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Președintele Consiliului•>

Nicolae Ceausescu, a primit
pe Abdus Samad Azad, ministrul

afacerilor externe al
Republicii Populare Bangladesh

Joi, 9 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit pe Abdus Samad Azad. mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Bangladesh.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Mircea Malița, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Au luat parte, de asemenea, 
Rahman Sobhan, membru al Co
misiei de planificare, și Rezaul 
Karim,, director general în Mi
nisterul Afacerilor Externe, care 
îl însoțesc pe oaspete în vizita 
sa oficială în țara noastră.

Cu acest prilej, ministrul a- 
fșcerilor externe al Republicii 
Bangladesh a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu. preșe
dintele Consiliului de Stat, un 
mesaj din partea premierului 
Mujibur Rahman, împreună cu 
salutul său cordial, de priete
nie, și urări de prosperitate po
porului român, în care se expri
mă dorința de a dezvolta pe mai 
departe relațiile cu țara noastră.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat premierului

Mujibur Rahman cele na: 
urări, subliniind că Republica 
Socialistă România, poporul ro
mân nutresc sentimente ce .r - 
etenie față de Bangladesh si 
poporul său, ii doresc succese 
în dezvoltarea economică, con
solidarea independenței, crește
rea bunăstării țării.

în cursul convorbirii oaspetele 
a exprimat recunoștință pentru 
faptul că Republica Socialistă 
România a recunoscut Republi
ca Populară Bangladesh, după 
proclamarea independenței, pen
tru interesul manifestat dezvol
tării relațiilor politice și econo
mice cu țara sa.

împărtășind preocupările ac
tuale ale Republici". Populare 
Bangladesh privind re.zr.su_ - 
ția țării, realizarea unor mu
tații progresiste politice, econo
mice și sociale, in vederea cre
ării unui fundament pentru o 
structură socialistă a tarif, oas
petele a relevat că toate aces
tea oferă multiple domenii pen
tru o largă colaborare ca RunL- 
nia socialistă.

La rindul său, 
Nicolae Ceausescu a 
Republica Socialistă 
urmărește cu interes . 
rile poporului din Bangladesh 
pehtru dezvoltarea îndependen-

:cvară«*-l  
releva: câ 

România 
preocupă-

ATHANASE JOJA

Comitetul Central al Partidu
lui vComunist Rnw-A-, Coasiliul 
de Stei si Marea Adunare Na
ționala ale Republicii Socialist*  
Rxn&nia anunță cu profunda

durere Încetarea din viață a a- 
cacemk «anului Athanase Joja, 
eminent osn de știință, vechi 
milîiant al mișcării mjneito- 
reșU din țara noastră, care a

desfășurat o îndelungată șl bo
gată activitate științifică, ob- 
steascâ și de stat, pusă în sluj
ba cauzei socialismului și păcii.
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Continuă, cu însuflețire, cam
pania de recoltare a porum
bului, de pe ultimele supra

fețe.

donzța de a 
r el ații trarrxr 
posibilități o

CAMPANIA AGRICOLA
PERMANENT IN

ATENȚIA UTECIȘTILOR
CONSTANȚA
In această toamnă țt în 

însetata Dobroge, pămintul 
a fost suprasaturat de apa 
ploilor ce păreau fără sfîr- 
șit. Munca a trebuit să se 
desfășoare în ~ 
trege. Pentru 
întîrzieriior la 
canizatorii au . 
ua de lucru pini în noap
te. Eforturile susținute s-au 
materializat in însămînța-

condiții ri- 
recuperarea 

semănat me- 
prelungit zi-

ÎNSĂMÎXTAREA Sl'PU.VL\TARĂ

J 26 000 HECTARE CC GREC

r.ase Joja s-a alătu- 
tncit >reștt Mem- 
Ji Comunist din 
lepiines’e cu ab- 

de răspundere 
mișcării antifas-

ciste din România, In condu
cea Blocului Democratic, con- 

•. iouind la unirea forțelor de
mocratice. Activitatea sa politi

ci i-a atras represiunile regi- 
muiui burghezo-moșieresc, în 

uda 194U—1944 fiind deți
nut in închisori și lagăre de 
concentrare.

Intre anii 1955—1969 a fost
membru al C.C. al P.C.R.

După eliberare, deținînd înal
te funcții pe linie de stat — vi
cepreședinte al Consiliului de 
l.Lr.i-tri. ministru al culturii și 
i-.vâțămîntului. iar între anii 

—1963. președinte al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia — Athanase Joja a adus o 
contribuție de seamă Ia apli- 
area in viață a politicii parti

dului de dezvoltare economică 
-. social-culturalâ a țării. A fost 
r. s deputat al Marii Adunări 
Vaționale in mai multe legisla
turi. A fost membru fondator și 
primul președinte al Asociației 
..România".

(Continuare în pag. a IlI-a)
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UN INGINER DESCOPERĂ

politic - ideologic 
organizat de U. T. C.
în zilele următoare, prin in

termediul „Scînteii tineretu
lui", secția propagandă și 
cultură a C.C. al U.T.C. vă 
pune la dispoziție noi con
sultații pentru temele din ca
drul ciclurilor.
• PARTIDUL Șl TI

NERETUL U.T.C. 
— ORGANIZA
ȚIA NOASTRĂ 
REVOLUȚIONARĂ

• TRADIȚII REVO
LUȚIONARE ALE 
CLASEI 
TOARE 
P.C.R.

• TINERETUL SI SO
CIETATEA ROMÂ
NEASCĂ CON
TEMPORANĂ

• SOCIETATEA SO
CIALISTĂ MULTI
LATERAL
VOLTATĂ, CON
STRUIREA COMU
NISMULUI IN RO
MANIA
LUL TINEREI GE
NERAȚII

rea i-.cd de siptimlna tre
cută a întregit suprafețe 
planificate de !i9toO hec
tare. Pentru ci timpul era 
favorabil P «m di» alte 
județe se anunțau fatfni- 
eri foarte mari, agriculto
rii consfințeai și-au luat un 
angajament de emite — 
însâmintarea suplimentară 
a 26 000 hectare Iar prin
cipalii 'înfăptuitori stat me
canizatorii. Am «rut prile
jul să-i vedem la lucru in 
finișul grăbit spre împlini
rea acestui angajament. La 
cooperativa agricoli din 
Sinoe. de pildă, am stat de 
vorbă cu mecanizatorii Tu- 
fan Nicolae, Dobrică Mar- 
tag, Savu Borcan, Stere 
Dafina, și cu inginerii Ion 
Dăscălina și Petre Nicolae. 
„Mai ne trebuie două zile 
de-ale noastre, ji terminăm 
toate cele 2 000 hectare pe 
care le-am avut de semâ-

nat eu gms. — 
lan DăsctlrU. 
de-ale noastre 
ele încep ocări 
nlor și se fc»cA
miezul soppx. Daed 
neati ea o sipetmln 
urmi ne pdsect-, pe dn 
după miezul uopta*.

Același program ss 
impar P mecanizatorii care 
deservesc eooperutsreie a- 
g-îcole din Tăria. 23 Au- 
gust. peste tot. oriunde am 
fi mers. Am putut consem
na aceeași dăruire. ace
leași eforturi și initia
tive ale tinerilor meca
nizatori, toate con vergină 
spre un țel corni»: ono
rarea la timp a angajamen
tului asumat, de a spori 
viitoarele lanuri de griu cu 
încă 26 000 hectare.

SĂ DISCUTĂM • TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI RESPONSABILITĂȚII
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IDEA

într-un expres internațional 
călătoreau noaptea spre Bucu
rești trei dintre eroii povestirii 
noastre, trei turiști. Primii doi 
A si B — să-i numim așa ; nu 
vrem să jignim pe turiștii ade- 
vârați care au aceeași naționali
tate cu cei doi — urzeau un 
plan de jaf împotriva celui de
al treilea, căruia îi vom spune 
de acum înainte păgubașul. El, 
păgubașul, care avea asupra sa 
aur, dolari și lire sterline — 
călătorea de plăcere sau 
nevoie ; n-are prea mare im
portanță pentru cele ce au ur
mat. A și B cărora le lipsea 
aurul și bancnotele dar nu și 
spiritul' de observație și ima
ginație — ei mai fuseseră în

de

România — îl convinseseră pe 
păgubaș să-și schimbe ruta că
lătoriei ’ și să vină împreună 
în pitoreasca și ospitaliera țară 
de la poalele Carpaților. „Bucu- 
reștiul este un oraș primitor, 
cu hoteluri moderne, cu parcuri 
multe, cu muzee, cu fete fru
moase". Ce anume l-a tentat 
mai mult pe păgubaș se va ve
dea în cele ce vor urma. Pentru 
pianul lor cei doi străini aveau 
nevoie de complici și scontau 
că-i pot recruta în București. 
Ceea ce s-a și întîmplat.

Să-i lăsăm citeva minute pe 
toți trei în expresul care-i poar
tă spre Capitala noastră și să-i 
prezentăm pe ceilalți eroi, au
tohtonii. Nistor Adrian, zis Adi,

zis George, zis Georgio, zis Ni
no... Poreclele-i numeroase s-au 
născut prin baruri unde cîte 
o dată, rupînd-o puțin italiene
ște, se afișa ca străin, 22 de ani, 
fără ocupație. De fapt absolvise 
o școală profesională, lucrase 
puțină vreme la „Electroapara- 
taj“. „Dar să te scoli în fiecare 
dimineață la 5, să primești or
dine. să răspunzi de cutare lu
crare..." s-au dovedit a fi amă
nunte neinteresante, neatrăgă
toare. Ba chiar „plicticoase" 
pentru firea lui boemă. Din ce

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

sau

„Vreau să-1 întreb pe tova
rășul Constantin Cojocaru dacă 
darea de seamă a fost întoc
mită în colectiv, cu participa
rea membrilor biroului, 
numai de către el" ?

Cu această întrebare, a ute- 
cistului Nicolae Marcu, s-au 
deschis dezbaterile pe margi
nea activității organizației 
U.T.C. a schimbului C-Asam- 
blări, de la Uzinele „Danubia
na" din Capitală. Răspunsul, 
previzibil de altfel pentru ori
care dintre cei prezenți. care 
ascultaseră darea de seamă.

■ confirmat faptul că. neglijînd 
importanța muncii colective, și 
de această dată, ca și în alte 
rînduri, secretarul a lucrat sin-

a

gur, plătind inerentul tribut 
unui asemenea stil de muncă. 
O notă pregnantă de lucru fă
cut în grabă, nesistematic — 
aceasta a fost impresia lăsată 
de darea de seamă. Se trecu
se cu ușurință peste probleme 
de o deosebită importanță, cum 
ar fi cea a deșeurilor și cea a 
rebuturilor — ce se mai înre
gistrează încă în secție, cum ar 
fi problema activizării fiecărui 
utecist la realizarea sarcinilor 
productive și de organizație și, 
în ansamblu. se trecuse cu 
ușurință peste însăși analiza

MARIAN GRIGORE

(Continuare in pag. a lll-a)

Inginerul Anton Dragomi- 
rescu este un tinăr abia tre
cut de 30 de ani. un om so
bru și foarte modest, chiar 
dacă ideile lui tehnice, de
venite inovații, valorează 
peste 3.5 milioane de lei.

Din 1963, cînd a absolvit 
Facultatea de mecanică 
Brașov, 
forjă 
gust" 
de la 
derat 
leagă 
mic deosebit, că doar a mun
cit cu pasiune în tot acest 
timp. A fost pe rînd mais
tru de schimb, tehnolog, șef 
de atelier, iar acum lucrea
ză în cadrul aceleiași . secții 
la serviciul metalurg șef. 
Astfel a ajuns să cunoască 
foarte bine greutățile, punc
tele determinante de pe flu
xul tehnologic în funcție de 
care se stabilizează produc
ția la un anumit nivel. S-a 
străduit să aducă mereu îm-

din 
este aici, la secția 

de la Uzinele ,,23 Au- 
din Capitală. Ne roagă, 
început, să scriem mo- 
despre el. să se înțe- 
bine că n-a făcut ni-

bunătățiri tehnologice. Așa a 
descoperit cu cițiva ani in 
urmă, tînărul inginer Anton 
Dragomirescu, secretul mili
oanelor. Acum este autorul 
principal al mai multor ino
vații valoroase și coautorul 
altora la fel de importante.

