

â



Remanierea Adunarea festivă
guvernului britanic

DIFICULTĂȚILE „PROGRAMULUI 
ANTIiNFLATIONIST"

Prirnul ministru brita
nic Edward Heath, a pro
cedat duminică la o im
portantă remaniere a 
cabinetului său.

nu

de la Moscova

Aniversarea glorioasa

Sînt afectate în; total 19 func
ții guvernamentale, cea mai im
portantă modificare fiind consi
derată de agenția ASSOCIATED 
PRESS, înlocuirea ministrului 
comerțului și industriei, John 
Davies, — criticat deseori în 
cercurile parlamentare conser
vatoare pentru ceea ce se apre
cia drept o lipsă de decizie — , 
cu Peter Walker, personalitate 
considerată deosebit de ener
gică.

Dintre celelalte modificări, se 
cuvin a mai fi menționate în
tărirea Departamentului pentru 
problemele Irlandei de Nord, 
condus de William Whitelaw, 
măsură ce ilustrează importan
ța acordată de premier regle
mentării situației din Ulster, și 
înființarea funcției de ministru 
pentru problemele consumato
rilor. care a fost atribuită lui 
Geoffrey Howe.

Remanierea a exclus. după 
cum se vede, funcțiile cheie 
ale cabinetului (afacerile exter
ne, finanțele, internele și apă
rarea, deținute, în ordine, de 
Alec Douglas-Home, Anthony 
Barber, Robert Carr și lordul 
Carrington), fapt interpretat de 
agențiile de presă ca un indiciu

că politica guvernamentală 
va suferi schimbări fundamen
tale. Intenția premierului pare 
a fi fost, se subliniază,, reali
zarea unei întăriri- generale a 
cabinetului în perspectiva difi
cultăților pe care le va aduce 
introducerea, după eșuarea ne
gocierilor purtate de guvern, 
sindicate și cercurile de afaceri, 
a programului antiinflationist.

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Edward Heath, a anunțat, 
luni, în Camera Comunelor, ho- 
tărîrea guvernului său de a în
gheța, pe timp de 90 de zile, 
prețurile și salariile—informea
ză agențiile UNITED PRESS 
INTERNATIONAL și REUTER. 
El â adăugat că această măsu
ră a fost adoptată ca urmare a 
eșuării tratativelor tripartite 
dintre reprezentanții guvernu
lui, ai sindicatelor și cercurilor 
patronale. Heath a informat, de 
asemenea, că un proiect de 
lege privind înghețarea salarii
lor și prețurilor va fi prezen
tat, azi parlamentului, precizînd 
însă că măsura anunțată va 
intra imediat în vigoare, încă 
înainte de aprobarea sa de.că
tre forul legislativ.

Premierul britanic a precizat, 
totodată, că este gata oricînd 

tripartite, 
vor arăta 
principiul 

renunțării, pentru moment, la 
revendicările economice formu
late.

să reia tratativele 
dacă sindicatele se 
dispuse să accepte

Convorbirile de la Vientiane
La Vientiane, au continuat 

convorbirile între delegația 
Frontului Patriotic Laoțian, con
dusă de Phoun Sipaseuth, mem
bru al Comitetului Permanent 
al C.C. al F.P.L., și delegația 
guvernului de la Vientiane, cpn- 
dusă de Feng Fongsavan, mi
nistrul afacerilor interne și asi
gurărilor sociale. în cursul a trei 
întrevederi, reprezentanții F.P.L. 
au expus poziția Frontului asu
pra reglementării pașnice a pro
blemei laoțiene, bazată pe decla
rația în cinci puncte a C.C. al 
F.P.L.

Frontul Patriotic Laoțian con
sideră că pentru instaurarea și 
apărarea păcii în Laos, Statele 
Unite trebuie să respecte neu
tralitatea, independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială

a Laosului, și să pună capăt 
oricărui amestec în treburile in
terne ale acestei țări. In con
formitate cu declarația privind 
neutralitatea Laosului. adoptată 
la Conferința de la Geneva 
pentru Laos din anul 1962. vor 
trebui denunțate toate tratatele A 
și acordurile cu caracter mili
tar sau necorespunzătoare din 
alte puncte de vedere cu neu
tralitatea Laosului. Laosul tre
buie să-și bazeze relațiile cu 
celelalte țări pe cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice. 
F.P.L. declară că în Laos tre
buie organizate alegeri 
democratice, pentru a 
un guvern de unitate 
lă, care să reprezinte 
popor laoțian.

libere si 
fi creat 
naționa- 
întregul

MOSCOVA 6 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite : La Palatul Con
greselor din Kremlin a avut 
loc, în după-amiaza zilei de 6 
noiembrie, Adunarea festivă a 
reprezentanților oamenilor mun
cii din capitala sovietică, în
chinată celei de-a 55-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie. Adunarea a 
fost organizată de Sovietul o- 
rășenesc și Comitetul orășenesc 
Moscova al P.C.U.S.

