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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

INTERVIUL
acordat de tovarășul

începutul trimestrului al pa
trulea al anului a marcat, de a- 
semenea, intrarea in producție a 
Fabricii de mobilă de la Nehoiu, 
iar în timpul rămas pină la 30 
decembrie urmează să se alinie
ze la startul productiv Uzina de 
utilaj terasier Buzău și Fabrica 
de parchete de la Vemești, pre
cum și noi capacități de produc
ție in cadrul uzinei de sirmă și 
produse din sirmă și a celei de 
prelucrare a maselor plastice din 
Buzău.

Ca urmare a ritmului intens 
de dezvoltare industrială, unită
țile economice din județul Bu
zău, vor realiza. în acest an, o 
producție globală cu peste 18 la 
sută mai mare decît în anul pre
cedent, iar la finele cincinalului 
creșterea va fi de aproape trei 
ori față de anul 1970.

de frine si etansare5 »

Zilele acestea a intrat in cir
cuitul economic național Fabrica 
de garnituri de frine și ctanșare 
de la Rimnicu Sărat. Unitate 
modernă, unică de acest gen. ea 
produce garnituri și plăci de e- 
tanșare ce vor acoperi 50 la sută 
din necesarul țării. înlocuind 
totodată, plăcile de klingherit 
care se importau pină acum. 
Mai bine de 60 Ia sută din utila
jele din dotarea tehnică a fabri
cii sint de proveniență româ
nească.

• Ambasadorul Republicii Populare
Democrate Coreene

• Ambasadorul Republicii Venezuela
• Noul ambasador al Republicii Austria 

și-a prezentat scrisorile de acreditare

NICOLAE CEAUȘESCU
unui grup de ziariști belgieni

Nicoloe Ceausescu.
Român, președintele

După cum s-c ~c- anunțat. tovarășul 
secretarul ger.e“c c ’cttJw Comunist 
Ct-ș - - oe Stc: c Reouo cîi Socio ste România, a primit 
la 11 octombrie im gn* de «Misii belgieni, cărora le-a acordat 
un internii.

I.STREBABE : ■ăborare Intre toate statele eu- 
ropene — bazate pe principiile 
la care n-am referit — pe ex
tinderea definitivă a forței și a 

-.țării cu forța In relațiile 
state.

pornim de la realitatea că în 
lume există țări mari, mici și 
mijlocii. Avem, de asemenea, 
în vedere că există țări cu orin- 
duiri sociale diferite, că răs
punderea în viața internaționa
lă este, într-un anumit sens, 
legată și de rolul pe care îl 
joacă o țară sau alta, indiferent 
de mărimea ei. Dar, totodată, 
considerăm că soluționarea ma
rilor probleme nu se poate face 
decît cu participarea tuturor 
statelor — și, în acest sens, ță
rile mici și mijlocii sînt chema
te să joace un rol activ în rea
lizarea unei lumi noi, de cola
borare și pace. Aceasta presu
pune ca ele să fie într-adevăr 
active, sâ nu aștepte ca alții să 
rezolve problemele pentru ele 
ci. dimpotrivă, să participe ne
mijlocit la viața internațională.

ÎNTREBARE:

R ASM NS :

Noi fabrici
ÎNTREBARE:

RĂSPUNS:

țârilor
(Continuare in pas. a ll-a)

concentreze
Ne vorbesc despre aceasta

RECOLTEAZĂe VÎLCEA: Momenta
de vîrf în campanie

Astăzi, vă prezentăm
experiența deosebităcartofilor s-a terminat

a tinerilor crescători de
«SI DIN MUNICIPIUL

A

• Noile strunguri ro

mânești SARO

• Zilele naționale ale

EXPUSE

. LA TÎRGUL

INTERNAȚIONAL

BUCUREȘTI

Domnule președinte. care 
sînt principalele obiective, 
din punct de vedere bilate
ral, ale apropiatei dumnea
voastră vizite în Belgia ?

• NEAMȚ: Recoltarea

BUCUREȘTI

DAR SI
continuă să

ZOOTEHNIȘTII

Proletar: din toate țările, umti-vă!

atentia

I

I♦ I

r
i-

II

ÎNTREGUL
ȘI PARTEA

cu tinărul nu trebuie
să vorbească doar referatul!

PROCESUL

ÎNCEPUT DE AN ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL
POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C.

In dialogul propagandistului

an aL prefera sâ se desfă- 
e cercurilor de
tâsnint pol. zic din care fa-

Tg. Jiu
Rîmnicu Vîlcea

de produse lactate

La Tirgu Jiu și Rîmnicu 
Vîlcea au fost date în func
țiune noi fabrici de produse 
lactate. Pină la sfîrșitul anu
lui, urmează să intre în pro
ducție întreprinderi similare 
la Arad, Cluj și Sf. Gheor- 
ghe, precum și o nouă secție 
de brinzeturi la Deta — jude
țul Timiș.
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CULESUL Șl SEMĂNA TUL

corespondențele primite 
din județele:

animale din Drăgănești-Olt

O inițiativă a noastră

unor țâri pârtiei 
pante la Tîrg

Comerțul

stimulent
• •

al destinderii
Ancheta „Scînteii Tine
retului" LA TÎRGUL IN

TERNAȚIONAL BUCU

REȘTI
La întrebările noas

tre răspund :

— JOE D. WAGGO-
NER Jr. și AL TOMIC

declanșează
ancheta

SA SE JUDECE
INTRE OAMENI

iar oamenii să traga cu toții concluzii
Plicuri și cărți poștale, cu zecile, se string in 

fiecare dimineață pe unul din birourile secției 
noastre de scrisori. Una dintre corespondențe, so
sită nu de mult, ne-a reținut in mod deosebit 
atenția prin gravitatea faptelor pe care le relata 
Semnatari — peste 20 de tineri din Mogoșoaia 
lată-i începutul : „Cuprinși de profundă indignare 
față de doi tineri din comuna noastră, vă scriem 
aceste rinduri cu rugămintea de a face publice 
faptele lor incalificabile. In noaptea de...

Am telefonat imediat la 
I.M.M.B., sectorul VIII. Cazul 
trebuia să fie cunoscut, desigur, 
acolo. Ofițerul Nitu ne-a pus 
imediat în legătură cu lucră: - 
rul de miliție Gheorghe Baban, 
cel care i-a prins in timp re
cord — 4 ore — pe făptași. Sîn- 
tem in biroul acestuia. Aflăm

VIOREL RABA

(Continuare in pag. a ll-a)

i

Xumerofi ai 
meni celor p 
in fotografie 

la siriusul 
bului. Adt
cu coț ei i 
l inii că fac

ăa

ob;

lă lecția pro- 
vreau «ă 

mi se 
citește 
da po- 
-la in-

evident-a măsurile 
entru ca noul an de 
politic, deschis cu 

a zde in urmă, să cunoască 
u mai propice îndeplinî- 
ttiveior urmărite. Bine- 
am adresat-o mai intii

uteeăotilar. celor chemați să be- 
neftereze de roadele acestei im
portanțe activități educative. Sâ 
notăm așadar părerile lor.

Natalia Popovici. secția artă, 
Fabrica, de porțelan :

— Sper ca de data aceasta să 
nu mai am sentimentul că sint 
n elevă care ase
fesorului său. Adică, 
cred că in afară de a 
spune să notez ceea ce 
propagandistul, mi se va 
sibilitatea să particip și 
tocmirea diferitelor materiale
necesare cursului. Și acesta
este unul din motivele 'are 
m-au determinat sâ nu vorbesc 
anul trecut la cerc.

Maria Ionas. secția turnăto
rie. Fabrica de porțelan :

— Anul trecut cercul Ia care 
am fost înscrisă s-a desfășurat

Ați putea să ne dați unele 
amănunte cu privire la po
ziția României față de li
chidarea blocurilor militare, 
fată de rolul țărilor mici 
precum și in legătură cu in
terpretarea rare trebuie da
tă suveranității in lumina 
dreptului internațional ?

RASPVNS:

te privește problema 
Jr. or mtlitare, este de în- 
> că realizarea securității 
x*-? trebuie să ducă la 

rtia blocurilor militare — 
onsdtuie un anacronism 
ittrhdarea bazelor milita

te retragerea trupelor stră
ine de pe teritoriile altor sta- 
•e. ereir.cv-se astfel condiții 
-*rtr_- o adevărată egalitate în 
srecturi si pentru o reală secu
ritate a popoarelor.

Nai pornim de la faptul că 
set ir. ta tea r.u se poare asigure 
pe bază ăe blocuri militare, ci 
prin, dispariția acestora. în a- 
: eaată direcție România s-a 

at si se pronunță in 
csecvent pentru a se a- 

desfimtarea blocurilor

Aș dori să menționez că rela
țiile dintre România și Belgia 
au cunoscut o dezvoltare pu
ternică în cursul ultimilor ani, 
că țările noastre sînt animate 
de dorința de a realiza o cola
borare multilaterală in dome
niile economic, tehnico-științific 
și cultural. Apreciez că vizita 
pe care urmează să o fac în a 
doua parte a lunii octombrie, 
în Belgia, va evidenția noi po
sibilități pentru promovarea u- 
nei și mai largi ■ colaborări in
tre cele două țări. în. același

Mărea iwețatiei wnjimi/atiihr
*

Mimate ăi lațoli Mi/ambic. Guineea-

numai pe baza referatelor pro
pagandistului. Aș vrea ca acum 
să facem și alte activități. De 
ptidă. am putea să facem dez
bateri pe marginea unor cărți 
apărute, a unor emisiuni de te
leviziune. să organizăm vizite 
Ia muzeul orașului.

Axente Burja. secția tras-ter- 
rrunat. întreprinderea , .Arde
leana- :

— De obicei, la cercurile 
noastre se citește, mereu se ci
tește cite ceva. Ar trebui să se 
găsească și alte mijloace care 
să fie folosite, cele audio-vizu- 
ale de care se tot vorbește, 
dar pe care eu nu le-am văzut 
utilizate niciodată.

Dincolo de notele particulare 
ale unei opinii 
converg spre ] 
după cum
hiar tinerii, devine evident că 

in adunările de cerc 
care au luat

sau alta, ele 
punctul in care, 

afirmă, de altfel.

numărul 
celor care au luat cuvintul a 
fost cu regularitate foarte mic, 
că activitatea de la învăță- 
mintul politic s-a redus. de 
fapt. la prelegerile propa
gandiștilor. că adeseori nu i-a 
interesat prea mult. Or. prefe- 
-nțele lor pentru anul care ur
mează se îndreaptă tocmai in

TRAIAN GINJU

(Continuau ir, pag. a ll-a/

Capului lerde
Deie-zatx este insolită
Dioețue Babacar din partea 

Feăeratie- Mondiale a Tineretu- 
t (F M T D
pe aeroportul Oto- 

pen. deiegația a foit salutată de 
tovarășul \anie Nîcolctoiu. se
cretar al CC al U.T.C, de ac
tiviști ai CC al U.T.C

Miercuri după-amiază. delega
ția a fost primită la Comitetul 
Central al U niunii Tineretului 
Comunist de către tovarășul Ion 
Traian Stef-.iescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C. Infîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie.

ACTUALITATEA 
PENTRU 
TINERET

I— Festivalul cîntecu-1 

Ilui ostășesc i
— Jurămîntul militar I 
.— Din albumul mun

cii patriotice 
O adresă utilă : i 
Librăria „Cartea I 
prin poștă" ■ 
Un dosar... O I 

urmă... o faptă

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Dificultatea cea mai mare a tentativei de a gindi socie
tatea în întregul ei, de a studia macrosistemele, cum am 
spâne cu un termen pretențios, consta în corelarea unor fapte 
aparent disparate, găsirea unor termeni comuni pentru rea
lități disjuncte. Lanțul cauzalităților s-a complicat și trebuie 
înțeles cu ajutorul unui aparat de cunoaștere minuțios ela
borat, care afectează viața oamenilor in cele mai intime as
pecte ale ei. Această necesitate a fost deseori subliniată în 
documentele partidului nostru. Condițiile speciale in care se 
desfășoară viața economică au permis evidențierea unor rea
lități ce nu se distingeau prea bine altă dată. Nu e de ajuns 
să construiești o fabrică, în mijlocul unui ținut fără structuri 
apropiate, cu o populație lipsită de instrucție tehnică. Trebuie 
să ai imediat în vedere aspecte numeroase, de la orientarea 
precisă a folosirii timpului liber pină la alimentația oameni
lor. Nu este identic modul de a consuma orele de după 
muncă ale unui muncitor industrial și cele ale unui păstor, 
de pildă. Un cercetător a demonstrat o legătură foarte di
rectă, citibilă în statistici, intre programele de televiziune și 
creșterea cantității de unt de pe masa populației. S-a con
statat că producția industrială și întreaga capacitate a forței 
de muncă, posibilitatea adaptării oamenilor la marile schim
bări profesionale de azi crește în funcție de cantitatea și 
calitatea proteinelor. De aceea, societatea este interesată să 
influențeze modul de alimentație. Sigur, tehnica acestor acti
vități este de mare subtilitate și problemele pe care le im
plică nu pot fi rezolvate decît cu o grijă deosebită, printr-o 
propagandă adecvată și o acțiune sistematică. Ceea ce tre
buie să înțelegem este insă că nimic nu poate fi realizat 
decît prin efortul de durată de a gindi lumea intr-un an
samblu din care nu poate lipsi nici o parte, nici o nuanță, 
fără a dăuna întregii construcții. Este de notorietate, de pildă, 
că un grad înalt de specializare a muncitorului industrial, 
implică adesea constituirea unei tradiții familiare și de acti
vități comune a membrilor unei colectivități, cum ar fi practi
carea in amateur a muzicii simfonice, și nu m-a mirat de loc

(Continuate in pag. o Il-a)
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Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

unui grup de ziariști belgieni
(Urmare din pag. I)

timp, avind în vedere interese
le popoarelor noastră pentru 
înfăptuirea securității europene 
și dezvoltarea colaborării între 
state, sper că, cu prilejul aces
tei vizite, vom întări și activi
tatea noastră comună, pe plan 
european și internațional, în 
vederea realizării destinderii și 
conlucrării fructuoase între 
toate popoarele lumii.

Sper ca In cadrul acestei vi
zite să evidențiem noi posibili
tăți, atit pentru dezvoltarea co
laborării bilaterale — în do
meniul economic, tehnico-știin- 
țific — cit și pentru întărirea 
cooperării pe plan internațional, 
apreciind că aceasta corespunde 
intereselor ambelor state, ’ cau
zei generale a colaborării între 
toate popoarele.

nifestă față de țările in curs 
de dezvoltare, care au fost 
principalele țeluri ale vizi
tei făcute in unele state a- 
fricane, vizită de o impor
tanță excepțională, avind in 
vedere și durata ei ?

slăbire, la riscul 
pierde într-o zi 
conducător ?

RĂSPUNS:

RĂSPUNS:

Întrebare:

Domnule președinte, in
tr-un context mai larg, dum
neavoastră veți vizita capi
tala Pieței com ne. Cu cir
ca mai bine de jumătate de 
an in urmă, guvernul dum
neavoastră a solicitat C.E.E. 
preferințe vamale generali
zate. Cum se prezintă rela
țiile dintre țara dumneavoas
tră și Comunitatea Econo
mică Europeană ?

RĂSPUNS:

înainte de toate ar trebui să 
soun că eu am impresia că voi 
vizita capitala Belgiei, nu a Pie
ței Comune. Cel puțin după cu
noștințele me’e. BruxtlFs incă 
nu a fost declarat 
Pieței comune : este, 
văr, sediul acesteia.

Este adevărat că

capitala 
într-ade-

România 
s-a adresat Pieței comune cu 
cererea de a obține preferințe 
vamale generalizate — și aș 
dori să exprim, cu acest prilej, 
mulțumirile guvernului român 
și ale mele personal pentru 
faptul că guvernul șl reprezen
tanții guvernului belgian au a- 
cordat sprijin țării noastre in 
această direcție. Sperăm că, 
pîhă la urmă, se va ajunge la 
o concluzie, în sensul dorinței 
României. Aceasta va crea con
diții pentru dezvoltarea 
puternică a relațiilor 
cii Socialiste România 
le Pieței comune.

Adresîndu-ne Pieței 
eu această cerere noi 
nit de la realități, de 
că Piața comună există, că u- 
nele din problemele colaborării 
economice — cum este proble
ma acordării preferințelor va
male generalizate — trebuie 
soluționate cu cei care au un 
rol în această direcție.

în perspectivă, desigur, vom 
ține seama de această realitate 
și vom acționa pentru dezvolta
rea relațiilor cu țările Pieței 
comune, ceea ce va servi — 
credem — intereselor tuturor 
țărilor.

Vizita pe care am efectuat-o 
în primăvara acestui an în opt 
țări africane este expresia po
liticii generale a României de 
promovare largă a relațiilor 
sale cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării independente.

tn primul rind, țelurile aces
tei vizite au fost de a pune ba
zele unei colaborări multilate
rale intre România și țările 
respective. Trebuie să spun că 
am realizat pe deplin acest o- 
biectiv, deoarece in toate țări
le vizitate am ajuns la încheie
rea unor acorduri de colabora
re economică și tehnico-științi- 
fică, care au și început să se 
materializeze

în al doilea rînd am dorit să 
găsim noi căi de colaborare 
pentru lichidarea formelor de 
asuprire colonialistă și neoco- 
lc.nialistă. de întărire a solida
rității împotriva politicii impe
rialiste de forță și dictat. ‘ Și 
din acest punct de vedere, as 
putea spune că acest obiectiv a 
fost realizat pe deplin in toate 
țările vizitate țn acest sens, se 
pot vedea declarațiile care au 
fost semnate în toate aceste 
țări, precum si faptul că. după 
vizită, colaborarea d'etre Roma
n's si aceste state, dintre orga
nizațiile politice și obștești ro
mânești și din țările respective 
au cunoscut o dezvoltare pu
ternică.

Vizita se înscrie, 
timp, în contextul politicii ge
nerale a României de dezvolta
re a colaborării cu toate state
le lumii, și, totodată, în preo
cuparea de a găsi noi forme 
pentru a asigura dezvoltarea 
mai accelerată a țărilor in curs 
de dezvoltare. Aș putea spune 
că din toate punctele de vede
re vizita a avut un succes de
plin.