în august anul trecut a 
propus modificarea tehnolo
giei de forjare a oțelurilor 
rapide în bare, în scopul îm
bunătățirii coeficientului de 
utilizare a metalului. Inova
ția a fost acceptată și apli
cată imediat. Rezultatele ob
ținute in primul an ? Peste 
2,5 milioane lei economii re
zultate din creșterea cu 9.4 
la sută a coeficientului de 
utilizare a lingourilor. în 
plus, inovația a determina*  
scăderea rebuturilor cu 40 
la sută și a făcut posibilă

Pe plan mondial se manifestă cu putere trecerea aproape 
continuă a unei părți a populației active din agricultură 
spre industrie, ca și spre celelalte, ocupații neagricole. Și 
România, din 1950, cînd trei sferturi din populația activă a 
țării era ocupată în agricultură, și pină astăzi, un asemenea 
proces de dezagrarizare a făcut ca numărul celor ocupați 
în această ramură de bază a economiei să scadă la ceva 
mai puțin de jumătate din totalul populației active. Se esti
mează, de către specialiști, că în 1990 cel mult 10-15 la 
sută din populația activă a țării va mai lucra în agricultură. 
Aceasta va însemna, se înțelege de la sine, trecerea a mai 
multe milioane de persoane din agricultură spre alte ra
muri. Desigur, acest proces rezultă din schimbările structu
rale ale economiei și reflectă creșterea rapidă a producti
vității muncii în toată economia și, în primul rînd, în agri
cultură : cu tot mai puține brațe de muncă se obțin canti
tăți apreciabil mai mari de produse agro-alimentare. Ca 
atare, el nu are de ce să’ ne îngrijoreze.

Există însă o latură care merită să ne rețină întreaga 
atenție : dezagrarizarea populației satelor noastre se face 
îndeosebi pe seama populației tinere. Lucrul acesta, în li
niile sale generale, e firesc... Dar, dacă depășește anumite 
limite, el poate duce la rezultate neașteptate și nedorite, 
imbătrînirea bruscă a populației agricole este primul efect : 
plecînd tinerii, media de vîrstă a celor rămași în muncile 
agricole crește. Or, prin puterea de muncă a celor vîrstnici, 
prin media lor de pregătire, se ajunge ca productivitatea 
muncii in agricultură să nu mai crească sau să crească 
foarte încet. Mecanizarea muncilor agricole cere o forță de 
muncă superior pregătită, calificare tehnică, mecanică.. Cu 
alte cuvinte, solicită noi și noi grupuri de tineri agricultori 
dar de un gen nou : trecuți prin școli de cultură generală 
și profesională.

Fenomenul destul de general observat este acela că a- 
tracția satului scade pe măsura calificării tinărului. S-a 
format, cu timpui, ideea că dacă cineva ,,a învățat carte"

ț’Confimwtre în pag. a 111-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ
PERMANENT ÎN

ATENTIA UTECISTILOR2
BIHOR Inițiativele CLUJ

Sl-AU PROPUS, AU KONOMbiE
________ . \ ' ’__________ < -

Energie din deșeuri

tinerilor prezente pretutindeni
Beneficiind de timpul priel- 

nle. tinerii de pe cuprinsul ju
dețului Bihor șl-au sporit efor
turile, impulsiontnd grăbirea 
ritmului campaniei agricole. La 
Stanicolaul Român, de pildă, 
bilanțul muncii tinerilor, desfă
șurată alături de cooperatori 
ți de mecanizatori, este bogat, 
„în afară de cele 7 hectare de 
legume culese cei peste 432 u- 
teciști existenți în comună — 
cooperatori în marea majorita
te — au recoltat sfecla de za
hăr ți furajeră de pe 185 hec
tare, legumele de pe 33 hecta
re iar porumbul de pe mai bine 
de 300 de hectare. Acum, toa
te mijloacele de care dispunem 
sînt mobilizate la transportul 
recoltei din cîmp la magazii — 
ne-a spus loan Porumb, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C.

Văzînd greutățile la încărca
tul ți mai ales la descărcatul 
produselor în baza de recepție, 
organizația U.T.C. a luat o ini
țiativă lăudabilă organizînd o 
echipă de încărcări-descărcări 
formată din 15 uteciști, care a 
reușit în numai trei zile să 
predea în bază 350 tone po
rumb. între ei se remarcă 
Gheorghe Luncanu, Alexandru 
Gherdan, loan Blaga, Teodor 
Caciora, Dumitru Maghiar care, 
ca și ceilalți tovarăși de mun
că sînt hotărîți să susțină a- 
ceastă acțiune pînă la termina
rea transportului produselor 
din cîmp.

In tarla am întîlnit peste 200 
cooperatori la recoltatul porum
bului. Dumitru Mițuș, loan Sin- 
cai, loan Jiu, Crăciun Miheș 
sînt cîțiva doar dintre tinerii 
cooperatori care au reușit în 
două zile să strîngă porumbul 
de pe întreaga suprafață lucra
tă în acord global. Cooperativa 
agricolă a reușit astfel să pre
dea la fondul statului în între
gime cantitățile de porumb con
tractate precum și 70 la sută 
din cele de sfeclă. Concomitent,

Ora de audientă a
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CARE E LOCUL POTRIVIT
PENTRU 0 TiRLĂ ?

Zilele trecute, am primit la 
redacție o scrisoare din Cle- 
jani, județul Ilfov. în care ni 
se relata faptul că in centrul 
comunei, între Școala genera
lă de I—IV ani, dispensarul 
uman, căminul cultural, scena 
de vară a acestuia, magazinul 
alimentar și Însăși primăria 
exista o tîrlă complet neîngriji
tă, aparținînd locuitorului Albu 
Năstase. Acesta era semnalul 
eare ne-a adus în comuna cu 
pricina. Discutăm situația la 
consiliul popular, în prezența 
medicului primar Cecilia Roș
ea. Notăm, mai tatii, citeva 
considerații cu privire la fap
tul în sine : „...lucrurile nu 
stau chiar așa... nu era cazul 
să fie sesizat ziarul... s-au luat 
măsuri... în nici un caz tîrla 
nu are cum deranja școa
la... nu-i nici pentru sănătate 
un pericol... gardul a fost îm
prejmuit. se va face o plat
formă... etc., etc.". Să înțelegem 
deci, că am ajuns tirziu, mai 
ales că nu de mult, pe aceeași 
problemă, a mai fost instituită 
o anchetă ? Aveam să ne con
vingem, la concret, că lucru
rile nu stăteau, intr-adevăr, a- 
șa, ci mai rău. Peste drum de 
dispensar, acolo unde vin oa
menii să-și îngrijească sănăta
tea. în spatele unui gard con
fecționat din plasă de sîrmă, 
paște nestingherită o oaie. A- 
flăm de la primar că „este 
bolnavă" și că va fi tăiată. In 
curte intram cu mare greutate 
din pricina noroiului. Peste 
tot mizerie. Unde-or fi dispă- 

’rut măsurile despre care ni s-a 
vorbit cu lux de amănunte ? 
„Stringător", stăpinul tiflei a 
așezat bălegarul straturi, stra
turi, formînd o piramidă im
presionantă cu perspective, 
care emană mirosuri pestilen
țiale. Peste gard, dacă îl pu
tem numi așa, se află școala 
și curtea în care copiii ar tre
bui să execute programul de 
gimnastică, să folosească timpul 
recreațiilor. Din pricina miro
sului, a insectelor, geamuri
le claselor nu se deschid 
niciodată. Vecinul are o me
todă personală de a-și face 
„curat" in gospodărie : arun
că resturile furajere peste 
gard, ta curtea școlii. Și neca
zurile nu se opresc aici. Direc
torul școlii, tovarășul Lucian 
Dănescu, ne relata că adesea 
orele sînt Întrerupte din cauza 
zgomotului pe care-1 fac oile. 
Ca să ajungi la scena de vară 
ești nevoit să treci tot prin fa
ța oilor, ele beneficiind — du
pă cum se vede — de locul de 
frunte al comunei. Ni s-a pă
rut firească indignarea direc
torului, pentru că realmente 
tîrla reprezintă un pericol 
pentru sănătatea copiilor. iar 
pe de altă parte prejudiciază 
procesul instructiv-educativ. 
Să mai amintim oare pericolul 
pe care îl prezintă ea pentru 
magazinul alimentar, pentru 
dispensar ? Ni se pare de pri
sos. Și totuși situația este în 

în cîmp, tractoarele efectuau 
numai arături de toamnă. „La 
20 octombrie am încheiat semă
natul griului pe cele 400 de 
hectare planificate, precum și 
a celor 60 de hectare cu grîu 
și orz, suprafață cu care 
ne-am angajat să suplimen
tăm semănăturile de toamnă 
planificate — ne relata teh
nicianul loan Codila. Aceas
ta s-a putut realiza și ca urma
re a inițiativei tinerilor de a 
lucra ziua la cules, noaptea la 
tăiatul cocenilor, asigurîndu-se 
astfel front de lucru tractoare
lor. Organizarea cursurilor de 
scurtă durată pentru calificarea 
cooperatorilor în meseria de 
mecanizator a dat posibilitatea 
ca în timpul campaniei de în- 
sămînțări, cu cei pregătiți să se 
asigure schimbul doi. Petre 
Sim, Gheorghe Butca, loan Co
dila sînt doar cîțiva pregătiți 
la aceste cursuri care prin a- 
portul lor au urgentat lucrări
le de semănat".

OVIDIU MARIAN

HUNEDOARA
De la Grupul 

școlar minier Lu- 
peni, 450 de elevi 
au participat la ac
țiunea de recoltare 
a cartofilor de pe 
o suprafață de 35 
hectare, de sortare 
și transportare a 
cantităților rezulta
te. între organiza
țiile U.T.C. s-a ini
țiat un concurs 
privind calitatea si 
cantitatea lucrări
lor executate. La 
sfîrsitul acestuia au 
fost evidențiați e- 

Tevii Tănăsoiu Du
mitru,. Canei ulea 
Pavel, Hore Dumi
tru, Pintea loan, 
Agapi Adrian, Daș- 
ma Eugenia, Ta- 
masi Iuîiana și Pu
ia Adrian. La în
cheierea lucrării 
de la Hațeg Ia Lu- 
peni uteciștii au 
parcurs distanța 
intonînd cîntece 
patriotice. Condu
cerea LAS. Sir.tă-

continuare tolerată de oficiali
tățile comunei. Atitudinea mîi- 
nilor încrucișate, a ridicării 
din umeri, a intențiilor rămase 
în stadiul de intenții, nu poate 
avea alt rezultat decât cel pe 
care l-am văzut și noi. Pinâ 
acum insă, la nivelul comunei 
nu s-au găsit căile de soluțio
nare a acestei probleme, de a- 
ceea așteptăm ca forurile de 
resort să ia măsurile de cuvi
ință.

„AM SAU NU DREPTATE, 
EU SESIZEZ11

Orice om care se adresează 
ziarului trebuie să facă acest 
lucru pornind de la convinge
rea că este o datorie cetățe
nească să pună umărul la în
dreptarea unei situații, la înlă
turarea unor nedreptăți. Exis
tă, din păcate, și cazuri în care 
din motive personale, unii oa
meni, puțini ce-i drept, se 
erijează în victime, împroașcă 
cu noroi în dreapta și-n stin
gă. cerînd să Ii se facă drep
tate. Avem în față două scri
sori. Tntr-una, Macovei Zaha- 
ria din Rădăuți, ne relatează 
modul în eare el și fiul său 
au fost bătuți de către Sma- 
randa Sevastian, locatar al că
minului nefamiliștilor de la 
Fabrica de mobilă. într-ade- 
văr, faptele expuse erau foar
te grave iar legea, în astfel de 
situații, este necruțătoare. 
Ne-am adresat în acest caz 
Inspectoratului județean al mi
liției Suceava. Și iată ce a- »' 
fiăm : pus pe arțag. într-o sea- I 
ră. în jurul orei 21. Macovei 
Zaharia l-a apostrofat și lovit I 
pe Smaranda. Pentru aceste | 
fapte — se spune în răspun
sul primit — Smaranda Sevas- I 
tian s-a adresat comisiei de I 
judecată, ambii fiind salariații 1 
aceleiași întreprinderi. Prin ■ 
hotărîrea nr. 9. în urma jude- I 
cății care a avut loc. Macovei I 
Zaharia a fost amendat con
travențional cu 300 de lei și 200 I 
lei despăgubiri civile. Din ve- | 
rificări s-a mai stabilit că nu
mitul Zaharia Macovei este un i 
element foarte agresiv, a avut I 
conflicte cu majoritatea mun- ■ 
citorilor care locuiesc în că- . 
min. în acest an a avut peste I 
15 conflicte și a depus la con- | 
ducerea fabricii 9 rapoarte 
despre unii muncitori, s-esi- I 
zări neconfirmate. Pentru ati- I 
tudinea sa. a fost schimbat • 
din funcția de administrator . 
al căminului". j

Legea este lege pentru toți. • 
De aceea au fost luate măsuri 
care să asigure un climat ci- I 
vilizat de conviețuire în cadrul | 
căminului.

