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A PRODUCȚIEI DE FURAJE

problemă cheie a zootehniei noastre
înlăturarea risipei de concentrate

DEZVOLTAREA PUTERNICA Cu planul 
pe 10 luni 

init

In ultimul timp, din indicația conducerii de partid și de stat, organele de sinteză au efectuat ample studii privind orientarea dezvoltării zootehniei — ramură care are o mare pondere în structura producției și veniturilor din agricultură, și un rol dintre cele mai importante în aprovizionarea populației cu produse de mare valoare alimentară. Din multitudinea aspectelor studiate se relevă însemnătatea economică deosebită a dezvoltării puternice a producției de furaje și a mijloacelor de preparare a acestora, promovarea cu hotărâre a tehnologiilor de hrănire a bovinelor și ovinelor bazate pe utilizarea nutrețurilor de volum, reducerea substanțială a consumului specific de concentrate pe unitatea de produs, prin echilibrarea energetico- proteică a rațiilor, optimizarea dimensionării și amplasării fermelor zootehnice etc.In ultimii ani în rîndul unor specialiști din minister și din unele I.A.S. și-a făcut loc concepția e- ronată că pentru a face zootehnie de înalt nivel, trebuie să crească consumul de concentrate ajungîndu-se la situații cînd aceste nutrețuri deficitare constituiau sursa principală de substanțe nutritive.Lipsa de preocupare pentru organizarea producției furajelor de volum, în primul rind a lucernei irigate pentru masă verde, semisilo.z, granule și fin, a celorlalte leguminoase, a sfeclei, cartofilor furajeri și bqstănoaselor, neglijarea •• lucrărilot de ameliorare a pajiștilor naturale, ă strîngerii și constă» făfăs'¥i'-&Tdefi"a' ' produselor secundare ale culturilor a- gricole, mai ales a cocenilor, au menținut un deficit permanent al balanței furajere. In loc să se ia mă

suri pentru înlăturarea acestor neajunsuri, s-a apelat la practica anti- economică de echilibrare a cu un consum exagerat de trate. Nimeni nu spune că necesare anumite cantități de trate ca surse de proteină, nici un caz nu se poate creșterăa bovinelor și ovinelor decit prin organizarea producției proprii, de furaje, pentru că așa cum nu se poate concepe agricultură fără zootehnie, tot așa nu se poate nici creșterea animalelor fără nutrețuri produse pe terenurile atribuite fiecărei ferme de vaci sau de oi. Tendința dăunătoare de slăbire a e- i'orturilor pentru corelarea efectivelor de animale cu baza furajeră, trebuie înlăturată cu hotărîre, astfel incit în fiecare crescătorie de vaci sau de alte rumegătoare să se asigure integral furajele de volum din producție proprie. Este calea sigură pentru a realiza producții mari la un preț de cost redus. In condițiile țării noastre, cu o densitate mare a populației și o structură redusă de teren arabil pe locuitor, este necesară o- rientarea eforturilor spre producerea și valorificarea superioară a furajelor de volum care trebuie să constituie baza alimentației bovinelor și ovinelor în fiecare fermă.Faima crescătorilor care au creat rasa de vaci amelioratoare Brună de Maramureș, ca și experiența crescătorilor de animale din Țara Bîrsei;- din zonele Mediaș; Sibiu, Ti- țhiș, -'Suceava și multe altele nu se datorează furajelor, .achiziționate din . v.", —■o——,alte părți, ci priceperii, dublate” de ; este .însoțit de o producție cores- \
C. BORDEIANU ț 
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pasiune și interes pentru valorificarea pajiștilor naturale, a tuturor resurselor de nutrețuri locale. Nenumărate exemple demonstrează con-
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Comuna se sistematizează, a căpătat plan de „sis
tematizare rurală" și mă plimb cu primarul pe uliți, 
ca să-mi arate in ce constă operațiunea. E un sat foarte 
mare și cuprins, cam la zece kilometri de șoseaua spre 
Alexandria și chiar de la intrare se simte că se pe
trece ceva nou. „Podul — zice — îl schimbăm". „E 
destul de trainic" — îmi dau o părere. „Da, dar nu 
mai corespunde, fiindcă lingă gară avem acum un de
pozit de materiale de construcție, trec camioane de 
tonaj mare, nu mai ține. Și-apoi nici nu mai e frumos". 
„In raport cu ce ?“ — întreb. „In raport cu viitorul 
comunei".

Sint impresionant de multe case noi, mi se povestește 
că echipele de zidari localnici ridică pereții și pun aco
perișul in cam cinci zile pline de lucru. S-a ivit, evident, 
nevoia alinierii, pentru armonia arterei de circulație, u- 
lița s-a făcut stradă, principală și e cit un bulevard. 
„Aici — îmi arată binevoitoarea călăuză — într-un 
loc a fost luptă mare cu cetățenii respec
tivi, nu voiau deloc să se dea mai înapoi cu vreo 
cițiva metri". „Și cum ați izbutit?" — întreb. „Am tot 
discutat ,cu ei pînă mi-au înțepenit maxilarele și, dacă 
am văzut că nu merge altfel, am adus un grup de bă- 
trîni, de deputați și alți oameni respectați din sat să 
aprecieze ei, dar, așa, în ședință publică, dacă-i frumos să avem pe drumul principal o ieșitură de trei 
case, ca o brîncă la un obraz omenesc. Numai după ce

PICĂTURĂ DE CERNEALA

spus toți că-i foarte urît, s-au convins și oamenii
noștri. Azi, cind le amintești, rid".

Trecem prin piațeta din fața consiliului popular, unde 
va fi situat „centrul civic" al comunei. Aici se va 
clădi, in curind, un magazin universal, un cămin nou, 
o baie comunală, brutăria. Deocamdată, in jurul ve
chiului monument, sint așezate la intimplare vreo 
șaptezeci de butelii de aragaz goale ; posesorii adastă, 
pe buza șanțului, mașina eu butelii pline de la Bucu
rești. „Da — zice primarul — e îmbucurător că avem 
cuptoare cu aragaz, dar l-am rugat de o sută de ori 
pe cel de la centru să anunțe telefonic, la consiliu, ziua 
și ora cind vine cu buteliile de schimb ; mă doare, ne
greșit, cînd văd oamenii așteptîndu-l de-a surda, fîn- 
duindu-și copiii și bunicii ca sentinelele in posturi. 
Dar și mai rău mă ustură urîțenia aspectului, drept 
aici, in centru. Spune și dumneata..." Intr-adevăr.

Coborim panta dulce a colinei și trecem pe lingă un 
gard de răchită împletită. Un bărbat colțuros, neras, se 
ivește de după gard și-l îmbie pe primar să zăbovească 
„o minută mia’" in curtea lui. „La tine nu intru — 
se asprește părintele comunei — că nu ți-ai făcut 
gardul de piatră, cum am vorbit. De astă iarnă tot 
vorbim, ai și bani, am zis. că te și ajutăm, dar tu, ca 
berbecele, stai țeapăn în răchită, cînd toată 
lumea face ’împrejmuire de piatră cu perdea de 
sirmă". Cel cu poftirea se supără și mai rău, iese .pe 
poartă, merge cițiva pași după noi și aruncă printre 
dinți : „Bine, mă, primare, se poate să-mi faci tu ru
șinea asta față de un om străin ? Nu te gindești că 
nu-i frumos să-mi bați așa obrazul ? Eu te chemasem 
să-ți arăt stilpii, că i-am luat de alaltăieri și.miine sap 
gropile, iar tu ii tot dai cu critica..." Ne întoarcem 
deci să admirăm stilpii și vălătucii de sirmă. „E bine 
— conchide spre împăcare omul autorității — vezi 
insă să iasă in rind și cam de-o culoare cu celelalte. 
Că ăsta trebuie să fie cel mai frumos sat de pe vale, 
destul a zăcut slut intre două mlaștini și trei podețe. 
Înțelegi ?“.

Celălalt tăcea, dar era clar că înțelege. Era o în
țelegere generală, a tuturor, despre care nici ițu mai 
trebuie să se pomenească.

Valentin SILVESTRU

vingător că nivelul producției animaliere, al prețului de cost este în cel mai înalt grad condiționat de modul cum sînt organizate producția de furaje, prepararea și utilizarea acestora. Spre exemplu, la I.A.S. Tecuci, în cursul celui de-al II-lea trimestru al anului curent, s-a realizat o lapte efectiv ridicat cu un consum specific de 210 g concentrate pe litrul de lapte. Este efectul cumulat al măsurilor pentru* asigurarea calitativă și cantitativă a furajelor, pentru organizarea pe baze științifice a muncii, a lucrărilor de reproducție și selecție.Multe asemenea exemple demonstrează cit de mari sînt rezervele care trebuie fructificate prin preocuparea asiduă pentru a asigura nutrețuri de calitate și pentru înlăturarea pierderilor de substanțe nutritive în perioada recoltării și conservării, prin alcătuirea celor mai economice rații în funcție de posibilitățile existente în fiecare unitate. La I.A.S. Lehliu, județul Ialomița, s-au obținut în medie zilnic cîte 9,5 litri de lapte, de la un efectiv de 1172 vaci, cu un consum specific de 139 g concentrate pe litrul de lapte, ceea ce demonstrează că se poate realiza o producție mulțumitoare cu un consum redus de concentrate, dacă se asigură lucerna și alte furaje de calitate.Inupele^unități eficiența, economică

producție medie de 15,6 1 pe vacă furajată, de la un de 954 vaci. Acest nivel al producției s-a realizat .'1 
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I în unele,unități efiejența. economică1 esțp djpjirtuată, deoarece : ...consumul i- specificate,lati'v redus de concentrate ’

DEVA (corespondentul „Seinii" Sabin lonescu). Numeroase colective de muncă din industria județului Hunedoara au obținut noi succese în îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție din primul an al noului cincinal. Patru din principalele unități economice hunedore- ne au raportat încă de pe acum îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe primele 10 luni ale anului. Avansul siderurgiștilor de la uzina „Victoria" Călan, de pildă, este de 15 zile, materializat' prin depășirea sarcinilor de plan cu 31 milioane lei la producția globală și marfă și cu peste 24 milioane, lei la producția marfă vîndută și încasată. Pînă în prezent,: siderurgiștii din Călan au realizat o producție suplimentară de 6 400 tone fontă cenușie, 900 tone mașini, utilaje și piese de schimb turnate, peste 35 tone cilindri de laminor. Economiile' înregistrate la consumul de cocs în primele 9 luni din acest an de către furnaliștii din Călan se ridică la peste 1,5 milioane lei.
★PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scinteii, Ion Manea). Potrivit calculelor întocmite la direcția județeană de statistică, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Neamț îndeplinit integral sarcinile plan la principalii indicatori cele 10 luni ale anului, cu zile mai devreme.
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., .. ...Ca urmare, pînă la finele lunii. 1 octombrie se va realiza, peste ’ prevederile planului, o produc- l ție globală industrială în va- i loare de circa 270 milioane lei, 1 ceea ce reprezintă 90 la sută l din angajamentul anual.în unități fizice se va realiza ț în plus peste .5 000 tone țevi din i oțel, 2 500 tone . amoniac, 4 000 ’ tone îngrășăminte cu azot și i uree tehnică în . substanță acti- . vă,. peste- 1 000 tone Țire- și f-i-. ! brer sintetice;,-J,-200 tone-hârtie și. i celdloză,'.aproape 15 OOO-tOhe.jcir;, ment, importante cantități dă \ bușteni, materiale de construe- i ții și alte produse. ’
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Cuvintele oglindesc, în cursul vieții lor seculare, sau milenare, trăsăturile societății care le-a creat, modul de a trăi și de a munci al oamenilor, concepțiile, mentalitatea lor. Fiecare epocă, prin ceea ce aduce ea nou în viața oamenilor, adaugă și noi sensuri unor cuvinte, modifică sensurile anterioare.Este ceea ce s-a întîmplat și cu noțiunea de disciplină socială. în accepțiunea sa de regulă de conduită, de respectare a normelor existente de către membrii unei comunități, disciplina socială există de cînd ființează .. și societatea omenească, ca un reflex al nevoii ei organice de ordine. Fără existența unei anumite discipline, a unor norme de conduită socială, n-hr fi fost posibilă niciodată buna funcționalitate a societății, însăși existența sa ca o colectivitate umană organizată.Specificul societăților întemeiate pe antagonisme sociale, pe. exploatarea și asuprirea omului de către om, a imprimat însă o anumită coloratură negativă disciplinei sociale, devenită în aceste societăți instrument de opresiune a celor mulți, de constrîngere a lor de către clasele exploatatoare. Intr-adevăr, ce altceva a reprezentat disciplina socială în societatea feudală decit un mijloc de a-1 sili pe iobag să se supună rânduielilor care consfințeau dependența sa personală de feudal, privindu-1 aproape in intregime de produsul muncii în folosul acestuia din urmă ? In capitalism, disciplina socială capătă cu precădere forma subordonării muncii față de capital, subordonare impusă de data aceasta nu sub • amenințarea bîtei, ci a foamei. Muncitorii acceptă regulile disciplinei în întreprinderile capitaliste ca singura alternativă a mizeriei la care i-ar condamna lipsa de lucru. Și este firesc ca o asemenea disciplină să trezească o reac- r-riiidi tfe'. i'Șsțiiiiîjbte. din par->t'ei. ceîfe^forâ'îe este im-In condițiile societății capitaliste, în care, în virtu-

tea esenței sale de clasă, disciplina socială dominantă urmărește de fapt menținerea „ordinii sociale", in speță perpetuarea orîn- duirii burgheze, spiritul revoluționar se manifestă în negarea comandamentelor ei.O schimbare radicală în conținutul disciplinei operează socialismul, temeiul acestei schimbări, fiind unitatea intereselor fundamentale ale membrilor societății realizată ca urmare a dispariției exploatării, a

repede șițelurile maimai bine. Necesară colectivității, ca acrul și ca apa, disciplina este necesară deopotrivă și fiecărui individ, nu numai ca mijloc de satisfacere a intereselor individuale în . indisolubilă legătură cu cele sociale, dar și ca modalitate de dezvoltare a personalității ; în fond, respectul general al disciplinei înseamnă libertate, înseamnă posibilitatea pentru fiecare de a-și exercita pe deplin drepturile cu care a fost învestit :

Imperativul
I

sociale
antagonismelor sociale. Este ceea ce demonstrează din plin realitățile din țara noastră, unde cei ce muncesc, preluînd în mîinile lor întreaga putere, politică și economică, au devenit beneficiarii integrali ai roadelor muncii lor. Pe această bază s-a realizat și armonizarea intereselor individuale cu cele sociale, promovarea interesului social — progresul multilateral al noii orînduiri, dezvoltarea economiei și culturii socialiste fiind tocmai calea satisfacerii intereselor individuale. Disciplina, în această situație nouă, a devenit disciplina muncii unite, disciplina relațiilor tovărășești între oameni; -. .i'V'Afteiplină care nu le este impusă dfn afară, ci pe 4 care și-o impun ei înșiși, pentru a-șî putea realiza

(Continuare în pag. a IlI-a)

Din noua arhitectura a orașului Pitești Foto : Gh. Vințilă

EDUCAȚIA PATRIOTICĂ 
a purtătorilor cravatelor roșii

Pionieria poartă cu cinste, ca pe un blazon dobîn- dit prin hărnicie și stăruință, calificativul de „organizație revoluționară de masă a copiilor", acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cea de-a XX-a aniversare a ei. Prin tot ce întreprinde în rîndul copiilor, această organizație tmde să formeze-tinerele vlăstare ale patriei în spiritul înaltelor idealuri ale Partidului Comunist Român, al unui fierbinte și mobilizator patriotism. Activitatea sa ține seamă cu precădere de deosebita receptivitate a anilor copilăriei față de idei și sentimente atît de generoase și profund umane cum sînt dragostea pentru vatra strămoșească, mîndria și respectul pentru lupta și strădaniile înaintașilor pentru libertate și o viață mai bună, pentru patria socialistă în care trăim.Această activitate conferă o înaltă răspundere cetățenească, partinică, tuturor celor care sînt chemați să pregătească pentru muncă și viață noile generații, să le transmită flacăra patriotismului socialist. Ea capătă noi și multiple valențe în lumina complexului program de e-

ducație comunistă a întregului popor, a tineretului, elaborat de secretarul general al partidului nostru, în tot ce înfăptuiesc, partidul și statul nostru au în vedere viitorul țării, cerințele de perspectivă ale dezvoltării materiale și spirituale a societății noastre socialiste. în această viziune este perfecționat învăță- mintul, procesul de pregă

multiple de realizare în practică. în cadrul detașamentelor și unităților de pionieri, de exemplu, copiii sînt educați cu competență mereu sporită în spiritul tradițiilor revoluționare ale -clasei noastre muncitoare, ale partidului său comunist. Cu. prilejul sărbătoririi . semicentenarului . partidului, în fiecare școală copiii au pregătit spectacole
puncte de vedere

tire și educare a viitorului specialist ; activitatea școlară este orientată spre o cit mai strînsă legătură cu viața, cu producția. Organizația pionierilor este datoare deci să se preocupe de formarea tineretului țării, incă de la vîrsta copilăriei, în spiritul înaltelor cerințe sociale, a dorinței fierbinți de a se pregăti pentru a participa activ Ia opera de construire a socialismului și comunismului in patria noastră.Sfera atît de amplă a noțiunii de educație patriotică oferă direcții de acțiune și modalități tot atît de

în care -sufletul lor curat s-a oglindit cu generozitate,. vibrînd pînă la entuziasm. Sub .zidurile Doftanei, unități de pionieri din diferite părți ale țării au e- vocat cu venerație lupta dirză a comuniștilor, fiind deosebit de semnificativ sub raport educativ acest pelerinaj pionieresc. Spectacolul de sunet și lumină dat la București a purtat sugestiva denumire „De la comuniști învățăm cutezanța". Și exemplele pot continua. Pilda însuflețitoa- re a comuniștilor, dirzenia și neinfricarea lor in luptă, patriotismul lor fierbinte

au astfel o puternică influență educativă asupra copiilor, formează acel fundament afectiv trainic de continuitate a marilor idealuri ale comunismului de la generația virstnică la generațiile tinere.Una din direcțiile principale in care se cuvine să acționăm și de acum înainte cu și mai multă ingeniozitate este aceea a educării respectului și mîn- driei față de înfăptuirile de astăzi, de care beneficiem cu toții, dar care au fost obținute prin lupte grele, cu mari sacrificii. „Este necesar să punem un mai mare accent pe cunoașterea de către tineret a trecutului de luptă al partidului și poporului — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevind îndatoririle educative ale școlii, ale organizațiilor de partid și de tineret. Să prezentăm permanent stările de lucruri din trecut, să reamintim cum au trăit clasa muncitoare, tineretul în trecut, pentru că numai așa tinerii vor putea să înțeleagă mai bine realizările de astăzi, condițiile pe care Ie au“.
Patița SILVESTRU

(Continuare în pag. a II-a)

vieții sociale, adoptate în ultimii ani, se înscriu, așa cum se știe, un întreg ansamblu de legi și acte normative, care reglementează problemele disciplinei sociale în compartimente din cele mai diverse. A- ceste legi formează osatura organizării și a dezvoltării societății. Eliberată de orice antagonisme de clasă, unindu-i pe oameni pe baza proprietății socialiste, a poziției față de ducție, cialiste dreptul a participa treburilor obi. . , tatea socialistă se dezvoltă ca o societate omogenă și disciplinată, guvernată de legi ce răspund deopotrivă intereselor tuturor și ale fiecăruia. Respectul legilor este, ca atare, o obligație majoră față de societate. Mai mult, dat fiind conținutul lor socialist și scopul pe care-1 urmăresc — dezvoltarea societății pectarea expresie luționar,Dar pe lingă legi bune, noua disciplină socială reclamă o conștiință avansată, înțelegerea clară de către fiecare a intereselor generale, hotărîrea fermă de îndeplinire a obligațiilor ce revin fiecăruia față de societate. Integrarea în normele disciplinei sociale devine în acest fel un act responsabil, conștient, sti- mulînd inițiativa și creativitatea personală, concen- trînd întreaga energie și pricepere a constructorilor socialismului. Din acest unghi de vedere ni se dezvăluie noi și profunde semnificații ale măsurilor adoptate de Comitetul Executiv, Ia propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea activității de educare nistă a partid, a tuturor lOr1-muncii.1 Menite să dez-x,.>,
Ada GftEUlORIAN

unice mijloacele de pro- a democrației so- ce asigură tuturor și posibilitatea de la conducerea iștești, socie- :tă se dezvoltă

și consolidarea socialiste, — res- lor este tocmai o a spiritului revo- militant.

mai mult, disciplina stimulează și dezvoltă înalte valori morale cum sint spiritul de ordine, conștiinciozitatea în muncă, voința de a birui orice piedici și greutăți pentru atingerea scopului propus.Noua disciplină socială,proprie socialismului, nu se realizează însă în mod automat, spontan. Ca și libertatea, ea este o cucerire dificilă, care se cîș- tigă cu eforturile neîntrerupte ale întregii societăți și ale fiecărui individ, în lupta cu cutului, vechi, cu narhice,. ideologiei .burgheze.Pentru a ,.6,'.promova, so-, pietatea noastră i-a trail- s'i.in .scris ceripțele în norme juridice. în cadrul măsu- .rilor de perfecționare a (Continuare în pag. a IV-a)

stigmatele trecu deprinderile mentalitățile a- cu influențele politico-ideologice, marxist-leni- membrilor de oameni-

Tensiune și confuzii 
in evoluția crizei 

valutare occidentaleIn istoria Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), principalul organism de specialitate al lumii capitaliste, care grupează acum 118 țări membre, cea de-a 26-a sesiune anuală recent încheiată ocupă un loc cu totul aparte. Rezultatele ei au fost caracterizate de observatorii occidentali cu calificative neîntîlnite vreodată în trecut in legătură cu activitatea Fondului Monetar Internațional. Ziarul „Le Monde", de exemplu, într-un editorial consacrat sesiunii, arăta că aceste rezultate sînt „descurajante și îngrijorătoare". Un ziar britanic „Guardian" scria că sesiunea s-a desfășurat într-o atmosferă de „nesiguranță și confuzie". Iar ziarul cercurilor de afaceri franceze, „Les Echos", a tras concluzia că lumea occidentală se află „în fața unui moment crucial din istoria ei economică".Această concluzie este de altfel larg împărtășită, deoarece după părerea unanimă a observatorilor, sesiunea a constituit mai mult decit un eșec în sine. Ea a consacrat eșecul organizării sistemului valutar capir talist, înființat cu 27 de ani în urmă prin acordurile Conferinței monetare internaționale de la Bretton Woods.Cum s-a ajuns la acest deznodă- mînt ?Dacă vom evoca sumar evoluția sesiunilor Fondului Monetar Internațional, de la înființare și pînă în acest an, vom putea sesiza etapele parcurse de F.M.I. și implicit de sistemul pe care îl conducea și îl finanța, ■ contradicțiile sale creseînde, cauzele economice și politice ale eșecului.în primii ani. de funcționare, adunările generale ale F.M.I. constituiau doar un prilej, între altele, de întîl- nire a reprezentanților marii finanțe internaționale, de dulce și elegantă plictiseală în jurul discutării unui raport de activitate din care rezulta că totul merge strună. Pe atunci, Statele Unite dețineau o supremație economică necontestată în Occident, iar dolarul S.U.A. era moneda dominantă, expresia celei mai mari puteri economice și politice din lumea capitalului, magnetul care atrăgea irezistibil mărfuri și conștiințe. Din acele vremuri, astăzi privite cu nostalgie, datează expresia atît de sugestivă și evocatoare de „diplomație a dolarului".In asemenea condiții, toate celelalte țări capitaliste, slăbite de pe urma celui de-al doilea război mondial și în consecință avide de dolari, au fost dispuse să accepte programul de ordine și disciplină monetară interoccidentală, pus în dezbaterea Conferinței de la Bretton Woods de delegația Statelor Unite, deși erau conștiente că ordinea și disciplina