întrebare:

ÎNTREBARE:

de â-și 
rolul său

ÎNTREBARE:

în același 
loliticli ge-

mai 
Republi- 
cu țări-

comune 
am por- 
la faptul

Cum înțelege România să 
împace obligațiile pe care le 
are în cadru) C.A.E.R. cu 
preocuparea de a găsi mo
dalitățile unei apropieri cu 
Piața comună ?

Nu înțeleg bine întrebarea 
dumneavoastră. Dacă vă refe
riți la perspectiva istorică, la 
Conferința Națională am spus 
că, în perspectivă, partidul șl 
statul — ca fenomene istorice, 
ca să spun așa — vor înceta de 
a mai avea rolul care il au în 
condițiunile de astăzi. Dar a- 
ceasta este o perspectivă istori
că ceva mai îndelungată.

în ce privește etapa actuală 
a dezvoltării — și am in vedere 
următorii 15—20 de ani — 
Partidul Comunist Român nu 
numai că nu va fi în situația 
de a-și diminua rolul conducă
tor în societate, cî dimpotrivă, 
acest rol al său se va accentua. 
Nu însă intr-o formă adminis
trativă, ci ca organism politic, 
de elaborare a căilor de dezvol
tare a societății, de unire a 
eforturilor întregului popor 
pentru realizarea acestui obiec
tiv.

Dar poate, în întrebarea 
dumneavoastră ați avut altceva 
în vedere — și anume dacă nu 
există pericolul ca, datorită unor 
greșeli, să slăbească acest rol. 
Desigur, pericolul acesta există 
și viața, experiența In această 
direcție sînt destul de clare, de 

• evidente. Orice partid se poate 
bucura de sprijinul poporului 
numai în măsura în care își 
îndeplinește în mod corespunză
tor misiunea sa, în măsura în 
care, în elaborarea politicii sale, 
ține seama de năzuințele și in
teresele poporului respectiv. 
Atit timp cit Partidul Comunist 
Român va acționa în acest sens 
— și eu pot să vă asigur că vom 
face totul pentru a acționa în 
această direcție — slntem siguri 
că el nu va fi expus să-și di
minueze rolul de conducător în 
societate. Dacă vreodată va în
ceta să se ocupe In mod cores
punzător de interesele oameni
lor muncii, fără îndoială că va 
exista acest pericol. Dar noi 
acționăm în așa fel, ne consul
tăm cu întregul popor, pentru 
ca politica pe care o ducem să 
exprime năzuințele întregii 
noastre națiuni In aceste con- 
dițiuni avem și garanția câ au
toritatea si prestigiul partidului 
se vor Intărî, și nu vor slăbi.

Conferința Națională 
Partidului Comunist Român 
a propus populației să reali
zeze planul cincinal în patru 
ani și jumătate. Oare acest 
ritm de dezvoltare nu de
termină eforturi prea mari 
pentru pspulație ?

RĂSPUNS t

INTREBARE:

RĂSPUNS:

Domnule Președinte, con
siderați că țări ca Rsmânia 
sau Belgia aii de jucat un 
rol substanțial la conferin
ța pentru securitate și cola
borare în Eurcpa ?

RĂSPUNS:

Da, eu consider că România 
și Belgia — și, desigur, și alte 
țări europene, aș putea soune 
toate țările de pe continent — 
trebuie să joace un rol activ in 
âceăstă privință Realizarea se
curității. a conferinței europe
ne nu sfe poate concepe decît 
cu participarea fiecărui stat 
din Europa. Numai in aceste 
condiții șe va putea ajunge la 
hotărîri corespunzătoare, se va 
nutea păși pe o cale justă pen
tru realizarea unei securități 
de lungă dUrâtă In Europa.

Nu văd nici un fel de con
tradicție între apartenența Ro
mâniei la C.A.E.R. 
zație 
între 
chisă 
toate 
I’ri 
noastre cu alte «tale ale lumii, 
inclusiv cu țările din Fața c:- 
mună. Dimpotrivă, consider câ 
acest lucru se îmbină In med 
armonios. Participind în 
C.A.E.R., România poate dez
volta o colaborare organizată 
cu țările din această organiza
ție, și să-și asigure un progres 
economic mai rapid. Dar a—as
ta impune și de a ne preocupa 
pentru a găsi forme adecvate 
de colaborare și cu celelalte 
state ale lumii. inclusiv cu 
țările Pieței comune.

în ce privește Piața comună 
ca organism, am arătat mai 
înainte că noi considerăm a- 
ceasta o realitate - și că in 
soluționarea unor probleme ale 
colaborării economice trebuie 
să avr-m convorbiri cu repre
zentanții acestui organism spre 
a găsi soluții care să corespun
dă, desigur, atit punctului 
nostru de vedere, al României, 
cit și intereselor țărilor respec
tive. Tn orice colaborare, de 
altfel, trebuie sâ se țină seama 
atit de interesele unora, cit și 
de ale altora.

HHHVt organi-
de colaborare economică 
unele țări socialiste, des- 
insă unei colaborări cu 

țările socialiste ți cu alte 
— și lărgirea relațiilor

RĂSPUNS :

or

o’-
ar-e.»s:

ÎNTREBARE:

Domnul- președinte, in a- 
fara solidarității pe care 
țara dumneavoastră o ma

1NTREBARE:

Considerați, domnule pre
ședinte, că Partidul Comu
nist Român este expus la o

Conferința Națională a ana
lizat un șir de măsuri privind 
perfecționarea vieții economico- 
sopiale, a dezvoltării economiei, 
a adîncirii democrației și creă
rii condițiilor pentru o partici
pare mai activa a poporului la 
conducerea societății. In acest 
cadru multe organizații de 
partid au făcut propunerea de 
a realiza planul cincinal în pa
tru ani si jumătate. Conferința 
Națională a recomandat să se 
ia toate măsurile pentru a se 
realiza într-un termen mai 
scurt prevederile cincinalului, 
avind în vedere ră unele jude
țe le pot realiza în patru ani si 
jumătate sau mai mult, altele 
chiar în mai puțin. în orice caz. 
s-a apreciat că există reale 
posibilități pentru a realiza o 
dezvoltare mai rapidă a eco
nomiei naționale

Pornind " -----
Națională 
realizarea mai devreme a cinci
nalului trebuie să se obțină - z 
pe calea unor eforturi fizice 
sau a unor eforturi financiare 
suplimentare, ci ne ca’ea meca
nizării si automatizării produc
ției, a folosirii mai eficiente a 
capacităților de producție — 
ceea ce în final trebuie să i::i 
la o economisire a cheltuielii r 
materiale, la obținei 
creșteri mai rapide și 
tei economice, deci si 
lui național. Tocmai pe 
bază, la Conferință s-a 
ca și veniturile tuturor 
ților să crească mai mi 
se avusese în vedere 1< 
rarea planului cine

Aș 
avind 
voi fi în Belgia — s 
satisfacția pentru 
cunoaște astfel nei 
porul belgian, oreoc 
Doresc ca. prin 
ziarelor dumr.eavoa* 
tuturor cetățenilor 1 
tă prosperitate și c

de aici, Conferința 
a atras atenția câ

"S3 
a ef

saia

a elabo-

dori. tn Inche 
in vedere că I

B-

<4?

•T

EXPUS
LA TÎRGUL

INTERNAȚIONAL
BUCUREȘTI

românești SARO
Din gama extrem de bogată și 

variată de mașini-unelte expuse 
in acest an sub marea cupolă a 
pavilionului central din cadrul 
Complexului ex pozițional din
Piața Sclnteii. o atenție deose
bită rețin strungurile automate 
monoax SARO-25 și SARO-42. 
Ele marchează apariția in pre
mieră la o manifestare econo
mică internațională a noii uzine 
de strunguri din Tirgoviște. o 
realizare remarcabilă a actualu
lui cincinal. Sint singurele 
strunguri realizate pină in pre
zent in lume, cu posibilități de 
urmare in ciclu automat cu cinci 

cu 
in 
de

sânii port-scule. simultan 
șase sau opt scule montate 
capul revolver. Interesant 
subliniat este *i faptul că sama 
spate cu care sint echipate aces
te mașini poate lucra atit trans
versal. cit *1 longitudinal și in
timat. Aceste exponate sint o 
mindrie a industriei noastre 
constructoare de mașini in plină 
afirmare. un strălucit debut a 
uzinei din Tirgoviște in care 90 
la sută dintre salariați o repre- 
zr.tâ tinerii. Performanțele noi
lor suuaeur; românești sint ex
cepționale. precizia prelucrărilor 
tar se situează intr-un cimp de 
31 anicronî. Deosebit de simplă

■ . “ . - . : -- 
s-rea acestor mașini ; comuta
rea turele: capului revolver se 
realizează nnma: intr-o jumăta
te de secundă. Rotirea arborelui 
secundar al suuafurilor este de
pendentă. obymndu-se printr-un 
tre» de angrenaje ce la arborele 
auxfltor. DMoața capului revol
ver fată de bocșa elastică a ar
borate pnaopal este reglab:Iă 
cu anrtci-al erui: amortizor hi- 
craulie. Arborele lor de coman- 
ââ pc-unește secarea de la elec- 
tromofeoruî principal prin lan
țuri cu zale, transc-ut -d-o prin 
roC de - rih. arborelui cu cu- 
gsațe cscice. Se dă astfel post- 
b_.ta*.ea obținerti unei variate 
t*=se de taretu în acest feL

strungurile din familia SARD 
pot uzina atit materiale feroase 
cu mare rezistență dt și mate
riale neferoase. De la arborele 
cu cuplaje conice, mișcarea se 
transmite tot prin lanpiri cu 
zale, arborelui principal, atit 
pentru operațiile de strunjire. 
cit și pentru cele de filetare. 
Diferitele trepte de turații ale 
cutiei de viteze se realizează 
prin roți de schimb. Cutia de 
viteze transmite arborelui prin
cipal cu came, o turație constan
tă de 120 rot min.

Am insistat asupra acestor ca
lități intrinseci pentru că ele 
sint deosebit de apreciate de 
specialiștii străini care se inte
resează de noile realizări ale in
dustriei noastre.

La strungul SARO-42 arborele 
de comandă din cutia de viteze 
primește mișcarea de la electro
motor prin lanț, iar aparatul lui 
de filetare cu camă universală 
dă posibilitatea prelucrării file- 
telor cu pas de la 0.5 mm la 2.5 
mm. Pentru prelucrarea unei 
game foarte variate de piese de 
complexitate și precizie maximă, 
aceste tipuri de strunguri sint 
dotate cu o serie de accesorii ca: 
dispozitiv de găurire rapidă, dis
pozitiv de crestat, dispozitiv de 
frezat laturi etc.

KEDVES EUGENIU

z-o Ktă 
*ă*â «r-

— ’ tre

la tra-v-

o tema câ

Sfert-oi insă

Ați dori să ne expuneți 
concepțiile dumneavoastră eu 
privire la înțelegerile intre 
țările balcanice ♦

Organizarea 
„Zilei naționale" 

a unor tari 
participante 

la Tirg
R.P.D. COREEANA

® C- pr_e;ul ZUJELl RATIONA
LE A REPUBLICII POPULARE 
DEMOCRATE COREENE la Tir- 
Sul Interaațtoaai București, am. 
basadorul aceste; țâri. Kar.g Iâng 
Săp ș: directorul pavilionului Li 
Ze Wan au oferit miercuri o re
cepție la care a fost prezent Bang 

Iâng, adjunct al ministrului 
"-„■comerțului exterior al R.P.D. Co-

■ reene.
Au luat parte conducători ai 

unor ministere economice, Minis
terului Comerțului Exterior și 
Camerei de Comerț, precum și 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

DANEMARCA
• Cu ocazia ZILEI DANEMAR- 

CII. la Tirgul Internațional Bucu
rești. Comitetul guvernului danez 
pentru expoziții în străinătate a 
organizat miercuri o recepție.

Au luat parte cadre de condu
cere din Ministerul Comerțului 
Exterior, Camerei de Comerț și 
reprezentanți ai Direcțiunii Tir- 
gului, precum și Torben Busck- 
Nielsen, ambasadorul Danemarcei 
Ja București

R. S. CEHOSLOVACĂ
• CU prilejul ZILEI CEHO

SLOVACIEI la Tirgul Internațio
nal București, Agenția economică 
de pe lîngă Ambasada R.S. Ceho
slovace la București și direcția 
pavilionului cehoslovac au oferit 
miercuri o recepție.

(Agerpres)

NU POATE
LIPSI

D. MATALA

daca reperto- 
organizafiilor

orice 
cială' 
analiza și etntări o

tu unor 
orientare, 
cța, răru- 
tntr-o o- 

răstoar-

nu te 
•măcar 
săn se

loc sau al- 
citeva zile 
o săptămină 
consumarea

activitate care are 
cu totul alta adre
să. O activitate 
care, din păcate, nu 
se limitează întot
deauna doar la ma
nifestările cu carac
ter cultural sau 
sportiv, ci se extin
de și asupra . altor 
sectoare de. muncă, 
cum ar fi, de exem
plu, întocmirea pro
gramelor de activi
tăți.

Mi s-a întîmplat 
adeseori să-l întreb 
nedumerit pe cite 
un secretar de co
mitet U.T.C. la ce 
îi servea programul 
acela de activitate, 
pe trimestrul I sau 
IV, odată ce nu 
întilneam în el de
cît cîteva fraze ge
nerale, care îndem
nau la tot fi la ni
mic și care nu ie- 
feau din formule
le: „vom antrena", 
„vom mobiliza", 
„vom urmări". Iar 
uneori mi s-a și răs
puns cu toată since
ritatea : „drept să 
vi spun, nici eu nu 
ftiu bine la ce ; da
că ar fi după mine, 
nu l-as mai face de
loc. Dar mi-l cere 
tovarășul Cutare de 
la municipiu sau de 
la jtideț". Iar res
pectivul -tovarăș, 
la rîndul său, 
nu i-l cere pentru 
că asa îi face lui 
plăcere, ci dintr-un 
motiv cit se poate 
de... neîntemeiat: îi 
este și lui cerut de 
alții. Unul din acti
viștii pe care-i cu
nosc de mai multă 
vreme și a cărui se
riozitate și inteli- 
genfă mi s-a dezvă
luit în mai multe 
prilejuri îmi măriu- 
risetl odată : „Poa
te că n-o să mă 
crezi, dar am de 
multe ori imoresia 
că noi, cei din a- 
ceastă organizație, 
mtinpim nu atit 
pentru fineriU care 
ne-au ales~ cît mai 
ales pentru organe
le superioare. Ni se 
cere uneori să ra
portăm atîtea si
tuații și statistici,

îneît încep să cred 
Că uneori muncim 
numai ca să avem 
ce raporta".

In acele locuri 
unde se găsesc ast
fel de situații cir
cuitul 
chitite 
traseul , r 
lungește cu o etapă z 
și încă una, cu un << 
domeniu de mu:'"~ z 
ș: încă unul. y 
pentru a deveni ■ X 
tund ca ■ un cerc- y 
trebuie să se în- > 
toarcă înapoi în < 
respectivele orga ■ x 
nizații. acolo un- 
de se și răsfrîng <• 
consecințele unei a- y 
semenea atitudini. 
Lucru care de alt- y 
fel nici nu întîrrie < 
să se întîmnl". Nu y 
o dată, inevitabil în / 
aceleași locuri în y 
care ai auzit păreri- ( 
le de mai sus, po‘! $ 
auzi si altele, pe un < 
ton de reproș și dc S' 
pl'mere: „Nu vin < 
tinerii la acțiunile y 
noastre. Nu știu ce ' 
să mai cred. Am (< 
impresia că nu-i in- y 
tereșează ce le ofe- y 
rim noi“. Ceea ce y 
este cît se poate de y 
adevărat. Pentru că, y 
nimic mai simplu, y 
interesul tinerilor nu y 
este un dat 6bllrta- > 
toriu. ci există nu- y 
mai în măsura în ? 
care știi să-l obții, y 
prin tot ce între- ? 
prinzi pentru a-i S 
atrage si a-i cîștiga. y 
Or, ’ '
nul 
este alcătuit fără să 
li se ceară părerea, 
dacă chiar la acțiu
nile pentru ei orga
nizate pot foarte 
bine să fie prezenți 
sau nu, e normal ca 
și interesul să le 
scadă direct pro
porțional. Raporta
rea aceasta perma
nentă la ecoul pe 
care orice acțiune 
îl are, asupra tine
rilor in primul rînd, 
la efectul unor e- 
forturi’ în numele 
lor întreprinse, este 
singurul element 
care nu poate lipsi.

<< A’u o dată, ajuns 
>> într-un 

tul, la 
>> sau la 

după
>> unei acțiuni de ani- 
(< ploare, care și ea 
Î'> consumase destulă

< pricepere organiza- 
> lorică și desfășura- 
< re de forțe, ți se 
$ spune cu un regret 
< vizibil: „păcat că 
/ n-ați participat la 
D festivalul nostru",... 
<< de aur" ; i-a plăcut 
>s foarte mult și tova- 

roșului Cutare de 
>> la..., și tovarășului 
<< Cutare de la..." Si, 
D bineînțeles, te ală- 
C? turi și tu regretelor 
>> exprimate de orga- 
« nizatori, sincer a- 
D fectat că nu te-ai 
<< numărat printre „to
ys varășii de la..." care 

să-i felicite pentru 
1$ eforturi. Pînă cînd, 

într-o bună zi, în-

$ cepe să ți se pară 
< suspect că se face 
S mereu apel nu la 
y modul cum au a- 
s predat acțiunea 

<« tinerii, cei cărora le 
ss era de fapt destina
ți tă, ci la alți factori 
G dinafară și, even- 

tual, de mai sus. Si 
$\ abia atunci bagi de 

seamă că, la urma 
'A urmei, parcă se fo- 

ID losește cam rar afir-
< mafia că „tinerii au 
> apreciat foarte mult 
k sea-a de dans, sau 
> festivalul, sau ac- 
s țiu nea de muncă 
2 patriotică de alaltă- 
\ ieri", în orice caz 

>2 mult mai rar de- 
G cit cealaltă unitate 
22 de măsură, care se 
G pare că prezintă 
D mai mul‘ă garanție. 
G Se infiltrează în 
2/ felul acesta în mo- 

du’ de a concepe și 
'2 a «cțion.a 
sx organe o 
>2 cn sâ zic 
>s cită, ca 
> glindă care 

șs nă imaginea, pentru 
că numai firească 

G nu este atitudinea 
>2 de a te raporta me
ss reu la r> părere 
$$ „mai înaltă" sau, în 
caz, „mai ofi- 

pentru a-ți

ACCENTE

ACTIVITĂȚI POLITICE 
LA ATENEUL 
TINERETULUI

• S-au deschis : Cabinetul 
de științe sociale și politice, 
precum și discoteca de muzică 
patriotică (care funcționează 
cu secție de împrumut, în
registrări și exemplificări) 
Dintre manifestările permanen
te, mai amintim „O inițiativă 
pe săptămină44 — în cadrul că
reia sînt prezentate cele mai 
interesante inițiative promova
te de tineri uteciști din indus
trie, agricultură, cercetare — 
și expozițiile de „Carte politi
că pentru tineret14.

