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de tovarășul Nicolae Ceaușescu
corespondentului agenției U. P. I., Henry Shapiro,

difuzat presei americane și internaționale

PROPAGANDISTUL,
ilitant al partidului,

educator și o]
de acțiune

Prezență vie In viața tuturor colectivelor de muncă, propagandistul concretizează, prin întreaga sa activitate, modul propriu partidului nostru de a-și îndeplini rolul de forță conducătoare a societății — prin explicarea bazelor teoretice ale politicii marxist-leniniste a partidului, prin ridicarea nivelului politic și ideologic al membrilor de partid, al tuturor celor ce muncesc. Propagandistul este un activist de partid în sensul cel mai adine al noțiunii de „activ" : el este un militant pentru înfăptuirea politicii partidului, nu numai un propagator ci și un organizator dinamic al înfăptuirii ei. Pretutindeni, în marile uzine și combinate, în institutele de învățămint și cercetare științifică, în instituții, în fermele agricole și cooperativele de producție, întilnim zeci și zeci de mii de asemenea oameni, care — în pofida varietății profesiunilor, pregătirii de specialitate, Vîrstei sau naționalității — sînt uniți prin această nobilă activitate comună ce a devenit, intr-un fel, o a doua specialitate.Rolul propagandistului a crescut considerabil în ultimul timp, ca urmare a adoptării de către partid a programului de educație socialistă, care pune un accent deosebit pe intensificarea activității ideologice și politico-educative de lărgire a orizontului cunoașterii ăl tuturor oamenilor muncii. De aici decurge sarcina îmbunătățirii calitative a activității de propagandă, a creșterii forței ei de mobilizare, astfel incit fiecare membru de partid să «e afirme ca un militant neobosit pentru propagarea liniei generale a partidului nostru, un activist în măsură să înțeleagă profund această politică, să știe să-i explice convingător temeiurile și, astfel, să fie în măsură a contribui efectiv la organizarea acțiunii practice pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. în orientarea acestei activități, partidul nostru pornește de la concepția că ridicarea nivelului de conștiință al întregului popor reprezintă un mijloc esențial de a pune în valoare, de a amplifica energiile și forța de creație a oamenilor, de a-1 stimula să se angajeze cu întreaga lor capacitate în opera de construcție socialistă.îndatoririle de răspundere ce le revin in formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, pun in fața propagandiștilor exigențe deosebite : stăpînirea și aprofundarea învățăturii marxist-leniniste, a bogăției de teze și idei de mare valoare principială și practică, incorporate în documentele partidului, dublate de o atitudine înaintată in

muncă, societate șl viața de familie. Sint laturi inseparabile, definitorii pentru activitatea oricărui propagandist.Pe unul dintre acești pasionați răspînditori în mase ai cuvin- tului partidului l-am întilnit la Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Rm. Vilcea. De profesie economist, activează ca propagandist la unul din cursurile de studiere a politicii economice a partidului. Practic, toate problemele fundamentale decur- gînd din politica economică a partidului, din imperativul realizării planului cincinal înainte de termen sînt, rînd pe rind, dezbătute în cercul de studiu pe care îl conduce. Clarificînd cursanților mecanismul unor procese economice, el i-a ajutat, in același timp, în a- fara oricăror atribuții de serviciu, să definească ei înșiși modalitățile concrete prin care trebuie acționat pentru perfecționarea activității economice a întreprinderii, fel, la propunerea sa participare, a un studiu privind ficienței economice unitățile de bază . _ _________tului — U.E.I.L. Băbeni. Prin punerea în aplicare a măsurilor preconizate, această unitate înregistrează de citeva lunj un reviriment pe toate planurile activității productive.Se înțelege că economia nu este singurul domeniu care oferă propagandiștilor posibilitatea să se manifeste din plin ca oameni de acțiune ; în egală măsură ei sint datori să acționeze pentru a impulsiona aplicarea in viață a politicii partidului, indiferent de specificul cursului de invă- țâmint. Propagandistul care conduce cursul pe probleme de educație mo- . ral-cetățenească în secția sculărie a Uzinei mecanice dinMuscel constituie unîn acest sens. Spiritul racteristic discuțiilor oamenii, se reflectă, In egală măsură, în activitatea sa de zi cu zi pentru promovarea normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Astfel, el a acționat neobosit pentru a crea un puternic curent de opinie în rîndul colectivului împotriva oricăror manifestări de indisciplină și de chiul, a lucrului de mîntuială.Faptele amintite pun în evidență ideea că toți cei care acționează in domeniul propagandei de
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Agenția americană U.P.l. a 
transmis pentru presa din Statele 
Unite și cea internațională, sub 
formă de interviu, unele aspecte ale 
convorbirii care a avut loc re
cent, la București, între președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și coresponden
tul acestei agenții, Henry Shapiro.