în Prezidiul adunării au luat 
loc L. I. Breinev. X. V. Pod- 
gornîi, A. N. Kosîghin, alți con
ducători de partid și de stat 
sovietici.

In sală erau prezenți oaspeți 
de peste hotare, invitați să ia 
parte la festivitățile prilejuite 
de a 55-a aniversare a Revolu
ției din Octombrie. printre 
care delegația Asociației Româ
ne pentru Legăturile de Priete
nie cu Uniunea Sovietică 
(A.R.L.U.S.), condusă de Con
stantin Mîndreanu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
mânia.

Kirill Mazurov, membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.C.U.S., 
Consiliului 
U.R.S.S., a 
vintare.

Relevind 
re a Marii 
din Octombrie se 
în preajma unei date memora
bile — semicentenarul consti
tuirii U.R.S.S., vorbitorul a tre
cut în revistă realizările obți
nute, in acest an. de poporul 
sovietic în construcția comu
nistă. în ceea ce privește volu
mul producției industriale, pla
nul pe primele 9 luni aie anu
lui în curs, al doilea an al cin
cinalului, a fost Îndeplinit cu 
succes — a spus eL

In acest an condițiile clima
terice au fost deosebi: de gre
le pentru agricultură, se arată 
în raport. Cu toate acestea, in 
ținuturile răsăritene au fost 
obținute recolte bune de cere
ale și de alte culturi.

Se înfăptuiește In mod planic 
și neabătut programul de îm
bunătățire a nivelului de trai 
al poporului, elaborat de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S. 
în anul 1972. fondul de salarii 
ale muncitorilor și funcționari
lor crește cu 9 miliarde ruble. 
In acest an, 11 milioane de per
soane vor primi locuințe noi 
sau își vor îmbunătăți condițiile 
de locuit.

Referindu-se la situația in
ternațională. vorbitorul a rele
vat succesele dobîndite de ță-

Ro-

prim-vicepreședinte 
de Miniștri 

rostit o amplă

al 
al 
al 
al

cu-

că a 55-a an i versa- 
Revoluții Socialiste 

sărbătorește

rile frățești în construirea so
cietății noi. succese care întă
resc pozițiile 
prestigiul său
•Socialismul exercita o influen
ță tot mai profundă asupra e- 
voluției proceselor mondiale. E- 
vidențiind tendințele pozitive în 
evoluția politică din Europa, el 
a arătat că se creează premise
le necesare pentru colaborarea 
statelor în vederea asigurării 
unui sistem trainic de secu
ritate și colaborare pe acest 
continent. In realizarea ideilor 
colaborării europene, în etapa 
actuală un rol important tre
buie să-1 joace conferința ge
nerală europeană, 
vocarea ei există 
cipial al tuturor 
resate.

Succesul acestei 
crea noi posibilități pentru co
laborarea pe continent pe baza 
principiilor egalității in drep
turi, neamestecului, bunei veci
nătăți. coexistenței pașnice.

Vorbitorul a subliniat, de a- 
semenea, importanța intrării în 
vigoare a tratatelor dintre U- 
niunea Sovietică si R. F. a Ger
maniei și dintre R. P. Polonă și 
R.F.G., care au consfințit prin
cipiul intangibilității frontiere
lor europene postbelice, precum 
și a încheierii acordului cva- 
dripartit cu privire ia Berlinul 
occidental. El a arătat că a ve
nit timpul normaliza-^i relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G. ca 
state - suverane și independente.

După ce a trecut în revistă 
rezultatele obținute In timpul 
convorbirilor sovieto-ameri ca
ne. prilejuite de vizita pre
ședintelui Nixon în U.RSJ5, 
care au pus bazele îmbunătăți
rii continue a relațiilor htlate-

socialismului, 
internațional.