O a doua scrisoare ne-a fost I 
trimisă de Constantin Dumi- | 
trescu din Alba Iulia. Un caz 
ieșit din comun, care arată ce ■ 
consecințe poate avea asupra I 
psihicului unui om dorința de ’ 
a face rău cu orice preț. Iată 
despre ce este vorba. Datorită I 
unor neînțelegeri între vecini, | 
familia Gavrilă și Sabina Puiu 
desfășoară o susținută campa- l

Se recoltează 
ultimele suprafețe 

cu porumb
Ea I. A. S. Gherla au mun

cit la recoltatul porumbu
lui 300 de elevi ai Liceului 
„Petru Maior" din Gherla. 230 
de elevi de la Școala generală 
nr. 1 și 450 de elevi ai grupu
lui școlar cooperatist.

La Centrul de legume șl fruc
te Baciu ei au ajutat la sorta
tul și însilozatul cartofilor, sfe
clei și verzei. Am notat prezen
ța a 300 de elevi de la liceul 
economic și 200 de la grupul 
școlar de construcții, care în 
total au prestat peste 2 000 ore 
muncă patriotică. Tovarășul 
Ion Țăranu, șeful depozitelor, 
ne spune că elevii au muncit 
bine, sortînd manual 60 000 kg 
cartofi și 10 000 kg varză. Ele
vii Liceului nr. 12 din Cluj au 
însilozat 8 000 kg sfeclă și au 
sortat 12 000 kg cartofi.

L CXMPEAN

450 de elevr 
au recoltat cartofi 

de pe 35 de hectare
măria — Orlea * * 
adus calde mulțu
miri elevilor din 
Valea Jiului care 
au ajutat foarte 
mult la încheierea 
recoltărilor

joc simplu, și nu e de mirare 
că prin simplitate ajunge în ri
tual : „Spune-mi că sînt Re
gina Ploilor / și-ți voi împodobi 
fruntea / cu degetele mele ; / 
spune-mi că sînt Copila Albu
lui / și-ți voi vopsi păcatele 
prea multe pentru duminecă ; / 
spune-mi că sint Zâna Păduri
lor /z și-ți. voi dărui toți brazii 
mei ; / spune-mi că sînt Prin
țesa Izvoarelor / și păstrăvii 
mei / vor fi ai tăi ; / spune-mi 
că slut Zeița Florilor / și-ți voi 
dărui cele mai frumoase sicla- 
me ; / spune-mi că sint A TA.„ 
/ și voi fi a ta 1“

Se observă mai ales că aceas
tă poezie este primejduită de 
o logică forțată, logica discursi
vității aglomerante. Cauza o 
constituie deocamdată universul 
de lucruri prea restrîns ; fami
lia. cîteva personaje feerice de 
basm, florile, femeile, bărbații, 
copacii, natura pluvioasă sau 
surîzătoare. Și toate acestea 
de o concretețe abia disimulată, 
concretețe care ține prea vizi
bile conturele obiectelor pentru 
ca ele să poată comunica mai 

| liber. Temperamentul, credem 
impetuos, al Aneimaria Pop se 

■ luptă deocamdată eu candoarea,
• pentru a infringe o vârstă. Pen- 
I tru că atunci cînd forța ima- 
| ginii are cuvintul decisiv, poe

zia găsește de la sine un suflu 
Icare înlătură aproape toate in

deciziile : „în ziua aceea. / au 
răsărit patruzeci de sori / și a 

Ifost secetă. / patruzeci de zile 
/ și patruzeci de nopți... / dra- 

Igostea noastră a secat apele pă- 
mîntului, clinii au băut toț vi
nul / și puii de lup au supt 

I laptele din picioare... t mă dor
ochii de atita lumină / și oa
sele-mi înmuiate / se scurg prin 

I crăpăturile lespezilor ; / biseri
cile au ars de atita eăldură. / 

Iarca lui Noe s-a înecat în de
șertul de scrum. I gura mi-e 
plină de liniște t și dinții îmi 

Irid în cimitire, l Vîntul flăcă
rilor îmi roade părul t și e se
cetă în aer. / e secetă... / tre- 

Ibuie să stăm zid lingă fiii noș
tri. r cu ulcioarele goale. / cu 
degetele arse...

DINU FLAMAND

CAROL 
GHEORGHIU 

activist 
al Comitetului 

județean 
Hunedoara 
al U.T.C.

n:e de intimidare și înjuri ere 
a elevei Adriana Marc, din a- 
nul II al Liceului industrial de 
construcții. eare locuiește și 
este susținută de soți: Dumi
trescu. De la amenințări, soții 
Puiu au trecut la insulte, bă
taie și în cele din urmă la re- 
clamații calomnioase adresate 
către conducerea liceului, co
mitetul municipal de partid. 
De un an și jumătate Adriana 
trăiește acest coșmar. „Ea a 
găsit puterea să fie una din 
elevele bune ale clasei, disci
plinată. respectuoasă. model 
de comportare in școală, socie
tate și familie, fruntașă în ac
țiunile care se întreprind". A- 
ceasta este caracterizarea ce 
ne-a fost făcută de Comitetul 
județean Alba al U.T.C. în ur
ma anchetei întreprinse la 
școală, ca răspuns la solicita
rea ziarului. în schimb, despre 
comportările și atitudinile lui 
Gavrilă Puiu. merceolog la Fa
brica „Porțelanul" din Alba 
Iulia, aflăm din același răs
puns : „Din discuțiile purtate 
cu tovarășa Viorica Sandu, se
cretara comitetului de partid, 
reiese că nici în întreprinde
re nu are o comportare cores
punzătoare. I s-a atras atenția 
asupra atitudinii sale față de 
eleva Adriana Marc și pentru 
alte abateri și de către biroul 
comitetului municipal de par
tid, personal de primul secre
tar. Faptul că între cele două 
familii există neînțelegeri, a 
determinat ca familia Puiu să 
se folosească de orice mijloa
ce pentru a compromite aceas
tă elevă". De un an și jumă
tate Adriana trăiește sub ten
siunea acestei familii, țintă a 
atacurilor vehemente, a urii, 
în cele din urmă s-a făcut lu
mină. Pentru acest lucru re
dacția mulțumește Comitetu
lui județean Alba al U.T.C.

LIDIA POPESCU

(Urmare din pag. I)

trăia totuși ? Nu este greu de 
presupus. Apoi Maria Alexiu 
zisă Șaucat Mariana, tot 22 de 
ani, antecedente penale, reîn
cadrată în cîmpul muncii (N-am 
sous „fără ocupație" fiindcă 
despre ea se știa precis că 
frecventează hotelurile în com
pania străinilor. De la ei avea 
ca „amintiri", doi copii). Mai 
este și Elena A o fată care în 
multe privințe semăna cu Ale
xiu, dar în povestirea noastră 
apare numai ca martoră. M. I. 
un domn cu mașină, O. E. un 
„student neterminat", Ileana 
Toma o doamnă ce închi
riază, prin O.N.T., locuința 
sa turiștilor. încă o tînără t 
Stan Ioana, un rol de figurantă 
în această povestire. Fără pro
fesie, dar îl cunoaște pe Nino. 
Și mai stat încă vreo cîțiva, de 
care însă, pentru economie de 
spațiu, ne lipsim, deocamdată. 
Pe toți aceștia f-a adunat la un 
loc excesiva intenție de a cîștiga 
bani fără să muncească conform 
intereselor societății. Nu spu
nem o noutate i există asemenea 
oameni care leapădă cu ușurință 
regulile muncii și onoarei, și 
profitînd de bunăvoința și ne
păsarea unora din jur găsesc 
locuri călduțe pentru un trai 
pe baze ilicite și devin pericu
loși.

STROP CU STROP, SE 

UMPLE REZERVORUL
Se pare că marea majoritate 

a mecanizatorilor de la S M A. 
„23 August", județul Constanța, 
sînt convinși de adevărul că 
fiecare picătură de carburant, 
în fiece piesă orieft de mică ar 
fi, stă o valoare de care trebuie 
să se aibă grijă, să nu se risi
pească fără rost. O analiză a 
consumului de carburanți s: de 
piese de schimb făcută oe ee’e 
10 luni care au trecut, este edi
ficatoare în acest sens. Să re
marcăm de la bun început eă 
toate secțiile se situează sub 
nivelul planificat la consumul 
de motorină De hectar arătura 
normală — SA litri. Astfel, sec
ția Tuzla a realizat 8 A litri, sec
ția Costinești 8.1 litri, iar cea de 
Ia „23 August" doar 7.4 litri. Ne 
vom opri mai meâeaent asupra 
celor două extreme — Tuzla si 
23 August — pentru a vedea 
prin ce se extlică diferența 
dintre ele. Șeful secției de me
canizare eare desei veste coope
rativa agricolă August". Con
stantin Borcan, la întrebarea 
noastră, referitoare Ia modul !n 
care secția a reușit să facă eco

SECRETUL MILIOANELOR
(Urmare din pag. 0 

majorarea producției de oțel 
rapid a uzinei cu 100 tone pe 
an. Numai în primele 9 luni 
ale acestui an inovația a a- 
dus întreprinderi: beneficii 
suplimentare de 2.2 milioane 
lei.

— Lucrăm în general in 
colectiv, pentru că materiali
zarea unei idei tehnice pre
supune de regulă un volum 
mare de muncă, lucrări de 
proiectare, nu-i chiar atit de 
simplu. La această inovație, 
am muncit timp de o lună și 
jumătate. răminind zilnic 
după orele de program îm
preună cu inginerii Mihai 
Tințăreanu. Ștefan Bujorea- 
nu și Constantin Vitănescu, 
iar partea de desen tehnic a 
fost executată de colega 
noastră. Doina Teodorescu. 
Un institut de proiectări ar 
fi proiectat cuptorul con
ceput de noi, in 800 de ore.

De fapt, la fiecare inova
ție semnată de cineva de la 
serviciul mecanic șef. contri
buie intr-un fel sau altul 
toți membrii acestui colectiv. 
Există aici un climat cu a- 
devărat favorabil muncii co
mune pentru aplicarea in 
practică a ideilor tehnice 
valoroase.

— Fiecare știe la ce lu
crează ceilalți, ne consultăm 
reciproc asupra soluțiilor a- 
doptate, căutăm împreună 
varianta optimă, ne spune 
in.ginerul Mihai Tințăreanu. 
Noi, cei mai tineri, am găsit 
aici un climat foarte favora
bil participării noastre la 
mișcarea de inovații. Meri

Prezentînd personajele, nu 
trebuie să-i uităm însă pe cei 
cîțiva lucrători de miliție din 
sectorul I care au elucidat cu 
mult tact, cazul în speță ; un 
caz deosebit prin aceea că 
după „lovitură" singurul indiciu 
rămas a fost un portret vor
bit.

...Cei trei turiști au ajuns di- 

Hoții eleganți (i)

mtaeața ta București. Plnă la 
ora prlnzului erau și Instalați 
la o gazdă și nu la hotel unde 
după cum am constatat conform 
investigației noastre, existau 
locuri suficiente. După 3 zile de 
agrementare prin București A și 
B au trecut Ia acțiune. La barul 
de la Ambasador au acostat mai 
întîi două tinere. Ați ghicit i pe 
Alexiu Maria și pe Elena A. 
Unul dintre cei doi, A care vor
bește binișor românește le-a spus, 
„Veniți cu noi, ne vont distra 

nomii Ia cheltuieli 'de «oroaoe
50 Iei la mia de Iei venituri) 
ne-a explicat >

— Economiile provin In cea 
mai mare parte de la carbu
ranți. Sub pian ne situăm însă 
și In ceea ce privește celelalte 

le de cheituieli, mai ales 
arapi. Apoi, cifra e mai

urcă «s pentru că veniturile sînt 
'-certoare nivel ui tri olanificat 
Referitor ia carburanți, căile 
ur:r rare am resent să stopăm 
consumurile ne.'ustificate 'sînt 
mai multe. Tr. primul rtnd e 
vorba de o treabă organizatori
că ' ta secție am construit re- 
zmmare de motorină din eare 
«BB—ferea se face direct cu 
frrtpnuL riimmînd astfel găle- 
țtîe, pilngle si toate manevrele 
care se executau înainte si prin 
rare se setirgeau și se pierdeau 
picăturile de motorină. Aparent 
e o treabă măruntă dar foarte 
rf ‘■■rntâ rare taiătară orice

Qe asemenea. toate trac- 
tnareie sa fost dotate cu dema- 
rev pentru ca. atonei ctr.d nu

1 - "-ar ce I'c. moto- 
r—- să fir oprit. Iată și un mie 

tai acestei auaaifere de lu
cru revine deopotrivă tova
rășului tagtaer Barbu Stin
gă. șeful bfi cuiul si tote ă- 
șului inginer sef de pregăti
re a faoneapR. Gaorid 
Crudu, care ne ajusâ toarta 
mult.