In cadrul interviului sînt abor
date probleme ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României, ale ac
tivității desfășurate de poporul 
român pentru realizarea înainte de 
termen a planului cincinal, în 
scopul accelerării procesului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de ridicare a 
nivelului de civilizație și bună
stare a întregii țări.

De asemenea, sînt abordate pe 
larg probleme ale politicii externe, 
de pace și colaborare, promovate 
de România socialistă. In acest 
context este subliniată preocu
parea constantă a României pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie-

tenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, cu statele care au pășit 
pe calea independenței, cu toate 
țările, fără deosebire de orînduirea 
lor socială, pe baza principiilor 
respectării independenței și suve
ranității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

Sînt relevate, totodată, preocupă
rile României, contribuția sa la 
promovarea unui climat interna
țional de pace și colaborare între 
popoare și în mod deosebit la in
staurarea în Europa a unor rela
ții noi care să dea garanția fie
cărei națiuni că se va putea dez
volta de sine stătător, potrivit nă
zuințelor sale, în condiții de de
plină securitate și pace. Este evi
dențiat, în acest cadru, rolul activ 
al țării noastre la pregătirea și or
ganizarea conferinței genenal-eu- 
ropene pentru securitate și co
laborare pe continent, subliniin- 
du-se că România așteaptă ca a- 
ceastă conferință să adopte o de-
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clarație solemnă care să statueze 
renunțarea la forță și amenințarea 
cu forța în relațiile dintre state, 
să ajungă la o înțelegere privind 
dezvoltarea largă, neîngrădită, a co
laborării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și de altă natură 
între toate țările europene, să ducă 
la înființarea unui organism per
manent care să asigure legături sis
tematice înțre state și pregătirea 
unor viitoare reuniuni pentru dez
baterea diferitelor probleme care 
vor trebui soluționate în viitor.

In interviu este înfățișată pozi
ția României față de principalele 
probleme ale vieții internaționale 
actuale. In această ordine de idei, 
este scoasă în evidență hotărîrea 
poporului român de a acționa pen
tru a se pune capăt conflictelor și 
surselor de încordare existente as
tăzi în lume, pentru a face să 
triumfe rațiunea, pentru ca toate 
problemele litigioase să fie solu
ționate pe cale politică, prin tra
tative, în spiritul păcii, colaborării 
și înțelegerii între națiuni.

La cooperativa agricolă Joița, județul Ilfov, se însâmințează ultimele suprafețe cu grîu.

Aici, la Uzina de pompe din București, cifrele de plan pe 1972 în ce privește creșterea productivității muncii au fost contestate de la bun început. S-au căutat și s-au găsit ușor, prea ușor, argumentele de rigoare. ..Calul de bătaie", nelipsitele cauze obiective : schimbarea sortimentelor sau tipurilor de fabricație, modificarea ponderii unor produse cu manoperă mai mare. Urmărești dezinvoltura cu care cadre de conducere din uzină, in- cepind cu directorul a- cesteia, îți prezintă influența nevăzută a acestor cauze la elaborarea cifrelor de plan. Poți chiar aprecia scrupulozitatea calculelor. Dar numai pînă ce pătrunzi în culisele „obiectivitătii' de surprize.Prin plan s-a stabilii ca 85 Ia sută din sporul producției pe a-
pline

nul în curs să fie obți- șitul anului, procentul, nut pe seațna creșterii productivităfii muncii.în primele 9 luni s-n în loc să crească, va scădea simțitor...în fond, care obținut pe această bază /cauzele ce trag
grantă : la uzina de pompe se tolerează o veritabilă risipă în ce privește folosirea tortei de muncă. organizare atotalul mun- circa 45 la muncitori • Scrisori sosite la