In dialogul
PROPAGAN

DISTULUI
(Urmare din pag. I)

direcția eliminării acestor stări 
cje lucruri.

Cum se gindesc propagan
diștii să le dea curs practic 
măcar in activitățile pe care le 
vor conduce de acum încolo, 
iată o a doua întrebare formu
lată in ancheta noastră și pe 
care le-am adresat-o lor. Răs
punsurile primite, din care vom 
nota citeva, ne arată că ele sint 
incă departe de a se apropia, cu 
atit mai puțin de a coincide, cu 
ceea ce afirmau cursanții mai 
inainte. De pildă, Popa Maria, 
propagandistă la unul din 
cercurile de la Fabrica de por
țelan, ne mărturisea că nu cu
noaște dorințele tinerilor, dar 
că ea singură și-a propus să 
facă in acest an și un simpo
zion, tocmai pentru că a resim
țit slăbiciunea dezbaterilor de 
ariul trecut. La fel se prezintă 
și Gligor Ana, propagandistă 
în aceeași organizație. Ea s-a 
gindit la eventuala folosire a 
ufiui aparat de proiecție, a u- 
nor mijloace existente la cen
trul de informare și documen
tare politică, dar nu știe încă 
dacă va fi sau nu posibil. De 
fapt, nimeni nu i-a spus ceva 
în această direcție. Varietatea 
modalităților de organizare și 
desfășurare a cercului nu a fost 
niciodată un subiect de discu
ție cu fel, propagandiștii, la ni
velul comitetului U.T.C. pe fa
brică. Cit îl privește pe Mircea 
Mîndrescu, care răspunde de 
unul din cercurile de la între

prinderea „Ardeleana", și el 
s-a gindit să stimuleze carac
terul activ al ședințelor pe care 
le va conduce, dar nu știe cum 
să procedeze. Se pare că pînă 
la urmă va opta pentru propri- 
ilfe.sale referate.

în general, consemnînd punc
tele de vedere ale propagandiș
tilor. se poate spune fără tea
ma de a greși că pentru ei pro
blema cunoașterii preferințelor 
tinerilor, ca și necesitatea de a 
le împlini in activitatea propriu- 
zisă a cercurilor de invă'ămi-.t 
politic, nu se află incă in pri
mul plan al atenției. Poate doar 
ca niște preocuoări individuale, 
nu lipsite de un anume cara - 
ter intimplător. și tocmai de 
aceea susceptibile să râmină 
nematerializate. Lucrurile par 
cu atit mai nefirești, cu cit 
înainte de deschiderea invăță- 
mintului politic la comitetul 
municipal U.T.C. a fost orga
nizată o instruire avind ca temă 
tocmai pregătirea noului an de 
invățămint.

Cum vă gindiți să sprijiniți 
perfecționarea activității din 
acest an a cercurilor de învă- 
țămint politic ? La ultima în
trebare a anchetei l-am invitat 
să ne răspundă pe primul se
cretar al Comitetului municipal 
U.T.C., Victor Drașoveanu.

— La instruirea pe care am 
organizat-o — ni s-a spus — 
noi am discutat lipsurile mani
festate anul trecut. Am vorbit 
despre faptul că foarte frecvent 
ședințele de cerc au avut un 
•caracter scolastic, n-au găzduit 
dezbateri, că în majoritatea ca
zurilor activitatea s-a restrîns 
la lectura unor materiale nu 
întotdeauna interesante pentru 
tineri. Tot atunci am cerut tu
turor propagandiștilor să dea 
dovadă de inițiativă, în sensul 
folosirii mai multor mijloace și 
modalități de ținere a ședințe
lor de cerc, de a-i mobiliza pe 
tineri să participe direct la ela
borarea materialelor, să organi
zeze și alte activități colaterale

De lingă referate F- informări. 
Dar-

— Le-aț, iadicat eu exacti
tate ce anume trebuie să facă ?

— Bineînțeles. Le-am spus 
că trebuie să-i antrene* pe 
tineri ca să fie mai activi, con
ținutul materialelor lor să Ce 
mai bogat și mai interesant...

De fapt insă, la intrebarea 
noastră n-am putu* căpăta răs
punsul așteptat. La instruirea 
respeet’.' ă s-au făcut mai mult 
recomandări de principiu, dar 
nu s-au pus in mina propagan
diștilor instrumentele, care să 
le dea prilejul de a transpune 
in viață aceste recomandări, alt
fel binevenite. De aceea, ei nu 
știu nici acum ce au de făcut 
pentru ei problema, deși anul 
de invățămint a început deja, 
rămine in continuare deschisă, 
iar tinerii așteaptă să li se sa
tisfacă niște preferințe îndrep
tățite care, o dată respectate in 
practica desfășurării cercurilor, 
ar putea, cu certitudine, să ser
vească imbunătățirii calității 
lor. Dar acest lucru este posi
bil numai cunoscindu-le. Și, 
bineînțeles, după aceasta, acțio- 
nind in consecință. Ceea ce este 
insă posibil acum, cit mai sin- 
tem incă in perioada începutu
lui.

PROCESUL 
SE JUDECĂ 

ÎNTRE OAMENI
(Urmare din pag. I) 

amănuntele. Mergem apoi la 
casa unde victima, după 12 zile 
de spitalizare, se întorsese.

...S-a întîmplat într-o noapte 
de luni spre marți, pe la orele 
două. Victima, E. S., o femeie,

se întorcea de la lucru. Mași
na d° serviciu a întreprinderii 
a lăsat-o, ca de obicei, pe un
deva prin apropierea casei. Mai 
a ea de.mers cale de vreo cinci 
minute. Ca să scurteze drumul
E. S s-a abătut ne la „nodul 
vechi*, cum Ii spun localnicii 
podețului pe care acum drumul 
nou 11 ocolește. T'i amintește 
perfect, ca de-un vis rău : din 
marginea drumului, ca din pă- 
mînt, s-au năpustit doi bărbați. 
Au lovit-o. A căzut, rostogolin- 
du-se vreo 4 metri pînă la ma- 
’ut anei Cei doi au scos cuți
tele. Strigătele d" ajutor n-a
veau d" cine să fie auzite...

N'-avea. în uortofel. decît 
' ren 70 d= Iei. Șj tm nasture de 
la halatul alb pe care îl năs- 
tras» cu grilă ca să-1 coasă la 
loc î" ziua următoare.

Căutat în zori, acasă, de că
tre cfn°va de la soital. lucră
torul de miliție Gheorghe Bă- 
**an s-a deplasat de urgența la 
locul faptei. Clinele de servi
ciu n-a putut „lua" însă nici o 
urmă. Au fost, la Incenut, mo
mente de dificultate. Dar prin 
excluderea ranidă a unor supo
ziții. Băban s-a onrit la cîteva 
indicii c“ nă’-eau. la prima ve- 
<>»re. lipsite de importantă, tina 
din piste axes să-I ducă, dună 
4 or», dire-t la domiciliu’ unu
ia dintre tîlhari care dormea 
liniștit. T.a scurt timn ,,a că
zut" *1 celălalt. Acesta, care 
mai încerca să nege cu neruși
nare. avea asupra sa un porto
fel cu vreo 70 de lei. Și un nas
ture.

Cam acestea sînt fantele, în 
b'doasa Io* goliciune. Ar mai 
irebui adăugat că victima.
F. S.. este mama a trei băieți 
dipt-e c»*e cel mai mare are 
24 de ani Hîrtia n-ar mai su
porta și alte amănunte, nosiHle 
de inserat, în urma unei vizi
te la arestul miliției. Cei doi 
tîlhari odioși se numesc Dumitru 
Dobre și Gheorghe Anghel. Am
bii nu au nici o ocupație și sînt

cunoscut! cu antecedente penale 
pentru diverse delicte grave 
precum viol, vătămarea integri
tății corporale, furt din ’avutul 
obștesc și particular, abandon 
familial (Dobre — tată al unui 
eonii legitim). Actualmente se 
află în fază de încheiere do
sarul de cercetare penală 
pentru ulFima lor gravă infrac
țiune combinată care întrunește 
toate circumstanțele agravate. 
Putem răspunde tinerilor din 
Mogoșoaia care ne-au scris, că 
— asa dună cum ne-a asigurat 
ofițerul de miliție, prelutnd o 
informație a procuraturii —, 
cele două progenituri vor fi ju
decate public, în comună, oca
zie cu care justiția se va pro
nunța cu maximum de severi
tate

Este de înțeles îndîrjirea ti
nerilor care ne-au adresat zgu
duitorul lor apel, de a face cu
noscute aceste fapte si de a 
cere ca procesul să aibă loc . în 
comuna lor, în fața lor...

★
Dar să ne întoarcem fie și cu 

puțin timp în urmă și să vedem 
care dintre dumneavoastră, co
respondenții din Mogoșoaia. 
care știați că Dobre și Anghel 
«o învîrt printre dv. refuzînd 
să muncească, preferind furtul, 
violența și expedientele, care 
dintre dumneavoastră ați încer
cat să faceți ceva, orice, de a-i 
ebnstrînge printr-o opinie uni
tă, de a-i determina să mun
cească cinstit, de a cere în ul
timă instanță sprijinul miliției 
sau al organelor locale ?

Iată de ce, credem, este bine 
să folosim tristul prilej pe 
care ni-1 oferă această abomi
nabilă întîmplare pentru a vă 
răspunde în paginile ziarului 
nostru — așa cum ați cerut —, 
dar și pentru a face un apel 
la puterea și înrîurirea pe care 
trebuie să o capete, din ce în 
ce mai mult, opinia colectivă.

Fiindcă o atitudine activă față 
de Orice manifestări, purtătoare, 
cu evidență, așa cum s-a în
tîmplat la Mogoșoaia, a germe
nilor unor posibile abateri gra
ve de Ia normele morale și e- 
tice statornicite în societatea 
noastră, trebuie să caracterize
ze cu precădere colectivele 
noastre de tineri care mun
cesc și trăiesc împreună. Căzui 
este, de departe, nereprezenta

tiv și izolat ; asemenea mani
festări bolnăvicioase tind să ră- 
mînă doar de domeniul excep
ției în analele criminalistice. 
Dar nici măcar așa, drept „cu
riozități" — cit de dureroase 
totuși ! — fapte de acest gen 
nu trebuie să se mai petreacă. 
Forța opiniei colectivului de 
tineri trebuie să-și spună cu- 
vîntul cu toată fermitatea ; să 
medităm mai mult la funcția și 
rolul ei.

La Cabinetul metodic sînteți 
invitați joia, în ultima săptă- 
mînă a fiecărei luni (orele 16), 
la dezbateri la care iau parte 
ș£fii comisiilor culturale din 
organizațiile U.T.C. ale secto
rului I.

STUDENT-CLUB * 

LA BRAȘOV
• S_a redeschis Student 

clubul brașovean (aflat în cel 
de al doilea an al existenței 
sale), dintre ale cărui activi
tăți spicuim : cenaclurile
„Enciclopedia studențească14, 
„Seara facultății4’, programul 
discotecii și cel oferit de 
cinemateca respectivă. Vor a- 
vea loc de asemenea seri de 
poe~’e și de umor, precum și 
dezbateri pe teme juridice.

AGENDA 
f.SĂPTĂMÎNII 
ECONOMIEI"

ÎNTREGUL 
ȘI PARTEA

(Urmare din pag. I)

să aflu câ la Reșița a funcționat timp de decenii una din 
cele mai bune orchestre semisimfonice din țară, sau să văd 
la televizor un meseriaș specialist in Beethoven, cunoscător 
ol tuturor motivelor și a structurii muzicale a opereie sale.

Mă gindesc la necesitatea de a studia sociologic întreg 
procesul acesta de constituire a unei realități noi, a plasei 
de activități care se nasc prin reconvertirea forței de munco 
și structurarea unei societăți moderne. S-ar putea orienta 
evoluția în sensul impus de sarcinile pe care le avem și s-ar 
putea întări tendințele dorite. De aceea, vorbind de educație 
nu trebuie să ne gîndim numai la aspectele generale și Io 
scopuri ideale, ci și la imperativele imediate, la necesitatea 
de a implica omul, prin tot ceea ce face și simte, de a-l 
lega de producția și de viața celorlalți. Societatea acționează 
sub regimul stringent al scopurilor de zi cu zi, și ele con
stituie marile realități, și trebuie să încercăm a le discerne 
virtualitățile in modul subtil in care se constituie viața oame
nilor care ne înconjoară.

După cum am anunțat in ru
brica noastră de ieri, intre 25 
și 31 octombrie, va fi organiza
tă „Săptămină economiei". Spi
cuim cît'-va din acțiunile aflate 
pe agenda sa.

• în cadrul „Zilei elevului 
econom", organizată cu sprijinul 
inspectoratelor școlare, al orga
nizațiilor U.T.C. și de pionieri, 
vor avea loc in școli, la casele 
pionierilor, la casele de cultură 
expuneri, convorbiri, concursuri 
pe tema „economiei", be ase
menea, s» vor organiza, la filia
lele C.E.C. mai importante, vi
zite ale elevilor, cu prilejul 
carora vor fi explicate instru
mentele de economisire C.E.C. 
destinate lor, se vor distribui 
materiale de popularizare.

• în colaborare cu Ministerul 
Comerțului Interior se organi
zează un concurs de amena
jarea vitrinelor, ce va avea ca 
temă economisirea la C.E.C.

• Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor va imprima pe 
PofUE s.' .cărti Pocale vigneta 
„Saptarmnii economiei".

• tn cadrul căminelor cultu- . 
ră.e, cluburilor din instituții si 
întreprinderi se vor organiza, 
de asemenea, expuneri, mani
festări artistice, seri literare 
avind ca subiect „economia".

• Cu prilejul acestui eveni
ment se vor acorda posesorilor 
de obligațiuni C.E.C., la tra
gerea la sorți pe luna octom
brie, cîștiguri suplimentare în 
valoare de 560 000 lei.
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ÎN PRODUCȚIE

ABSOLVENTUL 
LICEULUI DE 
SPECIALITATE

cit oui cănim, putem trase con
cluzia că ele există, dar sini as
cunse. Pe cei cu domiciliul în 
alte județe am reușit anul aces
ta să-i repartizăm în bune cor.- 
dițiL Xe-am adresat din timp 
C C. al L'.T.C. Xe bucurăm că 
demersurile noastre nu au fost 
zadarnice, că am găsit acolo în
țelegerea si solicitudinea nece
sară. Totuși, județul Vrancea nu 
a oferit nici un loc oeatru cei 
7 absolvenți ce rare îi avem de 
pe avele meleaguri. Piuă acum 
in reușit să repartizăm 2 (doi) 
pnn reiațiiie noastre ! !_

De la o școală, la c al- 
to școală : cea a pro

ducției

Ucenicii Stelian lancu și Marin Almâjan sint doar de câteva ziie 
printre muncitorii Uzinei „Vulcan" din București, dar chipur ie i 
lor exprimă dezinvoltură, dorință de a învăța și munci in presti- 1 

gioasa întreprindere

Foto : O. PLEC AX

la shrțitul anutaa scalar trecut ou pomrt ae te toanede hcector 
de speciaMote no< prooetoi oe codre poate* ««-eprusderi, penau 
diferite undați econonuce. tot structvac teocasaao ee preductoe mo
dern. tot moi câmpiei, ■roroo'ind dm ce m ce ua aa*e cu
noștințe stunafice si tehnice, aceste cadre au au «ui bme deoer- 
minat, ete trebe -d să augure în pnmd -nd o oeume inamice 
și o anume perspect re De mo s< ccloct « iar. ae acestor codre

Pornire bună, dar și 
„alunecări* pe parcurs ANCHETA NOASTRĂ

— în această vara te»: absol
venții Liceului industrial pertr-j 
industria alimentară din Galați 
au fost repartizați la producție, 
r.e »pur.e pref. Castache Mitria, 
directorul aceste: stei. 5u fost 
repartizați ca Iahoreîț» Ir. dife
rite întreprinderi ale i-.dastriei 
alimentare, unii ca Bete.**: 
tehnoloei în industria fermertta- 
tivâ, cîțiva drept enatroHri tete 
nici de calitate. Putem scare rl 
fiecăruia i s-a asigurat :n tar 
de mun'.i potrivit . reț-t-t—i sal» 
si condițiilor exister.te la era ac
tuală.

Semnalăm dec!, de la laeepac. 
îmbunătățirea sistemului de re
partizare în prod -ție al absol
venților liceelor de specia.-, tarte, 
sistem care In anii ‘-ec-țt a pre
zentat serioase c'zrritee. D» 
□ 3ta aceasta, conducerea șeeSL 
ministerul de resort sî in repr-- 
derile din rețea au gas : soe»- 
țiile potrivite și mult mai ope
rative. Deși și arm, oe pe 
colo, se mai iveae uaHe flasrL

— ’ ■ --a . t? scc-.e -sv.
director Costarhe Mte*. fctre- 
□rfndertle nu ao o oprite t-ară 
asupra absolvenților■ noștri- Se 
mai întreabă toacă: core să În
cadrăm ca a4»o-"-.e-t a. teulito 
industrial ca Bgnr.pri Dar te 
ce nu? Pentru a desen.: ue o- 
dru tehnic rooraeeect r-autra 
sau tehnician) el trebuie să în
ceapă ca muncitor. Normativele 
actuale.~bice gîndîte. cei u-it ab
solvenților liceului industrial să 
promoveze repede -i-eee- te

iN JUDEȚUL GALAȚI

' • SISTEMUL DE REPARTIZARE S-A 1MBU- ț 
NATÂT1T, DAR NECESITA ÎNCĂ PEtFEC- 

' TTONARI.
I
l • DE CE PE BAZA DE RELAT1 SI NU X TE- 1 
» MEIUL OBLIGAȚIILOR LEGALE

• UN ARGUMENT LA SJ4.G.HOT Aii- | 
TOARE ESTE SI ATTTUWNEA COlECTV » 
VULUL

I • CINE LE ATRAGE ATENTIA UNORA CA-
* RE-ȘI UITA FNDATOtWLE ?