Aici, fiecare are in lucru 
sau participă la elaborarea 
unei inovațn. Inginerul An
ton Dragocnmesro este puâ 
in prezent aotorui prmctpal 
a 5 inovați: aplicate împre
ună ele aduc Uanetar _a 
August" economii ta valoare 
de Dește 3A miimase lei a- 
nuai.

Dar am vorbit doar de ino
vațiile aplicate deja. Ingi
nerul Anton Dragomiresca 
se preocupă acum de rezol
varea altor probleme tehni
ce. eare vor aduce uzinei si 
deci economiei naționale alte 
avantaje economice. între 
ele. conceperea unei mașini 
de forjat inele și bandaje și 
reducerea importului unoe 
piese de schimb neutru echi
parea valțuriior de fermare- 
calibrare. ii ocupă marea 
parte a timpului dispoaibiL

Secretul milioanelor des
coperit de tinărul inginer 
Anton Dragomirescu. pasio
nat pinâ la dăruire de teh
nică. mai cuprinde implicit 
unul pe care e> l-a sinteti
zat foarte plastic in citeva 
cuvinte : „Oboseala nu-i. 
după mine, decit o formă a 
lenei. Și nerecunoscindu-mâ 
,niciodată obosit, am consta
tat că pot munci (oar° 
mult". Satisfacțiile date de 
rezultate ii oferă cea mai re
confortantă recreere.

puțin". „Mai e vorbă, venim". 
(„Cum de nu le-o fi rușine unor 
tinere să stea agățate de gitul 
străinilor" — se întreba câte
odată cîte cineva mai de bună 
credință. Iată că nu le este ru
șine ! Este de ajuns să vadă li
cărind tinicheaua de breloc cu 
fason străin și chiar dacă indi
vidul arată că ar putea speria 

un cal, tot le strălucesc ochii.
Judecătoarea care s-a ocupat 

de acest caz la tribunalul Sec
torului I, povestea despre un 
fost turist străin care s-a aciuit 
ta București s-a ocupat cu fal
suri și speculă, a fost arestat și 
condamnat, iar acum se plimbă 
din nou prin oraș la braț cu o 
tînără bucureșteancă, care abia 
așteaptă să-1 ia de bărbat Să 
o spunem pe nume t e la mijloc 
o deformare serioasă a caracte
rului, pierderea bunului simț). 

calcul : cînd executăm trans
portul Ia diverși beneficiari, 
prin oprirea motorului în 
timpul încărcării și descărcării, 
facem o economie medie zilnică 
de 5—8 litri de motorină pe 
tractor. S-a terminat la nat și 
cu deDlasările inutile, cu mersul 
în gol. cu folosirea tractorului 
în alte scopuri decît cele ale 
secției, ale cooperativei pe care 
o deservim.

— Și la consumul de piese 
stați bine, cu o economie de 
peste 45 000 lei. Aici cum ați 
acționat ?

— E o consecință a felului în, 
care mecanizatorii își îngrijesc 
tractoarele. Tocmai voiam să 
spun mai înainte că am consu
mat mai puțină motorină șf 
pentru că motoarele sînt bine 
întreținute, bine reglate. în 
campanie, fiecare dintre noi cei 
cu răspundere în cadrul sec
ției am fost repartizați pe 
lucrări : eu la semănat, me
canicul la pregătit, manipulan- 
tul la arat. Am avut permanent 
ia capătul tarlalei In care se 
Incra o rezervă de piese dmtre 
acelea care se uzează mai 
frecvent. Aceasta pentru reme
dierea operativă a defecțiuni
lor, nentru eventualele pierderi' 
d» timp cu deplasările pînă Ia 
secție și evident pentru econo
misirea de carburanți. Așa s-a 
și încetățenit la noi această 
metodă a bunei îngrijri, a bunei 
gospodăriri. Chiar cei noi ve- 
uiți, cum stat tinerii Dumitru. 
Sindrtlaru sau Ion Gherman, se 
tategreazâ foarte repede în a- 
cest mod de lucru-

Iatâ-ne și la Tuzla, unde ci
frele arată că veniturile supli
mentare înregistrate au fost ob
ținute, spre deosebire de secția 
vecină, cu cheltuieli mai mari 
la mia de lei, că la reparații 
s-au consumat în plus peste 
30 000 lei.

— Risipă nu se face nici Ia 
noi prin manipularea motorinei, 
ne spune șeful secției. Du
mitru Borcan. Noi consu
măm nta: mult — ți car- 
boranți și toese — pen- 
Stb că avem secție mai 
mare t34 tractoare) și nu am 
reușii să-i facem ne toți meca- 
r.izaterii la fei de grijulii. Să 
mă -eter la cei tineri pentru că 
ei sin: majoritatea. Constantin 
T imoi. Constantin lacov, Con- 
stantti Rnache. Aii Orhan, au 
t.-aeware atit de îngrijite tacit 
îți este mai mare dragul să le 
vezi. Dacă ar fi toți ca ei! 
Avem, de asemenea, o oarecare 
fluctuație și, din această cauză 
un număr de tractoare, cele 
care trec de la un mecanizator 
la altul, na se bucură de aten- 
ție si grijă ca celelalte. Cînd 
omul vine cu gind de plecare 
nu-i interesează să strîngă un 
șurub, să recondiționeze sau să 
schimbe dlad trebuie o piesă 
uzată. Să vă dau un exemplu s 
aitem ș-ai un băiat eu școală 
profesională — Mihai Solomon, 
foarte bun meseriaș. I-am dat 
un tractor de care mecanizato
rul dinaintea Iui se piingea tot 
tirrmuL La Solomon nu mai 
există astfel de ghinioane. Dar 
ce folos ? Ne-a spus că după ce 
termină contractul pleacă de la 
noi.

Pentru că la discuția noastră 
participa și Aii Mur.ip, secreta
rul organizație: U.T.C., ne-a in
teresat să aflăm ee a făcut în 
toate aceste probleme organi
zația.

— Este adevărat, nu am dat 
atenția cuvenită urmăririi tu
turor factorilor care conduc la 
risipă. Deși există o întrecere 
între mecanizatori, noi nu 
ne-am interesat cum stau lu
crurile oe-.tr j ca periodic să 
evidențiem fruntașii, să-i aju
tăm pe cei indiscițdinati. O să 
o facem de acum -încolo.

Teoretic deci. secretarul 
U.T.C. știe ee trebuie făcut. 
Practic tasă sfat valabile doar 
promisiunile. Nu cumva aseme
nea angajamente au mai fost 
luate și altă dată ? Pe cînd o 
trăsătură ue unire între vorbe 
și fapte?

O. MILEA

Falsul turist a trecut apoi la 
partea a doua a acțiunii. îi tre
buia un tinăr prezentabil și 
îndrăzneț. L-a găsit tot la harul 
cu pricina i oe Nistor Adrian. 
„Ești ocupat?". ..Nu prea". ,,Am 
o treabă pentru tine" (pe semne 
mai „lucraseră" împreună. Drea 
erau familiari) „lese 3 000 de 
lei". ,,La 3 000 fac orice". „Le 

vezi pe acelea două de colo ? 
(n.a. Alexiu și Elena). Noi ple
căm cu ele la o locuință unde 
mai avem un amic. E aproape. 
Vii în urma noastră să vezi 
unde intrăm și apoi te în
torci la treburile tale. După 
citeva ore, să zicem pe la 22. 
vii șî suni. îți deschid eu și 
te prezinți ofițer de mili
ție. Să fii autoritar. Ceri la 
toți actele : buletinele fetelor și 
pașapoartele noastre, iar pe a- 
micu) nostru care o să dirdîie 
de frică îl percheziționezi. Are

Pe uteeistul Haneș Nico- 
lae și pe comunistul Horea 
loan, maistru la Preparația 
cărbunelui din Petrila, l-a 
preocupat de multă vreme 
găsirea unei soluții pentru 
folosirea deșeurilor lemnoase 
venite din mină împreună eu 
cărbunele.

— Ce-ar fi să le folosim la 
arderea in cuptoarele uscă- 
toriei zise tînărul inginer 
Nicolae Haneș. Ideea tînăru- 
lui inginer s fost împărtășită 
de maistrul Horga loan și cei 
doi specialiști au rezolvat 
practic această problemă 
Astfel, ei au conceput un 
jgheab de secțiune dreptun
ghiulară care face legătura

„Nici un gram de ciment și oțel-beton irosit44
O acțiune menită să ducă la economisirea materialelor șl 

reducerea cheltuielilor de producție, a fost inițiată de co
muniștii din cadrul Trustului de instalații-montaje Iași, care 
acreditează ideea că prin reducerea cheltuielilor de producție 
să se realizeze economii al căror nivel să fie cel puțin egal 
cu fondul de salarii al fiecărei brigăzi. De asemenea, iniția
tiva „Nici un gram de ciment și oțel-beton irosit" — a găsit 
un larg ecou printre lucrătorii de pe șantierele Trustului de 
construcții din Iași.

Prin aplicarea primei inițiative s-au obținut economii la 
cheltuielile generale de producție în valoare de peste 3 mi
lioane lei ; productivitatea, muncii a crescut cu 9,1 la sută, iar 
consumul de metal, a fost redus cu circa 140 tone. Rodul celei 
de-a doua inițiative este, de asemenea, demn de relevat. For
mația’ de lucru, condusă de Niculae Petrov, prima care a apli
cat inițiativa — a realizat, printre altele, o economie de circa 
6 tone ciment și 2 tone de metal. Pe ansamblul trustului, 
cheltuielile de producție au. fost diminuate cu aproape 41 mi
lioane lei față de sarcini.

Intr~un laborator școlar.

Anamaria Pop

din sidnme albe
Ca și Eugen Dorcescu des

pre care am vorbit într-O’ cro
nică anterioară. Anamaria Pop 
are o anumită sensibilitate pre
dispusă pentru poezie. Este un 
moment de început, cînd poe
tului i se par mult mai pe
netrante și ncdevalorizate anu
mite clișee, pentru a le aban
dona. Acestea nu sînt cazuri 
de veleitarișm, căci imagini 
imprevizibile din poezie tră
dează pînă la urmă un ,,crez“. 
Multe din aceste poezii ale, A- 
neimaria au fost tipărite în re
vistele din Nord. sau, unele, 
în suplimentul literar pentru 
elevi al „Scînteii tineretului". 
Candoarea lor sentimentală, a- 
parține așadar în primul rînd 
vîrstei. Poezia are însă o sim
plitate de invidiat, ignorînd 
primejdiile discursivității (care 
se află însă la tot pasul), 
lăsînd ambițiile demonstrati
ve, uitind de fapt să lici
teze prea mult chiar senti
mentul. Această poezie este un 

ceva obiecte de artă, aur, dolari 
și lire. îi îei tot. Apoi îi duci cu 
tine ch o mașină și-1 abandonezi 
pe o stradă Ia marginea Bucu
rești ului. Tot ce confiști ne lași 
nouă, care ne vom urca in altă 
mașină. Noi schimbăm dolarii 
și cînd te întorci ne întîlnim la 
„Intercontinental", iar eu îți 
dau cei 3 000 de lei". „Dar fe- 

dacă încep să țipe, dacă 
vor să vadă legitimația de mili
ție?" „Maria Alexiu cunoaște 
trucul, am prevenit-o și o să 
aibă ea grijă și de cealaltă. To
tul e să fii autoritar".

Nistor Adrian a urmat primele 
instrucțiuni si ș-a întors la bar. 
Aici i-a întîlnit pe domnul cu 
mașina și prietenul acestuia 
„studentul neterminat" t „Aș a- 
vea puțină treabă cu voi : mă 
ajutați să duc un străin de aici 
din centru pînă la marginea o- 
rașului ? Iese ceva la afacerea 
asta și eu mă țin de cuvînt". 
S-au înțeles. La orele 23 Nistor 
Adrian, zis Ni.no, acum un fals 
ofițer de miliție, suna la ușa a- 
partamentului Ilenei Toma unde 
erau găzduiți cei trei turiști 
străini. Domnul A i-a deschis 
ușa și eroul nostru, cu pas vi
guros, a pătruns în încăpere.

— Poliția ! a spus el pe un 
teu răstit.