10 la 15
cu acest scor este-deocamdată 

— învins spiritul de bună 
gospodărire a forței de muncă 
la Uzina de pompe București

Costache, de Ia serviciul de muncii.— Din citărilor,sută sint auxiliari, iar aproximativ 22 Ia sută din totalul salariaților îl formează personalul tehnic, economic, de specialitate și administrativ.— Nu este prea mare ponderea auxiliarilor ?— Este, dar ce să facem ? Mai trebuie atît mecanizare, cit și organizare. Deocamdată. toți cei existenți sint absolut necesari.— Exagerat de mare ni se pare a fi și ponderea personalului TESA. O cifră greu de întîlnit într-o altă unitate industrială.— Credem, totuși, că

redacție de la cores

pondenți voluntari

ai „Scinteii"

® „Nababii" spațiilor

comerciale

74,5 ta sută din sporul producției. Or, însuși directorul uzinei consideră că pînă la sfîr- jos ’ rezultatele In domeniul productivității ? Una ni se pare deosebit de ffla- — Care este structura personalului angajat la uzina de pompe ? — îl întrebăm pe Vasile
V. SĂLAGEAN

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

în pagina a II—a

y(Continuare in pag. a IV-a)

Dotată cu utilaje și instalații de înaltă productivitate, întreprinderea „Rom lux* — una dintre unitățile construite în noua zonă industrială din Tîrgo- 
viște— produce o gamă largă de produse de iluminat. în imagine: reglorii Savu Nicolaie și Georgeta lancu, doi dintre muncitorii destoinici ai 

acestei întreprinderi Foto : M. Andreescu

r
I „Focul continuu" al eroismului

PICĂTURA DE CERNEALA

gen Andricl, Vasile Plătică, Constantin Asandeî, 
Ion Palenciuc, Petru Hușanu, Sebastian Mihăilă, 
Alexandru Năstase, Gheorghe Goșman, Dumitru 
Călărașu, Ion Olaru. Au lucrat in aceste condiții 
20 de ore. Și după aceste 20 de ore de neîntreruptă 
trudă, pompele au reînceput să lucreze din plin : 

pe conducte venea apă ! 
Poate că nici unul dintre 
eroii acestei în.implări n-a 
avut vreme atunci să-și 
pună prea multe întrebări, 
poate că nici unuia nu i-a 
trecut prin minte că ispra

va lor va face curind ocolul județului Neamț, 
stîrnind admirație, prețuire, respect. Scufundători 
de bună voie, ei nu căutau perle, și nici gloria 
unor recorduri sportive. Au socotit, simplu, că-și 
fac datoria... Pe bună dreptate.

tntreținut de flacăra eroismului, „focul continuu" 
al laminoarelor fusese salvat.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

PA TRIA '
$/ LITERATURA

I „Focul continuu" al lapiinoarelor era in pericol:
undeva, un versant se prăbușise, sorbul din albia 
riului fusese deteriorat și acoperit de aluv.uni, 

I pompele începuseră să meargă în gol, iar nivelul
apei din uriașul rezervor scădea văzind cu ochii.
Oțelul cerea foc, focul cerea apă — o logică sim- 

Iplă, dură, neînduplecată.
Fără apă, laminoarele tre

buiau oprite. Uzina de 
Ițevi din Roman intrase in

alertă. Sorocul se număra

in ore.
Se încumetă cineva să

I înfrunte vlltorile riului ? Se încumetă eineva să 
caute, pe bijbiite, la doi metri sub apă, locul ava
riei ? Ar fi fost nevoie de o echipă de scafandri —