Consec-*ee unui oct
forrroi

•tetxâm tefoteua -».a’iăr: 
kmtamu*ăsr te 1 v—-a esnmr 
Crr Gaac- rus* ouoă <* ia 
aer ire.eoe p. afcx. pe SC rmră 
cue. * as touâmratac sa** - « se- 
name fc'wrJC- Sa te ew eto

— De a erumet-e >m~< mr- 
teuc. ne mo tor». dmt'tt 
W:-vnI Gertete tetriCte. 
te w tar '--jrP-* 3* brw

uteț GafaC- Zf te *te ju- 
p r a aew de s Voitori

amm m Bar ce*» 3» Ae lacuri 
o» --mana- ne sfat m-
.tUrrne dua^Kr ecu arest*, 

ar *--£C atori ua atorc-.**t,t Va 
mc «to fterine: 3* te eâevt 
—m» ar riteCvt secția te eso- 
•r-.ti i iii^ j « aatSxarr. 
te 3» te tesnssi te sluztaori. Xu 
e tew_ n-s e letal to e ingte. -

> aersae «uerfțri, a trebuit s-i 
atom**» ueto tocuri, cxxiti-
■ok toeeriacutoare*. Mu moui- 
nos Ga ați aveam 49 de ab- 
-• —f. te rj s-au dat prin ,
-etemtță» -pmai to de locuri. 
Peri j> tocori ao fost ctosite prin

’ noastre. Atita timp

Toți abs-vl ențri Licedui in- 
djsmtC pentru roustrucții de 
mas -.- din Galați au p- v t re- 
part^țiî in pr-d-rț-e Unii ca 
-raseela-ț: to ICEPROXAV
Ga_ati sa. C P C.M., alții ca 
■oacitori to ?aaîterete navale 
Um^uHV^uNBa sau Giurgiu, 
si to Uztoa toecanied nevald din 
Gaiatt Bepartizarea a fost efec
tuată ttnindtese cont dc mediile 
tț--..- i tns Reunind

«i iaurt:' -~ă 3» c--tre ei (din S3» 
as reușit la facultate în sesiunea 
dto vart. aaepdm prin două In- 
trepri-sder; să constatăm pe viu 
in.-rgratea 1-nr Î-. colectivele de
— - --î de ii". pe care
s - aduc 1 - - - -
t tar 4e Stas

P- Iovei >xwe și Costache 
Buli-ta- 6 totilnim îr. un uf din

atean. S-a« ineadrat aci ■ a e- 
iec“—Sere—i. K: pot de'a ne 
'wbeasră de»ore satisfacțiile 
touace : an particwat deja la u- 
nrie lueriri importante, datori- 
tto prteeoerii ri hărniciei lor «fnt
- acre—iați d-» -nuncilorrl mai 
rînn-5-L de -ad-eî- tehnice.

— Praașpeți1 ahaahrenți ai M- 
eecite st ta feî 3-- prvaspetu
— i Tneorgh"
1—-e. matstrt. v—-;-oai. s-au 
ewwartat cin* *n prezent foar
te bine- A ?-.|«.es situația în 
■ zr» -• aflăm î-depîinirea 
aiauaM. sa aa obtecta: cir.d au 
fost -i-pî—..-a;: s: In tura oe 
noapte, ac lucrat si măi tirziu, 
după ueocram. !r.d am avut

nev. . ■ rare ntă Se cunoaș- 
-- f - toate c - --.-.e d? șede
re. că ao absolvit un liceu in- 
duscrial. Ei au luat cu bine, cred 
e;. exator-.-'î o-odu-ției. Sint
- r-. -s că ver deveni buni teh-

- . = ri el. e. vse. care ono- 
rsază i .'t ne tinerii în cauză, cit 
si școala pe rare au absolvit-o 
re ctefad. Pe de altă parte, ne 

r.-i-t că avem criiejnl să 
ccesiătâm o deosebită grijă a 
«• - i-Kmrii Șantierului naval din 
G» »ți oertru proasoeții absol
veați ri Liceului Industrial pen
tru construcții de mașini, pen- 
■*. -_-a - integrare în pro-
dtețîe. Si nu r. :mai atît. ci și 
centru promovarea lor.

— In cele două luni de cînd 
lucrează la r.oi. ne declară Con- 
star.'in Strat, șeful serviciului 
persondl. ne-am convins că u- 
r.i: dintre ei pot de pe acum să 
îndeplinească anumite funcții de 
răspundere. Mîine îi vom pro
mova pe Constantin Meran și 
Xeagoș Viasi în funcția de teh

nicieni la serviciul tehnolog. Mai 
avem apoi 7 (șapte) posturi de 
tehnicieni libere. Tn zilele ur
mătoare, ne tom. decide și asu
pra promovării altora.

Aprecieri asemănătoare sint a- 
dresate și Ia adresa absolvenți
lor liceului economic și ai Li
ceului industria! pentru -indus
tria alimentară, care s-au în
cadrat in producție. Numai că 
sînt și unii care...

Nu au făcut nici un pas 
spre integrare,

care stau cu repartițiile în 
buzunar și nu se prezintă a- 
rolo unde au un loc de mun
ți asigurat. Nu ne referim de- 
s’.gur la acei tineri care, după 
absolvirea liceului de specia- 
litate. s-au prezentat la exa- 
r-.entil pentru învățămîntul su
per::.- și au ciștigat concursul.

— Am reușit, cu mari eforturi, 
să asigurăm tuturor absolvenți- 
'.tr din județul Galați o repar
tiție în cîmpul muncii, ne spune 
prof. Georgeta Velincov, direc
toarea adjunctă la Liceul econo
mi:. Dar dintre cei repartizați 
ca economiști la C.A.P.-uri, 26 
nu s-ai’ prezentat la post. Acum 
ei umblă prin oraș si caută, poa
te. poate își vor găsi un locșor 
mai călduț. Noi am ținut să-i 
repartizăm în satele în care do
miciliază. unde au familia, spe- 
rind că in felul acesta îi vom 
stimula. Fiecare are o datorie 
față de localitatea în care s-a 
născut. .....

Si iată, cum, avem o nouă „re
coltă" de plimbăreți în toamna 
= estui. an, și de .data aceasta 
dir.tre absolvenți ai Liceului e- 
. ':tom:?. Un sondaj efectuat în 
ci’eva comune ne dezvăluie și 
alte aspecte.

— La noi trebuia să se pre- 
-1 •» Cornelia Cristea și Lucica 
Diaconu. ne spune Zaharia Co
ma*-.. contabil șef la C.A.P. 
I ești. Au părinții aici, în co
mună. Dar nu au venit nici _să 
se intereseze dacă posturile sînt 
libere, sau măcar așa, din curio
zitate.

■tă'cunsur; asemănătoare ne 
dau tovarășii din conducerea cb- 
nerativelor agricole de produc

ție d:n Independența și Tudor 
\ ’.-.dimirescu. Sau mai scurt: 
..Nu s-au prezentat". Nici Emilia 
Mîrza. nici Ruxandra Gheor- 
ghe, nici Ortansa Alexe.

— Unii umblă după negații, 
nu vor să se angajeze, ne spune 
Constantin Strat, șeful serviciu
lui personal de la Șantierul na
val din Galați. Dar noi nu pu
tem să le dăm negație, fiindcă 
avem nevoie de cadre în pro
ducție, avem nevoie de aportul 
lor.

Fără îndoială, soluții pentru 
a-i determina pe acești tineri 
c are își uită datoria, să se pre
zinte acolo unde sînt așteptați, 
există. Pe această cale socotim 
că organizația L’.T.C. ar trebui 
să intervină mai prompt, că șco
lile respective nu trebuie să con
sidere încheiate obligațiile față 
de ei odată cu asigurarea unei 
repartiții, ci să mențină cu a- 
reștia, ca si pînă acum, un dia
log viu. Fiindcă dacă cinevfi își 
uită datoria, noi sîntem datori 
să-i aducem mereu aminte de ea.

ION CHIRIC

CULESUL Șl SEMĂNATUL
® VÎLCEA Momente de vîrf •0 inițiativă • NEANfȚ Recoltarea cartofilor

în campanie

S^Rpariia de recoltare cu
noaște în aceste zile și în ju
dețul Vîlcea momente de virf. 
Situația operativă la zi con
semnează un prim succes : 
încheierea recoltării struguri
lor în toate cooperativele a- 
gricole de producție din ju
deț. Rodul podgoriilor. întin
se pe mai bine de 5 000 hec
tare, se află acum la adăpost. 
Si recoltarea cartofilor se des
fășoară intr-un ritm susținut. 
Pînă ieri fusese strînsă recol
ta de pe 438 din cele 549 hec
tare însămînțate. Printre pri
mii care au încheiat recolta
rea acestei importante cul
turi se află cooperatorii din 
Lăcusteni. Rîureni, Grădiștea 
și Copăceni, în vreme ce în 
cooperativele agricole de pro
ducție ca Păușești, Măglaș, 
Rugețu, Tina și Vlădești tre
buie întreprinse măsuri grab
nice pentru intensificarea re
coltării. Unele unități au în
cheiat și recoltarea porumbu
lui. Intre acestea amintim 
cooperativele agricole Cheia 
— care are meritu’ de a fi 
realizat acest lucru concomi
tent cu recoltarea fructelor și 
furajelor de pe mari suprafe
țe — precum și C.A.P. Dejoiu. 
în stadii avansate se află re
coltarea porumbului în coope
rativele agricole Dozești și 
Giulești din comuna Fîrtă- 
țești. I v-

Pretutindeni tinerii dau un 
ajutor substanțial lucrătorilor 
de pe ogoare. Astfel, la Băl- 
cești peste 500 de tineri au 
lucrat cu bune rezultate a- 
lături de membrii cooperatori 
la recoltatul porumbului de 
pe tarlalele celor 3 coopera
tive agricole din localitate.
* O participare masivă la re
coltarea porumbului s-a înre
gistrat și din partea tinerilor 

din Zătreai. Ioneș:.. Laioszx. 
Grădiștea și alte local-tăti 
Sute de uteciști din Harec. u.-* 
lucrat și continuă sâ lacreze 
în cadrul întreprinoer.. pen
tru valorificarea legumelor șz 
fructelor din localitate la sor
tatul și trar-spt.-^tcl cartof- 
lor. De ssemen.es. riet-, so
lilor generale și l.reeltr din 
municipiul Rr Vucsa as 
participat in okimeâe zle ta 
număr mare la artzur. de re
coltare. O meaținne șper~»'d» 
pentru elev:; ȘcoiL generale 
nr. 4 care — -triad pe su
prafețe cu întinse aâltiri !■ 
cadrul fermelor LA-S. Rm_ 
Vilcea — au recoltat trei vu- 

. goane de sfeclă .la 3I.ââest_>.
5 tone zarzavat (la Ostroaumt 
și 11 vagoane sfeclă furaja* 
(la Galicea).

Ofensiva recoltării continuă.
Pînă acum rezultatele sint pe 
măsura eforturilor și abnega
ției celor care o susțin.

vat ti KO
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Dar și zootehniștii 

recoltează noi succese

DORU MOȚOC

„Secretul, cred eu, constă în 
dăruirea noastră, în preecr- 
parea permanentă pentru rea
lizarea selecției și asigurat- a 
furajelor, în stăruința ce o de
punem pentru a ne ridica pre
gătirea profesională și, mai ales, 
în tinerețea colectivului de în
grijitori". Gheorghe Pană, șeful 
sectorului zootehnic, sintetiza 
astfel factorii pe care se spri
jină succesele certe obținute 
de către cooperativa agricolă 
din Drăgănești-Olt în cadrul 
fermelor animaliere. La zi, în

r

a noastră s-a terminat...
Tlt.

Arămia

s ±tel

pCte de 
hat i teii

«tar

cooditi: roadele pămi-tulu: să 
aruncă in depozite Bunăoară 
fa contesa Irusești pe ce: peste 
O* uteciști i-am găsit to culesul 
porumbului. Pini alaltăieri bă
tălia s-a dat pentru strângerea 
Si depozitarea cartofilor. Această 
lucrare fiind încheiată s-a tre
cut la strânsul porumbului. A 
și fost recoltată o suprafață de 
33» hectare și a sfeclei de zahăr 
oe pe 45 hectare. Ion Boștinaru. 
Ion Stoica. Maria Corrode!. E- 
tena Avram și Xiculina Popovici 
sint doar cîțiva dintre cei care 
s-au evidențiat. Demne de evi
dențiat sint și rezultatele obți- 

medie 2138 litri de lapte de la 
fiecare vacă furajată aproape 
1500 hectolitri lapte livrați Ia 
fondul de stat peste cantitatea 
anuală contractată 19.8 tone 
carne valorificată suplimentar. 
Iar ca urmare, veniturile anua
le planificate de Ia zootehnie 
sint depășite încă de la sfîr- 
șitul lunii septembrie. Aceste 
realizări sînt clădite pe mun
ca. inițiativele și pe seriozita
tea unor oameni cu adevărat 
pasionați pentru zootehnie. 
Subliniem acest lucru gindin-

du-ne la faptul că intr-un oraș, 
fiecare dintre cei aproape o 
sută de îngrijitori ar fi putut 
munci și în altă parte. Dar ei 
au venit aici, ,.la zootehnie", 
pentru că „îi pasionează, ii a- 
trage. le dă satisfacție". Nume? 
Eler.a Troană. Viorica Bărbu- 
iescu. Dan Bașca. Vasile Pir- 
van, Vasile Tudorică, Niculina 
și Ioniță Rebiga. Petre Marin- 
cu. Gheorghița Mușa. Ion Bă- 
luță. Anton Ispas, și ne oprim 
doar Ia cei mai buni dintre cei 
buni. Programul lor nu diferă 

su e a C-AP S«.băaar.:. Dacă 
ortxC— ta cauza ploilor a- 
katodewK. a-aa putut fi recol- 
î»C: decât de pe jumătate din 
■ateaîata cultivată in schimb 
s-ub recoltat cele 500 ha cuiti- 
vaae o sfeeto de zahăr și 400 
ha ca porumb din 800 ha cul- 
•rrate -încă de Ia începutul 
ampamet. nc; am dat ajutor 

cooperativei agricole din co
rn. - i — ne spune tovarășul 
’.i-u- C bzare, secretarul-co

rn .... comunal U.T.C. Astfel, 
3CB _:eciști aflați in comună 

împreună cu elevii liceului din 
xrxlitate au recoltat, sortat și 

incireat 160 tone ceapă. încăr
cat 26B tone cartofi, recoltat sfe
cla de pe 450 ha. iar de cîteva 
zt'.e de cind sîntem la recoltatul 
mruinbului am realizat 160 ha.

■- Agnesa Ciobanu, Ion 
Desk. Maria Lăpușneanu. Ale
xandru Robu. Eva Lucian și 
Ion Percâ. sint dintre cei mai. 
harr.ir. tineri ai comunei, des
pre care conducerea cooperati
ve: n-au spus decit cuvinte de 
laudă*.

O. MARIAN

de al celor din oricare alt sec
tor zootehnic din țară. Și to
tuși...

Totuși, aici prezența fiecă
rui îngrijitor la program în
seamnă mai mult decit obliga
ția cotidiană. AicT a fost sta
tornicită întrecerea pentru mai 
mult lapte și carne la un con
sum egal de furaje, s-a stimu
lat contribuția adusă pe plănui 
îmbunătățirii tehnologiilor in
terne de creștere a animalelor 
S-a materializat aici ideea con
stituirii grupelor de animale

încă din perioada imediat pre
mergătoare trecerii acestora la 
turma de bază. Exigențele în
grijitorilor mulgători față de 
calitatea materialului viu cu 
care vor lucra au condus la 
măsuri complexe întreprinse 
de conducerea cooperativei pri
vind construirea și dotarea co
respunzătoare a maternităților. 
De asemenea, specialiștii au 
urmărit cu și mai mare grijă 
selecția. Cei de aici susțin că 
numai pe seama acestui factor 
s-a reușit obținerea unui spor 
de peste 300 litri lapte de la fie
care vacă furajată. S-a gene
ralizat metoda furajării în sta- 
bulație a animalelor ; s-a ex
clus practica administrării în 
hrana vacilor de lapte a gro
sierelor nepreparate. Apa a fost 
introdusă în adăposturi după o 
concepție proprie, fără să se 
consume nici măcar un gram 
de țeava. In marginea jghia- 
bului din beton a fost tăiată 
o nervură, apa scurgîndu-se, 
gravitațional, în tot lungul 
grajdului. Cu aproape treizeci 
de mii de lei de adăpost a chel
tuit mai puțin cooperativa a- 
gricolă adoptind această meto
dă constructivă. Iar faptul că 
drumul de acces în sector a 
dobîndit forma de centură — 
treabă banală în aparență — 
a avut ca efect cîștigarea a 
cel puțin o oră zilnic, pentru 
activitatea propriu-zisă prin
tre animale ; prin eliminarea 
intersectării drumurilor impu
se de aprovizionarea cu fura
je și evacuarea dijecțiilor a 
devenit posibilă cultivarea cu 
furaje a mai bine de două hec
tare în chiar perimetrul zoo
tehniei. Acestea se adaugă ce
lor zece hectare de lucerna 
care constituie rezerva la care 

se apelează in zilele cînd nu 
este posibilă intrarea în cîmp. 
Toate acestea, completate cu 
răspunderea manifestată pentru 
depozitarea și gospodărirea fie
cărui gram de resursă furaje
ră, cu preocuparea pentru ca
lificarea și îmbogățirea cu
noștințelor teoretice și practice 
adiacente meseriei, au făcut, 
ia Drăgănești-Olt, ca zootehnia 
să cîștige teren, cr>mparîndu-se 
acum cu cele mai bune sectoa
re din unitățile agricole ale 
județului.