„made in S.U.A." veneau în întîm- pinarea intereselor de dominație mondială ale autorilor, că sistemul valutar occidental conceput de specialiștii americani constituia, de fapt, o verigă organizatorică a tutelei exercitate de marele capital american asupra partenerilor lor din lumea capitalistă.Acest sistem se sprijinea pe cîteva idei fundamentale, bine articulate intre ele : recunoașterea dolarului S.U.A. ca valută de rezervă și de plăți cu caracter internațional, fixitatea raporturilor valorice dintre monede, deci a parităților metalice și a cursurilor valutare, convertibilitatea monedelor naționale în dolari și între ele,, la aceste cursuri fixe, oficiale. Dolarul, ca monedă- cheie a întregului sistem, făcea legătura cu aurul, fiind singurul convertibil în aur, la „prețul" fix de 35 dolari uncia. Pentru supravegherea funcționării acestui mecanism, precum și pentru constituirea unui fond central de aur și valute la dispoziția țărilor membre ale sistemului, dar in primul rind a țărilor puternice, a fost înființată organizația Fondului Monetar Internațional, în care Statele Unite dețineau locul fruntaș și puterea de decizie.Era vizibil că sistemul valutar capitalist din 1944 fusese creat pentru implantarea de drept și de fapt a monedei naționale a S.U.A. ca factotum in centrul relațiilor valutare capitaliste, pentru legarea cît mai strînsă a celorlalte monede din Occident de dolar. „Diplomația dolarului" era, de fapt, un imperialism' al dolarului.Este deci firesc ca sesiunile anuale ale F.M.I. să fi reflectat în primii ani de funcționare o situație aproape idilică, ca urmare a incontestabilei supremații economico-finan- ciare a Statelor Unite. Datele situației s-au modificat însă o dată cu redresarea spectaculoasă a economiei, grav afectate de război, a unor state ca Franța, R. F. a Germaniei, Italia, Japonia.In noile condiții se punea firesc întrebarea dacă aceste state mai erau dispuse să se resemneze cu rolurile de parteneri docili care le fuseseră atribuite. întrebarea avea să primească, bineînțeles, un răspuns negativ, cu atît mai mult, cu cît, intre timp, s-au produs primele semne de slăbiciune a dolarului. Urmărind propriile lor interese de expansiune și dominație, respectivele cercuri din Statele Unite au considerat probabil
Costin C. KIRIȚESCUdoctor în economie
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Comunistul să se afirme 
în toate împrejurările 

ca un ferm militant politicTeatrul ce poartă numele lui Eml- nescu a găzduit, zilele trecute, plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Botoșani, care, în lumina vastului program de educație comunistă a poporului, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a analizat activitatea politico-ideologică pentru educarea marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri ale Moldovei. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Mîu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.„Tonul" dezbaterilor, climatul de înaltă exigență și responsabilitate ce le-a caracterizat, spiritul critic și autocritic al intervențiilor pârtiei- panților la discuții au fost imprimate de informarea prezentată de tovarășul Gheorghe Ghinea, prim-secretar al Comitetului județean de partid Botoșani. Informarea a înfățișat principalele aspecte ale activității politice desfășurate de organele și organizațiile de partid, neajunsurile existente și modalitățile de înlăturare a lor, de întărire a caracterului militant, combativ al acțiunilor întreprinse pe tărîm ideologic și cultural-educativ. Ea a reliefat măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea informării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, asupra diferitelor laturi ale politicii partidului ; creșterea rolului educativ al adunărilor generale ; recrutarea judicioasă și pregătirea cadrelor care predau științele sociale ; orientarea mai directă a muncii politico-educative spre realizarea obiectivelor economice șî sociale, spre cultivarea răspunderii față de obligațiile profesionale, combaterea conr cepțiilor și atitudinilor retrograde.Un capitol important al informării 
a fost consacrat necesității înlăturării unor asemenea neajunsuri, cum sînt insuficienta sferă de cuprindere a activității politice de masă, slaba preocupare pentru promovarea formelor dinamice - munca de la om la om, brigăzile artistice de agitație, gazetele satirice etc. — caracterul sporadic al îndrumării organizațiilor de tineret, nivelul nesatisfăcător al unor manifestări de la căminele culturale, de la alte instituții de cultură. Criticînd eficiența scăzută a unor acțiuni politico-educative. informarea a subliniat că principala condiție a îmbunătățirii calitative a acestei activități o constituie întărirea conducerii ei de către partid, începînd de la organizațiile de bază pînă la comitetul județean inclusiv.în încheiere, vorbitorul a arătat că, In spiritul programului elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să fie înlăturate, în primul rînd, lipsurile din activitatea comitetului județean de partid, să se acționeze pentru a permanentiza atmosfera de inaltă responsabilitate partinică declanșată de dezbaterea programului de educație comunistă, să nu se facă nici un fel de concesii formalismului, să nu se precupețească nici un. efort pentru a înfăptui prevederile planurilor de măsuri adoptate.— Acum, după ce au fost dezbătute în toate organizațiile de partid, a spus tovarășul Mihail Burlacu, secretar al comitetului județean de partid, înțelegem și mai bine importanța acestor măsuri pentru înaintarea societății noastre pe calea socialismului. In spiritul documentelor pe care le dezbatem ne-am pus întrebarea : am făcut noi totul pentru ca nivelul de conștiință socialistă al oamenilor muncii să se ridice la nivelul cerințelor actuale ? Răspunsul este — nu, mai avem încă foarte mult de făcut. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae • Ceaușescu la plenara lărgită a Comitetului municipal de partid București, o caracteristică a comuniștilor este de a-și supune munca în permanentă examenului criticii și autocriticii, ca o condiție a progresului, a triumfului noului. N-am fi comuniști dacă am trăi într-o atmosferă de automulțu- rrtire și îngîmfare. dacă am aștepta mereu laude. O spunem deschis : activitatea noastră a avut multe aspecte de formalism : de multe ori ne pierdeam timpul făcînd tot felul de planuri, ne „toneam" în probleme mărunte, ne substituiam altora, în timp ce - acolo unde trebuia să fim pre- zenți și să dăm ajutor ca activiști de partid — în întreprinderi, în unitățile agricole, în instituții — munca politico-ideologică se desfășura în mod necorespunzător. Trebuie să renunțăm definitiv — și am și început s-o facem — la astfel de metode.Mai multi vorbitori au subliniat necesitatea de a se imprima o mai mare vigoare exercitării rolului conducător al organizațiilor de partid pe tărîmul activității politico-ideologi- ce, pentru a-i asigura caracterul militant, combativ. Abordînd această problemă, tovarășul Constantin Iurea, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Botoșani, a arătat că atitudinea unor cadre de conducere din aparatul do stat, din economie, din domeniul în- vățămîntului și sănătății, care nu participă, pe măsura capacităților, la viața de partid, la munca politică, nu este de natură să contribuie la întărirea autorității organizației de partid din care fac parte. Dacă cei 800 de membri de partid cu studii superioare din evidența comitetului municipal ar ține numai cite o singură conferință pe lună, fiecare organizație de partid ar beneficia lunar de patru asemenea activități, ceea ce ar determina asigurarea unei continuități mai mari, o îmbunătățire substanțială a conținutului de idei a activității politico-ideologice. In spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, sîntem deciși să găsim modalitățile de a ajuta practic cadrele de conducere să se afirme în toate împrejurările ca militanți politici.In aceeași ordine de idei, tovarășul Vasile Gherasim, secretarul Comitetului comunal de partid Hudești, ș-a referit la prejudiciile pe care le aduce muncii de educație comportarea neprincipială a unor cadre de la diferite lorganisme județene care vin în comună. Sînt delegați ai direcției a- gricole, direcției sanitare, direcției financiare etc., care nu numai că vin în sat ca niște simpli funcționari, nu duc nici un fel de muncă politică, dar și cînd sînt sesizați de anumite abateri grave ale unor oameni din subordinea lor procedează cu duhul blîndeții, zicînd că sînt „băieți buni", ,,de-ai noștri", și încearcă să-i scoată basma curată ; alții, înainte de a veni îr comune, dau telefon și întreabă ce anume li s-a pregătit de min- care... Nu vreau să scuz prin asta lip- . șurile noastre in munca de dezvolta

re a conștiinței socialiste a țăranilor,

dar asemenea practici dăunează educației și propun comitetului județean să ia măsuri ferme pentru lichidarea lor.Tovarășul Gheorghe Bagîu, secretarul comitetului de partid de la secția filatură a Uzinelor textile, și tovarășa Cleopatra Popa, secretara comitetului de partid de la Fabrica de confecții din Botoșani, tovarășul Ludovic Reghenstreif, directorul Uzinei de fabricație, reparații și montaj utilaj pentru agricultură, au înfățișat o serie de rezultate dobîndite ca urmare a înfăptuirii măsurilor luate, în lumina programului de educație comunistă, în direcția legării mai strinse a muncii politice de problemele producției, mai bunei organizări a adunărilor generale ale organizațiilor de bază, a învățămîntului de partid, subliniind că eforturile sînt axate, mai mult ca în trecut, pe laturile calitative, pe sporirea combativității și puterii de influențare a întregii activități educative.Referindu-se la eficiența muncii politice, tovarășul Alexa Gheorghe, președintele C.A.P. din Bucecea, arăta că în urma largii acțiuni de popularizare și explicare a măsurilor luate de partid privind aplicarea acordului global, anul acesta în cooperativă s-a muncit mai bine ca oricînd, realizîndu-se o producți'e de 2 500 de litri lapte de la fiecare vacă furajată. Anul trecut, cînd a fost la noi, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a spus că producția de 2 000 litri lapte, cît aveam noi planificat, este bună, dar 3 000 litri este și mai bună. N-a existat adunare. de cooperatorii în t partid, discuție cu
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 
de partid Botoșani

torii să nu amintească de această recomandare a secretarului general al partidului, să nu explice rostul ei și cum-s-o înfăptuim. Acum putem spune că recomandarea a prins viață, întrucît pînă la sfîrșitul anului vom obține 3 300 litri de lapte de la fiecare vacă.Un loc important în dezbateri l-au ocupat problemele educării tineretului. Tovarășii Petru Bobîlcă, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, Teodor Clocotici, președintele consiliului județean al organizației pionierilor. Ion Dragomir, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., Elena Olteanu, președinta comitetului județean al femeilor, relevînd- • eficiența acțiunilor inițiate în ultimul timp, în lumina indicațiilor cuprinse în propunerile secretarului general al partidului, au insistat totodată asupra neajunsurilor existente — aspecte de parazitism, fuga de muncă fizică, etc — datorate și concepțiilor greșite ale unor părinți („eu am muncit destul, măcar copilul să trăiască ușor"), ale unor cadre didactice („dacă nu învățați, veți ajunge la cooperativa agricolă-1). S-au adus, critici Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Ministerului învățămîntului, care încă n-au luat măsurile necesare pentru a fixa rolul și locul absolvenților liceelor agricole. Manualul de educație cetățenească de clasa a 8.-a nu este Ia nivelul de înțelegere al elevilor. De a- semenea. s-a reproșat cinematografiei, televiziunii că fac un prost serviciu propagind filme lipsite de conținut educativ ; s-a cerut ca ele să prezinte mai puține „parăzi ale modei" și să acorde mai mult loc pe ecrane omului muncii, exemplului pozitiv demn de urmat. Referindu-se la aspectele concrete ale rolului școlii în formarea tinerei generații, în educarea ei pentru muncă, tovarășul Gheorghe Grigoraș, secretarul organizației de bază de la liceul nr. 2 din Dorohoi, a subliniat însemnătatea măsurilor luate de conducerea partidului spre a crea condițiile ca absolvenții de liceu să posede cunoștințele necesare practicării unei meserii.- Din păcate, Ministerul învățămîntului în- tîrzie întocmirea instrucțiunilor care să reglementeze practica elevilor.Tovarășii Virgil Raiciu, directorul Teatrului „M. Eminescu", Vasile Bîn- zar, directorul Direcției sanitare, Ni-, eolae Cîntec, redactor-șef al ziarului „Clopotul", Victor Pată, președintele tribunalului județean, exprimînd adeziunea tuturor categoriilor, de intelectuali față de măsurile cuprinse în programul de educație comunistă, au abordat diferite aspecte ale activității ce trebuie desfășurată, pe de o parte, pentru perfecționarea pregătirii politice și ideologice a intelectualilor, iar, pe de altă parte, pentru o tot mai largă participare a acestora la acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.In cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul MIU 
DOBRESCU a subliniat importanța deosebită, multiplele semnificații și valențe ale documentelor prin prisma cărora plenara a analizat activitatea politico-ideologică și cultural-educa- tivă desfășurată de organele și organizațiile de partid din județul Botoșani, a relevat sarcinile ce decurg din ele, precum și din recenta cu- vîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului municipal de partid București.Documentele în dezbatere — a subliniat vorbitorul — stabilesc corelația dintre stimulii materiali și morali, rolul puternic și în continuă creștere al conștiinței socialiste, evidențiază necesitatea ca toți oamenii muncii, fără excepție, în dubla lor calitate de proprietari și de producători, să participe activ Ia edificarea noii orinduiri. Ele precizează raportul dintre dezvoltarea bazei tehnico-materiale, a relațiilor de producție și ridicarea conștiinței maselor, arătînd că nu trebuie să ne mulțumim cu constatarea discrepanței dintre avîntul torțelor de producție și manifestările de rămînere în urmă a conștiinței, că nu trebuie să stăm în expectativă, să fetișizăm această discrepanță, ci trebuie să acționăm pentru a o reduce și anihila.Relevind profundul spirit partinic de care sînt pătrunse documentele aflate în dezbatere, tovarășul Miu Dobrescu a arătat că ele oglindesc personalitatea strălucită a secretarului general al partidului, înalta sa competență, adîncul spirit de responsabilitate pentru continua dezvol

tare ascendentă a României, cunoașterea temeinică a realităților țării, perspicacitatea în descifrarea evenimentelor cu care este ea confruntată atît pe plan intern cît și extern, fermitatea revoluționară față de orice neajuns care ar putea frîna procesul aplicării în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R.După ce a trecut în revistă măsurile luate pînă în prezent pe plan central în lumina programului de e- ducație comunistă, vorbitorul a subliniat că adoptarea acestui program nu are un caracter de conjunctură, de campanie; izvorul lui se află în documentele . Congreselor IX și X ale P.C.R. ; el a fost elaborat întrucît — așa cum arăta tovarășul Nicolae. Ceaușescu la Plenara Comitetului municipal de partid București — în diverse. domenii de activitate au apărut fenomene de automulțumire, iar noi, comuniștii, nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce s-a realizat, sîntem adversarii conservatorismului — a- ceastă poziție combativă reprezeh- tînd, de altfel, motorul ce dinamizează mersul înainte pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Subliniind că, în concepția partidului nostru, propaganda, activitatea politică și cultural-educativă de masă, învățămîntul public nu au un scop pur iluminist, ci urmăresc “să1 determine o angajare puternică a oamenilor muncii la înfăptuirea politicii partidului în toate sferele vieții sociale, vorbitorul a relevat neceși-. tatea ca tot, ce se face să fie „la obiect", adică strîns legat de sarcinile generale ale făuririi socialismului. Pentru a fi „la obiect", propaganda de partid, activitatea politico-educa- tivă trebuie să sprijine prin toate formele de manifestare realizarea sarcinilor economice, să fie preponderent subordonată înfăptuirii măsurilor luate de conducerea partidului privind folosirea în întregime a capacităților de producție, întărirea disciplinei muncii, reducerea consumurilor specifice, realizarea exemplară și — dacă se poate — depășirea sarcinilor la export, concomitent cu reducerea, importului, îmbunătățirea substanțială a calității produselor.Pentru organizațiile de partid din agricultură, a desfășura o muncă politică „la obiect" înseamnă ca ea să contribuie la mobilizarea lucrătorilor de pe ogoare la încheierea de urgență a îrisămînțărilor, la recoltarea și asigurarea conservării produselor agricole. Pentru întreg frontul nostru ideologie, a fi „la obiect" înseamnă să se afle într-o permanentă ofensivă, să realizeze o operă de pro- ’ filaxie morală, iar acolo unde climatul spiritual a fost poluat, să intervină cu energie pentru purificarea lui.In continuare, vorbitorul a insistat asțiprg. ‘sarcinilor ce, «țpjjip.. orgapi.za- t|ilor .;de partid și,1țl.Ț,,C„)îp„. mțm- ,eâ de educare. comunistă', â tineretului. întrucît tineretul nu știe cum se trăia în trecut, este necesar ca organizațiile de partid, comuniștii mai vîrstnici, școala, organizațiile U.T.C. să înfățișeze în antiteză realitățile din România burghezo-moșierească, cu cele de astăzi, să combată cu e- nergie tendințele de parazitism, atitudinile și comportările care contravin normelor noastre etice.Activitatea în domeniul care face obiectul analizei de azi își are, aș putea spune, legi proprii, o metodologie specifică. In acest domeniu, pentru a avea eficiență, se cer acțiuni permanente, convergente. Să conjugăm cît mai bine eforturile tuturor organismelor cu sarcini pe linie de educație, să nu ne facem iluzia că vom realiza acest deziderat cu lozinci. Pentru modelarea conștiinței oamenilor, pentru educarea lor în spiritul exigențelor actuale se cer acțiuni -intense, variate, pe multiple planuri. Sub conducerea organizațiilor de partid, sindicatele, organizațiile U.T.C., comitetele de femei, toate organizațiile de masă si obștești trebuie să dinamizeze opinia publică în lupta împotriva fenomenelor retrograde, a tot ce frînea- ză mersul nostru înainte.După ce s-a oprit pe larg asunra activității din domeniul creației lite- rar-'artistîce și învățămîntului public, relevînd necesitatea ca ele să slujească în mai mare măsură educației comuniste a maselor, vorbitorul a a- rătat că în realizarea programului de îmbunătățire a muncii politico- ideolosice rolul hotărîtor îl au organizațiile de partid. Pe bună dreptate au fost criticate, în cadrul lucrărilor plenarei, cadrele de conducere care nu participă activ la viata de organizație, la învătămîntul de partid, la activitatea politică. Para- frazînd o expresie cunoscută, as spune că aceste sarcini reprezintă, de fapt. ABC-ul obligațiilor fiecărui comunist. Să nu uite tovarășii cărora li s-au încredințat'funcții de răspundere că ei trebuie să acționeze ca oameni politici. Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea creșterii rolului educativ al adunărilor generale ale organizațiilor de bază, în cadrul cărora să se prezinte informări asupra principalelor aspecte ale politicii interne șî externe a partidului, a legilor, să . se pună în dezbatere teme educative, nu exclusiv probleme economice. deși acestea trebuie să dețină si în viitor, ponderea cuvenită.în încheiere, vorbitorul a arătat că etalonul de apreciere a gradului de înțelegere a documentelor dezbătute îl constituie modul în care vor fi aplicate măsurile adoptate și și-a exprimat convingerea că organizațiile de partid din județul Botoșani vor deoune toate eforturile pentru a-și aduce din plin contribuția la realizarea programului de educație comunistă a poporului.La încheierea lucrărilor plenarei, într-o atmosferă de puternică însuflețire. participanții au aprobat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele, se spune : „Ne angajăm în fața con-,) ducerii partidului, a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm în viitor cu mai multă fermitate în lumina documentelor ce le-am dezbătut, a prețioaselor indicații și în spiritul conținutului eu- vîntării pe care ați rostit-o la Plenara Comitetului municipal de partid București, să îmbunătățim întreaga muncă de partid, întărind necontenit rolul conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile vieții economice șl sociale — condiție hotărî- toare a dezvoltării conștiinței socialiste a membrilor partidului, a tuturor celor ce muncesc".
Simion ORBAN

E toamnă și fiecare din- ' tre noi își face provizii. Pentru cît timp ? Pentru o săptămînă, o lună... Apoi ? Se va apela, ca de obicei, la „resursele" unităților de legume și fructe. Se știe doar că în fiecare an, chiar și în anotimpul rece, ele au o- ferit aproape întreaga gamă de produse legumicole. Acest lucru a fost și este posibil datorită uriașelor depozite — adevărate cămări ale orașului — care la ora actuală „asimilează" marfă pentru a putea satisface cererile de mai tîr- ziu. In însemnările de față ne-am propus să prezentăm cititorilor cîteva aspecte din activitatea desfășurată de către lucrătorii întreprinderii pentru producerea, valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor din Capitală, în vederea asigurării unor rezerve suficiente pentru sezonul rece....Budești, Urziceni, Giurgiu, Herești. Sînt doar cîteva din centrele care vor găzdui pentru o vreme produsele destinate aprovizionării Capitalei în perioada de iarnă. Numai în silozurile I.P.V.I.L.F. se vor păstra circa 13 500 tone de cartofi, la care se vor adăuga peste 8 000 de -tone depozitate în alte județe din țară. In final, rezervele de cartofi pentru perioadele următoare vor fi cu 12 la sută mai mari decît anul trecut. Silozurile vor fi încărcate cu 2 700 tone de ceapă uscată — (700 tone mai mult decît anul trecut) ; 2 800 tone de rădăcinoase — (1 100tone în plus) ; 1 800 tone diverse alte legume — față de numai 1100 tone în a- ceeași perioadă a anului trecut și peste 5 000 tone de mere — față de numai 200 tone însilozate în 1970 ; la acestea se vor mai adăuga și peste 500 tone de roșii de seră. Capacitatea de depozitare a crescut în ultimul an cu peste 12 mii de tone. Bucureștenii vor putea astfel să găsească — după cum ne declară conducătorii comerțului local cu legume și fructe — în întreaga perioadă ce va precede apariția viitoarei recolte, gama aproape completă a legumelor aflate în

piețe în sezonul de primă- vară-vară.Noua structură organizatorică a întreprinderilor de legume și fructe permite îmbinar'ea activității de comercializare, de valorifica^ re cu cea de producție și industrializare. Dispunînd • de posibilități neîngrădite în dirijarea fondului de mară, I.P.V.I.L.F. - București completează rezerve

cra în final peste 2 400 tone de produse.Dar să trecem într-un alt compartiment al cămării o- rașului — fabricile de conserve aflate acum și ele în toiul producției. Noua structură organizatorică — permițînd concentrarea producției, comercializării și industrializării legumelor și fructelor în aceleași mîini — a condus, printr-o diri

„CĂMARA" 

ORAȘULUI 

in pragul 

sezonului rece
le de legume proaspete pentru iarnă cu produse semiindustrializate și conserve fabricate în unități proprii.. Am vizitat, la cîți- va kilometri de București, o unitate economică sui generis r un loc original de producție și păstrare a se- miproduselor. Sub ochii noștri, cîțiva zeci de lucrători sortează, spală, tratează, prepară în saramură sute de tone de varză (albă și roșie), gogonele, castraveți etc. Sute de butoaie pline „ochi" cu diverse produse semiindustrializate umplu galeriile silozului subteran, a căror lungime este de peste 1 000 m. Este unitatea pentru semiindus- trializarea legumelor de la Chiajna. In alte șase asemenea unități se vor prelu

jare mai rațională a materiei prime, la realizarea u- nor produse foarte apreciate de consumatori....„Valea Roșie". In secțiile de producție, ca și în curtea fabricii de conserve de la marginea Olteniței — imagine de stup. Se lucrează la sortarea și pregătirea în continuare a legumelor pentru conservare. Ne-am oprit o clipă mai mult la secția unde se realizează un produs alimentar, în trecut cu apariție meteorică în magazine : zacusca.— E un produs destul' de dificil — opinează inginerul șef al fabricii. Deși îl producem pentru prima dată, în lunile următoare vom livra totuși pieței primele tone.