(Va urma) 

între secțiile uscătorie și se
parație, conducted aceste de
șeuri direct in cuptoare, unde 
flăcările puternice Ie trans
formă in energie termică ne
cesară uscării cărbunelui din 
toba Biittner. In acest fel, 
s-au făcut economii de forță 
de muncă și nu mai sînt ne
cesare nici vagoane pentru e- 
vacuarea deșeurilor din uzt- 
nă. De asemenea, se realizea
ză o economie de 800 tone 
combustibil pe an.
CONSTANTIN BADUTA 

mașinist
Prepara(ia cărbunelui — 

Petrila



r
VINERI 10 NOIEMBRIE 1972„SClNTEIA TINERETULUI" pag, 3------------------

Tovarășul NTCOLAE CEAUȘKSCU, președintele ComtHulul 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis aregmtat*-  
lui Statelor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, urmă
toarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, in numele ~rn- 
Siliului de Stat, al guvernului român și al me : pers na.. - n 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate ți 1 
sonală cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta fu-;.*  
de președinte al Statelor Unite ale Americii.

Reamintindu-mi cu plăcere de convorbirile fructuoase pe 
©are le-am avut, sînt convins că ele vor continua si în - 
in interesul reciproc. Constat cu satisfacție că ir. ultimi: ani 
relațiile dintre țările noastre au cunoscut o de-vthar*  
tinuă și îmi exprim încrederea că ele vor continua să se dez- 
volte ș’i să se intensifice în viitor în interesul pjpoareicr - 
mân și american, al păcii șl înțelegerii internaționale.

Șeful statului si președintele Frontului Unit Național al Care- 
bodgiei, NORODOM SIANUK, a trimis tovarășului N1COLAR 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Repun . So
cialiste România, următoarea telegramă :

Rog Excelența Voastră să accepte expresia proftmta mele 
gratitudini pentru mesajul de felicitare at:t de amical sf peattw 
urările pe care ați binevoit să mi le adresați c - : -: . ' - t- 
de-a 50-a aniversări a zilei mele de naștere

Este o mare fericire și onoare pentru mine is a mă t_: ti 
de prietenia, stima și sprijinul Excelența Voastre ți ale sita
rului popor român.

îmi amintesc cu emoție primirea deosebit de -â r —■»< » -*  
eordială pe care ați binevoit să mi-o rezerva;: 
mele de stat în glorioasa Românie.

Anul viitor voi avea marea plăcere ți cinste de a vă safcrsa 
din nou la București și de a vă prezenta omagiile p—ne fe «c- 
mirație și recunoștință ale poporului khmer. ale Frc-tuju: ' r -. 
Național și guvernului Regal de Uniune Națională <1 iann-U- 
giel.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit o telegramă din 
partea președintelui Guvernu

lui R.S. Cehoslovace L-bcmir 
Strougal, prin care se eaprtad 
condoleanțe In legătură cu ca
tastrofa de la exp-ra-area 
nieră Uricani.

Vizitele ministrului afacerilor «tenie
al Italiei

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
co.vescu, joi la amiază a sosit 
în Capitală, într-o vizită ofi
cială în țara noastră, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Italiene, Giuseppe Medici.

Oaspetele este însoțit de Ro
berto Gaj a, ambasador, secre
tar general al Ministerului Re
facerilor Externe, Mario Mon
dello, ambasador, director ge
neral pentru Cooperarea cultu
rală, științifică și tehnică. Pas
quale Ricciulli, ministru plenipo
tențiar, director general adjunct 
al afacerilor economice. Bruno 
Bottal, ministru plenipotențiar, 
șeful Serviciului de presă, prof. 
Enrico Serra, șeful Serviciului 
de studii și documentare, Fer
raris Luigi Vittorio, consilier, 
șeful Departamentului țări so
cialiste din Direcția generală 
a afacerilor politice, prof. Bari- 
don Silvio, consilierul ministru
lui pentru probleme culturale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost Intîm ci
nați de George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Va- 
sile Gliga, adjunct al ministru
lui, Iacob Ionașcu, ambasadorul 
României în Italia, de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Erau prezenți Antonino Ros
ti vo, ambasadorul Italiei la

★
Ministrul afacerilor extern» *1  

Republicii Rccxâ-
nia, George Macovescu. a ofe
rit joi un dineu în onoarea c_- 
nistrului afacerilor externe ai 
Republicii Italiene, Gtusecoe 
Medic:.

Au luat parte Mihail F. >- 
rescu, ministrui. industriei - 
mice, Bujor Almăsan. m-.-hu ui 
minelor, petrolului și geologiei. 
Angelo Miculescu, a-
gricultuxu. industriei alimenta
re și apelor, Ccnscar.br. Staa- 
ctu, adjunct >1 ministru--: co
merțului exterior. Ion Brad, 
vicepreședinte a! Cticsi- — — 
Culturi: și Educației Socia-zste, 
Iacob Ionașcu, ambasadorul Ro
mâniei în Italia, f-mc-țîouar su
periori din Ministerul .Afaceri
lor Externe.

Au participat Bntarte Ga.a. 
ambasador, secretar generat a! 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. .Antonino Reurivu. imăî i < 
dorul Italiei la Bcumc. refe- 
lalte pers-a-e efioaie see L 
însoțesc pe oaspete Ia visit» ia 
țara noastră, membri ai ent»- 
sadei

In timpul iIiimiIt. taritawat 
Intr-o ilawlaiâ i iii itaM, Gaer- 
ge Macovescu și Giuseppe Me
dici au rostit toasturi

VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AL REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

Joi după-amiazâ. tot arășul 
Ion Pățan, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, itanto- 
trul comerțului exterior, a tri
mit pe Abdus Samad Azad. 
ministrul afacerilor externe ai

/

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Viena, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist din România 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ungureanu, prim adjunct de 
șef de secție la Comitetul 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, care va par
ticipa la cel de al XlV-lea 
Congres al Tineretului So
cialist din Austria.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-O- 
tope.ni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Dan 
Cruceru, prim adjunct de 
șef de secție Ia C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Rețxtolx-.i Pope-are Bangla
desh. rare ne v ur» ta wa > 
invitată*  «aBStiui af*  «-fer 
extern».

îb timpul laareveferR. rere 
s-a deafâscrat iatr-e acre ta >» 
caldă, ui iueeț iți a*  tac a- 
bordase problem» pcnvM fe»- 
voltarea rotațiilor fe rtitb» 
rare și cooperare sirerrei'A « 
tehairo-stiir.țiîKă fee-j<e Repu
blica Socialistă Romania »i Re
publica Populară Ba v-ta-x

★
ta 9 noiembrie, la Xfc’. Te

mi Afacerilor Externe »-*a  
Încheia: convorbi .» ei-: safe 
dintre George Masi
nistrul afacerilor exteeese al 
Republicii Socialiste tataexa. 
și Abdus Samad Azad. tab
uul afacerilor ester—e al Re
publicii Populare l»*<id

în după-amiaza zilei de jc ■_ mi
nistrul afacerilor matt *1  
Republicii Pooulare Rar givtar^ 
și persoanele oficiale care ” 
însoțesc, au vțgitat carterul 
Drumul Taberei Cin 3,.»r«t_ 
Grădina betaaică *>  >*la  Pala
tului Republici: Scctsji*»»  Ro
mânia.

Seara, oaspeții au «s-stat la 
un spectacol folcloric susținu: 
de colectivul A-**tb  — — 
„Rapsodia Română*.

actualitatea
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ATHANASE JOJA
distins cu înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste și cu nu
meroase ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Partidul și poporul nostru îl 
vor păstra In memorie pe A- 
t.-anase Joja ca pe un eminent 
militant pe tărîm politic, un 
:-.f.â:ărat intelectual comunist 
s: reputat savant care și-a !n- 

tr.at toate forțele pentru dez- 
v tarea științei în țara noas
tră. a școlii filozofice româ- 

■h. pentru propășirea econo
mică și socială a patriei, și a 
cărau viață constituie o pildă 
de slujire a cauzei socialismu
lui.

ACADEMIA 
SOCIALISTE

REPUBLICII 
ROMANIA

DE ȘTIINȚEACADEMIA
SOCIALE Șl POLITICE

kr șebtaOfe
e * a j"®.-

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl invatamintului

*
r:ua de 8 noiembrie, în urma 
urse: grele suferințe, a eunos- 
< -tjlui profesor și savant ro
mân Atnanase Joja, vicepreșe- 
mr.te al Academiei Republicii 
Socialiste România.

MINISTERUL
Șl INVATAMINTULUI

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
SOCIALE Șl POLITICE

EDUCAȚIEI

D« le Comisia pontru organizarea funeraliilor
Publicul va avea acces vineri 

între orele 14—17 și sîmbătă 
între orele 9,30—11,30.

Cortegiul funebru va porni 
de la Marea Adunare Naționa
lă, simbâtă la ora 12,30, iar în
humarea va avea loc la Monu
mentul Eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

DISTINCȚII INTERNAȚIONALE
PENTRU ELEVII BUCUREȘTENI

acestei prestigioase competiții 
internaționale a copiilor, eleva 
Anca Ioana Hariton, de la Li- 

< jj’. Tonitza. a fost distinsă cu 
marele premiu literar „Nehru". 
Un nre<n:u a revenit și elevei 
Pe ruța Bejenaru din comuna 
Afumați. județul Ilfov, la 
oor.eu-sul de arte plastice.

în curind. vor fi trimise în 
S.U.A. și Suedia peste 100 de 
lucrări ale micilor plasticieni 
romani.

SENTIMENTUL
RESPONSABILITĂȚII COMUNE

această cauză, câuțlr.d 
ăr ia prim— rir.d In- 

tre^i-: - r::-!_: nrga-
ntatat U.T.C. |b tiaț» tțperi- 

«■ de atri, dezbaterile ce au 
~za: s-î. axit. într-o at- 
msferș destul de fcKinsâ pe 

rurs. asupra carențelor ln- 
tstrate ia activitatea de zi 
m, ru t r erii. de către ve- 
_. btrou U T-C- . Uite impor- 
: ă tc- arășul Constantin

■bcvu ț*-«  luat angajamen- 
a anul acesta să realizeze 

i —an IcL de ar.-, elope, iar 
urTătoc că tovarășul 

Xsccnae Marcu st-a sppri< și el 
ar.îa.aroer.tul de 160 de «nve- 
. pestș pian, la 17» in anul 
viitor, dar pentru a a» denumi 
UWciști. armai de nuvele de 
uaen comtuușli. au este de a- 
juas că facem anvelope*  — au 
saâlir. taL in euvinta» lor Tms 
Mrr Conta lorat «i alti tu 
nert Cu bmărire. eu simțul 
r««pn—»biutilii ți atiisd cura

PE IMSEELE Cm/LUI DE TOAMNA
• 1

i
i
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F.C. ARGEȘ A AVUT 
0 COMPORTARE MERITORIE

fe
c.-.

4a r*

F. C. Argeș, campioana Ro
mâniei la fotbal, a părăsit com
petiția continentală în turul 
doi, dar a făcut-o, cu fruntea 
sus, și la limită, învinsă de mul
tipla cîștigătoare a Cupei Cam
pionilor Europeni Real Madrid 
cu rezultatul total de 3—4, la 
egalitate de victorii.

Prima repriză a început sub 
semnul echilibrului, perioadele 
de dominare împărțindu-se la 
ambele porți. Apoi, avantajul 
terenului începe să-și spună 
cuvîntul și spaniolii devin din 
ce în ce mai periculoși. Este 
perioada de joc în care apă
rarea piteșteană se remarcă 
prin intervenții prompte, la 
mare luptă, în care „vioara în- 
tîi“ sînt cei doi fundași cen
trali Olteanu și Vlad. La o ac
țiune în viteză a madrilenilor, 
apărarea română, însă, cedează 
și Santillana deschide scorul : 
1—0 (min. 18).

Spre sfîrșitul reprizei, jocul, 
din ce în ce mai disputat și mai 
spectaculos, se echilibrează din 
nou și Radu, la o intervenție 
inexactă a portarului spaniol, 
readuce egalitatea pe tabela de 
marcaj : 1—1 (min. 43).

în repriza secundă, Realul be
neficiază de o lovitură de co’ț 
chiar in minutul 47 și Grande 
readuce, printr-o lovitură de 
cap, echipa sa în avantaj. Ur
mează o serie de atacuri insis
tente ale înaintării Realului, 
care se lovesc însă de zidul a- 
părării piteștene, în frunte cu 
portarul Stan, ale cărui inter
venții excelente dau siguranță 
partenerilor de echipă. în toa
tă această perioadă argeșenii 
pigmentează jocul eu cîtev» 
contraatacuri deștul de pericu
loase, avînd ca „adversar-, de 
astădată, și unele decizii ce. 
puțin curioase ale arbitrului 
Gugulovici, pe care de altfel 
am mai avut prilejul să le cu
noaștem.

în ultimele minute de joc, 
după ce Barbu luase locul lui 
Olteanu, la o neînțelegere în
tre apărătorii argeșeni. Anzarda 
reia impar-abil din voie, la se- 
miînălțime, și aduce rezultatul 
la 3—1 pentru echipa sa și ca- 
'ificarea la limită în turul ur
mător a Realului.