Idar cind să-i aduci, să-i pregătești ? Cine se încu
metă să-i înlocuiască și, scufundat in apele tul
buri, șă degajeze sorbul, să-l readucă în stare de 
funcționare, să redeschidă drum prețiosului lichid 

Ispre țevile însetate ?
S-au găsit insă oameni care să încerce — aparent

— imposibilul; s-au găsit — zece, nu unul : Eu-

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÎN ZIARUL DE AZI:

• INSTITUȚIILE DE CUL- 
TURĂ ÎNTÎMPINĂ ANI
VERSAREA REPUBLICII 
(Preocupări și promisi
uni ale televiziunii) • 0 
supra-disciplină de pre
dat în orice școală : E- 
DUCAREA ELEVILOR ÎN 
SPIRIT GOSPODĂRESC
• Calendarul acestui 
an s-a subțiat; SCADEN
ȚA INVESTIȚIILOR BATE

LA UȘA

Oricine cunoaște istoria literaturii române știe cit de mare a fost, în trecut, ponderea unor dezbateri, cit de vii confruntările de păreri, uneori polemicile dintre susținătorii unor curente literare ce, părînd a se înfrunta, ținteau, în fond, același lucru : „creșterea limbii românești și-a patriei cinstire". în cărțile lui Ibrăileanu, Iorga, Densusianu, Lovinescu, în scrierile lui Camil Petrescu sau Călinfescu ne întîmpină aceeași fervoare teoretică însoțind efortul de creație. Fiecare crede că a găsit drumul cel mai bun spre țelul final și cu toții mărturisesc aceeași gravă răspundere pentru destinele unei culturi pe care o doresc înălțată pe culmi. între această ardere interioară și monumentalitatea operelor lăsate moștenire nouă există, fără îndoială, un raport direct. O preocunare similară ne întîmpină și în creația unor scriitori contemporani care si-au dobîndit un loc de frunte în literatura actuală. Numele și cărțile lor sînt îndeajuns de cunoscute sore a le mai repeta aici. Ele dovedesc limoede că nu noți fi un mare scriitor fără a fi în același timn o conștiință a vremii tale, fără ca asnîrațille. idealurile, izb’nzile. dramele si bucuriile colectivității din care faci narte să răsune ple- nar în scrisul tău.Desigur, rostffn adevă

ruri prea cunoscute, a- proape banalizate prin deasa repetare, dar aceste adevăruri au redevenit ciclic „actuale", atunci cind s-a simțit nevoia unei a- dunări a puterilor in vederea unui mare salt calitativ. Atunci cind a fost necesar să se depășească o anumită tendință de a risipi în mărunțișuri un mare efort constructiv care străbate veacurile și, trecînd moștenire de la o generație la alta, explică de ce, altădată chiar și in condiții atît de puțin prielnice, cultura română a reușit să se înalțe necontenit, să dea valori de audiență și amploare internațională. A existat, periodic, o problematică pînă la un punct comună, deși în forme specifice fiecărei etape istorice, legată de imperativul evitării a- cestei mărunțiri, închiderii intr-un univers liliputan, naufragierii în cuvinte goale „ce din coadă au să sune". Kogălniceanu în prefața celebră la „Dacia literară", Eminescu in „E- pigonii" și in scrisorile către Iacob Negruzzi, mai tirziu Iorga și Sadoveanu, toți cei ce au purtat literalmente pe umerii lor de uriași destinele acestei culturi s-au simțit solidari în același gînd și mai ales s-au simțit slujitorii aceleiași mari realități, a pa- 4triei, care înglobează și creația de orice fel și pe care o mărturisea, în celebru-! testament, Ienă- chiță Văcărescu.