O activitate febrilă domnește și în secția care fabrică alte conserve „clasice" •: tocană, pastă de tomate, ardei și roșii umplute cu orez etc. Aici ni se prezintă și o listă succintă a noutăților pe care fabrica le va livra în acest sezon : piure de spanac, ardei marinat, compot de vișine, compot de cireșe.Propunîndu-și să vină șî mai mult în ajutorul gospodinelor I.P.V.I.L.F. și fabricile subordonate au expediat deja depozitelor conserve din care — oricînd, în întreaga perioadă a sezonului rece — se poate realiza rapid o masă consistentă, gustoasă, originală. In trimestrul IV al a- cestui an se vor livra din depozite unităților de legume și fructe aproape 900 tone de conserve, iar în trimestrul I al anului viitor alte 300 de tone, la care se vor adăuga și circa 250 tone pastă de tomate. In afară de „clasicele" conserve — de mazăre, fasole, ghiveci, în diferite sortimente și variante — din „cămara" fabricilor vor lua drumul u- nităților de desfacere borcane și cutii cu vinete în bulion, zacuscă, vinete tocate, dovlecei în saramură, gemuri, dulcețuri, compoturi.In însemnările noastre am pornit de la ideea de a sublinia eforturile coordonatorilor din acest sector, îndreptate spre asigurarea unor cantități suficiente de marfă, într-o gamă cît mai bogată. Cifrele 'prezentate arată o situație favorabilă, întrucît însă „cămara" nu e încă plină, depozitarea rezervelor pentru toamnă- iarnă fiind în curs de desfășurare, este necesar ca întreprinderile pentru producerea, valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor, consiliu] popular municipal să ia în continuare măsuri hotărîte, care să permită intensificarea ritmului de însilozare și prelucrare, pentru a se putea realiza o bună aprovizionare a pieței cu legume și fructe, conserve și produse semiindustrializate, în toate lunile sezonului rece.
George POPESCU

Fabrica de mașini casnice emailate „23 August" din Satu-Mare produce, pe lîngă aragazurile cunoscute în numeroase gospodării, o gamă variată de mașini de gătit și încălzit, care funcționează cu combustibili solizi sau lichizi. Asemenea mașini, cu denumirile „Super", „Carbolux". „Gu- tin", „Menaj", „Meteor", sînt întîlnite in zeci de mii de locuințe de pe întreg cuprinsul țării. In ultimii doi ani, a cîștigat adeziunea cumpărătorilor mașina de încălzit cu petrol „Confort 1", prevăzută cu un regulator. de debit și nivel care asigură dozarea constantă a combustibilului în arzător, avînd șase poziții de funcționare și un consum economicos de numai 0,2—0,6 kg combustibil pe oră.„In ultimii ani — ne spune tovarășul Tiberiu Boitor, inginer șef al fabricii — în preocuparea proiectan- ților noștri s-a accentuat orientarea spre diversificarea produselor. In a- cest fel s-a realizat, bunăoară, încălzitorul instantaneu de apă „Litoral 1“, care funcționează cu combustibil ga- zos, furnizînd 6 litri de apă caldă pe minut, pină la temperatura de 60 de grade. O noutate care va stîrni un mare interes o va reprezenta cazanul de încălzire centrală cu combustibil lichid - „Confort 20“ (cu petrol sau motorină). Acesta va fi destinat pentru încălzirea unui apartament sau a unei case cu circa 3 camere".
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii* In secția de montat mașini de gătit cu aragaz a fabricii „23 August' din Satu-Mare

Educația patriotică 
a purtătorilor cravatelor roșii

(Urmare din pag. I)Dornici să cunoască viața din trecut a poporului, copiii noștri, cu mințile lor iscoditoare, s-au angajat tot mai fervent in descoperirea și conservarea de documente vechi, vestigii etnografice, creații artistice populare (ceramică, cusături, cioplituri etc.), piese numismatice pe care, în cadrul acțiunii „Căutătorii de comori", le expun în mii de muzee sau colțuri muzeistice care au impînzit toată țara.Pionierii români și cei a- parținînd naționalităților conlocuitoare cresc laolaltă într-o strînsă frăție, adin- cind Sistematic căile de cunoaștere și prețuire recipro- > că, de participare în comun la activitățile ce prefigurează conlucrarea lor firească, de mai tîrziu, în producție. Educația lor patriotică se împletește organic cu sentimentul înălțător al internaționalismului, al unității și prieteniei între oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Trăiesc, învață, muncesc laolaltă în patria comună — Republica Socialistă România — se pregătesc împreună pentru a contribui acum, miine și întotdeauna la progresul și prosperitatea ei.Privirile copiilor sînt o- rientate preponderent spre viața clocotitoare, care pulsează în uzinele, fabricile și pe ogoarele patriei, spre mărețele realizări ale epocii socialismului, spre viitor. In acest sens, contactele cu oamenii muncii, cu

făuritorii bunurilor mate-; riale și spirituale,^sînt căi deosebit de rodnice de descifrare a sensurilor istoriei noastre actuale și de prospectare a zilei de mîine. Un comandant de unitate din Oradea spunea foarte sugestiv, la recenta conferință județeană a Organizației pionierilor, că el merge în fabrici cu copiii spre a în- tîlni mai ales oamenii și a se întreține cu aceștia, lă- sînd pe planul al doilea mașinile. O asemenea concepție mijlocește realmente copiilor înțelegerea deplină a atitudinii socialiste față de muncă, a punctualității și disciplinei în spațiul de lucru.Cultivarea sentimentelor de mîndrie și demnitate națională a călăuzit și trebuie să călăuzească permanent activitatea majorității educatorilor angajați în această nobilă muncă. în excursiile și drumețiile întreprinse pentru cunoașterea frumuseților, bogățiilor și realizărilor din patria noastră socialistă, pionierilor li se insufla, cu pasiunea și dăruirea educatorului însuși, admirația față de ținutul natal și oamenii acestui pămînt.Așa cum arătam mai înainte, educația patriotică în domeniul activității pionierești este foarte diversificată, iar' formele sub care ea se realizează sînt considerabil mai numeroase decît cele sumar schițate mai sus. Ceea ce contează. însă, în primul rînd. este finalitatea acestei educații. Pentru aceasta se cuvine ea întotdeauna și pretutindeni să relevăm în acțiunile cu pionierii sensul activ al patriotismului socialist. întreaga activitate politico-economico-socia- lă din patria noastră este orientată spre viitor. Ceea

ce înseamnă că și pregătirea și educarea școlarilor, a pionierilor trebuie orientate spre făurirea viitorului socialist și comunist al țării noastre. A-ți iubi patria înseamnă a dori să fie mereu mai frumoasă, mai puternică, mai bogată. De la acest sentiment patriotismul devine un imbold la acțiune, la învățătură, Ia muncă. După puterile lor, dar din toată inima, pionierii pot să contribuie la înflorirea patriei noastre. Interesul și dragostea de muncă specifice vîrstei se îmbină astfel, firesc, orga-; nic, cu sentimentul patriotic, cu dragostea de patrie. Tot ce fac capătă o semnificație directă : pentru partid, pentru popor. In a- cest sens, se constată că tot mai mult detașamentele pionierești devin adevărate colective de emulație entuziastă, susținută pentru a- sigurarea calității învățăturii, împotriva indisciplinei, chiulului și superficialității. La secțiunile pentru pionieri din cadrul confe-, rințelor orășenești, municipale și județene, care au precedat aprooiata Conferință națională a Organizației pionierilor, copiii s-au remarcat prin curajul și o- riginalitatea propunerilor, prin simțul civic dezvoltat care s-a concretizat în sugestiile relative la amenajări edilitare, ce au primit în multe cazuri aprobarea imediată a gospodarilor locali. Educarea în spiritul patriotismului activ a dus în cadrul organizației la realizări importante, tot mai multe detașamente devenind adevărate nuclee ale muncii patriotice, pe șantiere și ogoare.In atmosfera detașamentului — acest nucleu al muncii pionierești — au loc trăiri puternice, se plămă

desc sentimente mobilizatoare pentru energiile copilăriei. La intrarea în U.T.C., fostul pionier este deținătorul unor experiențe deseori bogate în ceea ce privește atașamentul său față de popor și de partid. Pe acest trunchi trebuie să se altoiască noi sentimente, izvorîte din clocotul adolescenței. De aceea, socotesc oportună dezbaterea, la a- propiata Conferință națională a Organizației pionierilor, a direcțiilor și mijloacelor de îmbogățire și diversificare a procesului educativ la vîrsta pionie- riei, ca și continuarea și sporirea eficienței sale de-a lungul anilor. Procesul educativ trebuie să fie continuu, valențele lui sporind cu anii.Rezultatele dobîndite sînt incontestabil rodul muncii zecilor de mii de cadre didactice care lucrează în cadrul organizației, al e- xemplului lor personal. Dominanta vieții afective a comandanților este patriotismul viguros care iradiază în sufletele copiilor tot mai eficient. Prin toate formele de perfecționare desfășurate cu acești animatori este de dorit însă să se tindă la generalizarea inițiativelor valoroase, a celor mai ingenioase forme de educare a pionierilor și la combaterea elementelor de formalism care mai persistă sub diferite chipuri. Cerința ca fiecare educator să fie un militant politic, formulată de secretarul general al partidului nostru, justifică plenar această o- rientare. De aceea, pe bună dreptate, se poate spune că educația patriotică este nu numai un obiectiv, dar și un excelent rezultat al activității pionierești desfășurate cu pricepere și e- lan.

jFAPTUL 
'DIVERS 
I- - - - - - - - - - - - - - - - - -
I Construc

torul
I comunei
I Situată lîngă Cîmpulung Muscel, comuna Lerești se remarcă
Iprin noile sale case stil vilă, una mai frumoasă decît alta. A- proape toate sînt opera meșterului constructor Nicolae Pană. Firește, fiecare casă el o ridică la comandă, așa cum o vrea vii-■ torul său locatar. Dar în același Itimp, îndrăgostit de meserie, meșterul Nicolae Pană nu o construiește fără să-i placă lui
I însuși. „Dacă-mi place mie — spune el adesea — o să-i placă și celui ce va locui în ea". Și cu toate că lucrează simplu, fără
I proiecte și studii geologice, doar cu nivela cu apă și mistria, pînă acum niciodată nu a dat
Igreș. Dovadă — sutele de case a căror diversitate coloristică și arhitecturală împrumută comunei Lerești un farmec cu totul [ aparte. Dar cu toate că opera sa este încă de pe acum evi-■ dentă, meșterul nu o consideră Iniei pe departe terminată. Pentru că el primește mereu comenzi și speră să mai ridice j încă multe case.
I Unde este 

Brutus?
I In noaptea de 1 octombrie 
1 a.c Viorel Roman din Ploiești.

I
str.. Bagdazar nr. 1, s-a trezit 
brusc din somn în zgomotele 
puternice ale unui motor de

I
 mașină. A ieșit în curte să vadă 

ce se intîmplase, dar era prea 
tîrziu : mașina sa, l—PH—4243 
(„Dacia 1100“), își luase zborul !

I
Cine și cum i-o furase ? S-a 
dus să-și caute cheile, dar ele 
nu erau nicăieri. Cîteva minute

I
mai tîrziu și-a dat seama că ni
meni nu i le putuse lua decît... 
fiul ,său Viorel (in virstă de 19

I
oni, înalt, brunet, cu părul creț)! 
S-a dus să-l caute, dar nu l-a 
găsit nici pînă în momentul de 
față. Nu se știe dacă V.R. a re-

I
 luat celebra expresie a lui Iu- 

lius Cezai — și tu, fiul meu, 
Brutus ? ! — așa cum nici pînă 
azi nu se știe unde a dispărut

I
fiul, cu mașină cu tot. Cine 
poate da relații este invitat să se adreseze fie părinților, fie 
organelor de miliție.

Distracție... 
penală| Nicolae Moldoveanu. casier la 

I Centrul experimental de semințedin comuna Mihail Kogălnî- ceanu (Tulcea). a plecat nu demult să . ridice o importantă Isumă de bani de la bancă. Trecuseră însă două zile si el nu se mai întorcea acasă. Conducerea
I centrului experimental a anunțat dispariția sa la postul de miliție din localitate. In urma cercetărilor întreprinse, N. M. a
Ifost găsit fără nici un ban. O parte din ei îi risipise prin restaurante, iar diferența ce-i ră-
Imăsese după achitarea notelor de plată i-o făcuseră nevăzută... comesenii săi — Constantin Mu-
Iraretin din satul Negreni, comuna Licurici (Dolj), și Lungu Naita, din comuna 23 August (Tulcea), pe care îi întîlnise în-
Itimplător prin oraș. Acum pe toți trei îi așteaptă cite o altă. notă de plată. Penală !
J A fost
I văzut...
IO echipă de electricieni de la 

cooperativa meșteșugărească 
„Constructorul", din Baia Mare, 
a executat zilele trecute o sea

mă de lucrări la sediul asocia-
• ției nevă.zătorilor din oraș. In 
I acest timp, electricianul Flaviu

Bot a lăsat însă lucrul și a în
ceput a cotrobăi prin camere.

I
Crezînd că aici oamenii nu 
văd. a rupt încuietoarea unui 
dulap și a sustras o importantă 
sumă de bani. Și-a văzut apoi

I
de treabă. Mare i-a fost însă 
mirarea cînd un lucrător, de la 
miliția municipiului l-a invitat

I
să pună întreaga sumă la loc. 
Acum F. B. se pregătește să dea 
socoteală în fața instanței de 
judecată. Va căpăta timp să 
mediteze asupra unei enigme :I cum de a fost totuși văzut la 

■ sediul nevăzătorilor 1

I „Șoferul"
| era...
| pieton

I Dumitru Bălașa din comunaStoina (Gorj), conducător auto la grupul de șantiere C.T.E. Ro- gojelu, a săvîrșit într-una din I zilele trecute o abatere de la regulile de circulație. Organele în drept i-au ridicat permisul de I conducere pentru întocmirea actelor de contravenție. Și totul s-ar fi rezumat la atît. La o cer- Icetare mai atentă, s-a constatatînsă că ștampila aplicată pe permisul care-i dădea dumnealui dreptul de a conduce orice auto- 
I turism era falsă. In consecință,o dată cu procesul verbal de contravenție, i s-a mai întocmit Iîncă unul. Pentru fals în acte publice. De data asta, dosar cu ștampile în regulă.
I Rubrică redactată de :

Dumitru TtRCOB 
. Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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Răcirea accentuată a vremii impune:

• TERMINAREA GRABNICĂ
A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

• MĂSURI PENTRU
PROTEJAREA RECOLTEI

(Urmare din pag. I)

Au terminat 
semănatul griului 
JUDEȚUL SÂTU MAREîntreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție din județul Satu Mare au încheiat însămînțatul cerealelor de toamnă pe întreaga suprafață planificată. Oamenii muncii din satele județului — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au reușit să execute lucrările de semănat la un bun nivel agrotehnic, pe toate cele 72 350 ha, din care 59 950 ha cu grîu.într-o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, biroul comitetului județean de partid, vestind această realizare, arată că în ultima perioadă s-a intensificat și dezvoltat activitatea politico-educativă, ceea ce a a- vut drept rezultat în agricultură întărirea continuă a spiritului de răspundere în organizarea muncii, în folosirea mai rațională a bazeț. tehnico-materiale, în creșterea : exigenței, față de calitatea lucrărilor din campanie.Pe deplin încrezători în justețea politicii înțelepte și clarvăzătoare a partidului, în forțele și posibilitățile de care dispun — se spune în telegramă — lucrătorii de pe ogoarele sătmărene, fără deosebire de naționalitate, alăturîndu-se muncii pline de abnegație a tuturor locuitorilor județului, folosesc acest prilej pentru a vă asigura încă 

o dată, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru a-și aduce deplina contribuție la succesul luptei întregii națiuni pentru înfăptuirea marilor obiective ale etapei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.
JUDEȚUL VRANCEAFOCȘANI (corespondentul „Scinteii", Ion Nistor). Folosind în mod chibzuit forțele și mijloacele de care dispun, I.A.S. și cooperativele agricole din județul Vrancea au încheiat însă- mințarea griului pe întreaga' suprafață prevăzută. în această toamnă s-a acordat deosebită atenție calității lucrărilor de pregătire a terenului și de semănat. Acum toate forțele sînt concentrate la recoltarea porumbului, sfeclei de zahăr și a celorlalte culturi de toamnă.

punzătoare de lapte. într-o zonă de pajiști întinse, la I.A.S. Miercurea Ciue, consumul specific de concentrate a fost de 149 g pe litrul de lapte, dar producția medie zilnică a atins doar 6,1 litri, la un efectiv de 1041 vaci. La această unitate și la altele situate în zonele de deal și submontane este nevoie de măsuri pentru ă- meltorarea suprafețelor mari de pajiști naturale, valorificarea superioară a întregii producții de masă verde, îndeosebi înlăturarea pierderilor mari de substanțe nutritive care au loc o dată cu recoltarea și conservarea finului. In condițiile țării noastre ameliorarea pajiștilor, utilizarea integrală a masei verzi, prin pășunai sau recoltare cu mijloace mecanice și manuale, reprezintă cea mai marc rezervă pentru sporirea producției de came și lapte, creșterea rentabîli- x tății și reducerea consumului specific de concentrate.Producția scăzută de furaje de volum lă unitatea de suprafață și calitatea slabă a acesteia determină un consum specific exagerat de concentrate. Situații de acest fel se întîlnesc în ferme de toate dimensiunile, dar mai ales în complexele de vaci cu o concentrare exagerată de efective, disproporționată față de posibilitățile reale de- producere, transport Și preparare a furajelor. La complexul I.A.S. Aiud, la un efectiv de 2 344 vaci, s-a ajuns la goluri nepermise in furajare, ceea ce a diminuat producția de lapte la numai 2,8 litri, în medie, pe zi, și a dus la un consum specific exagerat de nutrețuri concentrate. A- ceastă situație la care a contribuit calamitarea producției de furaje, în anul trecut, se cumulează cu greutățile create, în mod subiectiv, prin concentrarea exagerată de efective, greu de controlat și de dirijat. La complexul „30 Decembrie", județul Ilfov, cele 3 258 vaci

După o perioadă de timp frumos și călduros, vremea a devenit foarte rece și instabilă în toate zonele țării, îngreunind efectuarea lucrărilor agricole. în legătură cu evoluția vremii în perioada următoare, ne-am adresat serviciului de agrometeorologie din cadrul Institutului de meteorologie și hidrologie, unde ni s-a relatat, între altele : „In perioada 18—24 octombrie, vremea va fi relațiv rece la începutul intervalului, îndeosebi în jumătatea de nord a țării, apoi se va încălzi treptat. Vor cădea ploi slabe cu caracter local, iar in zona de munte și in nordul extrem al țării precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. In a doua parte a săptăminii, cerul va prezenta înseninări destul de persistente, mai ales noaptea și dimineața, favori-, zînd producerea brumelor. în nordul țării se va produce și îngheț slab la suprafața solului. Temperaturile cele mai coborile vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade (local mai coborite), iar cele mai ridicate între 8—18 grade. Umiditatea solului se va menține în limite satisfăcătoare pentru procesele de germinare și răsărire în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Deși în prima parte a săptăminii timpul va fi rece și cu ploi locale, vor exista și intervale favorabile executării lucrărilor agricole. >Avînd în vedere data la care ne aflăm și evoluția timpului, așa cum a fost ea previzionată, este absolut necesar ca în cîteva zile să se termine semănatul griului pe întreaga suprafață prevăzută și în toate unitățile agricole pentru a asigura minimum de condiții necesare pentru germinarea și înfrățirea plantelor. La această dată se poate aprecia că fiecare zi cîștigată la semănat în
Porumbul-în hambare, nu pe cimp!.In,. I.A.S.-urile -dțn județul Brăila bligația, conform planului aprobat de cantitatea de porumb care trebuie.., Departamentul agriculturii de stat, să transportată zilnic din cimp este foar- . asigure 70 de mașini. I.T.A. Gai'âți a te mare. La I.A.S. Insula Mare a recurs însă la o adevărată manevră:Brăilei, forțele mobilizate la recoltat și transportat sînt impresionante : celor 15 000 de oameni li se adaugă 280 combine, 1170 autocamioane, 280 tractoare cu remorci și alte utilaje. Pînă în seara zilei de 18 octombrie se transportaseră 137 000 tone știuleți. Viteza medie zilnică realizată la transport este de 7 700 tone. „în zilele următoare, ne declară ing. Ioan Vlad, directorul întreprinderii, trebuie să ajungem Ia 8 000 tone știuleți transportați pe zi. Pentru aceasta, la autocamioane au fost instalate înălțătoare pentru a mări capacitatea fiecărui mijloc de transport".Dar nu în toate unitățile există aceeași bună organizare a muncii și preocupare pentru urgentarea transportului producției din cimp. întreprinderea agricolă de stat însurăței, de exemplu, are în plan să transporte zilnic 255 tone la stațiile de uscat și calibrat porumbul de la Vă- deni-Brăila și Călărași. La nici una din ele nu se reușește însă să se transporte mai mult de jumătate din această cantitate. Urmarea : 1 800 tone porumb sînt restanță la bazele de recepție Alte sute de tone stau pe cîmp în grămezi, supuse intemperiilor. Aceasta este cu atît mai grav cu cît producția de pe 800 ha din cele 1 200 cultivate reprezintă porumb pentru sămînță din lotul de hibridare. Lipsesc oare mijloacele de transport 7 întreprinderea de transporturi auto Galați, prin autobaza Brăila, avea o- 

au dat, în medie, zilnic, în trimestrul doi a.c., cite 7 litri lapte, cu un consum specific de 444 g concentrate pe litru, ceea ce influențează negativ prețul de cost al laptelui.Din analiza economică aprofundată a situațiilor amintite au fost desprinse concluzii practice. în urma indicațiilor date de conducerea de partid și de stat, de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt revăzute programele și proiectele de construcție a noilor obiective, înlăturîndu-se tendințele de concentrare exagerată a efectivelor, de a ignora cheltuielile în perioada de exploatare, punînd pe primul plan numai costul investiției specifice. Așa cum s-a precizat încă din primăvara acestui an, nu se vor mai construi ferme cu efective exagerate de vaci pentru a putea produce nutrețurile cu mijloacele proprii ale fiecărei unități.O altă concluzie se referă la necesitatea rentabilizării tuturor complexelor existente, la organizarea producerii furajelor în condiții de irigare, recoltarea și conservarea mai bună a nutrețurilor pentru evitarea pierderiloi- de substanțe nutritive, reducerea pe această calc a consumului de concentrate. Complexele deja construite reprezintă mari investiții bănești și nu se poate concepe perpetuarea situației actuale cînd înghit beneficiile altor sectoare de activitate. Este necesar ca Departamentul I.A.S.; conducerile unităților respective să urgenteze măsurile pentru asigurarea furajelor de volum din producție proprie, sporirea recoltelor de luccrnă, porumb siloz, sfeclă furajeră, prepararea cantităților necesare de semisiloz, trecerea la granu- larea lucernei și a porumbului plantă întreagă. în toate unitățile crescătoare de taurine și ovine trebuie să se creeze rezerve de nutrețuri însilozate, de semisiloz și de alte furaje care să ofere certitudinea eliminării golurilor în furajare, indiferent de starea timpului.Mari resurse materiale se pierd

seamnă un mare plus de recoltă în- trucît contribuie la o mai bună dezvoltare și înfrățire a griului. în funcție de starea terenului și de zona climatică în care este situată , o unitate agricolă sau alta, este necesar ca cercetătorii stațiunilor experimentale, specialiștii organelor agricole și din fiecare I.A.S. și cooperativă agricolă să adapteze recomandările date la consfătuirile grîu-

inițial a repartizat 14 autocamioane. După.o săptămînă le-ra retras pe cele 14 și a trimis un lot de 46 autocamioane pentru ca apoi din acestea să participe zilnic la transport între 5— 14 mașini de la coloana însurăței. La data efectuării raidului, multe mașini erau defecte.Situații asemănătoare se întîlnesc și în alte unități. „Din 50, de autocamioane cu remorci, în medie, pe fiecare zi, ne-au venit doar 30 — ne declară ing. Ilie Neagu, director tehnic la I.A.S. Baldovinești. Dar și acestea nu reușesc să facă mai mult de un drum, maximum două pe zi, deoarece se pierde mult timp atit la baza de recepție triaj, cît și la F.N.C. Brăila".Rezultă, deci, că una din problemele stringente este să se pună ordine în folosirea mijloacelor de transport astfel ca ele să lucreze la întreaga capacitate. Se irosește mult timp la încărcatul și descărcatul mijloacelor de transport. De aceea, unitățile agricole trebuie să organizeze echipe de încărcători-descărcători pentru deservirea lor operativă. Eliminîndu-se staționările la bazele de recepție, cu mijloacele de transport existente se pot efectua mai multe drumuri pe zi și, deci, transporta cantități mai mari de porumb. Totodată, trebuie să se ia măsuri pentru ca toate autobazele să pună la dispoziția unităților agricole mijloacele de transport potrivit planurilor întocmite.
Nicolae Gr. MĂRĂȘANUcorespondentul „Scinteii"