Pentru con- 
acordul prln- 
țărilor inte-

conferințe va

al u] a s 
•nvort>i.

an

a împlinesc 55 de ani de elnd 
salvele „Aurorei" vesteau 
omenirii victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
— încununare strălucită a 
luptei eroice, pline de abnega

ție a proletariatului, a maselor muncitoare 
din Rusia, sub conducerea Partidului Co
munist făurit de Lenin. Prin răsturnarea 
dominației burgheziei și moșierimii și in
staurarea puterii celor ce muncesc pe a 
șasea parte a globului. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie — eveniment 
epocal în istoria omenirii — a deschis o 
largă breșă în sistemul pină atunci unic, al 
imperialismului, a inaugurat o eră nouă in 
istoria societății omenești, era revoluțiilor 
proletare, a puternicelor mișcări de elibe
rare națională și socială, era socialismului. 
Ideile și cuceririle Marelui Octombrie au 
avut un uriaș ecou mondial, au stimulat 
puternic spiritul revoluționar, lupta mase
lor de pretutindeni pentru eliberare na
țională și socială.

Victoria Marelui Octombrie, apariția pri
mului stat socialist din lume, a constituit 
prima verificare a valabilității teoriei 
marxist-leniniste, a puterii ei transforma
toare, teorie ce și-a găsit ulterior o nouă 
și strălucită confirmare in apariția si dez
voltarea sistemului mondial socialist care 
reprezintă astăzi un sfert din suprafața 
globului pămintesc și o pătrime din popu
lația sa, dînd 40 la sută din producția in
dustrială mondială. Dind expresie legită
ților generale ale revoluției și construcției 
socialiste, într-o mare varietate de condiții 
particulare, de forme și metode specifice, 
in 14 țări din Europa, Asia, America, se 
înfăptuiesc năzuințele clasei muncitoare, 
ale oamenilor muncii, previziunile înteme
ietorilor ideologiei socialiste, în ceea ce au 
avut și au ele fundamental concluziile 
științifice ale marxism-leninisntului. Prin 
forța sa în continuă creștere, prin marea 
sa putere de atracție, noul sistem a deter
minat schimbarea radicală a raportului de 
forțe pe plan internațional, în favoarea 
socialismului și a păcii.

In cei 55 de ani care au trecut, patria 
Revoluției din Octombrie a străbătut un 
drum glorios, care confirmă marea forță 
transformatoare a marxism-leninismului, 
superioritatea socialismului. Cu aproape o 
jumătate de secol în urmă, la 30 decem
brie 1922, primul Congres unional al So
vietelor proclama formarea Uniunii Repu
blicilor Socialiste Sovietice. După cum se 
subliniază în Ilotărîrea C.C. al P.C.U.S. cil 
privire la pregătirile în vederea celei de-a 
50-a aniversări a creării U.R-S.S., formarea 
statului multinațional sovietic a constituit, 
prin importanța și urmările lui social-po- 
litice, Un moment de excepțională însem
nătate in istoria statului sovietic. Prin 
uriașe eforturi creatoare, învingînd nu
meroase dificultăți și obstacole, popoarele 
sovietice, mobilizate și conduse de P.C.U.S. 
— care și-a dovedit capacitatea de a elabo
ra strategia si tactica luptei revoluționare, 
potrivit condițiilor istorice concrete — au 
asigurat consolidarea fermă a cuceririlor 
revoluției, victoria, pentru prima oară în 
lume, a orinduirii noi. socialiste. Vitalita
tea și torța uriașă, invincibilă a societății 
socialiste au fost pregnant demonstrate în 
grelele încercări ale celui de-al doilea 
război mondial cînd L'niunea Sovietică a 
dus pe umerii săi greul luptei, aducînd o

a Marelui
decisivă la înfringerea fascis-contribuție 

inului.
Acum, Ia 

voluții Socialiste din Octombrie U.R.S.S. 
se înfățișează ca o putere de prim rang, 
cu un uriaș potențial economic, tehnico- 
științific și militar, cu o mare influență in 
viața internațională. înfăptuind cu succes 
construcția socialistă, oamenii sovietici au 
trecut la crearea bazei tehnico-materiale a 
comunismului. Realizările remarcabile din 
anii puterii sovietice se reflectă grăitor în 
faptul că producția industrială a U.R.S.S. 
este astăzi de circa o sută de ori mai mare 
decit in 1913. ea reprezentind a cincea parte 
din producția industrială mondială. Dez
voltarea cu succes a forțelor de producție 
a făcut posibilă ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporului. Avîntul 
deosebit cunoscut de știința Și tehnica so
vietică și-a găsit expresia in marile reali
zări din domeniul folosirii pașnice a ener
giei nucleare, al explorării Cosmosului și 
multe altele. Aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie găsește popoarele 
Uniunii Sovietice angrenate în munca plină 
de avint, desfășurată sub conducerea 
P.C.U.S., pentru îndeplinirea sarcinilor ce
lui de-al 9-lea plan cincinal trasate de 
Congresul al XXIV-lea al partidului.