S. UNGUREANU

Tradiționalele competiții 
cros ale tineretului se aLX 
nou, în actualitate.

în parcul „Herăstrău*  
Capitală și-au dat tntQ
peste 700 de tineri, repeezen- 
tir.d mai multe școli și bcee 
din Sectorul L Ei a'.eau să-și 
disput» intiietatea în etapa ie

• DUPĂ CONTINUAREA partidelor întrerupte din nuda a 
treia a turneului zonal fenunu de șah de la Peraik. in frun
tea clasamentului se afli șucâtoarea Gertrude Baumslarck 
(România) cu 3 puncte, urmată de compatrioata sa Alexandra 
Nicolau, cu 2 puncte, ți SokraJov» (CehoslovataX Ut cu 2 
puncte.

« IN CADRUL TURNRULUI internațional de tenis de la 
Stockholm, contind pentru —Marele premiu FJ.L.T.’, tinArul 
suedez Bjorn Borg. in virstâ de IC ani, l-a eliminat eu «—2. 
G—3 pe spaniolul Gimena. Iugoslavul Pilici l-a întrecut cu 
G—4, 7—5 pe cehoslovacul Kodeș. iar olandeaul Okker • ciști- 
at cu G—2, 1—«, G—3 ia fața americanului Connors. In forul 
excelentă. Stan Smith (S.U.A.) a terminat inviagitor. cu G—G. 
6—4. in fața compatriotului său McManus. Barouiah (S-U-A.) 
a obținut o aplaudată victorie cu 6—3, 7—6, ie fața australia
nului Roy Emerson.
• SAI A GICIEȘTI din Capitală a râaduli Ieri seara primed aeeei 

dintre echipele Rapid București șl Maceabi Tel Avi», disputat tn 
cadrul turneului I al „Cupei campionilor europeni- la baschet fe
minin. La capătul unei partide spectaculoase, baschetbalistele de la 
Rapid au obținut victoria cu scorul de SS—<8 (ÎS—ÎT>.

Returul acestei lntilniri se va disputa, tot la București, siv Mit 
11 noiembrie.

pntota să orsaăresc • tarec*-  
»« d» ofe ca auntereșt partuă-

de a’tâdatâ au lansat mai malți 
i-'tiun de toed, care, «he- 
rta a'ea» să desiaă roa^o 
oeup «i aaor secții fruntașe de 
atletism din țară. Printre ti 
m-am ouraărai si eu_*.

Orpanizatorti actitoiei coatpe- 
tiții — Comitetul U.T-C. al sec
torului I și Consiliul pentru e- 
eutațto fizică și sport — au al
cătuit un program reușit, cu 
prabe rezervate categoriilor de 
copii, juniori 1, 1 ti l seniori 
șl senioare, pe distanțe Intre 
3M șl 4M0 metri.

Punctul de atracție al între
cerilor l-au constituit probele 
de juniori (14—16 ani) și, mai 
ales, cursele juniorilor I (17— 
19 ani), la care au participat 
282 de elevi și eleve. De alt
fel, acestea au fost șl cele mal 
disputate, remarcindu-se ; Con-

suatia R’che! (Liceul ar. 5), 
Ftoriea Gn»«»< fljceuj ar. 3ă) și 
Sori» Nmu (Șc -ala ar. IB). Pe 
lista în. z-.eătorLc r si-au mai 

locul I in cursa de MO m.. 
Cristian l rbănescu — locul I la 
proba de 1 5M ne. Gh. Botin — 
dstigătorul curant de 4 OM m.

Un interesant concurs de cros 
a «vet toc, la sfințitul săptă- 
tann trecut*,  in cununa Fier
be-;: (IMory. 2M de elevi, de 
1*  L:e_ dia tocalitat», s-au în
trecut pn u« tarea accidentat, 
la marigisea comunei, oferind 
«tapate dlrze și pasionante, f.a 
fe-e. v-etoria a revenit elevei 
Mana OMache, — Liceul din 
Fierbinți, campioana județeană 
de la „Cupa tineretului de la 
sat»*  ți elevului Gh. Brebu, 
care a clsugat cursa rezervată 
băieților.

D-minică 12 noiembrie, sta
die nul „Tineretului*  din Capi
tala va găzdui noi Întreceri a- 
tractive de cros, avînd ea pro
tagoniști mai mulți tineri din 
î-.’.reprinderi și fabrici. Apoi, 
dună opt zile — duminică 19 
noiembrie — în pareul sportiv 
.^3 August*  se vor desfășura 
Analele pe municipiul Bucu
rești ale competiției de cros 

a 25 de ani de la procla
marea RepubUcii“.

M. LERESCU
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jul «feniei, e: tu eerut mem
brilor baroului sâ răspundă 
pentru activitatea depusă, pen- 
ire iipotirile înregistrate pe li
ni» profesională de către unii 
tutori, pentru lipsa de grijă față 
de creșterea și formarea tine
relor cadre. Și dacă unii din 
ei, cum ar fi spre exemplu, 
Ioana Marin, responsahilă cu 
problemele profesionale și cu 
munca patriotică, nu au avut 
ce să răspundă, lecția de In
transigență pe care i-au dat-o 
tovarășii de muncă, asprimea 
c j care l-au analizat activita
tea își va pune cu siguranță 
amprenta pozitivă asupra evo
luției sale viitoare.

Nu numai aici Insă. în aceste 
dezbateri, mi s-a părut a găsi 
semnificația majoră pe care o 
are pentru această organizație 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri. întilnjsem și în alte or
ganizații probleme similare, gă
sisem și in alte locuri însem
nele unei înalte atitudini de 
exigență ce animă opiniile ca 
si activitatea uteciștilor. în 
ciuda tuturor celor discutate, 
criticilor sever formulate, nota 
dominantă a constituit-o, pînă 
In cele din urmă, încrederea... 
Turna Mânu, unul din cei mai 
fermi m mai Indirjiți vorbitori 
de pină atunci, a propus, pro- 
vocfnd o clipa de surprindere, 
ptntru funcția de secretar, pe 
același Constantin Cojocaru. 
..Sa e vorba să mai facem o 

ercar» — a argumentat el. 
Trecfnd peste cele arătate în 
adunare, trebuie să recunoa
ștem că în acest prim an în 
are a fost secretar, Cpjocaru 

a muncit și s-a zbătut pen
tru organizație, chiar dacă nu

*
*
J

a reușit totdeauna, fie pentru 
că noi l-am sprijinit prea pu
țin, fie pentru că nici nu a 
știut sâ ne solicite sprijinul. 
Eu am convingerea că expe
riența căpătată, preeum și opi
niile pe care le-a ascultat aici, 
îl vor feri, pe viitor, de gre
șelile pe care le-a făcut. Iar 
noi toți, uteciștli din organiza
ție, va trebui să-l ajutăm. Va 
trebui ș-p facem nu numai cri- 
ticîndu-1 și punind umărul, 
la treabă, alături de ei. Am 
greșit și noi așteptînd de atîta 
v reme doar pentru a ne spune 
părerea în ședința aceasta". 
De asemenea, pentru funcția de 
responsabil cu problemele pro
fesionale a fost propusă tot 
Ioana Marin.

Cei doi au fost realeși, ute- 
ciștii din organizație. înțelegînd, 
în acest mod, propria lor res
ponsabilitate pentru cursul ne
satisfăcător pe care îl căpătase
ră multe din activitățile U.T.C. 
în ultimul timp. Actul alegerii 
unui utecist în organele de con
ducere și-a dezvăluit astfel, 
aici, una din cele mai ome
nești fațete : sentimentul soli
darității cu propriul efort al 
fiecăruia, răspunderea tuturor 
pentru soarta colectivului. Pen
tru că, alegîndu-i încă o dată 
pe aceeași reprezentanți, tinerii 
au. făcut-o cu conștiința lim
pede că în votul acordat este 
încorporată nu numai încrede
rea în puterea lor de muncă, ci 
și sprijinul și contribuția pe 
care fiecare este dator să le 
dea, în interesul și pentru reu
șita unor obiective comune. 
Votul lor a însemnat în același 
timp un gest de autocritică și 
de angajament.

TINERII
AGRICULTORI

(Urmare din pag. I)

ar fi rușine să mqi muncească în agricultură. Ca și cum, în 
condițiile marilor unități care sînt cooperativele de produc
ție, munca agricolă nu ar cere știință agronomică, econo
mică, spirit gospodăresc, cultură etc. Mă gîndesc că ar 
trebui să „reabilităm1' munco agricolă. Să desrădăcinăm, în 
genere, concepția că munca în acest sector este de un rang 
inferior celei din alte ramuri. Să învățăm, in această pri
vință, de Io ocele țări în care învățămîntul agricol - de 
grad cel puțin mediu - este obligatoriu pentru toți cei ce 
lucrează In qceastă ramură.

Dacă ne gindim la evoluția în perspectiva anului 1990. 
atunci nu se poate să nu înțelegem că problema poate că
păta aspecte îngrijorătoare. Agricultura de peste două de
cenii, complex mecanizată, are nevoie de oameni tineri, d» 
generație care se naște acum sau s-a născut In cursul ulti
milor zece ani. Nu se poate concepe ca in qnul 1990, satele 
să fie depopulate tocmai de tineret, Dar însuși satul anului 
1990 ve erăta eu totul altfel. Tînărul agricultor, prin califi
carea și cultura sa, prin nivelul veniturilor sale, va trăi mai 
aproape de felul în care se trăiește la oraș. El va avea 
chiar avantajul de a trăi într-un mediu naturql lipsit de po
luările specifice marilor aglomerări urbane.

Dar pentru a se putea asigura agricultură modernă și 
intensivă în următoarele decenii este nevoie să ne gîndim 
încă de pe acum la tinerii agricultori. Să restabilim atașa
mentul ți dragostea fotă de muncă în qeest sector vital ol 
economiei.

*

*
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evenimente prezentate 

de comentatorii noștri de peste hotare
Agonia

S. E. A. T. 0.
După retragerea 
Pakistanului

Convocați la ministerul de 
externe pakistanez, ambasado
rii țărilor membre ale 
S.E.A.T.O. au fost incunoștințați 
că Pakistanul a hotărît să se 
retragă din Organizația Trata
tului Asiei de Sud-Est. O de
clarație guvernamentală publi
cată la Islamabad precizează că 
hotărirea a fost luată pornin- 
du-se de la „principiile pro
gresiste și ținindu-se cont de 
realitățile asiatice". Retragerea 
Pakistanului marchează, o dată 
mai mult, agonia unui pact mi
litar născut sub zodia, „războ
iului rece" și intrat deja, de 
cițiva ani buni, intr-un proces 
de dezagregare.

înființat in 1954 (exact in 
momentul in care Franța fusese 
obligată să părăsească Vietna
mul) din inițiativa și sub egida 
Washingtonului, S.E.A.T.O. a- 
părea, din chiar momentul 
creării, prin structura șl obiec
tivele sale, ca un corp străin, 
artificial, in realitățile asiatice.

Presiuni 
asupra 
yenului

Va fi moneda 
japoneză reevaluată ?

Neliniștea care a cuprins o 
bună parte a cercurilor finan
ciare din capitala japoneză s-a 
intensificat și mai mult in ulti
mele zile. Accentuarea deosebi
tă a surplusului balanței de 
plăți, sporirea excesivă a ex
porturilor, intensificarea fluxu
lui de dolari spre seifurile băn
cilor nipone, scăderea interesu
lui pentru moneda americană și 
legat de această ultimă proble
mă, intervenția repetată a Băn
cii Japoniei pentru sprijinirea 
cursului dolarului, sint doar cî- 
teva evoluții economice care au 
dus la aprofundarea frămintări- 
lor. la apariția unor semne de 
nervozitate ce s-au generalizat 
inclusiv în rîndurile oficialită
ților guvernamentale.

O atenție deosebită se acordă 
în arhipelag nivelului record 
atins de rezervele de aur si 
devize ale țării la sfîrsitul lunii 
trecute. Cele 17 790 milioane de 
dolari au devenit un pericol 
pentru stabilitatea economică. 
După cum nota TIMES, dacă 

ALGERIA. — Capitala țării din perspectivă aeriană

Din opt membri , .fondatori" el 
cuprindea, de fapt, numai trei 
țări din Asia (Pakistan, Filipi- 
ne șl Tailanda) ceilalți parte
neri fiind Anglia, Franța, Aus
tralia, Noua Zeelandă și, bi
neînțeles, S. U. A. Specificul 
foarte diferit *1  partenerilor, 
discrepanța dintre interesele 
lor, au determinat, incă de la 
inființarea S.E.A.T.O. apariția 
unor contradicții în sinul aces
tui pact.