într-o serie de ferme de tip gospodăresc din I.A.S., unde subaprecierea importanței asigurării furajelor de volum din producție proprie, practica încetățenită de a trece cu ușurință peste deficitul balanței furajere, tendința de a lăsa pe plan secundar cositul finețelor, stringerea cocenilor sau a plevii și paielor, degradarea finului de leguminoase și a altor resurse, se soldează cu goluri. în furajare pentru acoperirea

Dezvoltarea producției de furaje
cărora, iarna și chiar vara, se apelează la concentrate. Acestea sint cauze care duc la producții scăzute, la ineficientă economică. Spre exemplu, la I.A.S. Tulcea, de la un efectiv de 360 vaci, în trimestrul al doilea din acest an s-au obținut, in medie, numai 6,9 litri lapte pe zi cu un consum specific de 412 g concentrate. Cum se poate justifica o atare situație la o ’întreprindere care are o suprafață de 11 000 ha teren ? Poate conducerea întreprinderii justifică consumul exagerat prin faptul că numărul de vaci este mic și, ca atare, are o pondere relativ redusă în totalul producției globale și marfă. Dar indiferent de mărimea unităților, trebuie să se facă totul pentru a pune lucrurile Ia punct. Pentru că altfel și în cazurile cînd efectivele se consideră aproape de limitele normale, dacă nu se lucrează cu exigență și răspundere, nu se obțin rezultatele scontate. La I.A.S. Deta, județul Timiș, de Ia un efectiv de 1131 vaci, în trimestrul II a.c., s-a 

lui, acordind atenție îndeosebi stabilirii normei diferențiate de sămin- ță la hectar, ■ calității lucrărilor de pregătire a terenului și de semănat. Calitatea exemplară a patului germinativ este cu atît mai necesară, cu cit întirzierea semănatului reprezintă deja un factor negativ, iar orice zi pierdută de acum înainte înseamnă depășirea limitei optime și ca atare diminuarea viitoarei recolte.Temperaturile scăzute, lapovița și brumele, care devin tot mai frecvente, impun să se facă totul pentru a stringe de pe cimp întreaga recoltă, pînă la ultimul kilogram, luareg măsurilor pentru a preveni pierderile Ia produsele mai sensibile la brume și înghețuri. Sint multe lucrări cărora trebuie să li se acorde prioritate. Una dintre cele mai urgente lucrări de sezon este culesul strugurilor, legumelor și fructelor, produse care suferă cel mai mult de pe urma brumelor și ploilor. Recolta de struguri este afectată în parte de mucegai, acolo unde culesul a întîr- ziat. Pentru a preveni pierderile in greutate și deprecierea calitativă a boabelor, se recomandă ca în următoarele cîteva zile întreaga producție de struguri să fie culeasă și transportată la centrele de vinili- cație, la piață sau în depozitele frigorifice, să se lucreze zi și noapte pentru că de ceea ce se face acum depinde practic fructificarea cheltuielilor de muncă și materiale de pe întreg parcursul anului. Iii legătură !’ cu producția legumicolă, în mod spet] f; cial se recomandă însămînțarfia ime- ! diată a culturilor legumicole semin- cere de usturoi, ceapă, vărzoase etc. Producția de legume din acest an în cea mai mare parte a fost strînsă și valorificată. Mai sînt însă cantități de legume care se pot deprecia — ardei, gogoșari, gogonele etc. In această privință nu sînt de 1 făcut recomandări speciale decit să se aplice cele arhicunoscute, legate de preluarea rapidă, sortarea și protejarea împotriva brumelor și eventualelor înghețuri.în zonele mari cultivatoare de cartofi din centrul și nordul țării, principala atenție trebuie să se acorde acestei culturi. Cu atît mai mult cu cît în zonele respective sînt prevăzute înghețuri, ceea ce impune să se asigure protecția imediată a cartofilor din cîmp și de pe rampele gărilor. Aceeași grijă trebuie să se a- corde și sfeclei de zahăr.Așadar, se recomandă asigurarea priorității semănatului, recoltării și protejării produselor perisabile, îndeosebi în zonele mari producătoare de struguri, legume, fructe, cartofi, sfeclă de zahăr. Dacă lucrările amintite constituie, s-ar putea spune, urgența urgențelor, nu trebuie să se1 uite nici un moment că recoltatul porumbului necesită cel mai mare volum de muncă. Totodată, cocenii de porumb, ca și celelalte resurse furajere, trebuie strînse, transportate și depozitate sau însilozate în întregime, fără nici o risipă, astfel încît să nu se piardă nimic.
obținut, în medie, zilnic, cite 7,5 litri lapte, cu un consum specific exagerat de 447 g concentrate pe litrul de lapte. Este un consum mai mare chiar decit într-un complex ca cel de la Bărboși, județul Brăila, unde de la cele 3 302 vaci s-au obținut in medie cite 9 1 lapte, zilnic, cu un consum specific de 179 g concentrate pe litrul de lapte. Rezultă că preocuparea pentru optimizarea dimensionării fermelor trebuie continuată cu ac- 

țîuni energice în direcția organizării producției de furaje, a recoltării, transportului și conservării acestora in condiții bune. Este necesar să fie înlăturate cu hotărire practicile dintr-o serie de unități în care suprafața destinată furajelor nici nu este măcar dată fermei zootehnice, iar cei care produc finul sau masa verde nu sînt direct cointeresați în rezultatele finale ale muncii în sectorul zootehnic. Este una din cauzele care au dus la situația deosebit de păgubitoare de a nu aplica lucrările agrotehnice corespunzătoare la plantele de nutreț. Acestea nu se fertilizează și nu se irigă, iar pajiștile naturale se degradează sau rămîn numai parțial utilizate.Desigur, se cer rezolvate și alte probleme referitoare la creșterea și reînnoirea efectivelor matcă cu animale selecționate, provenite din prăsilă proprie, mecanizarea lucrărilor care necesită un volum mare de muncă, cum ar fi prepararea și distribuirea furajelor, alimentarea cu

Un sondaj întreprins recent în mai multe uzine constructoare de mașini din Capitală avea să reconfirme că schimbul de noapte rămîne, incontestabil, „domeniul" cel mai puțin explorat în cadrul preocupărilor generale de sporire a producției. O considerabilă rezervă de capacitate productivă stă în nemișcare pe tot timpul nopții și, practic, în 8 ore din 24 ră- min nefolosite mașini și utilaje de înalt randament, care ar. putea da economiei naționale un impresionant spor de produse. Cum se explică a- ceastă situație și ce probleme ridică organizarea lucrului pe timpul nopții ?La „Semănătoarea", la uzina de mașini grele și la uzina de mașini electrice, unde ne-am deplasat, turnătoriile, forjele și tratamentele termice — într-un cuvînt secțiile calde — lucrau din plin în schimbul III. Se elaborau șarje de oțel, se turnau piese dintre cele mai complexe. Activitatea productivă pe timpul nopții, în aceste secții „calde", nu se explică doar prin forța împrejurărilor, prin specificul exploatării marilor cuptoare care, o dată încălzite, trebuie să meargă cu foc continuu, determinînd și prelucrarea imediată a materialului turnat. Este și acesta un adevăr, însă principalul lucru constă în planificarea producției în toate cele trei schimburi. Ceea ce nu se întîmplă și cu mașinile - unelte (cel puțin cu cele principale) din sectoarele de prelucrare. De aici și falsul raționament, exprimat de mulți maiștri și șefi de echipă cu care am discutat in momentul desfășurării raidului : dacă planul de prelucrări mecanice al uzinei se poate realiza in schimburile întîi și doi, ce interes mai există pentru organizarea schimbului trei ? Maistrul Ion Traș- că, de la uzina „Semănătoarea" (sectorul prelucrător), spunea: „Cu oamenii care lucrează noaptea rezolvăm urgențele pentru ziua următoare". Precizarea aceasta dezvăluie fondul problemei in discuție': schimbultrei nu este conceput pretutindeni ca răspunzînd cerințelor folosirii integrale iii capacităților de producție L: el este organizat numai acolo tinde uzină 'ite: „urgențe". în rest •"•^afiălmia își pune amprenta.Prin perspectiva activității schimbului de noapte trebuie privită și problema linvestițiilor în noi mașini și utilaje. Altminteri se creează situații anormale, păgubitoare sub aspect economic. Aceeași uzină „Semănătoarea", care în prezent lucrează în schimbul de noapte doar cu 25 la sută din personalul existent la strun- gărie (la data cînd am întreprins raidul lucrau 42 mașini din 200 !), a mai primit în acest an, în dotare, aproape 20 de mașini noi. Așadar, în loc să folosească rațional mașinile existente, în trei schimburi, au fost aduse alte utilaje care — ca și celelalte — sînt utilizate doar ziua.. In martie, la consfătuirea de lucru a conducerii de partid cu activul de partid și cu cadrele de bază din industrie, construcții și transporturi din municipiul București, se aprecia că prin folosirea întregii capacități a mașinilor din dotare putem să sporim producția cu 15—20 la sută, fără nici o investiție suplimentară. Constatarea este pe deplin edificatoare.Cum spuneam, mulți dintre șefii de schimb — ingineri și maiștri — ne-au declarat în timpul sondajului că nu este nevoie de mai mulți muncitori în sectoarele prelucrătoare noaptea, deoarece se acoperă și așa sarcinile de producție ale întreprinderii. Tot ce se poate. Dar întreprinderea este o insulă ? Nu-i oare integrată într-un sistem organizatoric bine închegat ? O dată cu înființarea centralelor industriale au apărut reale posibilități de extindere a cooperării în interio
apă, mulsul mecanic etc. De asemenea, este indispensabilă combaterea practicilor de a lăsa pe planul ultim creșterea vițelelor, ceea ce are repercusiuni serioase asupra fermelor de vaci, constituind una din explicațiile stagnării producției medii de lapte. încercînd să îndeplinească oricum planul la lapte, conducerile unor I.A.S. sustrag furajele necesare vițelelor de prăsită, ajungîn- du-se ‘la situații cînd se diminuează 

perspectivele fermelor respective. Din această cauză unele I.A.S. nu au devenit principale furnizoare de animale de reproducție.Rezolvarea problemelor de care depind creșterea și ameliorarea efectivelor de vaci, organizarea rațională a furajării acestora necesită ample eforturi, măsuri diferențiate. După cum ni s-a relatat la direcția generală a producției animale din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, s-au alcătuit studii aprofundate, pe baza consultării unui mare număr de specialiști din producție. între altele, se prevede îmbunătățirea structurii furajelor prin extinderea leguminoaselor pe ciroa 70 la sută din suprafața destinată bazei furajere, amenajarea cu prioritate pentru irigat a terenurilor cu lucerna și a culturilor de siloz, fertilizarea cu doze sporite de îngrășăminte, combaterea eroziunii și, în mod deosebit, luarea unor măsuri energice pentru sporirea producției de iarbă 

rul și în afara centralei, în domeniul prelucrărilor mecanice. Nu puține sînt cazurile cînd o întreprindere nu-și poate realiza volumul de lucrări de strungărie, în vreme ce alte uzine au mari capacități disponibile. Or, tocmai centrala industrială are datoria de a depista unde există aceste capacități disponibile și cu cine trebuie încheiat un temeinic plan de cooperare. Dacă în domeniul secțiilor calde se dezvoltă vizibil cooperarea între uzine, în sectorul prelucrător lucrurile se află și acum într-o fază incipientă, nesatisfăcătoare și deloc justificată. Asemenea aprecieri critice s-au făcut auzite și la recentele adunări ale reprezentanților salariaților din centralele industriale.La consfătuirea din. martie, la care ne refeream mai înainte, uzina „Timpuri Noi" era criticată pentru faptul că folosește fondul de timp al mași- nilor-unelte doar în proporție de 54,3 la sută, iar uzina de mașini-grele — 46,3 la sută. Era de așteptat că aceste două întreprinderi de bază ale in-
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• Optica eronată a intervențiilor de urgență • „Meș
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pentru un singur strungar sînt puse în funcție compre

soarele și sursele de forță ale uzinei

Raid în cîteva 
uzine din Capitală •t/rritÎKi ' si1 ’dustriei Capitalei vor lua măsuri co- . respunzătoare pentru o folosire gospodărească a utilajelor din dotare. Dar cum se prezintă lucrurile acum, după 8 luni ? La uzina de mașini grele, în vastul său sector de prelucrare, cu mașini de cea mai înaltă factură tehnică, la data cînd am fost în întreprindere nu lucra... nimeni în schimbul de noapte ; în,' sțrungăria uzinei „Timpuri Noi" lucra un singur strung ! Unul singur în toată hala !Reținem, în continuare, unele carențe în organizarea lucrului în schimbul III. Am găsit, în uzinele vizitate noaptea, secții și ateliere în care lucrau, mai mult simbolic,' cițiva strungari și frezori. Și pentru aceștia se mențineau în funcțiune compresoarele și sursele de forță ale uzinei, ardeau luminile, mergeau zadarnic polizoarele etc. Nu-i greu de înțeles că un asemenea „schimb trei" mai multă pagubă a- duce. Și toate acestea pentru simplul motiv că schimbul de noapte se încropește după împrejurări, nu dintr-o necesitate obiectivă. Are cineva, ziua, treburi personale ? Atunci îi spune maistrului : „Meștere, învoiește-mă azi și vin la noapte". După cum cad la învoială. (Cazul singurului strungar, de la uzina „Timpuri Noi"). Așa ne trezim cu schimburi subțiate aproape pînă la inexistență. Asemenea situații am în- tîlnit și la uzina de mașini electrice.Surprinzătoare este și constatarea că mar.ea majoritate a celor ce lucrau noaptea o formau tinerii. în unele secții de la „Semănătoarea" și 
pe toate pajiștile naturale șl organizarea pășunatului sistematic. Totodată s-a întocmit un program pentru mecanizarea lucrărilor de producere, recoltare și conservare a nutrețurilor, prepararea în cantități mari a granulelor de lucerna și porumb plantă întreagă, a amestecurilor proteino-vitamino-minerale etc.Fără îndoială, măsurile preconizate sînt bune, dar principalul rămîne să se treacă cu hotărire, fără tergiversare la aplicarea lor. Studiile de perspectivă trebuie însoțite de măsuri adecvate, din care unele prezintă o mare actualitate și urgență. Pentru ca programul referitor la producerea și utilizarea rațională a furajelor să prindă viață, începutul trebuie să-1 constituie executarea fără întirziere a lucrărilor din aceste zile cînd se recoltează culturile tîr- zii și se insilozează furajele. în prezent, pe cîmp sînt încă milioane de tone de coceni, frunze și colete de sfeclă, și alte resurse de nutrețuri, dar prea puține din acestea au ajuns să fie depozitate în fermele de taurine și ovine. Pînă în ziua de 15 octombrie a.c., planul de însilozare s-a realizat în proporție de 87 Ia sută în întreprinderile agricole de stat și numai 50 la sută în cooperativele a- gricole.Ținînd seama de nevoia imperioasă de a asigura animalelor toate substanțele nutritive necesare, se impune. ca, in aceste zile, să se facă totul pentru stringerea tuturor resurselor de pe cîmp, organizarea preparării nutrețurilor prin tocare, amestec și melasare sau saramurare, înființarea bucătăriilor furajere dotate cu utilajele strict necesare in toate fermele de animale, studierea și. popularizarea largă, prin toate mijloacele, a tehnologiilor de hrănire a animalelor bazate pe furajele de volum preparate, organizarea mai rapidă a producției de suplimente proteîno-vitamino-mi- nerale cu adaus de uree pentru bo

uzina de mașini electrice, prezenț. muncitorului matur era o floare rari ca să nu spunem inexistentă. Prii prisma acestei constatări, problem mai are și un alt aspect : obligați: asigurării asistenței tehnice în schim bul de noapte. La secția locomotiva Diesel-electrice, a uzinei de mașin electrice, lucrau 17 oameni — și nic un maistru ! Să se descurce fiecare cum poate. Unul dintre muncitori mai în vîrstă, Florea Rusen, dade: îndrumări printre „picături" — pentru că și el lucra la mașină. Ls strungărie, avem o scurtă discuție ci Florea Ioniță, maistru de schimb.— Lucrați mereu cu același schimb cu aceiași oameni ?. — Nu prea... Mai „pierdem" schimbul cîteodată...Ce înseamnă „pierderea" schimbului, reiese din dialogul următor.— Aveți acum 17 oameni. Pe ciți cunoașteți bine, din 17 ?— Păi... cred că vreo cinci-șase...Se știe că un maistru își poate îndeplini misiunea numai atunci cînd cunoaște bine oamenii, posibilitățile lor, calitățile profesionale ale acestora ; cînd între maistru și colectiv s-au statornicit trainice relații de într-ajutorare și colaborare. Dat cum poți să lucrezi bine cu oameni despre oare nu știi mai nimic ? Schimburile fixe, stabile, bine organizate, realizează o productivitate foarte a- propiată, dacă nu chiar asemănătoare schimbului care lucrează dimineața. Facem dovadă cu un exemplu din aceeași u- zină : la secția prese, maistrul Gheorghe Anu- țescu, care conduce același schimb de cițiva ani, ne preciza acum, în schimbul de noapte i „A- vem un randament de peste 95 la sută, față de cit realizăm în schimbul- de zi. L-am egala, fără îndoială, dacă am fi aprovizionați cu toate cite ne sint necesare".Această opinie avea să fie întregită de Constantin Tatu, maistru de schimb la oțelăria uzinei de mașini grele.— Schimbul trei dă rezultate foarte bune atunci cînd el devine o problemă a întregului colectiv, pacă sebinibul anterior nu-ți lasă locul de-muflcăiin ordine, utilajul întreținut și in stăre de funcționare, dacă nu-ți lasă materie primă și materialele necesare conform sarcinii de producție, noaptea n-ai cum să te descurci. De asta e nevoie de colaborarea tuturor schimburilor. Dacă nu pregătești „terenul", din conștiință, atunci măcar pentru simplul motiv că vei lucra și tu, cîndva, în schimbul trei și..., ce ție nu-ți place, altuia nu-i face".Constatările sondajului întreprins conduc la concluzia că în prezent, cel de-al treilea 8 al zilei de muncă se află încă departe de agenda comitetelor de direcție ; schimbul de noapte n-a ajuns la potențialul său real nici măcar acolo unde el are o oarecare tradiție. Mari resurse, materiale și umane, sînt nefolosite. De aici și datoria organizațiilor de partid, comitetelor de direcție, centralelor și ministerelor de resort de a acorda cea mai mare atenție, în perioada imediat următoare, schimbului trei, organizării și funcționării sale sincronizate. în actualul cincinal, cind sarcinile au sporit considerabil, angajarea deplină în folosirea eficientă a fondului de mașini și utilaje, a capacităților de producție, capătă o însemnătate de necontestat. Avem mari posibilități să sporim substanțial producția materială, în primul rînd, pe seama valorificării resurselor proprii, a dotării tehnice existente, prin folosirea integrală a timpului de lucru. Va fi în folosul nostru, al tuturor !
Ștefan ZIDARIȚA 
Adrian POPESCU

vine și ovine etc. îmbinarea măsurilor actuale referitoare Ia stringerea și conservarea nutrețurilor din cîmp. amenajarea bucătăriilor furajere și punerea imediată in funcțiune a tuturor utilajelor pentru prepararea grosierelor, cu măsurile de perspectivă privind organizarea producției de furaje de volum, prepararea unor’ cantități cît mai mari de nutrețuri combinate și granule, adaptarea și optimizarea tehnologiilor de creștere a animalelor reprezintă sarcini de maximă însemnătate economică.Dezvoltarea zootehniei necesită rezolvarea unui șir de alte probleme urgente. Pe această linie este nevoie ca ministerul, direcțiile generale ale agriculturii județene, conducerile u- nităților agricole să analizeze cu exigență situația fiecărei ferme de animale și să stabilească, in funcție de experiența și condițiile locale, soluțiile cele mai adecvate pentru rezolvarea problemelor. în mod deosebit se relevă necesitatea ca diferitele departarriente și direcții din minister, direcțiile agricole județene să studieze experiența crescătorilor de animale, a specialiștilor din unități, să țină seama de observațiile critice și de propunerile lor constructive. Orice inițiativă pe linia modernizării zootehniei trebuie să se facă, așa cum se procedează în toate sectoarele economiei naționale, ținînd seama de experiența și părerile oamenilor. în multe ferme ale I.A.S. și cooperativelor agricole experiența crescătorilor de animale este valorificată și pusă pe baze științifice, obținindu-se rezultate bune. Analiza exigentă, studierea atentă, cu minuțiozitate, a părerilor și propunerilor specialiștilor și crescătorilor, valorificarea tezaurului de experiență a a- cestora trebuie să constituie punctul de plecare pentru realizarea programului de dezvoltare și de rentabilizare a zootehniei.
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Un mare scriitor
înființarea Facultății 

de construcții aerospațiale

in opera căruia pulseazăf I

ființa poporului nostru
10 ani de la moartea 
lui Mihail Sadoveanu

Timpul trece repede, 
mai repede chiar decit ne 
închipuim noi. Prinși in 
virtejul treburilor zilnice, 
aproape că nu băgăm de 
seamă. Dacă vrem să ne 
reamintim cîfi ani au tre
cut de la nașterea sau de 
la moartea unuia dintre 
scriitorii noștri de frun
te trebuie să ne uităm in 
calendare sau in enciclo
pedii.

Nu o dată ne uităm in 
calendare și enciclopedii 
și nu o dată ne întristăm. 
Unii dintre scriitorii noș
tri — puțini de altfel — 
au trăit pină la adinei 
bătrîneți și moartea, cind 
i-a venit sorocul să-i 
caute, i-a găsit la masa 
de lucru, inchegînd cu 
truda pe care numai ar
tistul adevărat o cunoaș
te o pagină de proză, o 
strofă sau măcar un vers. 
Alții au plecat dintre noi 
tineri de tot sau in plină 
putere cind aveau in 
față o întreagă viață.