Pentru a se ajunge să se vor
bească de aceste înfăptuiri s-a 
muncit serios, efortul depus în- 
sumîricf și activitatea tinerilor. 
N-au săvîrșit fapte senzaționa
le, dar au lucrat cu dăruire la 
clădirea șirelor de fînuri pe 
care le-au protejat cu folie de 
polietilenă ; au executat ei în
șiși cositul pe lucerniere, au 
făcut ca producția medie zil
nică de lapte să Înregistreze 
sporuri constante. Ioniță Rebi
ga, de pildă, într-un" an a du
blat producția de lapte obți
nută de la lotul pe care-1 în
grijește ; Vasile Tudorică și 
Niculina Rebiga au îndeplinit 
sarcina de plan anuală încă de 
la începutul toamnei ; Elena 
Troană și Viorica Bărbulescu 
au redus la zero mortalitățile 
la tineret, toți fiind asimilați 
la turma de bază ; Ion Băluțâ 
și Anton Ispas au obținut, a- 
nual, viței de la toate anima
lele din grupa de care răspund. 
Cum au reușit ? După cum ei 
înșiși mărturiseau, prețuind 
gramul de furaj și neprecune- 
țind nici un efort atunci cînd 
era vorba de preluarea unei 
experiențe pozitive, cum a fost 
cazul lotizării animalelor după 
producție, introducerea celui

de al treilea muls la animalele 
cu peste 20 . litri de lapte zil
nic, hrănirea vițeilor cu lapte 
pasteurizat, ' prepararea în a- 
nicstec a tuturor furajelor cu
prinse în rație... Iar -faptul că 
în sectorul zootehnic se merge 
acum pe alei betonate și nu
mai printre flori și pomi or
namentali, că aici, există o ca- 
merâ-club, întotdeauna îmbie
toare. dotată cy televizor, ra
dio și bibliotecă se datorează 
în primul rînd tinerilor care 
și-au suflecat . mînecile și au 
turnat betoane, au nivelat pă- 
mîntul și au sădit flori, au zu
grăvit., realizînd. singuri ceea ce, 
din păcate, în alte părți se 
așteaptă să facă alții...

Ceea ce-i .preocupă acum pe 
îngrijitorii tie , lă,> Drăgănești 
este ..dezvoltarea acestui prim 
succes", după cum mărturisea 
secretarul comitetului U.T.C., 
tovarășul Petre Marincu. Ti
nerii, toți îngrijitorii de aici 
s-au angajat să . realizeze pre
vederile acestui cincinal în nu
mai 4 ani. Trei luni s-au cîști- 
gat încă din acest an. dar greul 
încă n-a fost trecut,. se depun 
eforturi serioase pentru ca la 
jumătatea anului viitor să se 
realizeze întregul efectiv de 
vaci planificat pentru 1975 ; 
iar prin baza furajeră asigu
rată, orin celelalte măsuri în
făptuite se urmărește ca încă 
de anul viitor să se depășească 
producția .medie de lapte pro
pusă pentru sfîrșitul perioadei. 
Și tot anul viitor, practic se va 
încheia acțiunea de uniformi
zare a efectivului numai cu 
exemplare din rase valoroase.

GH. FECIORU

ssemen.es
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— In ultimii ani se constată o solicitare 
foarte mare a asigurărilor de bunuri, de per
soane și de răspundere civilă pe plan mon
dial. Cum se încadrează ADAS în acest pro
ces de dezvoltare a asigurărilor ?

— Intr-adevăr, pe toate căile ne vin informa
ții că asigurările sint solicitate pretutindeni din 
ce in ce mai intens. Rațiunea acestui fenomen 
este dublă : în primul rind este vorba de riscuri, 
care sint destul de numeroase în epoca modernă, 
în al doilea rind, oamenii au învățat că este 
mult mai ușor, mai economicos, să te aperi 
de riscuri folosind forțele semenilor tăi. Sîntem 
cu toții expuși riscurilor, dar ele se-ntimplă 
numai unora dintre noi. Și atunci, mintea omu
lui a inventat soluția ingenioasă a asigurărilor: 
.din contribuția in bani a întregului grup al a- 
siguraților, — contribuție care, cu cit cercul a- 
siguraților este mai larg, cu ațît este mai mo
derată —. se formează anticipat fondul de asi
gurare, din care, apoi, după producerea vi
tregiei, se despăgubesc numai cei care au avut 
neșansa să sufere urmările ei. Este normal, 
este rațional, ca această pavăză socială contra 
riscurilor de tot felul să fie din ce în ce mai fo
losită în societatea timpuri- 
loi noastre. Pe măsura creș
terii riscurilor, ADAS ex
tinde treptat protecția prin 
asigurarea asupra interese
lor sociale și individuale. 
S-au împlinit abia 7 luni de 
cind în țara noastră s-a a- 
doptat o nouă legislație pri
vind asigurările de stat. Prin 
aceasta, a rost îmbunătățită 
asigurarea valorilor mate
riale (culturi agricole, con
strucții, animale etc.) contra 
distrugerilor din cauza cala
mităților naturale sau a ac
cidentelor; s-au majorat su
mele ce se plătesc pentru 
asigurarea călătorilor în ca
zurile de accidente: s-a in
trodus obligația, pentru po
sesorii de autovehicule, de 
a fi asigurați pentru dau
nele provocate, prin accidente, 
soane (asigurarea de răspundere civilă auto) etc.

— Care sint formele de asigurare practi
cate tie ADAS, și dintre acestea pe care le 
socotiți cele mai potrivite pentru tineret ?

— Este mai dificil să le enumerăm in eiteva 
rinduri. pentru că aplicăm eiteva zeci de forme, 
unele prin efectul legii, altele facultative. Se 
află sub protecția asigurărilor aproape toate 
bunurile aparținînd unităților agricole coopera
tiste. ale cooperativelor de consum și ale celor 
meșteșugărești, numeroase bunuri aparținînd în
treprinderilor economice de stat Practicăm nu
meroase forme de asigurări facultative de bunuri, 
de răspundere și de persoane, care se adresează 
populației Fiecare formă de asigurare este adap
tatuturor virstelor, așa că ele sint potrivite și 
pentru tineri. Unele, cum ar fi asigurările de ac
cidente, vizează in mod special această categorie 
de virstă. Datorită unor deprinderi specifice, 
considerăm potrivite pentru copii și tineret asi
gurarea de accidente a elevilor, asigurarea de 
accidente ..Turist", asigurarea pe bază de con
venție încheiată între ADAS și B.T.T. Dintre 
celelalte aș dori să menționez : asigurarea bu
nurilor gospodărești, asigurarea auto pentru a- 
varii.

Există numeroase asigurări de viață pe care 
le pot încheia părinții în favoarea copiilor lor. 
De exemplu, printre formele asigurărilor mixte 
de viață și 
..familiale” 
familie.

- Ce , .
încheierii asigurărilor Ia o virstă mai tinără?

de asigurare, tînărul dovedește spiritul său de 
maturitate, prevedere și grija pentru el și cei 
apropiați lui, am să vă răspund prin limbajul 
cifrelor. Să luăm exemplul unei asigurări mixte 
fie viață. In condițiile acelorași avantaje, un tî- 
năr în virstă de pină la 30 de ani, încheind o 
asigurare pe 15 ani, plătește drept cost al asi
gurării sume cu peste 24 la sută mai mici de
cit plătesc asigurații în virstă de 56 ani. în ce 
privește asigurarea elevilor practicată de ADAS, 
tariful asigurării de accidente este cu 50 la 
sută mai redus față de tariful asigurărilor de 
accidente obișnuite, avantajele fiind, bineințeles, 
aceleași.

— Doriți să faceți vreo recomandare deo
sebită tinerilor și organizațiilor U.T.C. in 
gătură cu asigurările de stat ?

le

de 
cei
de

— Statisticile indică faptul că riscurile 
accidente sint mai frecvente la tineri. Noi, 
care ne ocupăm de asigurări, organizațiile 
tineret, școala, familia trebuie să ținem trează 
în mintea copiilor, a tineretului, ideea riscurilor 
ce se pot ivi. ADAS acționează acoperind din 
punct de vedere material urmările unor riscuri,

INTERVIUL NOSTRU
cu tovarășul VALERIU SOREANU,

vicepreședinte dl Administrației Asigurărilor de Stat

Ce trebuie să știm despre
ASIGURAREA ELEVILOR

Copiilor, tineretului, ADAS 
le pune la dispoziție o asigu
rare specială: asigurarea fa
cultativă de accidente a ele
vilor, prin care se realizează 
un dublu efect: protecția în 
cazul unor accidente și edu
cație în spiritul prevederii. A- 
ceastă formă de asigurare se 
adresează elevilor de la 
cursurile de zi — indiferent 
de vîrstă ■— din școlile ele
mentare, generale, școlile pro-

fesionale, liceele teoretice și 
de specialitate cu profil teh
nic, școlile de maiștri, școlile 
de specializare postliceală cu 
profil tehnic.

Sumele asigurate : între 
5000 și 10 000, ori dublul sau 
triplul acestora.

ADAS plătește suma asi
gurată pentru urmările acci
dentelor întîmplate în orice 
loc, cu orice ocazie, inclusiv 
în vacanțele școlare, în peri-

oada valabilității contractelor 
încheiate.

Durata de asigurare : 6 luni 
sau un an. Elevii care au îm
plinit 16 ani. (cei care reali
zează venituri proprii — 14 
ani—) își semnează personal 
declarația de asigurare. Pen
tru ceilalți, părinții sau 
torii semnează declarația 
cuviințarea).

Iată tariful primelor de asi
gurare (costul asigurării):

tu-
(in-

*Durata asigurării
Pentru toți elevii cu 
excepția celor din coloa

na următoare:

Pentru elevii școlilor 
profesionale și cu pro

fil tehnic
6 luni 6 lei 12 lei

12 luni 12 24

Asigurarea intră în vigoare după 2 zile de la orele 24 ale zilei în care 
s-a achitat prima de asigurare și s-a eliberat polița.

ASIGURĂRILE DE STAT
ii nor terțe per-

celor de accidente, există variante 
care cuprind pe tinerii și copiii din

ne puteți spune despre avantajele

— Trecind peste considerentele de ordin ge
neral. intre care faptul că. încheind un contract

pr

ale unor accidente, inclusiv ale celor ce s-au 
produs datorită imprudențelor. Acțiunea educa
tivă. de prevenire și reducere a accidentelor, de 
stabilire a măsurilor de prote 
trebuie să se afle in centrul
din societate, fiind o problemă de interes major. 
Dorim insă să facem o recomandare părinților. 
Aceștia pot încheia o serie de asigurări in fo
losul copiilor lor ; de exemplu : plătind 
sume modeste, in cadrul asigurării cu termen 
fix părinții pot oferi copiilor o anume sumă, la 
o dată pe care și-au stabilit-o anticipat, chiar 
dacă primele au fost plătite numai pe o peri
oadă in cazul in care cel care a încheiat asigu
rarea a decedat între timp.

— Ce se preconizează pentru diversificarea 
asigurărilor și pentru difuzarea ideii de asigu
rare in rindul populației ?

— ADAS se află angajat intr-un contipuu 
proces de prospectare și cercetare, deschis tu
turor sugestiilor ce ne vin din masă, in scopul 
adoptării de noi forme de asigurare, pe măsura 
noilor necesități sociale, cum și pentru îmbu
nătățirea formelor existente Cu sprijinul pre
sei, radioteleviziunii, cinematografiei etc., ne 
străduim să facem mai prezent In rindul 
populației spiritul prevederii. Așteptăm sugestii 
pornind de la realitatea că esența asigurărilor 
o constituie solidaritatea dintre oameni, sim- 
țămînt care se dezvoltă In condiții optime 
în societatea noastră socialistă. ADAS Iși pro
pune să îmbunătățească formele de asigurare, 
să dezvolte asigurările facultative, 
iiivelul calitativ și operativitatea 
servire a asiguraților și totodată 
ționeze metodele de informare a

sâ ridice 
de bună 

să-și perfec-

STRUCTURA FONDULUI DE ASIGURARE IN ANUL 1971

(Ducă cei moi generali indicatori din economia asigurărilor)Rrscte =e co<-itirui'e)

Asigurarea
mixtă

de viață
Oferă posibilitatea îmbi

nării spiritului de econo
mie eu cel de asigurare.

• se încheie de persoa
ne în virstă de la 16 Ia 60 
de ani :

• durata asigurării este 
de la 5 la 20 de ani ;

Asigurarea de accidente

Turist44

se face cu documentele eliberate de

a turiștilor prin B. T. T

Asigurările

,• -. -

de accidente
Ați economisit 

statornic și ați iz
butit să stringed 
in tinărul dv. că
min, in gospodăria 
dv., bunurile nece
sare. La aceste bu
nuri puteți avea 
insă pagube in ca
zul producerii unui 
incendiu, a unei i- 

nundații, al unor de
fecțiuni la instalați
ile de apă, canal, 
incălzire centrală 
sau de gaze sau in 
urma producerii al
tor evenimente ne
prevăzute. Le puteți 
evita luind, din 
timp, toate măsu
rile necesare de 
prevedere și utili- 
zind mijlocal mo
dern cel mai efica
ce : asigurarea.

Acestei necesități 
răspunde asigurarea 
complexă a gospo
dăriei.

Bunurile se asi
gură pentru sumele

persoanelor, Ia do
miciliul asiguratu
lui ;

• asigurarea cu
prinde bunurile a- 
siguratului, ale fa
miliei sale, ale’ al
tor persoane care 
locuiesc impreună 
și se gospodăresc 
in comun cu asi
guratul. precum și 
cele ce aparțin al
tor persoane dacă 
se află in folosința 
sau păstrarea asi
guratului sau a 
membrilor familiei 
sale.

• Se poate asi
gura orice gospodă
rie de la orașe si 
sate.

• la încheierea a- 
sigurării nu este 
necesară inventa
rierea bunurilor, ci 
estimați valoarea a- 
cestora și solicitați 
asigurarea la suma 
dorită.

?n.prile

ASIGURAREA AUTOTURIS

ME LOR PENTRU AVARII

ALTE AUTO
de acciden- 
produse la 

propriu NU 
ASI- 
legii 
auto,

există

ADAS. Tot ADAS 
despăgubirile și 

alt deținător 
a produs o 
se face vi- ASIGURĂRI A. B. C-uI viitori

lor asigurați, „bo
bocii* Școlii gene
rale nr. 75 din Ca

pitală

In (ara noastră se aplică 
asigurarea prin efectul legii 
pentru despăgubirile dato
rate unor terți prin acciden
te auto (asigurarea de răs
pundere civilă auto). In 
eiteva cuvinte. iată cum 
stau lucrurile. Ești conducă
tor auto, din vina ta s-a pro
dus un accident pentru 
care ești declarat răspun
zător. Daunele vor fi plătite 
de ADAS. Tot ADAS va 
plăti despăgubirile și în 
cazul în care 
de autoturism 
pagubă de care 
novat.

In alte cazuri 
te. stricăciunile 
autoturismul 
SINT ACOPERITE DE 
GURAREA prin efectul 
de răspundere civilă 
Pentru aceste cazuri 
la dispoziția automobiiiștilor 
asigurarea facultativă de a- 
varii.

Să reținem impreună ca-

zurile in care se acordă des
păgubiri in baza asigurării 
facultative : ciocniri, loviri 
sau izbiri cu alte vehicule 
sau corpuri mobile și imo
bile aflate tn afara autotu
rismului asigurat, căderi, de
rapări. răsturnări, incendiu, 
ploaie torențială, grindină, 
inundație, alunecare de te
ren etc. Primele de asigura
re depind de capacitatea ci
lindrică a autoturismului.

In afară de asigurarea de 
răspundere civilă auto si de 
asigurarea pentru 
ADAS practică 
alte asigurări 
situații speciale.

• asigurarea
(acoperă riscurile de 
pagubele suferite de autotu-

avarii. 
o serie de 
auto pentru 
Menționăm : 
pentru furt 

furt.

55
• Se încheie pe o durată 

de o lună — cu persoane în 
vîrstă de 16—70 ani, ADAS 
plătind despăgubiri pentru 
cazurile de deces și invalidi
tate permanentă, ambele din 
accidente, și pentru cazurile 
de vătămare sau distrugere 
a bunurilor din gospodărie.

• Prima de asigurare este 
de numai -- • • 
respectivă 
pentru sume între 5 000 
25 000 lei (în funcție 
natura accidentului și de lo
cul unde s-a produs : acci
dente de circulație auto-mo- 
to, pentru care plățile se fac 
Ia nivelul maxim — acci
dente la. domiciliu etc.). De 
asemenea, sint asigurate și 
bunurile sale gospodărești 
pentru suma de 20 000 lei.

15 lei, persoana 
fiind asigurată

Și 
de

B.T.T. a încheiat cu ADAS o convenție, potrivit căreia pârtiei- 
panții la excursiile și taberele organizate de B.T.T. sint asigurați 
pentru cazurile de accidente.

• Sint asigurați cetățeni români și străini care domiciliază 
sau studiază în țara noastră, participanți la taberele interne și 
internaționale organizate de B.T.T., in grup sau individual (in
clusiv însoțitorii oficiali și conducătorii autovehiculelor cu care 
se face deplasarea) ;

• Suma asigurată este de 15 000 lei/persoană pentru urmă
rile accidentelor (in cazul unei invalidități permanente parțiale 
se plătește o cotă din suma asigurată, potrivit gradului de inva
liditate) ;

• Prima de asigurare (foarte redusă) se află inclusă in costul 
excursiei sau taberei (1 la sută din acesta) ;

• Dovada asigurării .. ___ ___________  ______ _
B.T.T. prin care se atestă calitatea de participant la excursie 
sau tabără și plata primei de asigurare ;

• Asigurarea este valabilă pe toată durata participării la 
excursie sau tabără ;

• Răspunderea ADAS începe cu o oră înainte de plecare și 
încetează la 1/2 oră după înapoiere.