Poporul, tinerelul României socialiste se 
bucură din inimă de marile succese ale 
popoarelor sovietice, considerîndu-le un 
factor de însemnătate deosebită al întăririi 
forțelor mondiale ale socialismului, pro
gresului și păcii.

Prietenia dintre poporul român Și po
poarele sovietice are bogate tradiții. Miș
carea socialistă, ciasa muncitoare, masele 
largi ale poporului nostru, au primit cu 
entuziasm veștile despre victoria Revoluției 
Socialiste diii Octombrie care le întăreau 
încrederea în perspectiva înfăptuirii propri
ilor năzuințe spre o viață mai bună, spre 
libertate și socialism. Prin puternice ac
țiuni de masă pe întreg cuprinsul țării cit 
și prin participarea nemijlocită a numeroși 
fii ai poporului nostru la apărarea, cu arma 
în mină, a tinerei puteri sovietice, oame
nii muncii, militanții revoluționari din 
România și-au afirmat solidaritatea inter
naționalistă activă cu primul stat socialist. 
De la nașterea sa, sfidind prigoana cruntă 
în anii ilegalității, Partidul Comunist Ro
mân a înscris în programul său de luptă 
solidaritatea internaționalistă cu Uniunea 
Sovietică și Partidul lui Lenin, militind cu 
fermitate și consecvență pentru bună veci
nătate și alianță cu U.R.S.S. Avind aseme
nea izvoare viguroase, prietenia frățească 
și solidaritatea internaționalistă dintre po
poarele român și sovietic au fost cimentate 
prin sîngele vărsat în comun de ostașii 
români și sovietici în lupta pentru elibe
rarea întregului teritoriu ai României, in

a 55-a aniversare a Marii Ke-

Octombrie
marea bătălie a popoarelor pentru zdro
birea fascismului.

După instaurarea puterii populare și tre
cerea la construirea socialismului in țara 
noastră, relațiile româno-sovietice de prie
tenie și colaborare s-au ridicat pe o treaptă 
superioară și au devenit una din temeliile 
politicii externi a României. Aceste relații 
— potențate de comunitatea de orînduire, 
de ideologia marxist-leninistă comună, de 
identitatea țelurilor în lupta pentru con
struirea socialismului și comunismului, 
pentru idealurile progresului și păcii în lu
me — se bucură de înaltă prețuire din 
partea poporului nostru. „întărirea conti
nuă a solidarității, alianței și prieteniei ro
mâno-sovietice — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se înscriu la loc central în 
politica de stat a României socialiste, con
stituie parte integrantă a activității inter
naționaliste desfășurate de partidul și gu
vernul țării noastre pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare frățească cu toate ță
rile socialiste, pentru creșterea continuă a 
forței și unității întregului sistem socialist 
mondial. Acționînd astfel, partidul și po
porul nostru își îndeplinesc una din înal
tele lor obligații internaționale, își aduc 
contribuția la cauza generală a socialismu
lui și păcii în lume". Situîndu-se pe ase
menea baze trainice, relațiile dintre țările 
și popoarele noastre au cunoscut de-a lun
gul anilor o profundă și multilaterală dez
voltare — pe tărîm economic, politic, teh- 
nico-științific, cultural. An de an se lăr
gește și se diversifică colaborarea și coope
rarea economică româno-sovietică, cresc 
schimburile de mărfuri, U.R.S.S. reprezen- 
tînd principalul partener în comerțul ex
terior al României. Marile realizări dobîn- 
dite de cele două țări ale noastre în fău
rirea unei economii moderne, în toate do
meniile vieții sociale, creează mereu noi 
posibilități pentru extinderea și diversifi
carea colaborării economice reciproc 
avantajoase, a cooperării în producție. La 
dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești 
au contribuit considerabil întîlnirile si con
vorbirile din ultimii ani dintre conducăto
rii de partid și de stat ai celor două țări. 
Noul Tratat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală româno-sovietic a deschis căi 
largi pentru amplificarea și intensificarea 
conlucrării pe toate planurile, în spiritul 
internaționalismului socialist.

Sărbătorind împreună cu oamenii sovie
tici, cu toate forțele progresiste din lume, 
cea de-a 55-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, poporul, tinere
tul român, transmit popoarelor Uniunii 
Sovietice un salut frățesc și calde felicitări 
urîndu-le noi și mari succese în constru
irea comunismului, în înflorirea continuă 
a patriei lor, în lupta noastră comună pen
tru triumful cauzei socialismului și păcii.