In vara de care abia 
ne-am despărțit am tot 
cercetat calendare, dic
ționare, enciclopedii. Nu
mele multora dintre prie
tenii îndepărtatei mele 
tinereți le-am găsit acolo. 
Dacă ar mai fi trăit 
George Bacovia ar fi îm
plinit in vara aceasta 
nouăzeci de ani. Dacă ar 
mai fi trăit Barbu Lăză- 
reanu ar fi împlinit in 
vara aceasta nouăzeci de 
ani. Dacă ar mai fi trăit 
Mihail Sadoveanu ar fi 
împlinit, astăzi chiar, ve
nerabila virstă de nouă
zeci și unu de ani. Dacă... 
Cuvîntul acesta este foar
te înșelător.

Nu mai trăiește Geor
ge Bacovia care in anii 
din urmă devenise aproa
pe o umbră de om. Nu 
mai trăiește Barbu Lăză- 
reanu, care de cind îl 
știam părea atît de șu
bred că te mirai cum de 
nu-l lua vintul pe aripile 
lui nevăzute, Mulți, nu 

'mai sînt pfihtfe hdi. 'dîn-: . 
‘~tre cei care au lăsat pa
gini nemuritoare literatu
rii române și poporului 
român. Și nu se mai află 
printre noi nici Mihail 
Sadoveanu, de la a cărui 
încetare din viață au tre
cut zece ani. Și totuși Mi
hail Sadoveanu — căruia ■ 
i se spunea „Ceahlăul li
teraturii române" — pă
rea croit și clădit să tră
iască la nesfirșit. Era ma
siv, avea obrazul liniștit 
și ochii foarte albaștri, îi 
plăcea' să vîneze și să 
pescuiască, să cutreiere 
bălțile Dunării și munții. 
Dar mai presus de orice 
îi plăcea să scrie cărțile 
pe care le gîndise uneori 
cu anii. Cind a debutat în 
literatură era tînăr de tot, 
poate că nici nu avea 
douăzeci de ani. A uimit 
de la început prin frumu
sețea și bogăția graiului pe 
care îl folosea, prin va
rietatea temelor pe care 
le aborda, prin forța de 
evocare a trecutului ori a 
prezentului. Mihail Sado
veanu a fost scriitorul cel 
mai citit și, poate, cel 
mai iubit de poporul său. 
A cîștigat repede notorie
tate incontestabilă și în

dată după debut s-a așe
zat în fruntea generației 
sale, dacă nu chiar în 
fruntea tuturor truditori
lor condeiului din țară. 
Apoi a lucrat vreme de 
peste șaizeci • de ani. Nu 
a lăsat să treacă un sin
gur an fără ca lingă vo
lumele sale mai vechi să 
așeze încă unul, nou, dacă

• nu cumva mai multe.
Cred că a fost scriitorul 
român cel mai prodigios, 
— cu excepția lui N. Ior- 
ga. In orice caz a fost ți
nui dintre cei mai harnici 
și mai productivi.

Despre unele povestiri 
ale lui Mihail. Sadoveanu 
am aflat cite ceva cu mult 
înainte de a învăța să ci
tesc. In dulapul cu cărți 
din biata noastră școală 
primară se aflau și cîteva 
cărți de tinărul — pe a- 
tunci —, scriitor Mihail 
Sadoveanu cu titluri sem
nificative : Povestiri de război, Dureri înăbușite, Crîșma lui _Moș Precu. Puținii săteni 
care știau carte le citeau 
la îndemnul învățătoarei 
și le comentau in serile 
lungi de iarnă, cind se a- 
dunau să stea de voroavă 
în casa unuia sau a al
tuia dintre ei. Sătenii 
simțeau că acest scriitor 
era unul de-ai lor, un 
cărturar și un povestitor 
care le cunoștea bine gra
iul, obiceiurile și viața 
cea grea, plină de trudă 
și de suferință, de toate 
zilele. Nu se poate să cu
noști oamenii, in așa mă
sură incit să poți să-i de
scrii, dacă trăiești departe 
de ei și îi privești, din 
izolare, cu ocheanul. In Povestiri de război era 
vorba de războiul pentru 
independență din 1877— 
1878. Mulți țărani luaseră 
parte la el, unii muriseră 
însă, alții scăpaseră cu 
viață și în epoca de care 
vorbesc trăiau încă. Se 
recunoșteau in soldații 

. .descriși de ,Mihail Sado- 
' ..vddnu.lT^oți insa se recu

noșteau în personagiile 
din Dureri înăbușite, Crîșma lui Moș Precu și 
alte scrieri ale aceluiași 
Mihail Sadoveanu. _După ce am învățat să 
citesc m-am repezit asu
pra cărților cu o foame 
pe care nici pină astăzi 
nu mi-am potolit-o pe 
deplin. Am citit tot ce 
mi-a căzut în mină. Am 
citit și cărțile lui Mihail 
Sadoveanu. Atunci s-a a- 
prins în inima mea ad
mirația pentru acest scri
itor, — admirație pe care 
anii care au tot trecut au 
crescut-o.

Anii primului război 
mondial au fost ani de 
grea încercare pentru toți. 
Patria și-a chemat fiii 
pentru apărare. Mihail 
Sadoveanu, care pe vre
mea răscoalelor din 1907 
luase partea țăranilor 
răzvrătiți, nu a stat deo
parte. A scris aproape zi 
de zi articole de însufle
țire a ostașilor, de îndemn 
la rezistență împotriva 
dușmanilor cotropitori.

Odată trecuți acești ani 
de lacrimi și de singe,

• scriitorul s-a reîntors, 
cum se spune, la uneltele

Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri s-a aprobat înființarea, în- cepînd cu anul universitar 1971/1972, a Facultății de construcții aerospațiale în cadrul Institutului politehnic din București. Noua, facultate funcționează cu dublă subordonare față de Ministerul învățămîntului și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Baza tehnico-materială a Facultății de construcții aerospațiale; va fi asigurată de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini prin fonduri, prin instalații și aparatura. necesară înzestrării laboratoarelor de specialitate din cadrul Complexului Institutului politehnic București. Bazele de cercetare, ■ experimentare

și producție ale acestui minister, în domeniul construcțiilor aerospațiale, vor fi utilizate și pentru activitățile practice și de cercetare ale studenților și cadrelor didactice.înființarea noii facultăți se înscrie în contextul recentelor măsuri privind dezvoltarea, cercetarea, proiectarea și fabricația de aeronave în țara noastră, a asigurării specialiștilor în acest domeniu.Prin aceeași hotărîre a fost completat nomenclatorul de specialiști pentru învățămîntul de ingineri și subingineri cu specialitățile : „Aeronave11, „Sisteme de propulsie" și „Instalații de bord".' (Agerpres)
Mărirea duratei studiilor pentru

pregătirea subinginerilorîn scopul ridicării nivelului pregătirii subinginerilor, printr-o altă hotărîre a Consiliului de Miniștri a ' fost mărită durata studiilor la trei ani pentru cursurile de zi și la patru ani pentru cursurile serale.Prevederile hotărîrii se aplică și pentru . studenții anilor I—III aflați în curs de școlarizare.

Prelungirea duratei de școlarizare va permite viitorilor subingineri să dobîndească cunoștințe teoretice și practice privind conducerea, nizarea și desfășurarea de producție, astfel ca vire să poată fi integrați producție, ca specialiști independentă.
orga- procesului la absol- imediat în cu muncă (Agerpres)ȘTIRI CULTURALE
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PROGRAMUL I
15.10 Deschiderea emisiunii, 

bal : Rapid București — Le- 
gia Varșovia (Cupa U.E.F.A.). 
Transmisiune de la Stadionul 
„23 August". în pauză : Ca
leidoscop sportiv în imagini 
— de Cristian Țopescu. 
Campionatele europene femi
nine de gimnastică. Finalele 
la aparate.

18,00 Revista literară TV • Mihail 
Sadoveanu în cultura româ
nească. Prezintă Eugen Bar
bu • Omagiu lui Miliail Sa
doveanu — evocare filmată 
de Arșaluis Ceamurian și 
George Dănăilă. 
Toate pînzele sus ! Emisiune 
pentru pionieri. In întimpi- 
narea Conferinței naționale a 
Organizației Pionierilor. 
Muzică de promenadă inter
pretată de fanfara Comanda
mentului Trupelor de Secu
ritate. i
Itinerar plastic românesc, ț 
Forme agitatorice ale artel : l 
Afișul, caricatura, grafica 1 
militantă — reportaj-anchetă. I 
1001 de seri. *
Telejurnalul de seară. I
„Cîntare pămîntului strămo- f 
șese". Spectacol muzical-llte- i 
rar închinat patriei șl parti- 1 
dului. I
Oameni și fapte. >
Mozaic cinematografic. I
Telejurnalul de noapte. "
PROGRAMUL II )
Tineri interpret! : violonce- i 
listul Dimitrie Râpeanu. 1
Desene animate : „Cifrele" — l 
film realizat de studiourile J 
cehoslovace. »
Universitaria. . învățămîntul 
universitar și 
producției. 
Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Buletin de știri.
Film serial „Oameni în luptă” 
(V) — producție a televiziunii 
din R.D.G.

22,05 Cărți și idei. Emisiune de

17,00

necesitățile

/ conf. unlv. dr. Ionel Achim.
\ 22,35 Șlagăre și lnterprețl de pre- 

tutindenl.

i

ESTETICA 
INDUSTRIALĂ- 
sferă de interferență 

9 

a științei, artei si tehnicii
9 9 7 9

sale. Și atunci au apărut: Cocostîrcul albastru, Bulboana lui Vălinaș, în pădurea Petrișorului și încă 
multe alte opere tot atît 
de strălucite. In anii de 
după război, cărțile 
curgeau una după alia 
din pana lui Mihail Sa- 
doveahu. Izvorul limpede 
și bogat care-i hrănea in
spirația era inepuizabil. 
El se numea, cum se nu
mește și astăzi, poporul român. Pe nici un scriitor 
care trăiește în mijlocul 
poporului său nu-l pără
sește muza, nici unuia 
dintre ei nu-i seacă in
spirația.

In anii dintre cele două 
războaie mondiale țara 
noastră a cunoscut apari
ția și ascensiunea în viața 
publică a fascismului de 
.nuanță ,hitlerțstă, Ziarele 

■'cSemăcratuse^drau1 drse-’ de- 
cete de huligani J ieștii 
parcă din peșteri, în pie-' 
iele publice. O dată cu 
ziarele antifasciste erau 
arse in piețele publice ale 
Capitalei și ale orașelor 
de provincie și cărțile lui 
Mihail Sadoveanu. Mulți 
dintre noi, văzînd actele 
de huliganism ale fasciș
tilor. aveam impresia că 
acolo, pe acele ruguri, 
arde ceva din sufletele 
noastre, ardea ceva din 
marele suflet al însuși 
poporului român. Toate 
cărțile lui Mihail Sado
veanu poartă în cuprinsul 
lor ceva din sufletul po
porului nostru sfint și ne
muritor. In perioada în 
care statul nostru a fost. 
condus de fasciști e.ra cit 
pe-aci ca Mihail Sado
veanu să împărtășească 
soarta marelui savant N. 
Iorga.

Fiind prin întreaga lui 
operă alături de po
por, a fost firesc ca, în
dată după Eliberare, Mi
hail Sadoveanu să fie și 
alături de Partidul Comu
nist Român. Clasa munci
toare și partidul ei mar- 
xisț-leninist i-au dat o- 
mului și scriitorului Mi

hail Sadoveanu toată 
cinstirea, pină la aceea de 
Erou al Muncii Socialiste. 
La rîndul său, marele 
scriitor a dat '. poporului 
nostru și partidului nostru 
comunist întreaga sa o- 
peră — mai bogată decit 
a oricărui altuia — și în
treaga sa activitate cetă
țenească. Mihail Sado
veanu spunea că un scri
itor cu cit este mai mare, 
cu atît este mai dator po
porului său, umanității, 
progresului.

După Eliberare, pe cind 
încă ne bateam cu r'eacți- 
unea internă și externă, 
Mihail Sadoveanu a adre
sat, de la înălțimea vîrs- 
tei sale și a uriașului său 
talent, un vibrant apel 
către scriitorii români. 
Intre altele, el spunea 
următoarele : „Cărturari 
de pretutindeni ' din g- 
ceastă țară, uniți-vă! -Pu- 

( neți-vă în slujba poporu
lui. In voi mi-e nădejdea, 
între voi sînt sigur că se 
găsesc inimi devotate și 
lipsite de viclenie ! Mă 
adresez tuturor . acelora 
care socot că-și iubesc 
neamul, tuturor celor ce 
s-au socotit și se socotesc 
democrați". Nu vi se pare 
că această chemare este 
valabilă și astăzi ?

Acum zece ani, Mihail 
Sadoveanu a încetat din 
viață. L-am purtat, ală
turi de alți confrați, pe u- 
măr și l-am așezat pentru 
odihnă veșnică alături de 
celălalt mare Mihai, subt 
Teiul, sfint care acum își 
scutură, ca în fiecare 
toamnă, creanga.

Duhul lui Mihail Sado
veanu este încă viu și 
plutește nevăzut' peste 
noi.

învățăturile lui sînt 
încă vii și datori sîntem 
să nu le uităm, ct să le 
urmăm, pentru buna dez
voltare a literaturii noas
tre, pentru îmbogățirea 
spirituală a poporului 
nostru.

Zaharla STANCU

Teatrul „Alexandru Davila" din Pitești întreprinde un turneu in Capitală, unde va prezenta un ciclu de spectacole din dramaturgia originală. Luni seară, publicul bucureștean a vizionat, la Sala Palatului, piesa „Eca- terina Teodoroiu", de Nicolae Tăutu. Regia’ spectacolului este semnată de C. Dinischiotu, rolul principal fiind încredințat actriței Ileana Zărnescu.Pe aceeași scenă, în următoarele zile, vor mai fi prezentate spectaco-

lele „Io, Mircea Voievod" de Dan Tăr- chilă, avînd ca protagonist pe Dm. Niculescu, precum și „Meșterul Ma- nole" de Valeriu Anania. Ultimul spectacol, pus în scenă de regizoarea Marieta Sadova, îl are ca interpret principal pe actorul Eftimie Popovici.Spectacolele teatrului piteșteaji sînt dedicate tinerilor muncitori din Capitală. (Agerpres)

cinema

Aladin : DOINA —
18,15; 20,30.
cactus : SCALA — 
16,15; 18,45; 21, FA- 
11,30; 13,45; 16; 18,15;

• Povestirile lui Hoffman
TORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15.
• Motodrama : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Desene animate pentru copii : 
DOINA — 10.
• Lampa lui
11,30; 13,45; 16;
• Floarea de
9; 11,15; 13,30;
VORIT — 9,15;
20,30.
• N-am cîntat niciodată pentru 

CAPITOL — 9,30; 11,45; 14;---- ------ - ---- -- S 9;ț

ț

î

î
V
V

■’ tat'aj
'■ 16,30’, 18,45; 21, EXCELSIOR - 

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Așteptarea : FERENTARI 
15,30; 17,45; 20.
• Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 30‘ 21.
• ’Romanticii: BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15.
• Asediul : MUNCA — 16; 19.
• Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30.
• Șansa : LIRA —, 15,30; 18; 20,15.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13;. 16,30; 20.
• Aeroportul : AURORA — 9;
12,15;' 16,15; 19,30, TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
• Frații : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,30.
• Cromwell : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 19, FLOREASCA — 15,30; 19. 
« Tabla viselor : UNIREA — 16; 
18; 20.
• Parada circului : TIMPURI NOI 
— 9,30—20.15 în continuare, GRI- 
VIȚA — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18,15; 
20,30.
• După vulpe : VOLGA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Timpul herzelor : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Tick, Tick, Tick : VIITORUL — 
16; 18; 20.

• Boxerul : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
• Start la moștenire : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• Brigada Diverse în alertă : MO
ȘILOR — 15; 16,45; 18,45; 20,45.
• Simon Bolivar : VITAN — 15,30; 
18; 20,30.
• Săptămîna nebunilor : LUMINA
— 9,30—16 în continuare, 18,15; 
20,30.
• Greșeala fatală : PACEA — 
15.45; 18; 20.
a Cermen : CRÎNGAȘI — 16; 18; 
20.
• Hello Dolly : GIULEȘTI — 15,30; 
19, MIORIȚA — 9; 12,15; 15,45; 19,15.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Articolul 420 : FLACĂRA
1215; 15,30; 19. .
« încrederea : POPULAR —
18; 20,15.
• Sunetul muzicii : LAROMET 
15,30; 18,30.
• Eu sînt Jerom : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.

ta tr
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (sala Studio) : Concert de 
sonate și Recital de lieduri — 20.
• Teatrul de Operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Iubire pentru iubire — 20.
• Teatrul Giulești ; Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17, (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Teatrul „Al. Davila“-Pltești (la 
Sala Palatului) : Io, Mircea Voie
vod — 19.30.
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La o nouă lectură, mai aprofundată, a aprecierilor și indicațiilor — directe și indirecte — privind aportul științei noastre la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cuprinse în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, constatăm prezența cîtorva linii de forță caracteristice pentru orientarea statornică a activității de cercetare științifică spre strîngerea legăturilor cu viața, cu producția. Fiind vorba de un proces rațional, conștient, desfășurat sub semnul sarcinilor 'actuale și de perspectivă ale economiei socialiste, se accentuează și de această dată, în mod firesc, asupra necesității unei temeinice pregătiri ideologice, politice, a specialiștilor din toate domeniile. O pregătire care să dea posibilitatea abordării cuprinzătoare a problemelor progresului economic al țării, in scopul reducerii, în cit mai mare măsură, a importurilor și trecerii corespunzătoare a efortului de creație tehnico-științifică pe umerii cercetătorilor noștri. Cerința aceasta rămînc valabilă atît pentru domenii și aspecte oarecum clasice, care au fost avute în vedere și în trecut, cît și pentru sfere de preocupări mai noi, cum ar fi aceea a esteticii industriale.Referindu-mă la acest sector anume, aș vrea să remarc că însemnătatea lui decurge din însăși natura și importanța contribuției pe care o aduce la progresul tehnico-economic contemporan, constînd în rezolvarea unor solicitări ce țin de aspecte vitale : calitatea produselor, competitivitatea acestora pe piața internă și externă. în cadrul planurilor curente sau de perspectivă, problemele esteticii industriale apar ca elemente- cheie in preocupări cît se poate de concrete, legate de economia de materii prime și materiale, reducerea prețului de cost, diversificarea continuă a produselor. Desigur, estetica industrială nu trebuie concepută ca opunîndu-se sau neglijînd criteriile de eficiență economică sau de randament ale mașinilor și utilajelor ; dimpotrivă, ea pornește tocmai de la aceste comandamente urmărind să asigure, concomitent cu funcționalitatea, simplitatea, securitatea muncii și crearea unei ambianțe plăcute de lucru, factor a cărui influență asupra productivității este dovedită. în plus, nu putem să ne izolăm sub nici o formă de curentul existent în această privință pe _plan mondiaI^;M.in _ epeerind tpt rii^iirnult teren. Această relativ nouă disciplină acționează permanent, ea o punte de legătură între artă și tehnică, in ceea ce privește conceperea produselor noi, asigurarea e- cliilibrului dintre funcționalitate, formă, colorit ș.a. ; ea participă efectiv Ia prezentarea produselor, determi- nînd relații și întrepătrunderi dinamice, orientează simțul estetic al o- mului producător și consumator, elimină uniformitățile excesive ale produselor.Mai cu seamă în orînduirea noastră socialistă, unde omul și viața sa constituie centrul preocupărilor și eforturilor social-economice, estetica industrială are — trebuie să aibă — o contribuție substanțială în toate domeniile. Aplicarea corectă a formelor și metodelor sale specifice contribuie direct la prezentarea, la relevarea eficienței industriale a unui stat și a nivelului de dezvoltare a bazei sale materiale, a forțelor sale de producție. Drept urmare, în ultimul timp s-au intensificat acțiunile specifice, un moment distinct mar- cîndu-1 constituirea, în 1970, a Comisiei de estetică industrială a municipiului București. S-a putut trece astfel de la discuții, adesea sterile, la acțiuni concrete de organizare și materializare în producție a preocu

Qctîcerincf tȘt- m'£i££riult teren. Această

părilor din domeniul acestei științe, încă de la înființarea comisiei, s-a remarcat, în rindul cadrelor de conducere din economie, al specialiștilor, creatorilor, arhitecților o atracție spre asemenea probleme, pe terenul cărora s-au și obținut unele rezultate promițătoare. Am organizat primul concurs dc estetică industrială, la care au participat numeroși creatori, premiul intii fiind acordat unei mașini de rectificat RP 250, executată la Fabrica de mașini-unelte și agregate București. De remarcat că acest succes a făcut ca principiile esteticii industriale să fie aplicate la întreaga gamă de mașini-unelte aflate în producția fabricii. Pe de altă parte, brigăzi complexe au efectuat studii dc profil Ia mari întreprinderi cum ar fi Metalurgica, Electronica, întreprinderea de mecanică fină. Demonstrațiile practice, dublate de prezentarea aspectelor economice, au avut ca prim rezultat instituirea, la primele două uzine, a unor colective de creație industrială. Aș mai aminti că sînt în curs de realizare contracte cu diferiți beneficiari și că am acordat asistență in cîteva județe ale. țării. De asemenea, în colaborare cu Institutul central de documentare tehnică, am editat, pentru prima dată în țară, o publicație de specialitate, revista „Estetica industrială", în scurta perioadă care a trecut de la editarea primului număr, s-au putut constata clarificări promițătoare. Mulți specialiști din diferitele ramuri de producție, care considerau estetica industrială ca pe o simplă știință a „ornamentației gratuite", și-au schimbat atitudinea. Pentru a izbuti să eliminăm integral inerția existentă în această privință, avem însă nevoie de sprijinul tuturor ministerelor, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, institutelor de cercetare și proiectare etc. De altfel, noi am elaborat pentru C.N.Ș.T. un studiu despre rolul esteticii industriale in cadrul economiei naționale. Evident, că exercitarea plenară a acestui rol presupune existența unui important număr de specialiști, de care nu dispunem încă și se pare că nici nu vom dispune o anumită perioadă (circa 3—4 ani). Ei trebuie deci recrutați din rîndul unor alte categorii : arhitecți, decoratori, artiști plastici, graficieni, sculptori, ingineri, economiști, psihologi. Aceștia trebuie să manifeste vocație și pa- sume- pentru ■ acest’ dbmeniu și .dFȘ® dovedească, prin.'" lucrări praiț'tiproiecte, 'prototipuri1 etc.în'același timp, este necesar ca toate cadrele tehnice să cunoască, măcar principial, o serie de elemente de estetică industrială. Colaborînd eficient și continuu cu cei care le au în vedere în mod special, ele vor ajunge la un limbaj comun, de înțelegere și colaborare. De aceea, propun ca în cadrul reciclărilor să fie abordate șl probleme de acest gen, noțiunile teoretice fiind îmbinate cu diferite aplicații practice.Ținind cont de importanța deosebită a esteticii industriale, pentru întreaga noastră economie, precum și de faptul că, în această etapă, pe primul plan se situează problemele organizatorice, se impune ca măsurile propuse să fie atent cîntărite și aplicate cu competență și răspundere. Numai în acest fel noua sferă de preocupări a cercetării științifice va putea fi abordată în mod eficient, contribuind la ameliorarea unor aspecte importante ale optimizării economiei naționale.
Iulian CREȚUpreședintele Comisiei de esteticâ industrială a municipiului București