In sfirșit, mi-am 
amintit de ce 
am făcut nodul 
la batistă : tre
buia să închei 
la ADAS asigu
rarea auto pen

tru avarii

rism, ca urmare a furtului 
sau a tentativei de furt) ;

• asigurarea cind autotu
rismul este condus de alte 
persoane decit asiguratul ;

• asigurarea autoturisme
lor cu valabilitate numai in 
afara teritoriului Republicii 
Socialiste România ;

• asigurarea autoturisme
lor sau a motociclurilor 
pentru cazul in care sint fo
losite Ia concursuri. între
ceri sau antrenamente pen
tru acestea ;

• asigurarea conducători
lor amatori care conduc au
toturisme ce nu le aparțin.

• la dorința asiguratu
lui, polițele pot participa la 
tragerile de amortizare. 
Pentru fiecare 1 000 lei 
sumă asigurată, se acordă 
in poliță o combinație de 
cite 3 litere. Lunar se trag 
la sorți cite 8 combinații 
de litere :

• asiguratul are dreptul 
să schimbe pe beneficiarul 
stabilit inițial pentru pri
mirea sumei în caz de de
ces :

• în cursul duratei asi
gurării, suma poate fi ma
jorată sau micșorată. Se 
poate modifica și durata 
asigurării.

familială

de viață
Pot fi cuprinși in asigu

rare, toți membrii familiei 
în virstă de la 5 Ia 60 de 
ani, persoanele fiind stabi
lite de cel 
gurarea.

ce incheie asi-

• durata
20 de ani.
fel stabilită, incit nici unul 
din membrii familiei asi
gurate să nu depășească 70 
de ani la expirarea asigu
rării.

este de la 
Ea trebuie

5 Ia 
ast-

Plata sumei se face în 
următoarele cazuri :

• la expirarea termenu
lui de asigurare, dacă asi
guratul este în viață

• La decesul oricăruia 
dintre asigurați, dacă se 
produce în cursul perioadei 
asigurate.

• în caz de ieșire la tra
gerile de amortizare *

• în caz de invaliditate 
permanentă — totală sau 
parțială — a oricărei per
soane asigurate, din acci
dente.

Pagină publicitară realizată 
de LIDIA POPESCU
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Populare Democrate Coreene

® Ambasadorul
Venezuela

S~i

• Noul ambasador

și-a prezentat scrisorile
de acreditare

TELEGRAME

CRONICĂ

fi 
âțfi

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera: a Part - 
dului Comunist Român, a primit din partea tovarășului ERICH 
HONECKER, prim-secretar al Comitetului Central al Pa-; - 
dului Socialist Unit din Germania, următoarea telegramă :

NICOLAE CEAUȘESCU

Republicii

• Ambasadorul Republicii

al Republicii Austria

actualitatea

S de

I

GÎN-ARE

la

15 OCTOMBRIE 1972

mas-

r
19 OCTOMBRIE 1972

PROGRAMUL I

c.
L

D

PEDAGOGIE

X.

P.

O.

A.

O.
PROGRAMUL II

dis-PENTRU ȘCOLARI

L.

M.

I.

B.
ar

aici, nu
I.

POPPINS : 
Noi (orele

(orele
20.30),
15,45;

(orele 15,45;
15.30; 17.45;

TV. 
de 
în

NEA- 
(orele

LITERATURA 
BELETRISTICA

JURAM INTUI 
MILITAR

ore- 
lice-

ru-
15).

ta Viitorul

limbii 
exerciții

I. 
de

19.30; Teatrul ,,Lu- 
Bulandra" (Schitu 
D-ALE CARNAVA- 
ora 20; Studioul 

NOAPTE FURTU-

rulează
20.15). 
13.30;

TORA ■ rulea- 
9: 12.30; 16;

15.30: 19).

sănătoși ncue

17 45: 20).
GRANDORII :
(orele 1h.45: 18; 

(orele 9: 11.15:
20.15).

IAROVAIA : rulează 
(orele 9; 11,15; 13,30;

de e- 
14,40. 

limbii

rulează la
9-20.15 în

ne-a răsp_-.s

Istoria literaturii 
in dezvoltarea și 

lor. (4 voi.).

Miercuri, 18 octombrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate

Miercuri, 18 octombrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Valentin Hernandez- 
Acosta. ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Venezuela la București, in

18 octombrie, a.c., 
Consiliului de Stat, 

a

în ziua de 
președintele 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
primit pe Werner Sauter, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Austria in țara 
noastră.

In cadrul solemnității de pre
zentare a scrisorilor, ambasado
rul Werner Sauter și președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit cuvtntări.

După prezentarea scrisorilor.

— **• aaamii *

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc pentru felicitările cordiale adresate -u prile

jul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de raster?
Partidul Socialist Unit din Germania ta fa-e : 

viitor pentru a-și aduce contribuția ia 1-tăr----- 
coeziunii comunității statelor socialiste și la întărirea aBMtd 
dintre partidele noastre.

Președintele Consiliului de Miniștri al KepwO . - 
România, ION GHEORGHE M AL REK. a adresat aresedi 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Repob’KiW, 
cialiste, ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHix a 
gramă :

In numele Consiliului de Miniștri ai Bcjad 
România și al meu personal, exprim.profazade cmM 
legătură cu accidentul din apropierea aeroport 
și vă rog să transmiteți Întreaga noastră cocaț 
îndoliate.

Prin decret al Consiliului d® 
SAat al Republicii Socialiste R - 
mânia, tovarășul Corneli.: Mâ- 

a fost eliberat dir. f 
ția de ministru al afacerilor ex
terne, urmînd a primi alte în
sărcinări.

Prin aeelași decret, t .
George Macovescu a fost r.jm. t 
în funcția de ministru al afa
cerilor externe.

în continuarea program-'.-: 
vizitei pe care o întreprinde in 
țara noastră, Wlodzimierz Lc - 
czak, ministru] industriei grele 
al Republicii Populare Po. ne. 
a vizitat, miercuri. Combinatul 
siderurgic de la Galați. în tim
pul vizitei, oaspetele s-a oprit 
pe șantierul Uzinei cocso-chimi- 
ce.

RESTABILIREA RELAȚIILOR DI
PLOMATICE DINTRE' ROMANIA 

Șl SIRIA
în scopul dezvoltării și apro

fundării legăturilor de priete
nie și cooperare între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană, guvernul 
român și guvernul sirian au 
hotărît să restabilească rela
țiile diplomatice la rang de am
basadă și să acrediteze amba
sadori rezidenți la București și 
Damasc.

Va intra în librării 
o nouă ediție, a ll-a, 
dintr-un volum ce s-a 
bucurat de un deose
bit succes : ISTORIA 
UNEI SECUNDE de 
Adrian Păunescu.

Această nouă edi
ție a unei cărți de po
ezie politică, adre- 
sînd cititorului vi
brante mesaje patrio
tice, apare într-un 
tiraj de masă

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN

Coreene la București i- .egă- 
tură cu plecarea detn - -.â a a- 
cestuia din țara noastră.

La primire a partjetpat Mircea 
Malița. consilier al pnese-itnte; 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut ioc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă corduuâ. toar*- 
rășească.

legătură cu plecarea defjxitvă a 
acestuia din tara noastxă.

La primire a par-.-t.pat Mtrcea 
Malița. consilier al președinte.-; 
Consiliului de Stat

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfâș-^r»' 
intr-o atmosferă cordială.

președintele Consiliului de Sta: 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
avut o convorbire prieteneas^. 
cordială cu ambasadorul Repu
blicii Austria. Werner Sauter.

La ceremonia prezentări: scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu. secre
tarul Consiliului de S’.at. 
Nicolae Ecobescu. adjunct a', 
ministrului afacerilor externe. 
Au fost, de asemenea, prezeirti 
membri ai ambasade: RepubLr. 
Austria la București.

I.C.R.A.L 
ne-am m. 
din numerele 
actualității). De da 
/.lucrările- se îe->i 
mai bine-zîs. >: 
făsoară) In clădire*

Să folosiți 
achiziții I

— Mulțumim, 
amabil tinărul tehnician li 
culescu, dar 
trebui să le 
în cartierul 
un ceas, de 
am zărit nici -un taxi.

Intr-adevăr c-edem 
vigurosul Hercules nu

ptnă una-alta 
transportăm acasă. 
Titan, și de peste 
cind stăm

că nici 
s-ar fi

r* ar n trr- 
soinar* sâ

iscttrcat asor 
txiit să Doarts 
ntrrn). de pe strada Covaci 
pini In Titan, un televizor fl ca 
reeamier L Taxiurile, atitofur- 
gonetele constituie o raritate în 
perimetrul comercial atit de 
frecventat, din zona străzii Lip
scani. înființarea unui punct de 
taximetre să fie oare jtît de 
greu de realizat ?

CÎNTECUL
lin
l ’ J -J u

OSTĂȘESC

iru

PREPARATOR
DE EUXIRUR'

SUB ACEEAȘI 
ACUZAȚIE

A

t r.

ADRESA UTILA: LIBRĂRIA
POȘTĂ“CARTEA PRIN

mele noutâți editahole ? 
9ositj in librarii ?

sd »c .ucrâr -e in curs de apariție ?
Ifrawe ed ia Khs l>râiri .CARTEA PRIN POȘTA* uni- 

m c caaparata de cuma, care vă expediazâ prin poștâ 
dL- toote doMn-e de octmtote.

*-cta se foce io prmree caietului, prin ramburs.
Lo cerere, loteria *d tr*vte gratuit liste bibliografice, 

prospecte, catoieoge.
Profesore o o -g'ntîi pot trișate comenzi pe clase sau 

grupuri de eâeei.
Reb-e* od'esa :
UWYERSALCOOP — Ubrona „Cartea prin poștâ" Bucu- 
sti. str. Serg. Nutu Ion nr. S—12, Sect. 6.
Vo recomandam următoarele cârti :

CHITE* A : Tematica
Ier de dfr-.ger.tie din-
e.e de cultură generală. 
Lcf L*

S- IOSIFTSCU : Artă și arte, 
l-e *44.

* FRANCK: Cervantes. Lei 
CMl
A LE CU : Curentele literare 
în tteratura română. Lei 
XjB*

AL_ ROSFTTI : Citeva prect- 
rări asupra literaturii ro- 
■ăne Lei “
CERNEA :
r.ea<câ In
tâ Voi. î. 

4.75.
Gindirea româ. 
epoca pasop*is- 
n. Lei 27.00.

Istoria literaturii ruse. Vol. I. 
sec X-XVTIL Lei 9,00.
PACURARIU : Introducere 
literatura Americii latine. 
Lei 4.0e.
IORGA: Istoria literaturilor

CaececL i

române în sec. XVIII. Voi. 
II. Lei 65,00.
IORGA : 
romanice 
legăturile 
Lei 82.00.
VAN TIEGEX : Literatura 
contemporană. Lei 3.00. 
CROHMÂLNICEANU : Li- 
teratura română între cele 
două războaie mondiale. 
Vol. I. Lei 15.00.

MIHAIL EMINESCU ; Despre 
cultură și artă. Lei 9.00.

Metodica predării chimiei în 
școala generală. Lei 7,75.

Metoda predării geometriei în 
școala generală. Lei 7.35.

Metodica predării limbii en
gleze în școala generală. 
Lei 7,70.

Metodica predării algebrei în 
școala generală. Lei 11,40.

ONU : Cronicari munteni. 
Lei 9.25.
ANDREI î Culegere 

xerciții lexicale. Lei 
BUJOR : Gramatica 

latine. Lei 20,50.
M. SARAȘI : Gramatica 

franceze prin 
structurale. Lei 8,25. 

îndreptar ortografic. ortoepic 
și punctuație. Lei 11.50.

M. SDRENGHEA : Probleme 
de analiză morfologică. Lei
3,50.

- SDCA TATAL
OJ C~T=

DIN ALBUMUL
MUNCII PATRIOTICE

tj J:rex*ie. ' «tar Cmecia 
Albert Veras. De la stingă 
*e dreaoia - elevi de la Școala 
aeraLâ din comuna Șiria și 

g*neralâ nr. 4 Arad, din 1 
p <!• ajutor Ia recoltatul 
aconkir : o tinără muncitoa

re de la IntrepruMÎerea oradea-

Culesere 
și probleme 
H. VI—vm. Lei

de 
de

Probleme 
admiterea 
superior.

Memora-

A. NICOLE^jv L : Școala ar
deleană și umba română. 

Le* ll.M.
A. AKLMESCU 

exerciții 
geometrie 
7.54.

L ARTIN : Exerciții șs pro
bleme de aritmetică cL 
I—IV. Lei «.«

COȘNTȚA : Probleme de al
gebră. Lei l*tt.

CRISAN : Culegere de pro
bleme de geometrie anali
tic*. Le 9.55.
GHEORGHIU : 

de fizică pentru 
!n învâțămfntul 
Lei 23.54.

GH. GHBOKGHIU :
tor matematic. Lei 7.75.

A. MARINESCU : Probleme
de chinue pentru liceu. 
Lei 7.75.

N. MIHAILEANU : Geometria 
analitică proectivâ ș; de- 
ferențială. Lei 9.14.

E. RUSU : Matematica în li
ceu. Lei 13.40.

TIU : Exerciții și probleme 
matematică pentru adulți 
în liceu. Lei 8.00.
MACARIO ; îndreptar de 
limbă și literatură română. 
Lei 10,80.

N. LACAMP : Flăcările mî- 
niei. Lei 10.00.

LESAGE : Gil Blas. Vol. I, II. 
Lei 25,00.

H. DE BALZAC : Istoria ce
lor treisprezece. Lei 16,00.

CEZAR PETRESCU : La Para
dis general. Miss România. 
Lei 13.50.

JACK LONDON : Martin 
den. Lei 15.50.
TREMONIO : O zi sînge- 
roasă. Lei 12,50.

TH. DREISER ; O tragedie a- 
mericană. Lei 32,00.

L. SIEGFRIED : Ora de ger
mană. Lei 15.00.
I. TURGHENIEV : Prima
iubire. Fum. Lei 7,25.

ÎMPRUMUTURI 
..NON STOP" 
DIN GESTIUNE

nâ -Independenta"* a ținut, după 
citeva ceasuri de muncă încor
data. <ă se fotografieze cu un 
«.mbo’.ic ..d?r“ al acestei toam
ne : ora 7.50 : studenta Maria 
Folbert. de la I.M.F. Tg. Mureș, 
lucrează in această zi Ia strinsul 
cartofilor.

T£OiM)MLA.\V 
cat. Lei 7.75
SVEVO : Conștiința 

Zeflo. Le 11.50.
v. LLOȘA • casa verde : 
Lei 11.54.
MALRAUX : Calea regală 
Lei 4.75.

J. GALSWORTHY : Comedia
modem*. VoL L IL UI. 
Lei 32.00.

JACK LONDON : Colț Alb. Lei
5.50.

TH. VLANN : Doctor Faustus. 
Le: 24.04.

CH. DICKENS : Documentele 
postume ale clubuiui 
Pickwick. Lei 27.00.

ZAHARIA STANCU ; Desculț. 
Lei 16.44.
I. KUPRIN : Duelul.
II. 44.
D. COCEA : Fecior de slu
gă. Lei 7J5
LAYOS : Flâcâri de mag
neziu. Lei 10,00.
SCOTT: Rob Roy. Lei 16.00. 

Stoicul. Lei

A.

N.
.M.

W.
TH. DREISER ;

12.99.
N. IORGA : Cugetâri. Lei 7,00.
AL. DAUDET : Fromont și 

Riesler. Lei 8,75.
H. p. BENGESCU ; Logodni

cul. Lei •.».
L BLAJ AN : Omul cu oche

lari negri. Lei 9,50.
A. XUXLEY : Punct

trapunct. Lei 15.50.
O. DAVICO : Poezia 

Lei 19.50.
W. FAULKNER : Pe 

moarte. Lei 5.25.
R. TUDORAN : Fiul 

Lei 16.50.

con-

(roman)

patul de

risipitor

DICȚIONARE

Dicționar enciclopedic. Vol III. 
Lei 95,00.

Dicționar enciclopedic. 
IV. Lei 90.00.

Dicționar tehnic englez-român. 
Lei 100.00.

Dicționar poliglot de electro
tehnică. Lei 83,00.

N. ISBAȘESCU : Dicționar
german-român. Lei 81,00. 

Dicționar de buzunar maghiat- 
român. Lei 20.00.

D. UDRESCU : Glosar 
nai Argeș.

P. I RIMES CU 
nic petrol, 
român-rus.

regio- 
Lei 10,00.
: Dicționar teh- 

gaze, englez - 
Lei 41,00.

FRUMOSULUI 
rulează la Central 

11.30, 13.45; 16; 18,15;

i ru- 
(orele 
11,15: 
(orele 
20,45). 
rulea- 

(orele 9; 11,15; 
20,30). Gloria (ore- 
); 16; 18.15; 20,30).

; rulează 
11; 13,30;

LOGODNICA 
DRAGON : 
(orele 9,15; 
20,30).

LIUBOV 
la Lumina 
16; 18.15; 20.30).

ANONIMUL VENETIAN : 
lează la Sala Palatului 
17,15; 20,15), Scala (orele 9; 
13,30; 16: 18,30; 21), Capitol 
.30: 11.45; 14; 16.15: 18,30:
DRUM IN PENUMBRA : i

ă la Melodia 
13.30; 16; 18,15; 2i 
le 9; 11,15; 13,30; ... .

FUGA E SANATOASA 
la București (orele 8,45;

: 18,30; 21), Luceafărul (orele 
10; 11: 13.30: 16: 18.30; 21).
MAREA HOINĂREALA : rulea

ză la Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 13.15; 20,30), Excelsior (orele 
8 45: 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21).

ELIBERAREA LUI L. B. JO
NES : rulează la Festival (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18.30: 21). Fa
vorit (orele 9.15: 11.30: 13.45; 16;
18,15; 20,30), Patria (orele 10; 12,45; 
15.30: 18.15; 21).

FATA CARE VINDE FLORI î 
rulează la Giulești (orele 10; 12; 
15.30: 18: 20.30).

BAMBI : rulează la Doina (orele 
11,15; 13; 15:’ 16.45: 18.45: 20.30 — 
la orele 10 Program de desene 
animate) Cotroceni (orele. 16: 18; 
24).