I

g evenimente prezentate

? de comentatorii noștri

Americanii
la urne

Astăzi, alegeri prezi 
dențiale în S.U.A.

e-

Urnele americane primesc as
tăzi buletinele de vot ale celor 
care vor să-și exprime opțiu
nile : republicanii și democrații 

'își consumă emoțiile în mo
mentul cel mai important al 
vieții politice a S.U.A. din ulti
mii patru ani. Micile răfuieli 
de culise dintr-o tabără sau 
alta au fost estompate de atenția 
concentrată asupra micilor
crane care reproduc imagini 
despre fluxul alegătorilor în 
diferite state. Volumul acestui 
flux este important mai ales 
pentru republicani care se tem 
că simpatizanții lor, convinși că 
președintele Nixon are toate 
șansele de a obține un nou man
dat, nu-și vor rupe din timpul 
lor libeît. un ceas, ca să se pre
zinte la sediile de votare și 
foarte probabil vor prefera co
modul fotoliu de acasă din fața 
acelorași televizoare. Temerile 
acestea au fost stîrnite de re
zultatul unui sondaj care indica

doar 56 la sută dintre republi
cani deciși să facă gestul de vo
tare, în comparație cu 91 la sută 
dintre democrați. Importanța 
pe care o acordă administrația 
republicană prezentării la vot a 
alegătorilor se poate deduce din 
aserțiunea făcută pentru prima 
dată în acest sens de președin
tele Nixon, de la începutul cam
paniei sale electorale. Foarte 
rezervat, mai înainte, în a a- 
borda temele electorale, preo
cupat mai mult de grija de a 
insufla americanilor sentimen
tul că președintele lor este la 
datorie, la dezbaterea probleme
lor interne și externe, chiar în- 
tr-un moment de maximă im
portanță pentru soarta parti
dului său, Nixon s-a referit a- 
cum la eventualitatea unei în- 
frîngeri a republicanilor în a- 
legerile prezidențiale. El a ți
nut să afirme în același timp că 
dacă va fi învins va continua 
să aibă drept obiectiv suprem 
binele Americii și îl va susține 
pe noul președinte al S.U.A. în 
toate problemele cu care va fi 
de acord. Sugerarea unei înfrîn- 
geri țintește, evident, la stimu
larea interesului alegătorilor de 
a se prezenta la urne. De altfel, 
prompt, Biroul de recensămînt 
al S.U.A. a anunțat că în a- 
ceastă zi populația va depăși 
210 milioane de locuitori, din
tre care 140 milioane vor avea 
vîrsta de la 18 ani în sus și 
deci dreptul de a vota. Acestor 
210 milioane, președintele le

propunea in cadrul unui discurs 
radiodifuzat 10 noi obiective na
ționale printre care „o Americă 
in pace cu lumea in cadrul unei 
lumi în pace". Nixon nu a făcut 
niciodată vreo referire la can
didatul democrat George Mc
Govern dar, totuși, cuvîntarea 
sa a constituit un răspuns dat 
pentru prima dată unei decla
rații a acestuia, acordată a- 
genției ASSOCIATED PRESS. 
Potrivit acesteia, în cazul în 
care va fi înfrînt, el nu se va 
simți obligat să ceară țării să 
se unească în jurul politicii lui 
Nixon, și aceasta pentru că po
zițiile celor doi candidați di
feră mult în probleme interne, 
în cele ale angajamentelor 
S.U.A. în străinătate etc.

Indiferent de rezultatul ale
gerilor, anul acesta a marcat 
succese importante obținute de 
Partidul comunist în campania 
electorală. Pentru prima oară 
în istoria țării — peste doi ani, 
S.U.A. vor sărbători 200 de ani 
de existență independentă — 
candidații comuniști la funcția 
de președinte și vicepreședinte 
au fost trecuți în buletinele >- 
lectorale în 13 state și din cir
cumscripția federală Columbia. 
Efectul imediat și semnificativ 
al acestor succese îl reprezintă 
cererea multor tineri muncitori 
americani de a fi primiți în rîn- 
durile Partidului comunist din 
S.U.A.

DOINA TOPOR

eșecul grevei
încetarea grevei ilegale 
a proprietarilor de au

tocamioane
Un comunicat al ministrului 

de interne al Republicii Chile, 
Carlos Prats, comunicat trans
mis de postul de radio Santiago 
de Chile și citat de agențiile in
ternaționale de presă, face cu
noscut că reprezentanții proprie
tarilor de autocamioane, care 
au declarat la 9 octombrie o 
grevă ilegală încercînd să para
lizeze aprovizionarea orașelor, 
au răspuns favorabil propuneri
lor guvernului, angajindu-se să 
normalizeze activitatea firmelor 
de transport și să reia imediat 
lucrul. Imediat după anunțarea 
acestui acord, postul de radio 
chilian a difuzat un ordin al co-

mandantului zonei de urgență a 
provinciei Santiago privind ri
dicarea restricțiilor de circula
ție introduse în capitală înce- 
pînd de la 17 octombrie. A de
venit, totodată, cunoscut că li
derii Confederației proprietari
lor de autocamioane au cerut 
reluarea lucrului în sectoarele 
afectate de grevă.