(Urmare din pag. I)volte conștiința socialistă, să cultive larg, la scara întregii țări, trăsăturile morale înaintate, proprii omului nou, să. facă din fiecare membru de partid, din fiecare om al muncii un militant hotărit, entuziast pentru progresul multilateral al societății noastre, a- ceste măsuri vor duce implicit și. la întărirea disciplinei sociale.Se știe că m societatea noastră, chintesența intereselor vitale ale întregii obști, ca și a intereselor individuale fundamentale este întruchipată în politica partidului. Poporul român s-a convins că numai urmînd partidul comunist, înfăptuind neabătut politica sa, își poate împlini năzuințele sale cele mai înalte de progres, poate înainta pe calea socialismului și comunismului. Pentru cele peste două milioane de comuniști, a aplica politica partidului acolo unde lucrează — în fabrică, în cooperativă, în sat, în școală etc. — reprezintă, se știe, o obligație decurgînd din disciplina de partid. în același timp este absolut evident că pentru ceilalți 18 milioane de cetățeni ai țării, realizarea politicii partidului. însușită de ei ca propria politică, devine un imperativ — de fapt imperativul cel mai înalt — al disciplinei sociale. Cu cît oamenii cunosc mai bine această politică și cu cit sînt mai profund convinși de justețea ei, cu atit disciplina socială întrunește o mai largă și mai totală adeziune, devenind o forță mobilizatoare care cuprinde și integrează masele de milioane ale constructorilor noii societăți.Pe acest fundal general, o componentă esențială a disciplinei sociale în condițiile societății noastre este disciplina muncii. Procesul de producție solicită, și în capitalism, un înalt grad de disciplină. Producția modernă, caracterizată prin adinci- rea diviziunii sociale a muncii, prin- tr-un înalt grad de specializare, mecanizare și automatizare, ar fi de neconceput fără o desăvîrșită ordine și punctualitate, fără cea mai strictă respectare a normelor și regulilor stabilite la locul de muncă. Să ne

imaginăm ce s-ar întîmpla dacă ’ în- tr-o uzină modernă, cu un înalt grad de automatizare, lucrătorul care deservește o întreagă linie automată s-ar dovedi neatent, nedisciplinat ; el ar provoca producției daune enorme, incomparabil mai grave decît dacă ar lucra la o singură mașină.Acestor rațiuni ale disciplinei muncii, impuse de cerințele producției moderne, li se adaugă în societatea socialistă un element nou, esențial, și anume schimbarea radicală intervenită în poziția oamenilor muncii față de mijloacele de producție, în

societății în ansamblul ei, și ca atare nici un om al muncii conștient nu le poate tolera, nu poate și nu trebuie să rămînă indiferent cind le observă în jurul său. Promovarea unei atitudini combative față de orice abatere de la disciplina socialistă a muncii, față de absențele fără motiv de la lucru, irosirea de timp, lucrul de mîntuială, reprezintă un imperativ categoric în societatea noastră.Avîntul tehnico-științific contemporan ridică noi exigențe față de disciplina muncii. Numai îndeplini-

Disciplina socială nu vizează, numai producția, după cum nici viața societății nu se limitează la' producție. Referindu-ne la alte sfere ale aplicării ei, nu putem să nu ne o- prim, de pildă, asupra sferei atît de importante a repartiției. Socialismul, se știe, lichidînd vechea repartiție, prin care un mic grup de exploatatori își însușeau rodul muncii celorlalți, a introdus în acest domeniu principiul nou, potrivit căruia tot ce se produce aparține celor Ce muncesc, iar fiecare primește în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse.

erativul disciplinei sociale
virtutea căreia eî nu mai sînt numai producători, dar și proprietari colectivi ai acestora, avînd, în această calitate, dreptul și posibilitatea de a decide asupra principalelor probleme ale producției, ale conducerii și gestiunii economice. în aceste condiții, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție și profesionale nu mai constituie o rigoare impusă din afară, ci o obligație statuată de ei înșiși, pentru a realiza acea maximă valorificare a resurselor materiale și umane, în măsură să. asigure îmbunătățirea propriilor condiții de viață și progresul general. Disciplina în muncă se înscrie ca atare ca o cerință de bază și o componentă esențială a societății noastre, tot așa după cum încălcările ei, manifestărilor de trîndăvie, chiul, neglijență, apar ca un corp străin, ca reziduuri incompatibile cu natura noilor rinduieli. Consecințele actelor de indisciplină nu se repercutează numai asupra celor în cauză, ci asupra colectivului întreg, mai mult asupra

rea normei, punctualitatea, respectarea regulilor generale ale locului de muncă nu mai sînt suficiente. Disciplina reclamă, in noile condiții, înțelegerea cerințelor majore ale progresului tehnico-științific, însușirea și aplicarea tehnologiei moderne, a metodelor avansate de muncă, ridicarea nivelului de calificare. Accepțiunea dată disciplinei muncii in societatea noastră nu poate, de asemenea, să nu includă îndeplinirea obligațiilor ce revin oamenilor muncii de a participa nemijlocit la conducerea producției, prin structurile democratice ce au fost anume create în acest scop, de a-și spune cuvîntul competent, responsabil, în cadrul comitetelor de direcție, al adunărilor generale ale salariaților. Pe această cale se valorifică tezaurul de înțelepciune, experiență și inițiativă a maselor largi, ceea ce chezășuiește bunul mers al producției și accelerează mersul înainte al întregii societăți.

Ceea ce cere disciplina socială este să se respecte intru totul acest principiu, să nu se admită sub nici o formă realizarea de venituri în neconcordanță cu mutica depusă în folosul societății. Or, nu se poate trece cu vederea faptul că alături de milioanele celor care trăiesc cinstit, din munca lor, adueîndu-și pe măsura puterii și a capacității lor contribuția la dezvoltarea societății, mai există la noi oameni care parazitează, care refuză să se încadreze într-o activitate utilă, ducînd o viață de trîndăvie și expediente la periferia societății, obțin venituri fără muncă, se îngrijesc numai de căpătuiala lor, caută să primească cît mai mult de la societate și să dea cît mai puțin, sau dacă se poate chiar deloc. Societatea nu poate accepta, nu poate tolera asemenea manifestări, — expresii flagrante ale egoismului și individualismului mic burghez sau burghez, ale mentalității „nu mă interesează ce se întîmplă cu alții, totul este să-mi asigur cit mai mult

pentru mine". In măsura în care satisfacerea intereselor personale se realizează nu în armonie cu interesele generale, ci prin încălcarea lor, este păgubită întreaga societate, se subminează baza progresului general.Esența disciplinei sociale este înțelegerea intereselor majore ale societății și hotârirea de a acționa în conformitate cu aceste interese, de a-ți îndeplini îndatoririle față de societate. Spre .exemplificare, să ne gîndim la faptul că statul nostru socialist investește enorm pentru formarea. de cadre bine pregătite, capabile să soluționeze cu succes sarcinile atît de complexe ale făuririi noii orînduiri. Este un imperativ al disciplinei sociale ca cei pregătiți pentru o anumită activitate să ramburseze societății investiția făcută in ei, să meargă să lucreze in acele locuri unde este nevoie de munca, de cunoștințele lor. Intr-o societate ca a noastră, cu o economie planificată, prezența fiecărui specialist la locul stabilit de muncă, contribuția . sa în ramura de activitate pentru care s-a pregătit prin efortul propriu, dar și al societății, îl privesc nu numai pe el, ci întreaga societate. Cum respectă însă acest imperativ acei specialiști, acei tineri absolvenți care nu se prezintă la posturile unde au fost repartizați, își sacrifică chiar profesiunea pentru a se plasa intr-un locșor comod, a-și asigura o existență ușoară ? Ei reprezintă, e drept, o infimă minoritate în masa specialiștilor care își onorează îndatoririle sociale, și cu atît mai mult merită oprobriul general.Un larg cîmp de aplicabilitate al disciplinei sociale îl reprezintă respectarea normelor conviețuirii sociale. în condițiile societății socialiste, exigențele în acest domeniu urmăresc nu numai asigurarea ordinii publice, indispensabile existenței normale a oricărei societăți, dar și promovarea relațiilor de colaborare și întrajutorare între toți membrii societății socialiste, a principiilor și normelor eticii noi. De aci și fermitatea, severitatea cu

care societatea reacționează față de diversele încălcări ale acestor norme — nu numai cele grave, dar și cele așa-zis mărunte, față de orice acte antisociale incompatibile cu ținuta morală a omului societății socialiste, re'curgînd și la măsuri represive, firește. în raport cu dimensiunile abaterii.Desigur, nu am putea enumera aci toate ipostazele sub care se. înfățișează disciplina socială. Oricare ar fi însă aceste ipostaze, specificul pe care îl îmbracă în societatea noastră acest imperativ milenar constă în realizarea sa ca o disciplină înțeleasă, liber consimțită și unanim acceptată. O atare disciplină înseamnă de fapt necesitatea înțeleasă, iar a- ceasta, după cum arătau clasicii mar- xism-leninismului, este sensul adevărat al libertății. Stăruința cu care partidul nostru urmărește cultivarea unei asemenea discipline și-a găsit o pregnantă expresie in programul de educație comunistă. Partidul pornește de la faptul că înțelegerea imperativului disciplinei sociale și dezvoltarea conștiinței sînt într-o permanentă interacțiune, ridicarea conștiinței determinînd o întărire a disciplinei sociale iar aceasta din urmă reclamînd o conștiință înaintată. Cultivarea disciplinei sociale trebuie să fie o preocupare permanentă, o constantă în activitatea organizațiilor de partid și obștești, a școlii, a instituțiilor de cultură, a tuturor factorilor apți să influențeze universul moral al omului societății socialiste multilateral dezvoltate. Para- frazîndu-1 pe Lenin, putem spune că atunci cînd absolut toată lumea va învăța să conducă și va participa efectiv la conducerea producției și a întregii vieți sociale, cînd toată lumea va participa la exercitarea controlului și evidenței, abuzurile, actele antisociale vor deveni o excepție atît de rară, vor fi însoțite de o sancționare atît de rapidă și de aspră, incit respectarea regulilor simple, fundamentale ale disciplinei sociale va deveni o deprindere generală. Atunci se va deschide larg calea spre trecerea la faza superioară a noii orînduiri — comunismul.
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Sosirea unei delegații a Partidului 
Socialist Popular din NorvegiaLuni a sosit în Capitală o delegație a Partidului Socialist Popular din Norvegia, condusă de Finn Gus- tavssen, președintele partidului, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Berge Furre și Ola Bonnevie, vicepreședinți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P.,, Odd Nordheim, membru al Comitetului Executiv, și Bireit Lauda!, membru supleant al Comitetului Executiv ăl P.S.P.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Miron Nicolescu, membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
0 delegație a Partidului Democrat 

din Guineea a sosit în CapitalăEa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, luni seara a sosit in Capitală o delegație a Partidului Democrat din Guineea, condusă de Toure Mohamed Lamine, membru al Comitetului Central al Partidului Democrat din. Guineea,.secretar de stat la Industrie, Mine și Energie, care va face o vizită. în țara noastră.La sosirea pe aeroportul Oțopeni, delegația a fost întâmpinată de tovarășii Vasile Patilineț, membru su

pleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Al- mășan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Vasile Ni- colcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.(Agerpres)
Plecarea unei delegații de activiști 

ai P.C.R. la PragaLuni dimineața a plecat la Praga delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Constantiri Băbă- lău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, va face o vizită de schimb de experiență în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.

Cu prilejul 
aniversării Zilei 
forțelor armateApropiata aniversare a Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România prilejuiește în numeroase localități din țară diferite manifestări.La Casa armatei din Craiova a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură, fotografii și documente. Exponatele prezintă aspecte din timpul pregătirii de luptă și politice a militarilor forțelor noastre armate, figuri de luptători care nu și-au precupețit viața pentru libertatea și independența țării, prezența activă a ostașilor la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

♦Peste 15 000 de tineri din orașul Oradea au luat parte Ia manifestări • consacrate cinstirii eroilor patriei. La Monumentul Eroilor de lingă băile Felix, general maior Virgiliu Manta, participant la luptele care s-au dus acum 27 de ani pentru eliberarea acestor meleaguri, a vorbit tinerilor despre eroismul ostașilor români în războiul antihitlerist. Tineri artiști amatori din școli și întreprinderi au prezentat un montaj de cîntece și versuri intitulat „Te slăvim, partid iubit".
★Tot la Oradea au avut loc întîl- niri ale tineretului cu militari ai Forțelor noastre armate și partici- panți la luptele pentru eliberarea patriei.Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Bihor a organizat, la librăria „Mihai Eminescu" din Oradea și la cele din localitățile Aleșd, Beiuș, Marghita, Petru Groza, Salonta și Vașcău, vitrine de cărți care oglindesc momente ale luptelor armatei române pentru eliberarea patriei de sub jugul hit- lerist. (Agerpres)

Primire
la Marea Adunare Națională

9Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit luni la aipiază pe președintele grupului iugoslav al Uniunii Interparlamentare. Peko Dapcevici, care ne vizitează țara la invitația Grupului interparlamentar român.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosfera caldă, prietenească. au participat Mihail Levente, președintele grupului român din Uniunea Interparlamentară, și Tudor Drăganu, vicepreședinte al grupului.

A fost de față Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.
*In aceeași zi, oaspetele a aviit o întrevedere cu membri ai conducerii Grupului român din Uniunea Interparlamentară.în cinstea oaspetelui, președintele Grupului român a oferit un prînz.(Agerpres)

Ședințele comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționaleîn cadrul lucrărilor . ce le revin, comisiile permanente ale Marii A- dunări Naționale au continuat examinarea secțiunilor Planului de stat de dezvoltare economică și socială a Republicii Socialiste România, pe perioada 1971—1975.întrunite în ședință comună, Comisia pentru industrie, construcții și transporturi, Comisia pentru agricultură și silvicultură, Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat, Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale și Comisia juridică au examinat Proiectul de lege privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat.

Comisia pentru agricultură și' silvicultură a luat în discuție Proiectul de lege privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor. De asemenea, Comisia economico-finan- ciară și Comisia pentru industrie, construcții și transporturi au analizat Proiectul de lege cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnieo-materială, iar Comisia juridică a dezbătut Proiectul de lege'cu privire la cetățenia română.Lucrările comisiilor continuă.(Agerpres)
Vizita tovarășului Feher Lajos

Vizitele delegației agricole
din R. P.O.In cadrul vizitei pe-care o fac în țara noastră, membrii delegației,, a- gricole din R.P.D. Coreeană, condu

să de Gang lung Phil,, președintele țlbrnitetului de Stat pentru Agricultură, însoțiți de Ion Ceausescu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare; Silviculturii și Apelor, au fost oaspeți ai județului Constanța.Delegația a fost primită de Vasile Vilcu, membru al Comitetului Exe-

Coreeanăcutiv al C.C. al P.C.R;, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele consiliului popular județean.In timpul călătoriei prin județul Constanța, oaspeții coreeni au vizitat sisteme de irigații din complexul Carasu, Fabrica de conserve de legume și fructe „Munca" din Ovidiu, I.A.S. Murfatlar, orașul Constanța și stațiunile balneo-climaterice de pe litoral. > (Agerpres)

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICELuni după-amiază. au început în Capitală lucrările celui de-al V-lea Simpozion internațional de betatroa- ne, organizat de Comitetul de Stat pentru Energia. Nucleară și Institutul de fizică atomică, în colaborare cu .Agenția internațională pentru energia atomică, la care, participă cercetători și specialiști în domeniul acceleratoarelor de particule din 14 țări. Lucrările au fost deschise de. acad, prof. Șerban Țițeica, președintele Comitetului de organizare a simpozionului, care a subliniat că această importantă reuniune internațională oferă cercetătorilor și specialiștilor prilejul unui larg schimb de opinii asupra unor probleme de mare importanță științifică și tehnică din domeniul betatroanelor.Lucrările continuă. (Agerpres)

La invitația tovarășului Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, tovarășul Feher Lajos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, împreună cu soția, face o vizită în țara

noastră, unde va petrece cîteva zile de odihnă.în cinstea oaspeților, tovarășul Ni- colae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean Mureș ai P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, a dat un dineu, la care a participat și tovarășul Iosif Banc.
îmbunătățiri la legea privind controlul 

provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, 
care nu au fost dobîndite în mod licit

SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT « SPORT

Ca de fiecare dată, la puțin timp dlipă începerea anului de învățămînt, studențimea ia parte Ia un ■ eveniment sărbătoresc — deschiderea festivă a anului sportiv universitar și de pregătire a tineretului, pentru a- părarea patriei. Acest moment, de start în noul an sportiv al studenți- mii noastre a fost marcat în mod corespunzător duminică, la București și în alte centre universitare din țară. Pe stadioane — în plină arenă sau în tribune — au fost prezenți mii. zeci de mii de studenți și studente care îndrăgesc și practică sportul ; un prilej de bilanț (și de răsplată pentru cele mai bune rezultate), un prilej de cunoaștere a noilor obiective pentru anul sportiv care începe.In noul an universitar, activitatea de educație fizică și sport — cuprinzând acțiuni variate și accesibile, cu un bogat conținut educativ-formativ — va avea o arie mult lărgită, consiliile asociațiilor studențești, conducerile instituțiilor de învățămînt superior trebuind să asigure condițiile necesare mai ales pentru atragerea unei mase largi de studenți și studente la practicarea cu regularitate a. sportului..Programul activităților competițio- nale și al acțiunilor sportive de masă pe anul universitar 1971—1972 —- sublinia, într-o. discuție ce am a- viit-o . ieri. tov. Alex. Forțu, inspector general în Ministerul învăță- mintului — are în vedere o suită de întreceri, eșalonate în timp, la sporturi (de sală sau în aer liber, de vară sau de iarnă) cu largă audiență. la tineretul studențesc și pentru . care există asigurate toate condițiile materiale. Campionate u- niversitare cu finale pe țară se vor desfășura, în ordine cronologică, la șah (februarie, Sinaia), tenis de masă (februarie, București), schi (martie, Poiana Brașov), gimnastică modernă (aprilie, Iași), orientare turistică (aprilie, Brașov), judo (mai, Craiova), baschet (mai, Galați), handbal (mai, Timișoara), volei (mai, Cluj), atletism (mai, București).

Pentru baschet, volei și handbal, la care numărul echipelor însorise este foarte mare, s-au prevăzut și faze de zonă, astfel — la Craiova, Brașov, Constanța (pentru baschet), Craiova, Baia Mare, Suceava (pentru handbal), Pitești, Oradea, Galați (pentru volei). La,. cîteva sporturi vor avea loc concursuri republicane universitare : atletism de sală (ianuarie, București), tir (aprilie, Oradea), tenis de cîmp (mai, București), sah pe echipe (noiembrie a.c., Timișoara).Este însă deosebit de important — ne spunea interlocutorul — ca în fiecare centru universitar, în fiecare institut, preocuparea asociațiilor studențești, a catedrelor de educație fizică să nu se limiteze la sporturile și la echipele reprezentative pentru campionatele universitare. Odată terminată selecția celor mai buni sportivi pentru etapele de zonă și finală, selecție , care șă înceapă de .fapt cu etapele de masă (inter-grupe,' inter-ani), atenția tuturor trebuie concentrată asupra acțiunilor și întrecerilor cu caracter permanent, larg cuprinzătoare. Crosul de toamnă, Cupa „30 Decembrie" (șah, judo, gimnastică, tenis de masă etc.). „Cupa Primăverii (atletism), Crosul tineretului ele.Activități sportive pentru studenți vor fi organizate, ca în fiecare an, și pe perioada vacanțelor, în taberele de odihnă, în taberele specializate, organizate atît pe plan central cit și pe plan local, în funcție de posibilitățile materiale, de condițiile geografice ale centrului universitar respectiv. în acest sens, sint prevăzute tabere alpine (pentru învățarea schiului), tabere de înot, de canotaj, de yahting, de alpinism, de orientare turistică.Se cuvine menționat totodată că programul competițiilor cu finale pe țară nu trebuie privit exclusivist,- pe plan local existând suficiente posibilități și preferințe sportive de care cei direct interesați trebuie să țină seamă.
Ion DUMITRIU

Astăzi, stadionul „23 August", ora 15,15

Rapid București—Legia Varșovia 
pentru „Cupa U. E. F. A.“Astăzi, pe stadionul „23 August din Capitală, se întâlnesc, în primul meci din turul doi al „Cupei U.E.F.A." la fotbal echipele Rapid București și Legia Varșovia. Echipa Rapid s-a calificat elimlnînd cunoscuta formație italiană A, C. Napoli (0—1 și 2—0), , iar Legia Varșovia a obținut calificarea în. dauna formației elvețiene Lugano (3—1 și. 1—1).Din echipa poloneză fac parte, printre alții, binecunoscuții internaționali: Brychzy, Nowak, Stac- hurski etc.

Deși au pierdut în ultima etapă de campionat, jucătorii rapidiști sint hotărîți să depună maximum de efort pentru a presta un fotbal de calitate și a oferi satisfacția unei victorii numeroșilor suporteri ai echipei din Giulești.Partida se va disputa cu începere de la orele 15,15 și va fi transmisă în întregime la televiziune. Posturile noastre de radio vor transmite repriza a doua cu începere de la ora 16.15 (programul I).

A

In cîteva rînduriCea de-a 6-a ediție a Jocurilor sportive mediteraneene s-a încheiat pe stadionul Halkapinar din Izmir, în prezența a 35 000 de spectatori. Maratonul, ultima probă a concursului de atletism, a revenit italianului Battista Bassi, cronometrat pe clasica distanță de 42,195 km cu timpul de 2h • 23’33”. Pe locurile următoare au sosit atieții turci Aktas și Akcayîn concursul de lupte libere, toate cele 10 medalii de aur au fost cucerite de reprezentanții Turciei, ovaționați îndelung pentru succesul lor cu prilejul festivității de închidere.In clasamentul final pe țări primul loc a fost ocupat de Italia cu 51 medalii aur, 40 de argint și 28 de bronz, urmată de Iugoslavia 27 medalii de aur, Spania (18), Turcia (18), Grecia (8), Franța (7), Republica Arabă a Egiptului (6), Tunisia (3).Viitoarea ediție a Jocurilor mediteraneene se va desfășura în anul 1975 în Algeria.AUTOMOBILISM. — Concurenții angajați în cel de-al 15-lea Tur automobilistic al Europei au întîmpinat o vreme neprielnică în cursul etapei Moscova-Budapesta. După această etapă, în clasament conduc echipajele Girdauskas-Madereviț (U.R.S.S.) pe „Moskvici" și Waldner-Wogt (R.D.G.) pe „Opel". în etapa a IV-a, automobiliștii au străbătut distanța Budapesta-Istanbul, (2 044 km), tre- cînd — după cum s-a mai anunțat — și prin țara noastră.ATLETISM. — în cadrul unui concurs atletic care a avut loc la Oberhausen, Dirk Wipperman a stabilit un nou record vest-german la aruncarea discului cu o performanță de 65,88 m. Vechiul record era de 65,63 m.ȘAH. — După 8 runde, în turneul internațional. de șah de la Smede- revska Palan.ka (Iugoslavia), în fruntea clasamentului se află iugoslavii Karaklajici și Kurajica — 6 puncte fiecare, urmați de cehoslovacul Smejkal — 5 puncte și o partidă întreruptă. Maestrul român Th. Ghi- țescu ocupă locul 9 cu 3,5 puncte. Victor Ciociltea se situează pe locul 11 cu 3 puncte și o partidă întreruptă. în runda a 8-a, Ghițescu l-a învins pe Vucovici, iar Ciociltea a întrerupt în poziție complicată partida cu Janosevici.
FISCHER-

PETROSIAN 2 1/2-2 1/2
Partida a Vl-a s-a întreruptBUENOS AIRES 18 (Agerpres). — Meciul candidaților la campionatul mondial de șah dintre marii maeștri Tigran Petrosian (U.R.S.S.) și Robert Fischer (S.U.A.) a continuat la Buenos Aires cu partida a 6-a. (După cum se știe,1 scorul după 5 partide este egal : 21/,—21/,). Avînd piesele negre, Fischer a jucat foarte întreprinzător și a reușit să obțină avantaj pozițional din deschidere, pe care apoi l-a amplificat în jocul de mijloc. Petrosian s-a apărat simpli- ficînd jocul, dar nu poate evita, în poziția de întrerupere, pierderea unui pion.Poziția de întrerupere a partidei a 6-a. Alb (Petrosian) : Rd3, Ta2, Cgl, pioni :. a6, e4, f2, g4,- h2 (8 piese) Negru. (Fischer) : Rd5, Ta7. Nc3, pioni : d4, e5, f6, gă, h7 (8 piese). Albul a -dat mutarea a 42-a în plic.