CORNUL DE CAPRA : rulează 
ia Li-a (ora 20.15) ; KING KONG 
EVADEAZĂ (orele 15,30: 18).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Fiamura 
9; 11.15; 13.30: 16, 18.15:
Miorița (orele 9: 11.15 13.30: 
18 : 20 30)

AVENTURT LA MAREA 
GR A : rulează la Buzești 
15.34; 19).

ALFARGA REPEDE. ALEARGĂ 
LIBER • rulează la Floreasca (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII • rulează la Ferentari (orele 
15 34: 17.45: 20). Pacea ’ ’
18; 20). Moșilor (orele 
20).

MERY 
Timmiri 
continuare)..

DAURIA : rulează
(o-ele 15.45: 19.15).

TORA • TORA ’ 
ză la Daria (orele 
19.34) Arta (orele

M’STUNEA SUBLOCOTENEN
ȚI SIPOS : rulează la Drumul 

Sări (orele 15.30:
MANTA 

la Bi»cegi
drora
45: 14;
C’NE CTNTA. NU

D' Rî RELE rulează la Popular 
e 15 34: 18: 20 15).

r? DE LEGHE SUB MARI î 
rvlrază la Unirea (orele 16: 18.15; 
2T.34)

PAIDUCn : rulează la Munca 
(o-e’e 16; 18; 20L

rFRMA DIN ARIZONA : 
lează la Crîngași (orele 15.30; 
Cosmos (orele 15.30 19).

AGENTUL NR 1 ru’ează
- - £ 15 30 18: 20,15).

MESAGERUL : rulează la Voîffa 
9: 1115: 13 30: 15 45: 18 15; 

ze.is)
GENTLEMENII NOROCULUI : 

rulează la La-omet (orele 15.33; 
17 J4: 19.34).

Opera Romană ; MADAME 
BLTiERFLY - ora 19.30; Tea
tru! de Opereta . SOARELE LON
DREI — ora 14.70; Teatrul Na
tional J. L. Caragiale" (Sala Co
media): PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 20; (Sala Studio) : TRAVESTI
— ora 20; Teatrul ,.C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : OMUL CARE...
— ora 19.30; (Sala Studio) : Tea
trul de Comedie : PREȘUL — ora 
20: Teatrul Mic - PISICA SĂLBA
TICA — ora 
cia Sturdza 
Măgureanu) : 
LULUI — 
T.A.T.C. : O ______  ______
KOASA și KIR ZULIARIDI — ora 
20: Teatrul *„C. Tănase" (Sala Vic
toria) : TRASNITUL MEU DRAG
— ora 19.30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academia) : RAI ȘI NATA- 
RAl — ora 17; (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — orele 15 
și 17 ; Ansamblul ..Rapsodia Ro
mână" : PE PLAIURILE MIORI
ȚEI — ora 19.30; Circul „Bucu
rești" : LA START. VEDETELE 
CIRCULUI — ora 19.00.

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România în lume. 9,35 O viață 
pentru o idee : Robert Koch. 
19,00 Curs de limba rusă. Lecția a 
24-a. 10,30 Micii meșteri mari. 10,50 
Teleobiectiv. 11,10 Telecinemateca : 
„Legenda îndrăgostiților“ 13,00 
Telejurnal. 16,00 Teleșcoală. Geo
grafia României (anul IV liceu) 
Munții Apuseni. 16,30 Filozofie șî 
socialism științific. Conferința Na
țională a P.C.R. din 19—21 iulie 
1972 — moment de însemnătate is
torică în procesul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România. 17,30 Deschiderea emi- 

nii- de după-amiază. Emisiune 
limba maghiară. 18,30 La volan 
emisiune pentru conducătorii 

auto. 18,50 Revista literară 
19,20 1001 de seri : „Prințesa 
mac" (V^. 19,30 Telejurnal, 
cinstea aniversării Republicii. 
Cronica marii întreceri. 20,00 Co
mentariu la 40 de steme. Județul 
Brașov. 20.20 Aplauze pentru ro
mâni. ” 
pentru 
Tulcea. 
Aventuri în epoca de piatră. 
Tinerii despre ei înșiși. 22,15 
citai Ruxandra Ghiață. 22,30 
de ore".

„Zeița de aur din Efes“ 
ansamblul Dunărea din 
20,40 Padini de umor :

.....................21,30
Re- 
„24

17,30 Agenda. 17,40 Muzică __
tractivă cu formația Jean Lucaci. 
18.00 Film serial pentru tineret : 
„Civilul". Reluarea ultimului epi
sod ; Grenadele. 18,25 Avanpremie
ră. 18,30 Telerama. 19,00 Ghișeul. 
19,20 1001 de sen. „Prințesa de
mac- (V). 19.30 Telejurnal. 20,00 
Concert al Orchestrei simfonice a 
P.adioteleviziunii. 21.05 Publicitate. 
21,10 Desen animat. 21,25 Bucu- 
reștiul necunoscut. „Cartierul Gă
rii de Nord". 21 45 Teatru scurt. 
„Cîntecul lebedei" și „Tragedian 
fără voie" de A. P. Cehov. Inter
pretează : Gheorghe Leahu. Ale
xandru Iernovici și Daniel Petres
cu de la Teatrul „Matei Millo“ din 
Timișoara.



ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI0 Premierul
• Care este rolul comerțului 

în lumea contemporană ? Tn ce 
măsură poate stimula procesele 
pozitive din viața internaționa
lă ?

• Ce importanță acordați 
relațiilor economice cu 
nia ?

Româ-
»

ntrebăril^a rțoastre 
dresat unor oaspeți 
reștiului cu ocazia 
Internațional. Am discutat în 
pavilioane, printre 
și vizitatori, în

le-am a- 
ai Bucu-
Tîrgului

exponate 
_________ ambianța 

unei manifestări ce și-a cîștigat un cert 
prestigiu. Construcțiile acestea de lingă 
„Casa Scînteii", cu sutele de produse in
dustriale ce se oferă privirilor, sugerează 
o geografie puțin obișnuită. Vecinitățile 
nu sînt totdeauna cele de pe harta lumii, 
dar ele au darul să reflecte năzuința că
tre o conlucrare pașnică, dorința de a face 
din schimburile comerciale un mijlop de a 
consolida pacea.

Interlocutorul nostru este JOE D. WAG
GONER jr„ membru al Congresului 
S.U.A. și reprezentant personal a-1 pre
ședintelui Nixon la Tîrgul Internațional 
București. Ii relatăm obiectivele anchetei 
„Scînteii tineretului" și domnia sa ne răs
punde cu deosebită amabilitate.

— Rolul comerțului în stimularea păcii 
și înțelegerii între membrii familiei nați
unilor lumii este extrem de pozitiv. Co
merțul poate apropia țările, poate favori
za înțelegerea mutuală, poate influența in 
bine atmosfera, internațională. Adeasta-i 
părerea noastră și, știți, americanilor le 
place să facă comerț. Cind națiunile, co
munică intre ele, cind string legăturile, a- 
ceasta este în favoarea destinderii- a în
țelegerii. Ne bucură să constatăm că rela
țiile între România și S.U.A. s-aul îmbu
nătățit continuu. Am avut satisfacția dc a 
fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu — personalitate marcantă, fată 
de care președintele Nixon are o stimă 
deosebită. Jn cadrul convorbirii cu pre
ședintele Ceaușescu. am examinat evolu
ția raporturilor bilaterale. Prevăd că a- 
ceste raporturi se vor îmbunătăți în con
tinuare. Există condiții favorabile pentru 
aceasta. A stîrnit interes noua legislație 
română privind societățile mixte. Poten
țialul economic românesc este în creștere. 
Am vizitat multe pavilioane ale firmelor 
românești și m-a surprins plăcut calitatea

Comerțul-stimulent
al destinderii

INTERLOCUTORII 
NOȘTRI

etc.

Joe D.
Waggoner jr

membru ol Congresului 
S.U.A.

produse in 
aprofunda-

Aș

unor utilaje, mașini-unelte 
uzinele dv. Credem că trebuie 
tă informarea asupra pieții romanești, 
dori să adaug citeva cuvinte despre tîrg. 
Am vizitat multe tîrguri in America, in 
Europa, în lume. Am fost recent la cel de 
la Las Vegas. Pot afirma că Tîrgul de la 
București este foarte interesant și bine 
organizat și că există un interes vizibil al 
specialiștilor și publicului >arg.

La Pavilionul R.S.F. Iugoslavia am fost 
întîmpinați cu cordialitate de 
pavilionului, AL. TOMIC, care 
clarat :

— Voi începe răspunzind la 
doua întrebare, pentru că mi se 
importantă, apoi pentru că ini 
multă plăcere, 
consider 
punsul 
merciale 
cunosc 
frele 
Anul acesta, de exemplu, contăm 
creștere de 
de anul trecut — un adevărat 
Avem în prezent acorduri de 
rare pe termen lung in diverse
— precum și proiecte in stadia de finali
zare pentru asemenea cooperări in dome
niul construcțiilor de mașini, al electro
nicii, chimiei, bunurilor de uz casnic e'.c. 
Acestea constituie condițiile pentru dez
voltarea in continuare intr-un ritm rapid 
a relațiilor economice reciproce. Să nu ui
tăm 
văd, 
zată 
țului 
1972.
fost
ționale de prietenie și colaborare

directorul 
ne-a de-

cea de a 
pare mai 
face mai 

și, în sfirșit, pentru câ o 
un punct de plecare pentru răs- 

la cea dinții. Schimburile co- 
dintre România si Iugoslavia 

dezvoltare impetuoasă. Ci- 
mai mult decil elocvente.

pe • 
aproximativ 50 la sută față 

salt.
coope- 

domenii

o 
sînt

că acordurile româno-iugoslave prr- 
cu toată creșterea importantă reali- 
deja, o dublare a volumului com»r- 
între țările noastre în 1975 față de 
Evident, un asemenea ritm nu ar fi 
posibil fără legăturile strinse. tradi- 

diatre

Al. Tomic
directorul pavilionului 

Iugoslaviei

popoarele României și Iugoslaviei. Siste
mul social comun, relațiile de bună veci
nătate. pozițiile asemănătoare sau identi
ce ale celor două partide, proiecte ca cel 
de la Porțile de Fier, despre care putem 
spune cu mindrie că este lucrarea de cea 
mai mare anvergură realizată pină in pre
zent de două state, intilnirile frecvente 
ale șefilor de stat. tovarășii Tito si 
Ceausescu, al* șefilor de guverne și ale 
celorlalți factori de răspundere, activita
tea fructuoasă a Comisiei mixte romăno- 
iugoslave de colaborare economică și teh- 
nico-vtiințifică — toate acestea au creat 
un cadru deosebit de propice relațiilor 
economice. Tovarășul Ceaușescu spunea 
vizitind pavilionul nostru, că putem îna
inta chiar și mai repede in această direc
ție. Sint convins că același lucru l-ar fi 
spus și tovarășul Tito și orice cetățean ro
mân sau iugoslav. Și aceasta deoarece tu
turor ne este clar că dezvoltarea acestor 
relații este in folosul reciproc al celor 
două popoare.

In lumina celor de mai sus. la prima în
trebare este mai greu ăe răspuns. Căci na 
intre toate statele relațiile economice și 
politice dispun de un cadru atit de pro
pice ca cele româno-iugoslave. Totuși, ro
lei coroennlui ea factor stimulator al unei 
esolnții favorabile a vieții internaționale 
ou poale fi pus la îndoială. Dacă privim 
mai atent dezvoltarea schimburilor co
merciale intre state cn sisteme social-poli- 
tice diferite vom constata că schimburile 
comerciale au însoțit sau chiar premers 
procesul de apropiere și înțelegere. Siste
mele social-politice diferite nu trebuie să 
constituie o piedică în dezvoltarea comer
țului.

AncbeU mlinii de 
EUGENIU OBREA 
F BAZIL ȘTEFAN

Siriei a primit
pe

Emil Drăgănescu
Miercuri. 18 octombrie. 

Emil Drăgănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialis
te Romania, a fost primit d- 
primul ministru al Republi
cii .Arabe Siriene. Abdel 
Rahman Khleifawi.

La întrevedere an partiri- 
pat. din partea siriană. Ab
del Halim Khaddim. vice
președinte al Cernu liniai de 
Miniștri să ministre al afa
ceri Ier externe. Mohammed 
Imadi. ministrul planifică
rii. Mustafa Halage. minis- 

talni exterior. Din partea 
română a luat parte Petre 
Bar ia cu adjunct al ■ian- 
traloi afacerilor externe.

Cu această ocazie, vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al României a trans
mis primului ministru sirian 
un mesaj din partea pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gbeorgbe 
Maurer. Mulțumind căldu
ros. primul ministru sirian 
a adresat, la rindul său. pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al României un salut 
prietenesc și cele mai bune 
urări de prosperitate po
porului român.

In timpul intrev ederii, au 
fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare in
tre cele două țări, exprimin- 
du-se dorința reciprocă pen
tru intensificarea și diversi
ficarea acestora.

In cursul aceleiași zile, vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, a 
avat convorbiri cu ministrul 
planificării și cu ministrul 
economiei și comerțului din 
Siria.

evenimente prezentate
-u r- ■ /' "i? - * W. "o’-”■ ' ' ■ - •

Două
fronturi

Acte de sabotaj 
întreprinse de 
grupuri de dreapta 
în Chile și presiunile 
monopolurilor străine

de comentatorii noștri

de peste hotare

ExplaznJe de pe calea ferată 
dintre Santiago și Valparaiso 
semnifică escaladarea acțiunilor 
iatrepriase de forțele de dreapta 
d.a Chile. ~ 
pâmiatului* latră iatr-o i 
etapă a confruntării politice, 
mai este vorba de manifeste 
sligatoare. de bătăuși plătiți 
ziua, de marșuri gălăgioase 
unor --—ii- șî de discursuri 
tăioase in parlament. De la de
monstrații provocatoare și gri-ve 
cu caracter la fel de provocator 
s-a trecut la bombe. Exploziile 
care au făcut inutilizabilă n 
parte a traseului feroviar din
tre capitală și pitorescul port 
de la Pacific ca și tăierea ca
blurilor care furnizau curent e- ■ 
lectric orașului Ovallo reliefea
ză neputința dreptei, încercările 
ei nesăbuite de a semăna haos, 
de a crea o atmosferă de război 
civil. Dreapta dorind să împie
dice procesul prefacerilor sociale 
inițiat de guvernul Unității 
Populare se străduia la început 
să pozeze in apărătoare a lega
lității. Dar, cum remarca unul 
din liderii radicali, Fernando 
Luengo, acele grupuri care se 
afișau ca „apărătoare ale legii" 
ueagă acum dreptul guvernului 
de a aplica legea pentru nor
malizarea situației. Ultra-reac- 
ționarii și aliații lor temporari 
nu și-au putut atinge obiecti
vele. Atunci ei au apelat la me
tode ce n-au nimic comun cu 
lupta politică deschisă, cu în
fruntarea pe terenul normelor 
constituționale. Provocările con
servatorilor. ale celor ce se tem 
de pierderea pozițiilor lor po
litice și economice, s-au înmul
țit. dobindind un pronunțat ca
racter terorist, subversiv. Prin- 
tr-o grevă a proprietarilor d« 
camioane s-a încercat paraliza
rea activității economice. O se-

.Tara de La capătul 
intră iaatr-o altă 

Nu 
ia
ca 
ale

rie de comercianți au fost îm
pinși să-și Închidă magazinele. 
Grupuri înarmate au deschis 
focul la Santiago asupra unită
ților poliției și armatei. Orga
nizația patronală a chemat la 
blocarea activității întreprinde
rilor, insă, in nici o fabrică lu- 
< rul nu a încetat. Atacul dreptei 
s-a lovit de o hotărită ripostă 
populară. Autoritățile au deju
cat planurile reacționare apli- 
cind ferm legile in vigoare, legi 
adoptate, de altfel, de regimu
rile precedente. „Legalitatea și 
constituția sint de partea noas
tră* — sublinia Luis Corvalan, 
conducătorul comuniștilor chi
lieni.

Recrudescența activităților 
dreptei se produce în contextul 
presiunilor externe. Este o co
incidență profund semnificativă. 
Forțele populare sint obligate să 
lupte pe două fronturi. Embar
goul asupra cuprului chilian 
obținut in Franța de compania 
..Kennecott" a intervenit intr-un 
moment acut al confruntării in
terne din Chile. Adversarii din 
interior și din exterior ai „Uni» 
tății Populare* mizează pe dez
organizarea economiei acestei 
țări, iar calculele lor merg că
tre alegerile din 1973. Chile nu 
cedează șantajului. In bătălia 
cu stăpinii de ieri ai cuprului 
de la „EI Teniente". Chile a gă
sit nu numai sprijinul docherilor 
din porturile vest-europene ci 
și pe cel al altor state exporta-

toare de cupru — Peru, Zambia 
și Zair. In noiembrie va avea 
ioc la Santiago de Chile o con
ferință extraordinară a acestor 
țări pentru a lua in dezbatere 
„necesitatea creării unui meca
nism permanent de protecție și 
solidaritate capabil să facă față 
unei agresiuni economice și co
merciale îndreptate împotriva 
oricăreia dintre țările membre", 
„înfruntarea dintre Chile si 
compania nord-americană «Ken- 
necott» a luat o nouă dimensi
une ca urmare a reuniunii de 
Ia sediul parizian a Consiliului 
interguvernamental 
exportatoare de cupru' 
stata 
state latino-americane 
zente
Națiunilor Unite pentru Comerț' 
și Dezvoltare — au dat public!-? 
lății o declarație in sprijinul 
Republicii Chile.

Fără indoială, situația din 
Chile este complicată datorită 
gravității acțiunilor dreptei ce 
nu ezită să creeze o atmosferă 
de război civil. Dar calmul și 
hdtărirea forțelor progresiste, 
largul sprijin popular de care ele 
se bucură, dau certitudinea eșe
cului tentativelor de a frina 
progresul social. Procesul revo
luționar chilian, semnificativ 
prin particularitățile sale, va fi 
dus pină la capăt — se proclamă 
cu claritate Ia Santiago.

al țărilor 
i“ — con- 

FRANCE PRESSE. Opt 
pre

ia sesiunea Consiliului

E. O.

Demonstrație a tineretului chilian împotriva forțelor de dreapta

Tineri dintr-o unitate a forțelor patriotice angoleze M.P.L.A.