Ceea ce se conturează cu cla
ritate din această desfășurare a 
evenimentelor este eșecul mane
vrelor sedițioase ale dreptei chi
liene care a încercat să parali
zeze economia țării. Și de data 
aceasta s-a vădit forța comba
tivă, calmul și vigilența oame
nilor muncii, a maselor popu
lare. ,,Unitatea oamenilor mun
cii și atitudinea forțelor armate
— releva președintele Allende
— au făcut să eșueze conspira
ția sedițioasă a reacțiunii". In
tr-adevăr, oamenii muncii au 
menținut pulsul normal al pro
ducției și au împiedicat, în mare 
măsură, prin inițiativele lor 
paralizarea transporturilor. In 
același timp, au dat greș încer
cările dreptei de a atrage ar
mata în manevrele ei împotriva 
guvernului Unității Populare. 
„Forțele armate — se arată în-

tr-o declarație a Unității Popu
lare — au demonstrat că sînt 
fidele tradițiilor respectului 
pentru constituție și pentru gu
vernul în mod legitim constituit".

Eșecul grevei ilegale, perspec
tivele normalizării situației, sur
vin după formarea noului gu
vern chilian care, așa cum pre
ciza președintele Allende are ca 
obiective principale asigurarea 
ordinii economice, garantarea 
condițiilor necesare continuării 
schimbărilor structurale, respec
tarea democrației și libertății in 
fața încercărilor reacțiunii de a 
provoca încordare și a împiedi
ca pregătirea alegerilor generale 
parlamentare de anul viitor.

Evident, este greu de presu
pus că, silită actualmente să dea 
înapoi, reacțiunea chiliana își va 
abandona manevrele sale împo
triva guvernului Allende. în
fruntarea din ultimele săptămini 
a demonstrat insă, că masele 
populare din Chile au capacita
tea de a impune și asigura, în 
pofida piedicilor dreptei, conti
nuarea cu succes a procesului de 
transformări social-economice 
promovat de Unitatea Populară.

EM. RUCAR

Unitate a forțelor patriotice cambodgiene

Luări de poziție

ale forțelor patriotice

din Vietnamul de Sud

CLOT
încheierea negocierilor 

Kohl—Bahr
După cum transmite agen

ția A.D.N., Michael Kohl, 
cretar de stat la Consiliul 
Miniștri al R.D. Germane,

se- 
de 

____ ______ _____ _______ și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F. a 
Germaniei, însoțiți de delegații, 
au încheiat, la 6 noiembrie, ne
gocierile în vederea realizării 
unui tratat asupra bazelor re
lațiilor dintre R.D.G. și R.F.G. 
Ei urmează să-și informeze gu
vernele cu privire la rezulta
tele negocierilor. Cele două 
guverne vor examina această 
problemă la 7 noiembrie.

In urma aprobării documen
tului de către guvernele R.D.G. 
și R.F.G., se va conveni asu
pra unui termen pentru para
farea tratatului, care va avea 
loc la Bonn.

Consultări 
pentru formarea noului 

guvern marocan
• PREMIERUL DESEMNAT 

AL MAROCULUI, Ahmed 
Osman, a continuat, duminică, 
consultările cu liderii partidelor 
politice în vederea constituirii 
noului guvern. Potrivit relatări
lor agențiilor FRANCE PRESSE 
și REUTER. în cadrul convor
birilor privind o eventuală par
ticipare in viitorul cabinet a 
Uniunii Naționale Marocane a 
Forțelor Populare țU.N.F.P.), 
Abdallah Ibrahim, liderul 
U.N.F.P., — fost președinte al 
Consiliului de Miniștri — a ex
pus premierului desemnat, Ah
med Osman, motivele pentru 
care partidul său nu va parti
cipa Ia acest guiern. Agențiile 
citate menționează că, după ls- 
tiqlal. Uniunea Națională Maro
cană a Forțelor Populare este a 
două formațiune politică din 
Maroc care refuză să participe 
la guvernul de Uniune națio
nală.

O AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS transmite din Madrid, 
locul de exil al lui Juan Peron, 
că data revenirii la Buenos 
Aires a fostului președinte ar
gentinian va fi anunțată în ur
mătoarele două zile. Părăsind 
Spania, după o vizită de 36 de

lui Peron ia
Campora. a 
că. poetul p 
fără ind o.a la 
la Buenos A.

impas în negocierile 
din Kuweit

• NEGOCIERILE DINTRE 
REPREZENTANȚII KUWEITU- 
I.l I și expert:. firmelor petro
liere occidentale (reprezentate 
de —Gulf Oil Company*. ..Bri
tish Petroleum* și „Kuwait Oil 
Company ) pentru stabilirea 
prețului de v: uzare a petrolului 
brut care va reven; țărilor pro
ducătoare de petrol din Golful 
Persic cu titlul de participare, 
au fost suspendate, sine die, 
după două z.Ie de dezbateri — 
a anunțat Mahmoud Al Ada- 
sani. subsecretar la Ministerul 
kuweit.an al petrolului și fi
nanțelor. Convorbirile au fost 
suspendate in urma respingerii 
de către reprezentanții kuwei- 
teni a propunerilor înaintate 
de companii. Contrapropunerile 
formulate de partea kuweitiană 
au fost. Ia rindul lor. respinse 
de către reprezentanții firmelor.

După reuniunea 
din capitala malteză
• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă

cută la sosirea sa la Tunis — 
după ce a participat, în capitala 
Maltei, la o reuniune a miniș
trilor de externe ai Italiei, Li
biei, Tunisiei și Maltei —, Mo
hamed Masmoudi, ministrul tu
nisian de externe, a declarat că 
întîinirea de la La Valletta 
„constituie începutul unei coope
rări concrete Intre cele patru 
țări mediteraneene participante". 
El a precizat că miniștrii parti- 
cipanți au căzut de acord să 
studieze diferitele domenii în 
care ar putea exercita această 
cooperare.

• LA VARȘOVIA A FOST 
DESCHIS un centru pentru in
formații comerciale și tehnice 
al S-U.A., avînd drept scop a- 
cordarea de asistență firmelor 
comerciale și industriale polo
neze și americane în. stabilirea 
de contacte și în dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri, infor
mează agenția P.A.P.

Agenția VXA. informea
ză că, la 5 nciembrie, avioa
ne americane au continuat 
să atace zone dens populate 
din R. D. Vietnam, iar nave 
de război ale S.U.A. au 
bombardat sate de pe lito
ralul provinciilor Nghe An 
și Thanh Hoa. Intr-o decla
rație 
vint 
rilor 
nam 
ceteze
mentele, minarea, blocada și 
toate ceielalte acțiuni care 
lezează suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam.

a purtătorului de cu- 
al Ministerului Aface- 
Externe al R. D- Viet- 
se cere ca S.U.A. să în- 

imediat bombarda-

Agenția de presă „ELIBERA
REA" informează că, in zilele 
de 1 și 2 noiembrie, intr-o zonă 
eliberată din Vietnamul de sud, 
a avut loc conferința comună 
lărgită a Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Elibera
re și a Comitetului Executiv 
al Alianței Forțelor Naționale, 
Democratice și Pașnice din Vi
etnam (A.F.N.D.P.), la care au 
fost trecute in revistă aspecte 
ale luptei patriotice a popu
lației Vietnamului de sud și 
s-au discutat măsurile în ve
derea intensificării luptei unite 
împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru salvarea națională.

Conferința a fost deschisă de 
Nguyen Huu Tho, ' președintele 
Prezidiului C.C al F.N.E., după 
care participanții au fost salu
tați de Huynh Tan Phat, pre
ședintele Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, și de 
Trinh Dinh Thao, președintele 
C.C. al A.F.N.D.P. La conferin
ță au fost prezentate rapoarte 
cu. privire la situația pe fron
tul militar și la activitatea ex
ternă și, în special, la actualele 
negocieri de pace și la mișca
rea popoarelor din 
treagă în sprijinul 
porului vietnamez.

Faptul că guvernul
nam, în înțelegere cu G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud,

lumea în- 
luptei po-

R.D. Viet-

CURIOZITĂȚI
ELECTORALE ÎN S.U.A.

In 40 la sută din cele cir
ca 170 000 secții de votare 
deschise astăzi în cele 50 de 
state nord-americane, 
le și buletinele clasice 
încă în vigoare, 
adică în 100 000, 
votare seamănă 
măsură cu un 
electronic și. cu 
comandă a unui 
reacție. Circa o sută de ma
nete, uneori mai multe, per
mit alegătorului să progra
meze voturi atît pentru pre
ședinția S.U.A. cit și pentru 
funcțiile disputate la nivelul 
statului sau localității și, a- 
desea, pentru o varietate de 
probleme locale. Odată fă
cută alegerea, o simplă de
plasare a manetei o înscrie 
automat în „memoria" ro
botului : la sfirșitul zilei, 
este suficient să se citească 
totalurile pe diversele ta
blouri ale mașinii, fără nici 
o altă formă de procedură.