• CAMERA COMUNELOR 
A ANGLIEI a aprobat, cu 
307 voturi, contra 272, pro
iectul de lege guvernamen
tal privind înghețarea pre
turilor și salariilor pe o pe
rioadă de 90 zile. înainte de 
punerea la vot a documentu
lui, Camera a respins, cu 309 
voturi contra 271, o moțiu
ne laburistă, prin care se 
dezaproba politica guvernu
lui Heath de combatere a 
inflației. Proiectul de lege 
va fi analizat acum la nive
lul comitetelor de lucru, 
după care va fi readus, pină 
la sfîrsitul acestei luni, în 
dezbaterea Camerei Comune
lor.

Procesul de deteriorare a 
S.E.A.T.O. s-a accentuat conti
nuu în ultimul deceniu, in con
dițiile tendințelor mereu mai 
puternic resimțite in direcția 
destinderii. Un veritabil catali
zator al tendințelor centrifuge 
din cadrul S.E.A.T.O. l-a con
stituit războiul din Vietnam 
sau, mai exact, eșecul încercă
rilor imperialiste de a impune 
poporului vietnamez, pe calea 
forței, rînduielile pe care acesta 
le respinge. Eșec care a demon
strat convingător caracterul pe
rimat al politicii de forță și al 
tuturor mijloacelor pentru pro
movarea ei, inclusiv blocurile 
militare.

Dezagregarea S.E.A.T.O. și-a 
găsit expresia în dezangajarea 
de facto a Franței și Pakista
nului încă din anii 1964-1965. 
Franța s-a distanțat ireversibil 
de această „alianță", nemaipar- 
ticipind de aproape opt ani Ia 
lucrările organismelor sale. 
Pakistanul s-a distanțat și el 
vizibil, fiind reprezentat la reu
niunile S.E.A.T.O. doar de ob

fluxul de dolari și aur se va 
menține la același ritm, la sfîr- 
șitul anului rezervele nipone se 
vor apropia de 20 000 milioane 
de dolari. Cotidianul londonez 
din Fleet Street punea acest 
flux pe seama grabei exporta
torilor japonezi de a accelera 
transporturile navale in vederea 
încasării și depunerii ciștiguri- 
lor în dolari, inainte ca o mo
dificare a parității actuale — 
între moneda americană și cea 
niponă — să intervină. In reali
tate actualele presiuni asupra 
yenului au legături mult mai 
profunde, ancorate in structura 
economiei, a exporturilor japo
neze. O economie orientată în 
mare parte spre exporturi, cu 
un dezechilibru marcat la capi
tolul importuri, cu un consum 
intern valoric destul de redus, 
comparativ cu al altor țări cu 
tehnologii avansate, accelerează 
tendințele de tazaurizare, pu- 
nînd, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, în pericol întregul sistem 
bancaro-financiar, în special 
prin prisma relațiilor acestui 
sistem cu parteneri externi.

Semnificative în acest sens 
par presiunile privind reevalua
rea yenului, în încercarea de a 
stona stocarea dolarilor Princi
palii parteneri comerciali, in 
primul rînd Statele Unite, cer 
cu insistență o reevaluare care 
să echilihreze actualul proces, 
o deschidere mai pronunțată a 
vămilor nipone spre un import 
mai substanțial. Primul ministru 
japonez, K. Tanaka, recunoscind 
necesitatea adoptării unor mă
suri urgente în acest domeniu, 
spunea că va face tot ce este 
posibil pentru a evita o reeva
luare unilaterală a yenului. 
Tanaka a subliniat că cel mai

Incidente siro-israeliene
• POSTUL DE RADIO DA

MASC, reluat de agențiile de 
presă, a anunțat că două for
mațiuni de avioane israeliene 
au bombardat, joi dimineața, 
două poziții militare siriene, 
situate în apropierea liniei de 
încetare a focului dintre Siria 
și Israel.

Drept răspuns, artileria grea 
siriană a bombardat poziții is
raeliene de pe Înălțimile Go
lan — a anunțat un purtător 
de cuvlnt militar. El a men
ționat, de asemenea, că bate
riile antiaeriene și aviația si

servatori și refusind sistematic 
să participe la manevrele mili
tare comune. Fenomenul cel 
mai semnificativ și mai plin de 
consecințe pentru viitorul 
S.E.A.T.O. II constituie, însă, 
rezervele foarte serioase pe 
care le manifestă țările a căror 
fidelitate față de această alian
ță era considerată pină nu 
demult sigură.

Australia, Noua Zeelandă, Fi- 
lipinele și Tailanda cer mereu 
mai insistent o revizuire ma
sivă a rolului și structurilor 
S.E.A.T.O. Președintele Filipi- 
nelor, Marcos, sublinia săptă- 
mina trecută că „soluțiile mili
tare nu pot constitui un răs
puns Ia problemele cu care e 
confruntată Asia de sud-est" si 
sugera „să fie atent examinată 
situația in fond pentru a se ve
dea dacă este cazul ca 
S.E.A.T.O. să mai existe în ac
tuala formulă, dacă și cum tre
buie restructurată sau chiar 
desființată". Fără rezervele lim
bajului diplomatic al unui șef 
de stat, ziarul Washington Post 
constată, pe marginea retrage
rii oficiale a Pakistanului din 
S.E.A.T.O., că „Organizația 
Tratatului Asiei de sud-est 
este o alianță ale cărei osemin
te ar fi trebuit inmormintate 
de multă vreme".

Coroziunea S.E.A.T.O. consti
tuie o ilustrare a anacronismu
lui politicii blocurilor militare.

E. R.

important argument împotriva 
reevaluării il constituie conse
cința negativă asupra fermieri
lor și întreprinderilor mici și 
mijlocii a unei asemenea deci
zii. Premierul nipon s-a decla
rat dispus să introducă o serie 
de măsuri cum ar fi : reducerea 
tarifelor vamale, stimularea im
porturilor, sporirea cheltuielilor 
guvernamentale, majorarea asis
tenței pentru străinătate și 
restringerea exporturilor. Ob
servatorii din Tokio opinează 
că în declarațiile lui Tanaka 
privind o eventuală reevaluare. 
Se resimt grijile pentru viitoa
rele alegeri, ce vor fi organiza
te la finele acestui an, sau cel 
mai tîrziu Ia inceputul anului 
viitor. De fapt se apreciază că 
pină la scrutin, cabinetul nipon 
va experimenta pachetul său 
de măsuri, urmind ca o posibilă 
reevaluare, cu circa 10 Ia sută, 
să nu fie operată decit după 
alegeri.

In practică, multe din firmele 
nipone lucrează deja cu o pari
tate yen-dolar schimbată. Rata 
de schimb a acestor firme este 
de aproximativ 280 de yeni pen
tru un dolar, in timp ce parita
tea oficială este de 301.07 yeni Ia 
un dolar. După cum se știe, 
in cadrul realinierii monetare 
multilaterale din decembrie 
anul trecut, yenul si-a sporit cu 
16,88 la sută valoarea in raport 
cu dolarul.

O nouă eventuală reevaluare 
a yenului ar consemna și pe 
acest plan, o întărire a poziției 
economice a Japoniei, eviden
țiind noi schimbări în raportul 
de forțe care opun principalele 
țări capitaliste.

IOAN TIMOFTE

riană au intervenit Împotriva 
avioanelor israeliene, care și-au 
reluat atacurile la patru ’ ore 
după primul raid. In cursul 
luptei care a avut loc, a ară
tat purtătorul de cuvânt, au 
fost doborîte patru aparate is
raeliene și două siriene.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT MILITAR de la Tel A- 
viv a declarat că aviația israe- 
liană a atacat, în cursul dimi
neții de joi, două poziții mi
litare siriene, situate In apropi
erea liniei de încetare a focu
lui dintre cele două țări — 
transmit agențiile United Press 
International, France Presse și 
Associated Press. El a mențio
nat, de asemenea, că artileria 
siriană a bombardat, joi după- 
amiază, poziții israeliene de pe 
înălțimile Golan, precum și sa
tele Ein Zivan și Ramath Mag- 
shimim. în urma acestui bom
bardament, aviația israeliană a 
atacat, pentru a doua oară, po
ziții militare siriene situate 
de-a lungul liniei de încetare a 
focului. Purtătorul de cuvînt a 
menționat că aviația siriană a 
intervenit și că, în cursul lup
tei aeriene care a avut loc, 
două aparate siriene au fost 
doborîte.

• REPUBLICA ISLAMICA 
PAKISTAN a hotărît să recu
noască Republica Populară De
mocrată Coreeană, se arată în- 
tr-o declarație oficială dată pu
blicității la Islamabad — tran
smit agențiile Reuter și Asso
ciated Press.

Mesajul de salut
al C.C. al P.C.R.

adresat 
Congresului 
P. S. Italian

Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român 
vă adresează dumnea
voastră, delegați la cel 
de-al 39-lea Congres al 
Partidului Socialist Ita
lian, întregului dv. partid 
un cald și prietenesc salut 
din partea tuturor comuniș
tilor români, împreună cu 
cele mai bune urări de suc
ces în desfășurarea lucrări
lor congresului, în lupta pe 
care o desfășurați în slujba 
intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii italieni, 
pentru pace și colaborare 
între toate popoarele lumii.

Membrii partidului nos
tru, opinia publică din 
România socialistă urmăresc 
cu mult interes și simpatie 
activitatea laborioasă des
fășurată de Partidul Socia
list Italian Împreună cu ce
lelalte forțe ale mișcării 
muncitorești și democratice 
italiene pentru afirmarea 
în viața politică și socială 
a țării dv. a idealurilor de 
progres, justiție socială și 
prosperitate pentru promo
varea cauzei păcii, secu
rității, cooperării și înțele
gerii pe continentul nostru, 
în întreaga viață internațio
nală.

R. F. A GERMANIEI. — 3 000 dintre studenții Universității din Miinster nu au putut obține anul 
acesta nici locuri la cămin, nici gazdă particulară

e

întrevedere O. Groza— 
H. Panaiotov
• JOI, A AVUT LOC LA 

RUSE, o întrevedere între Oc
tavian Groza, ministrul ener
giei electrice al Republicii So
cialiste România și Hristo Pa
naiotov, ministrul industriei 
grele al R.P. Bulgaria.

La întrevedere au participat 
adjuncți ai miniștrilor și spe
cialiști din cele două mi
nistere.

Au fost analizate probleme 
legate de proiectarea și con
struirea nodului hidroenergetic 
Cioara—Belene de pe Dunăre, 
obiectiv a cărui realizare în 
comun a fost hotărltă la intil
nirea de la Varna, dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, din septembrie a.c.

Delegația F.U.S. 
la Belgrad
• DELEGAȚIA FRONTULUI 

UNITĂȚII SOCIALISTE din 
Republica Socialistă România, 
condusă de Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P. C. Român, 
secretar al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național 
al F.U.S., a fost primită joi, de 
Mialko Todorovici, președin
tele Adunării Federale a Re
publicii Socialiste . Federative 
Iugoslavia. A luat parte amba
sadorul României la Belgrad, 
Vasile Șandru.

ASTĂZI ÎNCEPE LA MOSCOVA

Intilnirea mondiala 
a tineretului muncitor

începutul de noiembrie a adus la Mos
cova geruri și zăpadă. De 7 noiembrie a 
nins insistent De altfel nici nu mi-aș fi 
putut închipui Piața Roșie in acele ceasuri 
sărbătorești ale defilării fără fulgii pe care 
cerul i-a azviriit peste căciulile îmblănite 
ale celor aflati in tribune. Totuși, iama n-a 
intrat incă pe deplin in drepturile ei la 
Moscova. Mercurul din termometru urcă și 
coboară, neizbutind să ne apropie deocam
dată de ceea ce înseamnă iama rusească.

Hotelul Rossio - construcție modernă in 
apropierea Kremlinului, cu rezonanțele sale 
istorice - cunoaște in aceste zile un plus 
de animație. In vastele sale săli pot fi in- 
tilniți tineri veniți de pe toate continentele 
care prin forfota lor continuă sugerează at
mosfera proprie intilnirilor internaționale ale 
unei generații angajate pe frontul luptei 
pentru innoiri sociale. Sint participant la In- 
tilnirea Mondială a Tineretului Muncitor pe 
care Capitala sovietică o găzduiește ince- 
pind de astăzi - reprezentanți ai unor or
ganizații naționale și internaționale de ti
neret, printre care și delegația Uniunii Ti
neretului Comunist din România, condusă 
de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim 
secretar al CC. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

In Sala Coloanelor — martoră a multor 
momente înscrise in cronica timpului - se 
vor găsi împreună in cadrul unei Conferințe 
internaționale exponent! ai tinerilor care 
muncesc și luptă in numeroase țări ale

lumii. Tema esențială a dezbaterii o repre
zintă tineretul muncitor in societatea con
temporană, lupta pentru drepturile sale, 
progres social, independență națională și 
pace.