PUTERNICĂ CONDAMNARE

In aceste zile, lucrările 
Comitetului pentru probleme 
politice și de securitate al 
Adunării Generale a O.N.U. 
au fost consacrate examină
rii unor probleme privitoare 
la explorarea și utilizarea 
spațiului extraatmosferic.

Problemele explorării și 
utilizării spațiului — a de
clarau in intervenția sa. re
prezentantul României, am
basadorul Ion Datcn, intere
sează in zilele noastre wt 
mai multe țări, fie ele mari 
sau mici. Aceasta datorită 
perspectivelor promițătoare 
Pe care le deschid progrese
le științei si tehnicii, prin 
aplicațiile lor pașnice, pen
tru dezvoltarea c cano miță și 
socială a tuturor statelor 
lumii.

Reprezentantul 
s-a pronunțat 
nuarea și 
cupărilor 
dreptului 
Națiunilor 
Referitor

rec te de radio si televiziune 
prin intermediul sateliților, 
el s-a declarat in favoarea 
unui larg schimb de infor
mații și valori spirituale în
tre toate statele, in vederea 
unei mai bune cunoașteri re
ciproce și a apropierii intre 
popoare.

Ramamei 
pentru coati- 

dervoliarea preo- 
de codificare a 
spațial ia cadrul 
Uaite.
la emisiunile di-

Prima reuniune a delegațiilor

F.P.L. și guvernului de la Vientiane

ega.

*

TSs
s‘€'â'

marți a avut loc prima 
Patriotic Laoțian și gu
tui eu acest prilej, con- 
Sipaseuth. a declarat că, 
problemei laoțiene Sta-

Laos. sâ respecte suve- 
unita'.ea ți integritatea

'eazianiî. cele două delegații au convenit să 
mâtoarea reuniune, pozițiile respective fațâ 
la Geneva di- 1962. S-a stabilit ca reuniunile 
tină jn fiecare marți.

Instaurarea legii marțiale

in Coreea de Sud

A COLONIALISMULUI 0. N. U

Dialoguri
americano

nipone
La Washington și 
Tokio convorbiri cu 
o agendă încărcată

Comitetul pentru problemele 
coloniale al Adunării Generale, 
care dezbate situația din terito
riile africane aflate sub domi
nația colonială portugheză, a 
ascultat intervenția secretaru
lui general al Partidului Afri
can al Independenței din (Jui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), Amilear Ca
brai. invitat ca observator la 
lucrările comitetului, care s-a 
referit la lupta poporului din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde pentru libertate 
și independență națională.

Subliniind că forțele patrioti
ce au eliberat trei sferturi din 
teritoriul Guineii-Bissau de 
sub dominația portugheză și 
controlează electiv peste două 
treimi din suprafața țării, 
Amilear Cabrai a spus că, în 
același timp,.' în condițiile grele 
ale luptei, populația edifică în 
zonele eliberate o nouă viață 
politică, administrativă;, econo
mică, socială și culturală.

Remarcînd că lupta pentru 
eliberare națională a poporului 
este. în același timp, o luptă 
pentru realizarea principiilor 
și idealurilor Cartei privind li
chidarea sistemului colonial, 
Amilear Cabrai a cerut Națiu
nilor Unite să acorde întregul 
lor sprijin moral și politic ini
țiativelor poporului din Gui
neea-Bissau. menite să ducă la 
încheierea războiului și- la eli
berarea țării, 'cit mai curînd 
posibil.

Marcelino dos Șantos, vice
președinte al Frontului de Elibe
rare din MOzămbic (FRELIMO) 
a făcut în față ț.,-Comitetului 
pentru problemele' Coloniale al 
Adunării Generale a O.N.U. o 
expunere în legătură cu situa
ția actuală din Mozambic și 
mișcarea de eliberare naționa
lă ' din această țară. Lupta 
noastră — 3 spus el — a fost 
extinsă în noi regiuni ale ță
rii, importante din punct de 
vedere economic, militar și al 
comunicațiilor. In zonele elibe
rate s-au înregistrat progrese 
pe plan economic și social, în 
sporirea producției agricole - și 
dezvoltarea învățămîntului și a 
rețelei medico-sariitare.

Liderul FRELIMO a denunțat 
politica -colonialistă a autorită
ților de la Lisabona, care, de la 
începutul acestui an, au trecut 
la folosirea, armelor chimice în

zonele eliberate. Răspînairea 
defoliantelor. a informa", el. se 
face de către avioane sud-afri- 
cane sub protecția forțelor por
tugheze.

Au-.oritățile de Ia Seul au pro- 
cjunat, marți. instaurarea legii 
mariale in Coreea de Sud. dizol
vând. de asemenea. așa-zisa 
..Adunare- Națională", suspendînd 
..Constituția" din 1962, interziclnd 
activitatea partidelor politice si 
instituind cenzura asupra presei, 
transmite agenția A.C.T.C. A fost, 
de asemenea, ordonată închiderea 
tuturor instituțiilor de învățămînt 
superior din țară.

Principalele clădiri publice, uni
versitățile și sediile instituțiilor 
centrale au fost înconjurate ' 
armată.

Agențiile de presă relevă 
este pentru a treia oară cind 
Coreea de Sud se instituie legea

de

câ 
in

marțială in cursul ultimilor 
ani.

Referindu-se la situația 
creată în Coreea de Sud, 
Centrală Telegrafică din 
Coreeană califică această _______
a regimului de la Seul ca un act 
menit să mascheze haosul politic 
profund în care se află regimul 
lui Pak Cijan Hi, ca o nouă în
cercare a guvernanților sud-co- 
reeni de a înșela aspirația popu
lației din Coreea de Sud la în
făptuirea ■ reunificării pașnice a 
patriei și, în același timp, o în
cercare vizînd suprimarea, în 
continuare, a drepturilor, și liber
tăților democratice ale populației.
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recent 
Agenția 

R.P.D. 
măsură

Sint in curs convorbiri ame- 
ricano-nipone la Washington și 
respectiv la Tokio privitoare la 
evoluția relațiilor bilaterale. 
Oaspete în S.U.A. este șeful di
plomației japoneze, Masayoshi 
Ohira. iar in Japonia David 
Kennedy, reprezentantul specia» 
al președintelui Nixon. Discu
țiile par să îmbrățișeze un evan
tai larg de teme, de la aspecte 
ale evoluției politice în Extre
mul Orient și pină la comerțul 
de textile. Aceste consultări se 
desfășoară în momentul în caro 
Ja Paris se deschide conferința 
la nivel înalt a celor nouă mem
bri ai C.E.E. dedicată abordării

unor probleme economice și mo
netare. Presa pariziană, cel pu 
țin, subliniază „necesitatea ur
gentă" pentru găsirea unei 
„identități" a comunității în ra
porturile cu S.U.A. și Japonia. 
De aceea, nu este exclus ca la 
Washington și Tokio un anumit 
spațiu să fie acordat și relațiilor 
de perspectivă cu comunitatea 
lărgită vesl-europeană.

De cel mai mare interes se 
bucură insă, relațiile bilaterale 
care numai in aparență par să 
fi depășit momentele dificile. 
Printre americani se ră-nin-lește 
convingerea, întreținută și de 
viitorologi, că jn timp ce țara 
lor trece de patru-cinci trimes
tre printr-o regresiune foarte 
sensibilă, economia japoneză a 
cunoscut o conjunctură favora
bilă, ceea ce îi permite infil
trarea cu maximă eficiență pe 
piețele americane. Pe de altă 
parte, japonezii — conștienți de 
gradul inalt de dependență a 
țării lor de comerțul exterior — 
urmăresc cu resentiment orice 
măsuri americane protecționist" 
care ar afecta exporturile ni
pone. Acestea au repercusiuni 
asupra situației interne a Japo
niei. deoarece reducerea expor
turilor sale pe piața americană 
este compensată prin umflarea 
prețurilor înăuntrul țării, du 
cind la ruinarea întreprinderilor 
mici. Deci, confruntarea primor-

dială dintre S.U.A. și principalul 
lor concurent economic. Japo
nia, se concentrează în prezent 
în sfera luptei pentru piețele 
de desfacere. Japonia investește 
foarte mult în unele țări ale 
Asiei și Pacificului : Coreea do 
sud, Tailanda, Indonezia. Fili- 
pine, atit pentru a-și asigura 
resursele naturale de care duce 
lipsă, cit și pentru a folosi mina 
de lucru deosebit de ieftină in 
aceste țări. Căutările japonezi
lor i-au dus de muite ori in 
zone de interes maxim pentru 
americani, contribuind la o mo
dificare a echilibrului de forță 
economic din regiune. Reașeza
rea re'lațiilor americano-nipone 
făcuse obiectul discuțiilor de 
acum aproape două luni intre 
președintele Nixon și premierul 
Tanaka. Părțile conveniseră să 
depună eforturi pentru a se asi
gura un echilibru în balanța lor 
de plăți și în pozițiile comer
ciale. și se pronunțaseră pentru 
organizarea în viitor a unor în- 
tîlniri bilaterale dedicate exa
minării relațiilor economice în 
evoluție. Convorbirile care au 
loc zilele acestea, la un interval 
atit de scurt dc la cele la nivel 
inalt, indică că rezolvarea pro
blemelor în suspensie în rela
țiile dintre cele două țări nu 
suferă întirzicre.
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INSULA - REZERVOR
Imense rezerve de 

petrol se găsesc sub 
apele 
Mării 
Companii petroliere, 
oameni de stat acu
mulează dovezi care 
să susțină teza lor 
privind posibilitatea 
ca Europa să-și re
găsească autonomia 
in materie de ener
gie. Numeroasele 
prospecțiuni au re
velat prezența unor 
rezerve de circa 7 
miliarde de barili 
petrol (o tonă echi
valează cu 7,4 barili). 
Acest rezultat il in
dică 
efectuate 
prezent, 
metode în curs 
experimentare 
putea inmulți desco
peririle rezervelor de 
petrol, estimate 
31 miliarde de 
rili. Din 
Mării Nordului 
544 000 km -, 
dispun de 
petrolifere, 
comparație, 
mințim că regiunile 
producătoare de pe
trol se întind in Li
bia pe 176 000 km -, 
în Iran pe 181 000 
km - și in Texax pe 
544 000 km Econo
miile realizate de 
țările limitrofe Mă
rii Nordului prin ex
ploatarea directă a 
acestor rezerve vor 
fi deosebit de mari, 
așa cum s-a apreci
at de cei 800 de par
ticipant! la o recen
tă conferință ținută 
la Londra.

agitate ale 
Nordului.

prospecțiunile 
pină in 

dar noile 
de 
ar

la 
ba- 

suprafața 
de 

340 000 
structuri 

Pentru 
să ne a-

se exploa-Platformă cu ajutorul căreia 
tează petrolul.

Exploatarea pro- 
priu-zisă este reali
zată cu ajutorul u- 
nor platforme sub
mersibile, comandate 
electronic, care nu 
trebuiesc remorcate 
și pot efectua son
dări pină la 7 500 de 
metri adincime, chiar 
pe timp de furtună. 
13 platforme de a- 
cest gen sînt 
plasate in 
Nordului, 
petrolieră 
construiește 
fiord norvegian 
imens rezervor 
215 000 tone de 
ton, cu o capacitate 
de 170 000 mc și o 
suprafață de 7 360 
mp, prin care se va 
putea expedia petro
lul din adincimile 
submarine pe uscat.

deja 
Marea 

Tehnica 
franceză 
intr-un 

un 
din 
be-

Navele 
pia de 
sulă artificială" (pro
iectul, de o extremă 
originalitate, a de
pășit chiar și imagi
nația fabuloasă a u- 
nui Jules Verne) și 
vor pompa petrolul 
prin pereții perforați 
ai insulei. Rezervo- 
rul-insulă va putea 
înmagazina 140 000 
tone de petrol în zi
ua în care vidat de 
apă și nisip va in
tra în funcțiune. E- 
liberați de grija des
coperirii surselor de 
petrol pentru urmă
toarele 2—3 decenii, 
oamenii se vor pu
tea concentra în li
niște asupra proiec
tării centralelor ato
mice de mîine...

se vor apro 
această „in

• PABLO CASALS Șl TINERII
Din admirație pentru marele 

violoncelist, niște proprietari me
xicani au construit și oferit bătrî- 
nului virtuos de 95 de ani, o vilă 
la Guadalajara. Modest, Pablo 
Casals a refuzat un astfel de dar, 
exprimîndu-și dorința ca el să 
devină centru cultural pentru ti
neret 
timp, să 
concertul

a fost acceptat la curte și numit 
mesager al reginei Elisabeia I. In 
timp ce la curte era recunoscut ca 
englez și numit William Shakes
peare, in misiunile sale „de infor
mare" în Țările de Jos. el a fost 
considerat — susține Bergsneider 
— ca adevărat flamand.

și oferindu-se, în același 
susțină cu arcușul său 
inaugural.

• 15,3 MILIARDE...

Potrivit unor statistici,- peste un 
secol, populația globului va atinge

15.3 miliarde. Din acest total. 13.3 
miliarde, adică 87 la sută, vor trăi 
în țări considerate acum în curs 
de dezvoltare. Statisticile din 1970 
indică că in aceste țări locuiau 
doar 56 la sută din întreaga popu
lație a globului. Potrivit acestor 
prognoze citeva țări mai mari vor 
avea peste un secol : India — 2.3 
miliarde locuitori. Brazilia — 529 
milioane, R.A. Egipt — 205 mi
lioane de locuitori.

SITUAȚIA 
LA FRONTIERA 
DINTRE R.D.P. A 
YEMENULUI Șl

R.A. YEMEN

Un avion a dispărut 
deasupra Alaskăi

• ȚARA MUZEU
Există în lume muzee de renu

me : Louvre, Tate Gallery, Ermi
taj, Metropolitan, Prado, dar 
dintre cele 15 muzee mai mari 
care există în Grecia, nici unul 
nu se ridică la faima celor men
ționate. De aceea, se preconizează 
construirea unui muzeu uriaș ca
re să adune sub același acoperiș 
mărturii elocvente ale vestigiilor 
unei civilizații, care a lăsat mo
numente impresionante din epoci 
succesive cunoscute sub numele 
de miceniână, clasic ateniană, 
elenistică, greco-romană, bizantină 
într-o țară care s-ar putea numi 
Pe ‘ “drept cuvint „țară-muzeu".

SHAKESPEARE A FOST 
FLAMAND ?

Shakespeareologul olandez Berg- 
sneider susține că un negustor bo
gat din Antwerp, David Haecx, 
s-a refugiat în 1563 la Stratford-on 
— Avon unde a intîlnit-o pe 
Mary Arden — Shakespeare de la 
care a avut un băiat botezat Wil
liam John Shakespeare. Pentru 
un motiv necunoscut, fiul nelegi
tim al lui Haecx și-a părăsit mai 
tirziu familia din Antwerp, ple- 
cînd spre Anglia unde, cu ajutorul 
a doi nobili, Leicester și Sidney,

Fenomenele inflaționiste din Anglia au sugerat caricaturistului 
de la „MORNING STAR" o reflecție asupra consecințelor creș
terii costului vieții :
- „Conservatorii ne dau doar posibilitatea să alegem intre 

creșterea prețurilor la alimente și creșterea chiriilor..."

CRESC
IMPOZITELE
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ADEN 
cuvint oficial 
a declarat că 
yemenite au ocupați 
localitățile Djabal 
Djabal Hamam și 
Kamrane, situate în regiu
nea Karech, de la frontiera din
tre R.D.P. a Yemenului și R.A. 
Yemen — transmite agenția 
France Presse. El a menționat, 
de asemenea, că trupele nord- 
yemenite au bombardat mai 
multe poziții sud-yemenite de la 
Karech și Moukeiras.

Un purtător 
de la 
forțele nord- 

miercuri, 
Foujla, 
Djabal 
regiu-

de 
Aden

• UN AVION DE TURISM 
DE tip „Cessna-4, la bordul că
ruia se afla Hale Boggs, lide
rul majoritâ(ii democrate din 
Camera Reprezentanților a 
Statelor Unite, împreună cu al
te trei persoane, a fost dat dis
părut într-o regiune situată pe 
coasta Alaskăi. Se pare că un 
accident a survenit în urma re
ducerii vizibilității, practic ia 
zero, in apropierea unui lanț 
muntos cu altitudinea de 2 000 
metri.

Atacuri ale partizanilor 
tailandezi

SANAA — Un purtător de 
cuvint militar de la Sanaa — 
reluat de agenția France Presse 
— a afirmat, miercuri, că for
țele sud-yemenite au bombar
dat diferite localități din R. A, 
Yemen. „Artileria și blindatele 
sud-yemenite, a declarat purtă
torul de cuvint, au bombardat 
în special localitățile Haid Al 
Sama și Haid Aii, din regiunea 
Al Baida, la 220 kilometri sud- 
est de Sanaa, și localitățile 
Maoiya, Charija și Rahida, si
tuate la 50 kilometri sud-est de 
Taez“.

• UNTTATI de partizani tai- 
landezi au lansat, zilele trecu
te, atacuri asupra unor poziții 
ale forțelor guvernului de la 
Bangkok aflate în districtele 
Ban Din și Khao Wong, din 
nord-estul Tailandei — infor
mează agenția France Presse.

Defecte ascunse...

• CONDUCEREA CONCER
NULUI „Chrysler" a anunțat 
că 10 la sută din automobilele 
„Plymouth" și „Dodge" model 
1973 au defecte ascunse la sis
temul de direcție. Cumpărătorii 
mașinilor respective au fost ru
gați să le'restituie pentru înlă
turarea defectelor.

Astronautul american Thomas Stafford a fost, la 17 octom
brie, oaspetele „orășelului stelar", unde sint găzduiți și antre
nați cosmonauții sovietici, relatează agenția TASS. Astronautul 
Stafford se află în Uniunea Sovietică ca expert la consfătuirea 
specialiștilor sovietici și americani, cărora li s-a încredințat 
sarcina de a studia probleme tehnice concrete legate de reali
zarea experienței comune a navelor cosmice „Soiuz" și ,,Apollo".
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