In S.U.A. nu există, ca în 
alte țări, un organism oficial 
însărcinat, la nivel federal, 
cu colaționarea rezultatelor. 
America este informată de 
rezultatul scrutinului de a- 
gențiile de presă și marile 
rețele de televiziune.

O altă curiozitate a unui

urne- 
sînt 

In restul, 
cabina de 
în . egală 
calculator 

cabina de 
avion cu

sistem electoral extrem de 
hotărit în apărarea prero
gativelor regionale : în mul
te state, nu oricine card a 
atins vîrsta prevăzută de 
lege , de 
poate să
rolina de sud, soții care-și 
bat nevestele sînt șterși de 
pe listele de vot. Aceeași 
situație în California și Vir
ginia, pentru cei care due
lează cu sabia sau pistolul. 
In New Jersey, este lipsită 
de dreptul de vot orice per
soană care a fost condam
nată pentru piraterie, sau 
pentru poligamie și furtul 
„unei sume depășind șase 
dolari", dacă aceste delicte 
au fost comise după octom
brie 1948. în unele state din 
Noua Anglie și din Sud, nu 
este permis accesul Ia cabi
nele de votare „celor care 
primesc ajutoare de la stat", 
în timp ce, în Alabama, tre
buie, pentru a vota, să fii 
recunoscut ca avînd o „bună 
moralitate". In opt state, 
este strict interzis să mergi 
cu mașina la secția de vo
tare. I 
cetățean 
pe rezultatele alegerilor este 
automat șters de pe listele 
de vot.

— 18 ani —
voteze. în Ca-

în Wisconsin, orice 
prins că a pariat

C. B.
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a prezentat părți: americane 
proiectul de „Acord cu privire 
la încheierea războiului și res
tabilirea păcii în Vietnam", și 
â obținut consensul asupra tex
tului lui, a constituit un im
portant succes al întregii națiu
ni vietnameze, al poporului a- 
merican și al popoarelor iubi
toare de pace și dreptate din 
lumea întreagă — apreciază 
comunicatul. Dacă acest acord 
va fi semnat și respectat de că
tre părțile interesate, populația 
de 17 milioane a Vietnamului 
de sud își va redobîndi pacea în 
independență și libertate, va 
avea condiții pentru materia
lizarea reconcilierii și înțele
gerii naționale, cele două zone 
a]e Vietnamului — Sudul și 
Nordul — vor fi capabile să 
restabilească relații normale în 
toate domeniile, pe baza ega
lității și respectului mutual.

Intr-o declarație adoptată la 
conferință, F.N.E. din Vietna-»"** 
mul de Sud și Alianța Forțelor 
Naționale, Democratice si Paș
nice din Vietnam subliniază că 
sînt gata să stabilească con
tacte și să înceanâ consultări 
cu toate forțele și organizațiile 
politice și religioase cu scopul 
de a-și uni acțiunile și de a 
nune capăt cit mai grabnic răz
boiului, de a restabili pacea pe 
baza „Acordului cu privire la 
încheierea războiului și resta
bilirea păcii, în Vietnam". Tex- i 
tul acestui acord, se arată în J
declarație, va deveni progra
mul comun de acțiune al tutu
ror forțelor cărora le 
scumpe pacea și dreptatea 
care luptă pentru o pace 
tentică în Vietnam.

Delegația

sînt 
și 

au-

la Abu Dhabi
• ÎN CURSUL 

care a făcut-o în VTZITEI pe 
mJegratia |Somână- condus^de 

î°? M- Nicolae, adjunct 
al ministrului industriei chi 
m>ce a fost primită de se 
cul Ahmed Khalifa Suwedy 
niinlEm?J ^e,externe al Uniu- 

.1 Emiratelor Arabe, si de 
de Pachachi. ministru
î • SW ln guvernul emiratu
lui Abu Dhabi. In cadrul 
convorbirilor au fost Abor
date probleme legate de lăr- 
flrca cooperării economice si 
Dreei^b-Url °r comerciale, 
?eA CU Privire crea
rea unor organisme econo
ER6 DPlCelPVale!e ceIor două 
imr PeIegatla română a a- 
cu \«VS7?enea’ convorbiri 
CU Sedky Murad, adjunct nl 
ministrului economiei si co- 

consacrate modali- 
tațdor de livrare a produse
lor românești.