în vederea apărării mai eficiente» intereselor societății împotriva acelora care manifestă tendințe de înavuțire străine eticii, societății noastre și principiilor de echitate socială, printr-un recent decret al Consiliului de Stat au fost aduse unele, îmbunătățiri'., Legii privit®-'tfonțrolul’ pj-oyehi^țțe'î'.j-unor ■ burijjxt a^ejîper-. sdahelor. Șzjce, care nu-.ău lost do-„ bîndite în mod licit.Astfel, în scopul realizării unei mai mari operativități în cercetarea cazurilor, de asemenea, natură, controlul provenienței bunurilor se face de către comisii ce funcționează pe lingă judecătorii și nu pe lîngă tribunalele județene. în felul acesta, comisia fiind mai. aproape de locul de muncă. Unde s-a desfășurat activitatea supusă controlului, are posibilități sporite de a stringe, într-un termen cît mai scurt, probele necesare stabilirii situației. în același scop s-a prevăzut ca recursurile împotriva încheierilor de clasare să hu mai fie soluționate de , o comisie de pe lîngă Tribunalul Suprem, ci de comisiile ce funcționează pe lîngă tribunalele județene, care au și dreptul oa în cauzele clasate să dispună, în termen de cel mult un an, pe baza miei noi sesizări, reluarea, cercetărilor.în vederea obținerii unui control mai exigent și, totodată, a garantării intereselor legitime ale persoanelor în cauză, precum și a stabilității relațiilor juridice, s-au prevăzut o serie de dispoziții printre care : extinderea controlului, dacă persoana este căsă- torită, și asupra celuilalt soț în ceea ce privește'bunurile comune, în cazul în care controlul se. face și asupra acestei categorii ’ de . bunuri, interdicția ca persoana cercetată să facă proba cu martori împotriva propriei sale recunoașteri sau pentru stabili

rea altui preț decît cel prevăzut în act, precum și a probei cu înscris sub semnătură privată pentru stabilirea altui preț decit cel prevăzut în actul autentic, obligația pentru comisia de cercetare sau instanța de judecată ca, arunci cînd. se urmărește a se țjiee, dovația provenienței bunurilor firimtâmpjpmuiuri, •' donații;;-,vînzărm eumpărărfasaii latte asemenea acte, să se examineze și posibilitățile materiale ale aceluia de la care cel supus controlului pretinde că a primit sume de bani sau bunuri. Totodată, s-a accentuat rolul administrațiilor financiare județene și al altor organe financiare, în cadrul procedurii de cercetare a provenienței bunurilor în vederea apărării intereselor statului. De asemenea, pentru a se putea preveni mai eficient acțiunile unor persoane de a-și însuși ilicit bunuri, s-a prevăzut obligația de a se ține evidență, de către organele de specialitate, a persoanelor care au fost obligate definitiv la plata impozitului de 80 Ia sută. Potrivit noii reglementări, a- ceste persoane nu vor putea ocupa niciodată funcții de gestionar sau de control financiar.De asemenea, s-au introdus și sancțiuni disciplinare pentru anga- jații cu funcții de conducere și șefii compartimentelor de personal din organizațiile socialiste care, avînd date sau indicii că există o vădită disproporție între valoarea bunurilor și veniturile unei persoane ce a prestat sau prestează vreo activitate în cadrul acelor organizații, nu sesizează comisiile de cercetare. De asemenea, s-au introdus amenzi judiciare împotriva martorilor care nu se prezintă sau a experților care nu-și îndeplinesc îndatoririle ce le revin în cadrul cauzelor de control.(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de guvernatori din Statele UniteIn Capitală a sosit, luni dimineața, o delegație de guvernatori din Statele Unite ale Americii, condusă de Warren Hearnes, guvernator al statului Missouri, care, la invitația Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, va face o vizită în țara noastră.Delegația este însoțită de Charles Ryrley, director pentru relațiile fe- derație-stat a Conferinței naționale a guvernatorilor din Washington, districtul Columbia, și A. E. Manei, asistent special al secretarului de stat pentru legăturile cu guvernatorii.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați ele. Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, și alți membri ai conducerii C.S.E.A.L., Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și alte persoane oficiale.Au fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.

★în aceeași zi, delegația de guvernatori din Statele Unite ale Americii _ a făcut o vizită la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală, unde a fost primită de Petre Blajovici, președintele comitetului.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, au luat parte membri ai conducerii C.S.E.A.L., Con

siliului popular al municipiului București, reprezentanți ai M.A.E. și alte persoane oficiale.. Au participat Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.Cu acest prilej, oaspeții au luat cunoștință de principalele aspecte ale organizării și funcționării organelor centrale și locale de stat din țara noastră, precum și de activitatea a- cestora în diferite domenii.în onoarea oaspeților. Petre Blajovici a oferit un dejun în saloanele hotelului Intercontinental.
★După-amiază, membrii delegației guvernatorilor din Statele Unite ale Americii au făcut o vizită la Consiliul popular al municipiului București, unde au avut o întrevedere cu Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Dumitru Joița, prim-vicepreședinte, și cu alți membri ai comitetului executiv al consiliului popular muni cipal.• A fost de față ambasadorul Leonard C. Meeker.în timpul întrevederii, desfășurate într-o atmosferă cordială, a avut loc un schimb de opinii asupra problemelor pe care le ridică activitatea organelor locale de stat în domeniile economic, social-cultural, edilitar- gospodăresc și administrativ.Seara, primarul general al Capitalei a oferit un dineu în onoarea delegației. (Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România condusă de loan Avram, ministrul in-r ■dustriei construcțiilor de mașini, care a participat la deschiderea Expoziției industriale române de la Pekin — R. P. Chineză, și a făcut o vizită în R.P D. Cor.eeană. La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de adjuncții ministrului, precum și de Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze, și Kang Iăng Sap, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

★Luni a plecat spre Phenian, o delegație a Consiliului Central al U.G.S.R., condusă de Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Central, care, la invitația Comitetului Central al Federației Generale a Sindicatelor din Coreea, va face o vizită de lucru în R.P.D. Coreeană. La plecare, delegația a fost condusă de Larisa Munteanu. secretar al Consiliului Central, de membri ai Comitetului Executiv și activiști ai Consiliului Central al U.G.S.R. A fost de față Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

Luni, 18 octombrie, * părăsit Capitala dl. Tsuneo Ikeda, președintele editurilor japoneze ..Kobunsha" și „Nippon Sports", care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu. străinătatea, a făcut o Vizită in țara noastră.
★Prim-ministrul Landului Hesa din R. F. a Germaniei, Albert Osswald, care face o vizită în țara noastră, s-a întâlnit, luni dimineața, cu ministrul industriei chimice, Mihail Florescu. La intilnire au luat parte Alexandru Albescu, adjunct al ministrului industriei chimice, Emeric Deutsch, consilier al ministrului.In cursul aceleiași zile, oaspetele a avut întrevederi cu ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, și cu adjunctul ministrului turismului, Ștefan Enache. In cadrul întâlnirilor, au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării tehnico-știin- țifice. a schimburilor comerciale și a activității pe linie de turism dintre cele două țări. In onoarea prim-mi- nistrului de land Albert Osswald, ministrul comerțului exterior. Cornel Burtică, a oferit un dejun.(Agerpres)

Seară comemorativă 
consacrată lui Victor Babeș 
isv-upwo o\- și’ț: ■ ■ ’ ...... "-!K' oț* mms an y-strsgwii.,. ..... . . ..Luni seara a avut loc o seară comemorativă consacrată marelui savant român prof. dr. Victor Babeș, de la a cărei moarte se împlinesc 45 de ani. Au luat parte academicieni,, profesori universitari, medici și cercetători. Cu această ocazie, prof. dr, N. Cajal, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, directorul Institutului de virusologie „St. S. Nicolau", conf. dr. Gri-, gore Panbuccian. de la Institutul „Prot dr. Victor Babeș", și. general-* • v

maior în rezervă dr. Odiseu Apostol au evocat viața și activitatea lui Vic- itor Babeș, una din cele mai luminoase figuri ale științelor medicale românești, savant de reputație mondială; fondator, al seroterapiei, al școlii bacteriologice naționale, precursor al medicinii sociale românești. Parti- cipanții la •• seara comemorativă au vizitat apoi Muzeul memorial „Victor Babeș". (Agerpres)
vremea
Ieri in țară : Vremea, s-a ameliorat în toate regiunile țării. Cerul a devenit variabil în nordul Transilvaniei și al Moldovei, dar a rămas mai mult acoperit în rest. Cu totul, local, în estul Bărăganului și in Dobrogea, a plouat slab. în zona de munte s-a produs ceață și izolat chiciură. Vîn- tul a suflat slab pină la potrivit, pre- dominînd din sectorul nord-estic.. Temperatura aerului a înregistrat o creștere ușoară, îndeosebi în nordul țării, înregistrînd la ora 14 valori cuprinse între 2 grade la Cîmpulung

Muscel și 9 grade la Satu-Mare, Lugoj și Sulina și în mai multe localități din Podișul Transilvaniei.Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 octombrie a.c. In țară : Vremea in încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi variabil, cu înno- rări mai pronunțate în Crișana, Maramureș și nordul Moldovei, unde vor cădea ploi locale. Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar maximele vor oscila între 7 și 17 grade, mai ridicate la sfîrșitul intervalului în sud-vest. Local se va produce brumă în regiunile din estul țării, iar în Banat, Oltenia și Crișana se va semnala ceață, mai ales în a doua parte a intervalului. In București : Vremea în încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi variabil. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.
(Urmare din pag. I)că ordinea și disciplina silit bune numai pentru alții și au trecut la o politică inflaționistă, atît tân interior cît și în exterior. Stimularea activității economice interne în perioadele de stagnare, și, în mod deosebit, cursa înarmărilor, aventurile războinice, întreținerea trupelor și bazelor militare pe teritorii străine, „colonizarea" economică a numeroase țări de către monopolurile americane s-au făcut în cea mai mare parte prin inflație. Evident, în desfășurarea sistemului valutar capitalist și a instituțiilor lui începea o nouă etapă, care punea în joc însăși baza sistemului — hegemonia S.U.A. și a dolarului.Ascensiunea unor monede ca marca vest-germană, francul francez, yenul japonez, concomitent cu degradarea dolarului, , au reflectat schimbările profunde care, sub impulsul dezvoltării inegale a capitalismului, aveau loc în raporturile de forță din lumea occidentală. Acest proces a trezit, cum era de așteptat, un ecou puternic. la sesiunile Fondului Monetar Internațional, adică în acea organizație care fusese concepută drept o citadelă a capitalului financiar american.Prima luare de poziție în sensul contestării dreptului de supremație a dolarului în sistemul valutar capitalist s-a produs la adunarea generală a F.M.I. din 1964, ținută la Tokio, în cadrul căreia delegatul Franței a pus sub semnul întrebării atît hegemonia Statelor Unite asupra sistemului valutar capitalist, cît și capacitatea dolarului de a îndeplini funcția de valută de rezervă fie tot cuprinsul lumii capitaliste, n anii următori, sesiunile Fondului Monetar Internațional au trebuit să înregistreze tot mai multe și mai grave defecțiuni ale sistemului valutar occidental, zdruncinat de crizele acute care afectau cînd o monedă, cînd alta a acestui sistem. Inflația este o boală generalizată printre monedele capitaliste. Gradul . inflației, deci ritmul deprecierii monedelor, este însă diferit. Ca urmare.

se creează mereu alte decalaje valorice întțe aceste monede, diferite de cele avute în vedere la stabilirea parităților metalice și a cursurilor valutare fixe, prevăzute de sistem.în această situație, eșafodajul sistemului valutar capitalist a început să se clatine mereu mai profund. Dreptul dolarului de a ocupa în sistem locul privilegiat de valută de rezervă a fost. contestat. Instabilitatea monedelor a transformat principiul fixității cursurilor valutare în-

nă“, urmau să se încheie cu sesiunea recentă a Fondului Monetar Internațional. Afară însă de discursurile de rigoare, care — așa cum era de așteptat — n-au menajat urechile partenerilor americani, sesiunea F.M.I. n-a putut aduce nici o clarificare. Semnificativ este si un alt aspect și anume că, alături de recriminările aduse S.U.A. de partenerii lor occidentali, s-au auzit și glasurile vehemente ale statelor în curs de dezvoltare, care și-au exprimat protestul hotărit împotriva

tr-o utopie, astfel îneît tot mai multe țări membre ale F.M.I. au trecut la sistemul cursurilor flotante, contrar prevederilor statutare ale organizației din care încă mai fac parte. Convertibilitatea valutelor între ele se face acum la cursurile pieței. Cît despre convertibilitatea în aur a dolarului, ea a fost abolită- în fapt încă de mai multă vreme, iar în drept, ea a încetat prin efectul uneia din măsurile de „apărare" a dolarului, luate de guvernul S.U.A. la 15 august 1971.De la o vreme, consfătuiri asidue, pe plan bilateral sau multilateral — „cei 6“, apoi „cei 10", fără a mai vorbi de „cei 118“ — au căutat soluții de cîrpire a actualului sistem,- în așteptarea înlocuirii Iui. Aceste consfătuiri, denumite în mod ironic de occidentali „manevrele de toam-

tentativelor de a se căuta o reglementare a problemelor in cercul re- strîns al „clubului celor zece" — care regrupează principalele puteri economice ale lumii capitaliste — în detrimentul și fără știrea celorlalți membri ai F.M.I., considerați „cantitate neglijabilă". Este un element nou, de care trebuie să se țină neapărat seama de acum înainte în aprecierea viitorului sistemului valutar actual, tutelat de S.U.A. și de organismul direct inspirat de acestea, Fondul Monetar Internațional.Pentru statele lumii occidentale și pentru acest organism, situația devine tot mai presantă. Tentativele de a arunca pe umerii partenerilor dificultățile economiei americane — așa cum se urmărește prin introducerea și menținerea suprataxei de 10 la sută asupra importurilor și prin alte măsuri adoptate de S.U.A.

— nu fac decît să ascută contradicțiile interimperialiste în toate domeniile, inclusiv în cel monetar. Pe fundalul crizei valutare occidentale apar tot mai multe spectre : întoarcerea la protectionism, război comercial, criză economică, șomaj în masă. Găsirea unei soluții se pune cu tot mai multă acuitate.Problema este însă în ce direcție trebuie căutată această soluție ? Este de la sine înțeles că dacă vor fi menținuți factorii economici și politici care au provocat criza, situația nu se va remedia și normaliza ci, dimpotrivă, se vor crea condițiile pentru ca racilele existente să se accentueze. Perseverarea pe linia războiului din Vietnam, a înarmărilor, a menținerii bazelor militare și trupelor pe teritorii străine — cauze primordiale ale dezechilibrului balanței de plăți a- mericane — va menține în continuare microbul care a îmbolnăvit organismul economic- american și cel valutar occidental. Logica însăși recomandă de aceea ca soluția să se caute într-o direcție nouă, ceea ce— așa cum afirmă și economiștii lucizi din S.U.A. — implică Încetarea războiului de agresiune din Indochina, promovarea cursului spre destindere, reducerea simțitoare a cheltuielilor militare, înfăptuirea unor pași în domeniul lichidării bazelor, a] u- nor măsuri ooncrete de dezarmare și alocarea sumelor devenite disponibile în scopuri civile, productive. Tot de aci decurge necesitatea abolirii oricăror relații de hegemonie economică și politică, de dezvoltare a lor pe baza deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc, favorizarea unui circuit economic larg, fără bariere artificiale, fără restricții și discriminări, toate acestea concurînd la o colaborare fructuoasă.Atâta timp cît nu se va acționa In acest sens asupra cauzelor profunde ale „răului", nu se conturează decît perspectiva „nesiguranței și confuziei", a accentuării contradicțiilor — pe care a ilustrat-o, în modul cel mai concludent, recenta sesiune a F.M.I.



22LAL Au început dezbaterile 
în problema restabilirii drepturilor 

legitime ale R. P. Chineze
NEW YORK 18. — Corespondentul nostru C. Alexandroaie transmite : Luni au început la Națiunile Unite dezbaterile asupra punctului „Restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.", înscris pe ordinea de zi la inițiativa unui grup de 18 state, printre care și România.După cum se știe, Adunării Generale i-au fost prezentate trei proiecte de rezoluție : primul, avansat de 22 de state, între care și România, cere în mod hotărît recunoașterea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și expulzarea emisarilor ciankaișiști ; celelalte două proiecte, inițiate de S.U.A., urmăresc șă prevină expulzarea ciankaișiștilor din organizație.Pe lista vorbitorilor s-au înscris peste 50 de reprezentanți ai țărilor membre ale O.N.U. ,Dezbaterile au fost deschise de ministrul afacerilor externe al Albaniei, Naști Nașe, care a subliniat că proiectele de rezoluție ale S.U.A. constituie încercări de ultimă oră de a preveni eșecul unei politici contrare realității. Totodată, a spus vorbitorul, încercarea de a menține Taivanul în O.N.U. reprezintă un amestec intolerabil in afacerile interne ale Chinei, stat membru fondator al O.N.U. și care întreține relații eu numeroase țări ale lumii. Vorbitorul a cerut să se pună capăt oricăror manevre menite să împiedice sau să amîne restabilirea tuturor drepturilor legitime ale Chinei în acest for internațional și în organismele sale.Ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Boutel'lika, a declarat că nimeni nu poate contesta dreptul R.P. Chineze de a-și ocupa locul ce i se cuvine în O.N.U. Vorbitorul a subliniat că pentru înfăp

tuirea idealurilor și scopurilor O.N.U. se impun realizarea principiului u- niversalității organizației, participarea Chinei la soluționarea problemelor ce preocupă astăzi omenirea. Pe de altă parte, referindu-se la proiectele de rezoluție ale S.U.A., el a evidențiat faptul că „nu este nicidecum vorba de excluderea din O.N.U. a unui stat membru, pentru că Taivanul nu este și nici nu a fost niciodată stat și nici membru al O.N.U., emisarii ciankaișiști ocupînd în mod abuziv locul cuvenit reprezentanților legitimi ai marelui popor chinez".Reprezentantul permanent al Statelor Unite, George Bush, care a urmat la cuvînt, deși a recunoscut că majoritatea statelor membre ale O.N.U. doresc să vadă China reprezentată la O.N.U., a căutat să motiveze încercările S.U.A. de a preveni expulzarea emisarilor ciankaișiști din această organizație.Reprezentantul Mauritaniei, Moula- ye EI Hassen, a subliniat că nici un program de pace,- securitate și cooperare internațională nu poate fi e- ficient fără participarea R.P. Chineze la negocierea și elaborarea lui. Ca atare, a menționat el, prezența Chinei la O.N.U. înseamnă sporirea autorității și eficienței acestei organizații internaționale.
★Cele 22 de state coautoare ale primului proiect de rezoluție au difuzat ca document oficial al Națiunilor U- nite declarația Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze din 20 august 1971, care demască planurile Statelor Unite de a promova așa-zisa teorie a „celor două Chine" și precizează poziția guvernului chinez față de problema restabilirii drepturilor R.P. Chineze la O.N.U.

Pe fronturile de luptă 
din Indochina

• SUCCESE ALE PATRIOȚILOR SUD-VIETNAMEZI $1 CAM- 
BODG1EN1SAIGON 18 (Agerpres). — 400 de militari saigonezi au fost scoși din luptă de detașamente ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Atacurile simultane au fost lansate în dimineața zilei de 18 octombrie asupra a trei baze inamice amplasate la 65 de kilometri nord-est de Saigon, anunță agenția Reuter.Agenția de presă „Eliberarea" a- nunță că, în urma luptelor din 9 și 10 octombrie, desfășurate în provincia Tax Ninh, patrioții sud-vietnamezi au scos din luptă peste 280 de soldați inamici. De asemenea, patrioții au distrus 17. vehicule militare și au doborît un elicopter. In urma atacurilor repetate asupra pozițiilor întărite ale inamicului, din apropierea orașului Kon Turn, și de pe șoseaua nr. 14, în primele zile ale lunii octombrie, unități ale forțelor patriotice au scos din luptă circa 80 de soldați inamici, au distrus 17 auto-

blindate, șase depozite de carburanți f și au capturat o mare cantitate de arme și echipament militar.PNOM PENH 18 (Agerpres). — Potrivit știrilor transmise de agenția A.K.I., forțele de rezistență cambodgiene au atacat, la 12 octombrie, batalionul 31 al „forțelor speciale" sai- goneze aflate în Cambodgia. în ambuscadă au fost uciși și răniți 140 de soldați și ofițeri ai inamicului. In aceeași zi, artileria patrioților a bombardat punctul de comandă al unității a 5-a tactice a armatei sai- goneze.
★

Agenția de presă „Eliberarea" a- 
nunță că in Vietnamul de sud a fost 
creată organizația „Mișcarea tinerilor, 
studenților și elevilor pentru demo
crație și pace". Noua organizație este 
condusă de Ha Dinh Nguyen, pre
ședintele reprezentanților studenților 
de la Facultatea de litere.

Declarația C. C. al Frontului
Patriotic din LaosXIENG KUANG 18 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriotic din Laos a dat publicității o declarație în care condamnă folosirea de către Statele Unite a „forțelor speciale" în vederea intensificării intervenției în Laos, anunță agenția Khao- san Pathet Lao. Arătînd că imperialismul american folosește „forțele sale speciale" pentru lansarea atacurilor asupra unor regiuni laoțiene aflate sub controlul forțelor patriotice, declarația menționează că în 1968 aceste forțe numărau 15 000 de oameni, în prezent ele dispun de 36 000, tinzînd ca, pină la sfîrșitul anului în curs, să atingă 70 000 de soldați. Pentru întreținerea acestor forțe, Administrația S.U.A. a alocat două miliarde de dolari.Folosirea „forțelor speciale" consti-

tuie cel mai periculos obstacol în calea eforturilor depuse de Frontul Patriotic din Laos pentru restabilirea păcii și armoniei naționale, se arată în declarație. Comitetul Central al Frontului Patriotic din Laos condamnă aceste acțiuni și cere să se pună capăt folosirii „forțelor speciale", acțiunilor provocatoare împotriva zonelor eliberate, precum și bombardării întregului teritoriu al Laosului, pentru ca poporul laoțian să-și rezolve singur treburile sale interne, pe baza propunerii de pace a Frontului Patriotic din 6 martie 1971.