Lucrările se vor desfășura atit in ședință 
plenară cit și in trei comisii. (Situația și 
rolul tineretului muncitor in producția so-

Prin telefon de la trimisul nostru 
EUGENIU OBREA

cială actuală, in condițiile sistemelor so
ciale și economice diferite ; tineretul mun
citor in lupta pentru transformarea socială 
și economică, pentru drepturile și libertă
țile sale democratice ; solidaritatea și co
operarea tineretului muncitor in lupta îm
potriva imperialismului, pentru pace, demo
crație, independență națională și progres 
social).

Intilnirea de la Moscova a fost prefațată 
de un contact cu realitatea sovietică in 
condițiile in care poporul sovietic intimpină 
cu remarcabile reușite semicentenarul 
U.R.S.S. Delegații au vizitat diferite repu
blici, oferindu-li-se posibilitatea de a cu
noaște nemijlocit preocupările tineretului so
vietic, condițiile sale de viață, realizările pe

care le-a obținut. Membri ai delegației ro
mâne au fost oaspeți ai Kazahstanului. La 
Alma Ata reprezentanților români li s-a fă
cut o primire caldă, prietenească.

Participanții la Intilnire au sărbătorit ani
versarea gloriosului Octombrie Roșu, îm
preună cu oamenii sovietici, asistind la de
monstrația din Piața Roșie. De asemenea, 
ei au poposit in „Casa-muzeu Lenin" de la 
Gorki, unde făuritorul puterii sovietice a 
trăit ultimele clipe ale vieții sale. Joi dimi
neața a fost vizitată Expoziția realizărilor 
tehnico-științifice ale tineretului sovietic — 
concludenta mărturie a capacităților sale 
creatoare.

Tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului a avut o intilnire cu 
E. Tiajelnikov, prim secretar al C.'C. al Com- 
somolului, desfășurată intr-o atmosferă cor
dială, tovărășească. S-a evidențiat cu acest 
prilej, cu satisfacție, cursul ascendent al re
lațiilor de colaborare dintre organizațiile de 
tineret din România și U.R.S.S. Conducăto
rul delegației române s-a intilnit, de ase
menea, cu Gunther Jahn, prim secretar ai 
Tineretului Liber German din R. D. Germa , 
nâ, Istvan Orvath, prim-secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. Ungară, cu 
conducători ai altor organizații de tineret 
din diferite țări, realizind utile schimburi de 
păreri in probleme de interes comun.

Moscova, 9 noiembrie 1972

Problemele dezarmării
în dezbaterea 0. II. U.

Intervenfia reprezentantului României
In Comitetul pentru problemele politice al Adunării Generale 

a O.N.U., care continuă dezbaterile consacrate dezarmării, a 
luat cuvintul reprezentantul României, ambasadorul Constan
tin Ene.

• DUPĂ NUMĂRAREA a 98 
la sută din voturile exprimate 
în cadrul alegerilor preziden
țiale de marți, președintele Ni
xon își menține avansul de 61 
la sută, cu un număr total de 
45 861 690 de voturi, față de ad
versarul său democrat, George 
McGovern, care întrunește 38 
Ia sută din sufragiile exprima
te, respectiv 28 402 465.

Tulburări 
în Irlanda de Nord
• IN IRLANDA DE NORD 

s-au produs in ultimele 24 de 
ore, noi incidente. Un ofițer al 
formațiunilor de voluntari a că
zut intr-o ambuscadă organiza
tă la Belfast, de elemente ex
tremiste, pierzindu-și viața. In
tr-un incident similar, survenit 
in localitatea Strabane, un po
lițist a fost rănit. în total, vio
lențele ultimilor trei ani din 
Ulster au făcut 626 de morți.

Bombardamente 
asupra R. D. Vietnam
• MINISTERUL AFACERI

LOR EXTERNE al R. D. Viet
nam a dat publicității o decla
rație de protest, in legătură cu 
bombardamentele efectuate la 7 
noiembrie de aviația americană 
asupra capitalei provinciei Dong 
Hoi și a numeroase zone popu
late din provinciile Quang Binh 
și Nge An din R. D. Vietnam. 
Declarația — arată agenția 
V.N.A. — condamnă cu fermi
tate noile acte de agresiune și 
cere guvernului american să 
pună neintirziat capăt tuturor 
actelor de lezare a suveranității 
și securității R. D. Vietnam.

• IN CADRUL PROGRA
MULUI DE MANIFESTĂRI 
consacrate celei de a 25-a 
aniversări a Republicii, la 
Biblioteca română din New 
Yo.rk a avut loc o seară 
închinată poetului Tudor 
Arghezi. Profesorul ameri
can ' Michael Iripey, de la 
Universitatea din Kentucky, 
a vorbit despre opera ma
relui poet român, locul său 
în poezia Universală.

Cu același prilej, a avut 
loc o conferință pe tema 
„Cartea americană și publi
cul românesc", ținută de 
redactorul șef al Editurii 
„Univers", Dumitru Mazilu. 
In incinta bibliotecii a fost 
organizată o expoziție de 
carte românească, fiind pre
zentate volume de artă, is
torie, știință și tehnică apă
rute în anii republicii.

România, a declarat el, consi
deră necesar și urgent să se în
făptuiască o cotitură radicală in 
negocierile din domeniul dezar
mării. să se pună capăt cursei 
înarmărilor și să se treacă la 
înfăptuirea, pe baza unor pro
grame concrete, a unor măsuri 
efective de dezarmare, în pri
mul rînd de interzicere și dis
trugere a armelor nucleare. Ne
gocierile de dezarmare trebuie 
să se concentreze asupra pro
blemelor cardinale — interzice
rea și eliminarea armelor ato
mice și a celorlalte mijloace de 
nimicire în masă, acordînd cea 
mai înaltă prioritate dezarmării 
nucleare. Este o cerință primor
dială ca statele posesoare de 
arme nucleare să-și asume obli
gația solemnă că nu vor re
curge la folosirea armelor nu
cleare sau la amenințarea cu 
folosirea lor, împotriva nimănui 
și în nici o împrejurare.

Pentru îngrădirea pericolului 
nuclear, în condițiile actuale 
cînd armele nucleare și bazele 
militare sînt răspîndite în în
treaga lume, o deosebită impor

Declarația cvadripartită 
cu privire la tratatul dintre 
cele două state germane

Intre 23 octombrie și 5 
noiembrie a.c., în Berlinul 
occidental a avut loc un 
schimb de păreri între re
prezentanții U.R.S.S., Ma
rii Britanii, S.U.A. și Fran
ței în problema drepturilor 
și responsabilităților cva- 
dripartite în legătură cu 
viitoarea primire a R.D.G. 
și R.F.G. în O N U.

A fost elaborată o declarație 
care, în conformitate cu înțele
gerea realizată, s-a dat publici
tății la 9 noiembrie, la Moscova, 
Londra, Washington și Paris.

In declarație se arată : Guver
nele Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 

tanță prezintă înfăptuirea unor 
măsuri regionale, scoaterea u- 
nor zone cit mai întinse ale 
pianetei noastre de sub imperiul 
lcr. Ca țară europeană, Româ
nia apreciază ca o măsură tran
zitorie utilă crearea unor zone 
de pace și denuclearizate in 
Europa, întărite de angajamen
tul statelor nucleare de a nu 
folosi nici o dată arma atomică 
împotriva țărilor nenucleare. In 
acest spirit, guvernul român a 
prezentat și promovează consec
vent cunoscutele propuneri vi- 
zînd Peninsula Balcanică.

încetarea producerii și distru
gerea armelor nucleare — a 
spus în continuare delegatul 
român — sistarea producției de 
materiale fisionabile, destinate 
unor scopuri militare și transfe
rarea stocurilor existente de 
asemenea materiale pentru uti
lizarea lor pașnică sînt reclama
te deopotrivă de interesele vita
le ale păcii și securității po
poarelor, ca și de cerința lor 
insistentă de a beneficia din 
plin de aplicațiile pașnice ale 
energiei atomice. ^4

Nord, Statelor Unite ale Ame- 
ricii și Republicii Franceze, re
prezentate de ambasadorii lor, 
care au avut o serie de întîlniri 
la fostul sediu al Consiliului de 
control aliat, au căzut de acord 
să sprijine declarațiile cu privire 
la cererea de primire în Organi
zația Națiunilor Unite, atunci cînd 
vor fi prezentate de Republica 
Democrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei și reafir
mă, în legătură cu aceasta, că 
participarea lor ca membri la 
O.N.U. nu trebuie să afecteze în 
nici un caz drepturile și respon
sabilitățile celor patru puteri și 
acordurile cvadripartite cores
punzătoare, hotărîrile și practica 
legate de aceasta.

(Agerpres)
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CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14;
16.30; 19; 21,15), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
21), Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20,30), Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

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

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

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Scala (orele 8,45; 11,,15; 13,45; 
16.15; 18,45; 21,15), Capitol (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15;
20,15),  Luceafărul (orele 9; 11,15; 

13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20.15).

A FOST O DATA UN POLI
ȚIST : rulează la Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 8,45; 11; 13,15: 15,45;
18,15; 20.30), Flamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Lira (orele 10,30; 15,30; 
18; 20,30), Ferentari (orele 9,30; 
11,45: 14,30).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Ferentari (orele 17; 19,15).

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

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

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Doina (orele 11.15; 13,30; 15,30; 
17,45; 20,15. Program de desene
animate pentru copii — orele 
9,45).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Moșilor (orele 10; 12).

IMBLINZIREA FOCULUI : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 19).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Grivlța (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,30).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

VĂ ARĂT EU VOUĂ ! rulează 
la Progresul (orele 16; 18; 20).

BAMBI : rulează la Timpuri
Noi (orele 9,15—18.15*în  continuare 
— Program de documentare orele
20.15) .

AVENTURILE UNEI PRINȚESE

GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15:
20.30) , Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

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

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

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

OPIUL ȘI BlTA ; rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Co- 
troceni (orele 15,30; 18; 20,15).

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

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

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

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Volga (orele 
8,45; 12,15; 16,45; 20).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 18;
20,15).

Opera Română : GISELLE — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : FANNY 
— ora 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul

„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA, DOMNULE WILDE 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19.30: Teatrul Giu
lești : VASSA JELESNOVA — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVIN
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
SOLDĂȚELUL DE PLUMB — ora 
9.30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
DANSUL MAIMUȚELOR — ora 
19.30; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : KIR ZURIALIDI și O 
NOAPTE FURTUNOASĂ — ora. 
20; Teatrul „Țăndărică" (Sala Vic
toria) : ARICIUL ALBASTRU — 
ora 15; (Sala Academiei) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA —

ora 17: Circul „București" : SPEC
TACOL INTERNAȚIONAL MOS
COVA, ULAN BATOR, PRAGA, 
BUCUREȘTI — ora 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex. 9,05 Tele-enciciopedia. 9,50 
Muzică populară cu Maria Marcu. 
10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 27-a. 10,30 Comentariu la 
40 de steme — județul Dîmbovița. 
10,50 Satul contemporan. 11,10 Pa
gini de umor : retrospectivă Walt 
Disney. 11,35 Teleglob : Călătorie 
prin Franța 11,55 Dragoste supre
mă, România. Emisiune de ver
suri și cîntece patriotice. 12,35 E- 
mislune de educație sanitară. Că- 
lirea organismului la copii. 12.45 
Telejurnal. 16,00 Teleșcoală. Fizi
ca 16.25 Istoria României. Geții, 
cei mai vițeii și mai drepți din
tre Traci. 17,30 Deschiderea emi

siunii de după-amiază. Curs de 
limba engleză. Lecția a 27-a. 18.00 
Cunoașteți legile ? 18.15 Tragerea 
Loto. 18,25 Școala campionilor. 
..Salonul oval" — competiție de 
mini-rugbi. Etapa a Il-a Dinamo— 
Energia. 18.50 Teleconferintă de 
presă. Sub semnul eficienței. 19.20 
1001 de seri — film de anima.ie 
„Nota 3". 19.30 Telejurnal. 20'00
Reflector. 20,15 Film artistic 
„Cresus" cu Fernandel. Regia 
Jean Giono. 21.50 Ma: aveți o în
trebare ? Explozia informațională 
și necesitatea dezvoltării mijloace
lor de comunicație interumană. 
22.30 „24 de ore". 22,45 Din țările 
socialiste.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru tineret. 
„Delfinul Flipper". 20,25 Panora
mic științific. Mașina cu aburi e 
încă tinără. 20,45 Pr. j ram de 
circ. 21,10 Revista economică TV. 
21,25 Capodopere ale muzicii uni
versale. tn program . J. S. Bach ; 
A Vivaldi. Solist Enrico Mainardi. 
22,15 Stadion — em:siune de re
portaje din lumea sportului.
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