Vizita 
președintelui 

I. B. Tito în IndiaDELHI 18 (Agerpres). — Luni, la Delhi au avut loc convorbiri oficiale iugoslavo-indiene, prilejuite de vizita președintelui Iosip Broz Tito în India. în cadrul convorbirilor — informează agenția Taniug — președintele Tito și premierul Indiei, Indira Gandhi, au procedat la un schimb de păreri în legătură cu evoluția situației din Europa, Orientul Apropiat și Vietnam, activitatea țărilor neangajate și ansamblul relațiilor bilaterale. Părțile au salutat tendința favorabilă a evoluției politice din Europa. Referindu-se la rolul statelor nealiniate, părțile au relevat necesitatea amplificării contribuției acestor țări la rezolvarea problemelor internaționale.Pe de altă parte, agenția Taniug anunță că președintele Indiei, Venkata Giri, a oferit o recepție în cinstea președintelui Tito. In toasturile rostite cu acest prilej, cei doi șefi de stat au relevat că relațiile dintre India și Iugoslavia se dezvoltă cu succes pe plan .politic, economic, cultural, în spiritul prieteniei și al avantajului reciproc, și că există posibilități pentru consolidarea și adîncirea colaborării reciproce. V. Giri a arătat că la Națiunile Unite și în cadrul țărilor neangajate, India și Iugoslavia au depus eforturi pentru reducerea încordării și menținerea păcii în lume. La rîndul său, președintele Tito a subliniat că țările neangajate au în prezent posibilitatea să acționeze cu și mai mare ho- tărîre în direcția îmbunătățirii de durată a relațiilor internaționale, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului reciproc și opunerii față de toate formele de folosire a forței și presiunii.

Chemările C. C. al P.C.U.S.
cu prilejul celei de-a 54-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din OctombrieMOSCOVA 18 (Agerpres). — La Moscova au fost date publicității chemările C.C. al P.C.U.S. cu prilejul celei de-a 54-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, anunță agenția T.A.S.S.Oamenii muncii din Uniunea Sovietică sînt chemați să desfășoare pe scară largă întrecerea socialistă pentru transpunerea în viață a hotări- rilor Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., pentru îndeplinirea cu succes a planurilor celui de-al IX-lea cincinal. Chezășia îndeplinirii cu succes a principalei sarcini a cincinalului — creșterea 'considerabilă a bunăstării poporului pe baza avîntu- lui puternic al economiei socialiste — constă în munca plină de abnegație a întregului popor, arată chemările. Documentul cheamă la dezvoltarea și întărirea democrației socialiste, la creșterea participării active a oamenilor muncii la conducerea statului.Chemările adresează un salut frățesc popoarelor țărilor socialiste, pentru întărirea prieteniei și unității, pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor reciproce frățești.

C.C. al P.C.U.S. transmite un salut frățesc partidelor comuniste și muncitorești — avangarda de luptă mar- xist-leninistă a clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii, luptători dîrzi împotriva imperialismului, pentru pace, democrație, independență națională și socialism.Adresînd un salut fierbinte eroicului popor vietnamez, curajoșilor '.pa- trioți ai Laosului și Cambodgiei, chemările arată că Statele Unite ale A- mericii trebuie să înceteze războiul în Indochina, să-și retragă complet și necondiționat trupele lor din Vietnamul de sud, Laos și Cambodgia.In chemări, C.C. al P.C.U.S. adresează un salut clasei muncitoare din țările capitaliste, popoarelor care au scuturat jugul colonial, popoarelor din colonii și din țările dependente.Chemările conțin un salut adresat popoarelor țărilor din Europa, pentru consolidarea pe continentul european a unei păci trainice și stabile, pentru colaborarea pașnică și securitatea popoarelor.
ÎNCHEIEREA CELUI DE-AL XV-LEA CONGRES

agențiile de presa transmit:

In sprijinul dreptului suveran 
al fiecărei țări 

asupra bogățiilor naționale
Delegația Ministerului 

Industriei Lemnului din 
România condusă de ministrul Mihai Suder, ,Finlanda, efectuată la invitația ministrului finlandez al comerțului și industriei, Olavi Salonen. Ministrul industriei lemnului al României a avut duminică o nouă întrevedere cu Olavi Mattila, ministrul planifi-, cării, dezvoltării și relațiilor comerciale al Finlandei. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea, în continuare, a relațiilor comerciale și de cooperare dintre cele două țări.

și-a încheiat vizita in

Luni seara, delegația română s-a întors în patrie. La sosire, pe aeroportul Otopeni, a fost întîmpinată de membri ai conducerii Ministerului Industriei Lemnului, precum și de Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, de membri ai ambasadei.

Comunicat sovieto-fin- 
landeZ. încheierea vizitei de două Zile a președintelui Finlandei, Urho Kekkonen, în Uniunea Sovietică, la Moscova a fost dat publicității un comunicat în care se relevă că, în cursul convorbirilor purtate de oaspete cu Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost exprimată dorința de a fi extinse legăturile dintre cele două țări. Părțile au subliniat, de asemenea, că actuala evoluție pozitivă din Europa contribuie la crearea unor premise favorabile convocării neîntîrziate a conferinței gene- ral-europene pentru securitate și colaborare.

La Tokio au luat sfîr?it iucră* rile celei de-a șasea ședințe a Comisiei sindicale japono-sovietice. Delegația. ..japoneză a fpșț....jjțțndUsă de reprezentanți ai Consiliului., General al Sindicatelor din Japonia (Sohyo) și ai Federației Sindicatelor Independente, iar cea sovietică de Alexandr Selepin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului Central al Sindicatelor. Comunicatul publicat la încheierea ședinței relevă că au fost trasate căile de dezvoltare, în continuare, a colaborării sindicatelor din Japonia și Uniunea Sovietică și au fost examinate probleme actuale ale mișcării sindicale internaționale.

• CONVORBIRI CHILIANO-ARGENT1NENESANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — Președintele Argentinei, generalul Alejandro Lanusse, și-a încheiat vizita oficială de două zile in- trepfi‘nsă'*'îh orașul chilian Antofagasta, la invitația președintelui Salvador Allende.In cadrul convorbirilor, cei doi șefi de stat au relevat „raporturile de prietenie și cooperare existente între cele două țări" și au reafirmat principiile „Declarației de la Salta", în care președinții celor două țări s-au pronunțat în sprijinul dreptului popoarelor la autodeterminare, împotriva amestecului în treburile interne ale altor state.

Referindu-se la convorbirile de la Antofagasta, președintele Salvador Allende a declarat : „Ne opunem ori- căroiLpresiuni din partea cercurilor economice ’ și financiare externe care urmăresc să determine țările noastre să-și schimbe opțiunile politice și reafirmăm dreptul fiecărei țări de a-șî recupera bogățiile naționale, de a dispune în mod liber de toate resursele ei naturale".înainte de a părăsi Antofagasta, Lanusse a declarat că s-a stabilit ca o nouă întilnire între cei doi șefi de stat să aibă loc în regiunea Canalului Beagle, la o dată ce va fi anunțată ulterior.

AL P.C.LONDRA 18. — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : La încheierea lucrărilor celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Irlanda, delegații au adoptat mai multe rezoluții privind aspecte ale situației interne și unele probleme internaționale.Rezoluția de politică generală subliniază că „P.C. din Irlanda se angajează să militeze neobosit pentru constituirea unui front unit al poporului muncitor, fără de care nu este posibil să se realizeze transformări fundamentale în viața Irlandei". Rezoluția arată că P.C. din Irlanda se angajează activ în lupta oamenilor muncii irlandezi pentru soluționarea problemelor de bază ale țării, împotriva sărăciei, șomajului, pentru drepturile și interesele fundamentale ale celor ce muncesc. Congresul a adoptat, de asemenea, rezoluții contra aderării Marii Britanii și. Irlandei la Piața comună, în problema locuințelor, în problema luptei oamenilor muncii pentru drepturile lor, precum și o rezoluție de solidaritate cu lupta eroică a popoarelor indo- chineze împotriva agresiunii americane.Congresul a ales organele conducătoare ale partidului'. In funcția de secretar general ăl P.C. din Irlapda a fost ales Michael O’Riordan, iar ca președinte al partidului — Andrew Barr.La lucrările congresului au luat parte reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești frățești. Partidul Comunist Român a fost reprezentat de tovarășul Ilie Cîșu, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R. Tovarășul Ilie Cîșu

DIN IRLANDAa avut o întîlnire cu Michael O’Riordan, secretar general al P.C. din Irlanda, și cu Andrew Barr, președintele partidului.
DANEMARCA

Expoziția „A 50-a 
aniversare a P.C.R." 
deschisă la Aalborg COPENHAGA 18 (Agerpres). —. în sala de festivități a Comitetului regional Aalborg- Iutlanda de nord al P.C. din Danemarca a avut loc, la 17 octombrie, deschiderea expoziției „A 50-a aniversare a P.C.R.". Cu acest prilej, a luat cuvîntul Willy Fulgsgang, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ăl P.C. din Danemarca ; el * scos în evidență importanța creării cu 50 de ani în urmii ă P.C.R., succesele poporului român in construcția socialismului în țara noastră.însărcinatul cu afaceri a.î. al României, Marin Iliescu, a prezentat momentele importante ale luptei P.C.R. pentru libertate și socialism, a evidențiat bunele relații existente între P.C.R. și P.C. din Danemarca.

Constituirea Uniunii de- 
putaților pentru promova
rea prieteniei japono-core- 
ene După cum relatează agenția A.C.T.C., la Tokio a avut loc o întrunire a unui grup de parlamentari japonezi, în vederea constituirii „U- niunii deputaților pentru promovarea prieteniei japono-coreene". La întrunire au luat parte deputați ai partidelor comunist, socialist, liberal-democrat, Komeito și socialist-democratic. Participânții au hotărît să convoace, la 25 octombrie, prima reuniune a noii organizații.

La Cairo a avut loc o ședințăa Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe. în cursul reuniunii, informează agenția M.E.N., președintele Anwar Sadat a expus_ rezultatele vizitelor pe care le-a întreprins recent în Kuweit, Iran, U.R.S.S., R.S.F. Iugoslavia și Siria.
Guvernul Indiei a pus sub control conducerea a 214 exploatări carbonifere ale țării. După cum relevă ziarul „Hindustan Times", această măsură are drept scop reorganizarea și dezvoltarea planificată a extracției de cărbune, în vederea realizării unei exploatări științifice a resurselor naturale. Controlul statului asupra acestui important sector industrial, — relevă, totodată, ziarul — va contribui la dezvoltarea mai rapidă a siderurgiei și altor ramuri ale economiei naționale,_ la progresul economico-social al țării.
Primul ministru al Is

lands! Johannesson, a reafirmat, într-un interviu acordat ziarului da

Turneul Teatrului de Operă și Balet din București în R. S. Cehoslovacă, încheiat săptămîna trecută, a lăsat o profundă impresie asupra publicului pra- ghez. în cronica sa intitulată „Românii l-au cîntat strălucit pe Rossini”, ziarul „Lidova De- mokracie" scrie : „«Bărbierul» interpretat de români s-a ridicat Ia un nivel cu totul superior prin gradarea măiestrită a comicului", adăugind că stilul și arta cantabilă a colectivului bucureștean sint profund originale.Ministrul culturii din R. S. Cehă, M. Bruzek a apreciat turneul ca „un veritabil eveniment artistic", subliniind că spectacolele prezentate au fost „emoționante demonstrații ale unor artiști ce s-au dăruit cu toată ființa slujirii artei, încîntării publicului". (Coresp. C. Prisă- caru).
In orașul Orvieto, din regiu

nea italiană Umbria, centru al 
unei vechi tradiții culturale, 
s-a desfășurat, timp de patru 
zile, cel de-al doilea „Festival 
internațional al filmului consa
crat artelor populare și meșteșu
gurilor tradiționale". Dedicată 
in acest an României, această 
prestigioasă manifestare s-a 
bucurat de participarea a 20 de 
țări, care au prezentat peste 120 
de filme. Oficialitățile locale — 
intre care primarul orașului 
Orvieto — au relevat importan
ța participării țării noastre la 
festival, legăturile vechi, tradi
ționale, dintre popoarele celor 
două țări, dezvoltarea impetu
oasă a artei și culturii în Româ
nia socialistă, precum și rolul 
artei in dezvoltarea unei mai 
bune cunoașteri reciproce. Fil
mul românesc „Anotimpul mi- 
reselor", realizat de Alecu Croi- 
toru. a cucerit premiul intii al 
festivalului și trofeul „Maurizio 
1971“. (Coresp. N. Puicea).

Președintele Ugandei, generalul Idi Amin, a anunțat interzicerea tuturor partidelor politice din țară, menționînd, în special, Congresul populai- din Uganda, creat de fostul președinte, Milton Obote. Generalul Idi Amin a declarat că a- ceastă interdicție va rămîne în vigoare „pină la revenirea țării la un regim civil". Au fost interzise, de asemenea, pe o perioadă de doi ani, toate întrunirile cu caracter politic.
Congresul Partidului ra

dical socialist din Franța a ales ieri în funcția de președinte al partidului pe Jean Jacques Ser- van-Schreiber, cunoscut om politic și director al săptămînalului francez „L’Express", fiind preferat fostului deținător al acestei funcții, Maurice Faure. In favoarea lui Servan- Schreiber s-au , pronunțat 431 delegați, iar împotrivă 267.
Fostul președinte argen- 

tinean, R°bert0 Levingston, arestat la 12 octombrie împreună cu alți 58 de militari implicați în recenta rebeliune armată din această țară, a fost pus în libertate — anunță un comunicat al înaltului comandament. Levingston făcuse declarații de simpatie cu rebeliunea militarilor din garnizoanele Azul și Olavarria.

PLENARA C.C.
AL P. C. FINLANDEZHELSINKI 18 (Agerpres). — La Helsinki au loc lucrările plenarei C.C. al P.C. Finlandez.Aarne Saarinen, președintele P.C. Finlandez, și Taisto Șinisalo, vicepreședinte al partidului, au prezentat rapoarte despre situația internă din partid. Au fost examinate, de asemenea, problemele legate de principalul document ce va fi prezentat de Comitetul Central celui de-al XVI-lea Congres, privind linia politică și obiectivele partidului în actualul deceniu.Plenara a adoptat o declarație intitulată „Pentru pace și securitate în Europa", care relevă că dezvoltarea pozitivă a situației internaționale în direcția destinderii reprezintă rezultatul luptei tot mai puternice a forțelor antiimperialiste din întreaga lume.

Ședința anuală a grupu
lui sovieto-francez de cola
borare în cercetarea spa
țiului cosmic. a avut loc la Nisa.Participanții — anunță agenția T.A.S.S. — au făcut bilanțul lucrărilor comune din ultimul an și au relevat dezvoltarea cu succes a colaborării în cercetarea științifică a spațiului cosmic, meteorologiei cosmice și a comunicațiilor în Cosmos.

Reuniunea de la MogadiscioMOGADISCIO 18 (Agerpres). - Consiliul ministerial al'Africii centrale și răsăritene, reunit la Mogadiscio pentru a elabora agenda conferinței Ia nivel înalt a celor 14 state din regiunea respectivă, și-a încheiat lucrările. Miniștrii de externe din aceste țări au procedat la o analiză a principalelor probleme politice și economice ale continentului' a- frican și au examinat posibilitățile de dezvoltare și intensificare a cooperării dintre statele Africii centrale și răsăritene în toate sferele de activitate. Consiliul a luat, de asemenea, în dezbatere modalitățile de intensificare a sprijinului acordat mișcărilor de eliberare națională din sudul continentului african.

„ZONA CANALULUI 
SĂ FIE RESTITUITĂ 
STATULUI PANAMA"
• DECLARAȚIA MINISTRULUI 
PANAMEZ AL AFACERILOR 

EXTERNECIUDAD DE PANAMA 18 (Agerpres). — „Actualele negocieri dintre Panama și Statele Unite ale Ameri- cii cu privire la Canalul Panama au un preponderent caracter politic", a declarat agenției Prensa Latina ministrul panamez al afacerilor externe, Juan Antonio Tack. „Poziția noastră, a spus el, este foarte clară. Cerem restituirea întregului teritoriu ocupat, adică așa-numita zonă a Canalului, și acceptăm ca pentru o perioadă limitată Statele Unite să administreze in continuare calea in- teroceanică. Cele două aspecte de bază ale poziției panameze pot fi rezumate astfel : reinstituirea jurisdicției statului Panama asupra zonei Canalului și semnarea unui tratat care să elimine conceptul de perpetuare a administrării de către Statele Unite asupra acestui teritoriu".Acordurile semnate cu Statele U- nite, a menționat în continuare ministrul de externe panamez, au soluționat unele probleme secundare, dar au lăsat intact tocmai aspectul esențial : dreptul statului. și poporului panamez asupra întregului său teritoriu. Acum, lucrurile sint schimbate, a subliniat Antonio Tack. Guvernul panamez dorește decolonizarea teritoriului nostru prin intermediul unui acord total, care să conțină toate aspectele importante ale problemei.

TOKIO.-

Acordul privind limitarea 
exportului de produse textile japoneze 
în S.U.A. suscită profunde nemulțumiri

Noi atentate Ia Santo Donez „Land og Folk", intenția guvernului său de a revizui tratatul încheiat cu S.U.A., astfel incit trupele americane să părăsească teritoriul țării încă înainte de expirarea actualei legislaturi. Premierul islandez a menționat, totodată, că „Islanda nu intenționează să intre în C.E.E. și că aderarea ei la Piața comună esteexclusă".
Parlamentul britanic și-a 

reluat lucrările după vacanța de vară. Cea mai importantă problemă pe ordinea de zi a actualei sesiuni va fi propusa aderare a Marii Britanii la Piața comună. Dezbaterile în jurul acesteia vor începe joi și se vor încheia la 28 octombrie.

Ministrul comerțului ex
terior al Cehoslovaciei, An_ drej Barcak, s-a reîntors la Praga după vizita făcută în Iș.landa și Norvegia — relatează agenția C.T.K. în Islanda, ministrul cehoslovac a semnat, împreună cu ministrul de. externe, Augustsson, acordul comercial și de plăți între cele două țări pe anii 1972—1976. La Oslo, A. Barcak a avut convorbiri cu factori de răspundere ai vieții economice norvegiene în privința dezvoltării relațiilor bilaterale.

Iranul și statul Qatar, care și-a dobîndit recent independența, au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă.

mingo. Corpurile a doi oameniîmpușcați au fost găsite duminică pe o șosea, în apropierea capitalei Republicii Dominicane. Potrivit știrilor transmise de postul de radio Santo Domingo, cei doi atentatori au fost arestați. Amîndoi fac parte dintr-o organizație! teroristă anticomunistă, fiind acuzați de asasinarea, recentă, a cinci tineri, ale căror corpuri au fost descoperite la 11 octombrie tot pe o șosea publică.
Un satelit american, “ 0 baterie solară de 9,7 m lungime, a fost plasat pe o orbită polară, de la baza aeriană Vandenberg, din California. Satelitul va studia timp de peste șase luni producerea energiei solare, efectul furtunilor solare asupra fenomenelor polare și comunicațiilor prin satelit.

Conferința pentru dezvoltarea industrială 
a țărilor arabeKUWEIT 18 (Agerpres). — Duminică a luat sfîrșit la Kuweit cea de-a doua conferință pentru dezvoltarea industrială a țărilor arabe. Timp de opt zile, aproximativ 200 de delegați din 17 țări ale Ligii arabe și din emiratele Golfului Persic, inclusiv miniștri ai industriei sau reprezentanți ai acestora, au examinat aspecte privind producția industrială în respectivele, 'state, viitoarele planuri de dezvoltare industrială pentru deceniul în curs, precum și mijloacele de cooperare industrială. Conferința' a adoptat, în a- cest sens, peste 30 de rezoluții și recomandări. dintre care unele prevăd

elaborarea unor proiecte comune în domeniul industriilor petrochimică și chimică, al fibrelor sintetice, textilă, siderurgică, precum și în alte ramuri. Alte recomandări vizează facilitarea schimburilor de materii prime între respectivele țări, realizarea cooperării industriale pe plan regional și schimbul de informații cu caracter tehnico-științific.Participanții au cerut O.N.U. și organizațiilor sale specializate acordarea de asistență în realizarea proiectelor de dezvoltare industrială a țărilor arabe.

„Războiul textilelor", ' care de trei ani îi o- pune pe producătorii japonezi marilor companii americane, este pe cale de a fi încheiat ca urmare a „armistițiului" intervenit la sfirșitul săptămînii trecute între Tokio și Washington. După cum s-a anunțat, în capitala niponă a fost parafat un acord inter- guvernamental care limitează exporturile japoneze de textile din lină și de fibre sintetice pe piața Statelor U- nite. încheiat sub forma unui act administrativ, fără să mai fie necesară ratificarea lui în parlamentele celor două țări, acordul intră în vigoare retroactiv, de la 1 octombrie, urmînd ca după trei ani să fie renegociată extinderea lui. în principal, acordul prevede că Japonia își va putea majora anual exporturile pe piața a- mericană de textile sintetice numai cu cinci la sută, iar a țesăturilor din lină cu 1 la sută, pornind de la o bază cantitativă de 794 de milioane de mp de textile. în aceste condiții, partea americană a acceptat să a- nuleze suprataxa de zece la sută impusă importurilor de textile din Japonia.Explicînd motivele ce au determinat Japonia să accepte condițiile Washingtonului, ministrul industriei și comerțului exterior, Kakuei Tanaka, a subliniat că în acest fel se va evita „o înrăutățire și pe mai departe" în relațiile comer

ciale japono-america- ne. Acest acord, după opinia sa, răspunde intereselor pe termen mai îndelungat ale Japoniei. Părerile oficiale nu concordă însă cu cele ale partidelor din opoziție, în rîndu- rile căreia se discută cu aprindere această chestiune, arăt'indu-se că înțelegerea intervenită ignoră o rezoluție anterioară a Dietei, care se pronunță împotriva oricăror concesii în disputa textilelor. Liderii acestor partide au declarat că intenționează să prezinte în parlament o moțiune de neîncredere în guvern.Efervescența din rîn- durile parlamentarilor reflectă, în fapt, îngrijorarea deosebită stîr- nită de amintitul a- cord printre. firmele mici și mijlocii producătoare de textile. Se apreciază că, practic, exporturile de textile japoneze în S.U.A. se vor reduce cu 30 la sută, ceea ce va afecta puternic companiile nipone, avînd în vedere că limitarea exporturilor pe piața americană survine într-un moment de recesiune economică. Dificultățile pe care firmele mai mici le au de înfruntat se vor accentua și mai mult ; de pe acum se estimează că aproape două mii de întreprinderi textile r îsi vor înceta producția, „situație de o deosebită gravitate de care se face responsabil guvernul" — a declarat Komataro Kondo, director în Asocia

ția de export a industriei japoneze de tricotat. Parafarea a- cordului a provocat o profundă nemulțumire în rîndurile maselor’ de salariați. Imediat după anunțarea știrii, mai multe mii de muncitori din industria textilă au organizat în fața sediului guvernului o puternică demonstrație de protest.în cercurile opiniei publice se exprimă o vie neliniște în legătură cu maniera în care s-a ajuns la a- cordul în problema textilelor, evitindu-se consultarea parlamentului, ceea ce creează un precedent primej-' dios pentru alte sectoare industriale. „Este de presupus că S.U.A. vor recurge la o tactică similară pentru a impune un control ,a- supra exporturilor japoneze de automobile, televizoare și calculatoare electronice de mici dimensiuni" — scrie ziarul „DAILY YOMIURI". Explicația acestor concesii făcute Washingtonului este căutată de unele ziare japoneze într-un șir de convorbiri secrete japono-ameri- cane. Ignorînd părerile industriașilor și ale opiniei publice — apreciază observatorii politici — guvernul riscă să piardă sprijinul acestora, ceea ce ar avea grave consecințe pentru pozițiile partidului de guvernă- mint.
FI. ȚUIUTokio, 18.
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