Ne-am putea întreba ce înseamnă, în ziua de azi, „a patriei cinstire" pentru creatorul român din a doua jumătate a veacului al 20-lea, în ce măsură patriotismul, ca simță- mint fundamental Uman, poate genera o literatură de audiență largă și poate evita naufragierea în retorică. Cine înțelege literatura de inspirație patriotică doar ca o suită de vorbe despre o noțiune fără nici o rezonanță reală, actuală în inima celui ce le debitează, cine nu are puterea creatoare de a depăși forme istoricește determinate, dar care astăzi nu mai pot fi reeditate de circumstanță, cine crede că patriotismul în literatură se oprește la cultul strămoșilor cu nume înscrise în cronici, firește că nu înțelege cu adevărat sensurile, misiunea complexă a literaturii de inspirație patriotică. Bogata tradiție a literaturii noastre și a tuturor marilor literaturi ale lumii stă mărturie pentru faptul că adevărata literatură legată de acest sentiment, izvorită din el, își are rațiunea într-o ancorare ființială a scriitorului in realitatea in același timp prezentă și permanentă a tării sale, a poporului din care face parte. Trăsătura ei definitorie este tocmai capacitatea de a șterge granițele timpului și de a lega indisolubil „modernitatea" de istorie, de tradiție. E-

minescu din Scrisoare* III este un exemplu permanent în acest sens. Nu cultul trecutului, ci aprinsa participare la tensiunile prezentului se pot descifra în versurile sale despre trecutul național.O literatură autentic patriotică înseamnă, azi, nu reeditarea lui Bolintinea- nu în forma versurilor sale, nici chiar reeditarea lui Eminescu, Sadoveanu sau Delavrancea, ci coborîrea, ca și ei, călăuziți de ei, în acele a- dincuri ale permanențelor existenței noastre istorice luminate insă, dincolo de ceea ce au văzut ei. de istoria contemporană. Aș cita aici un singur exemplu : teatrul istoric al lui Paul Anghel, în care ne întîmpină o aprofundată cunoaștere a istoriei noastre și o vizibilă pulsație de sensuri contemporane. Aș mai aminti poezia Unui Nicolae Labiș, care rămîne genial în capacitatea sa de a formula, pentru prima oară, sensibilitatea unei noi epoci istorice, de a ne dezvălui sufletul nou al României socialiste, in a- celași fel în care un Cîr- lova a reușit să reveleze pentru întiia oară sufletul României modeme și al unei mari literaturi ce avea sâ vie. Tn această forță de a întrupa o
Dan ZAMFIRESCU(Continuare 

în pa», a IV-a)
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* oriunde și oricum s-ar manifesta, 

mare sau mică,
de bani sau materiale,

j de muncă sau de timp

FAPTUL

Fiecare cetățean - un bun gospodar 
Fiecare gospodar - un combatant 

împotriva risipei
NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI AI „SCÎNTEU"

A „Nababii"
spatiilor «miale

Antrenlndu-te cu promptitudine în acțiunea de combatere a oricăror fenomene 
de risipă, în numeroase scrisori trimise redacției, cititorii înfățișează aspecte din 
bătălia pentru buna gospodărire a avuției obștești, evidențiind exemplele bune, ini
țiativele și acțiunile Îndreptate spre obținerea unei eiiciențe economice maxime, cu 
cheltuieli minime și supunlnd, totodată, blamului opiniei publice nepăsarea iață de 
bunurile produse de societate, lipsa de spirit gospodăresc.

Din nepăsare se naște 0 poveste cu ceapă
rugina la care nu lăcrimeazăPe șantierul Vezuroiu din comuna Schela, județul Gorj, aparținind întreprinderii de foraje și lucrări speciale-București, după terminarea lucrărilor la sonde, unele materiale și utilaje sînt lăsate în părăsire. Iată numai cîteva e- xemple. De mai bine de 6 ani o cisternă cu o capacitate de 10 000 litri a fost abandonată in cimp la discreția... intemperiilor și a ruginei ; in punctul numit „Frunț", unde a funcționat o sondă mică, au fost lăsate sub cerul liber, încă din lunile iunie-iulie a.c., un motor, butoaie metalice, o cisternă de circa 4 000 litri și alte materiale ; de asemenea, în punctul „Rogoaze", de 4 luni de zile de cînd s-au terminat lucrările, a rămas in mijlocul drumului o habă de circa 1000 litri penti-u noroi de sondă, care împiedică circulația ; cu câteva zile in urmă s-au adus la Șăntier două mașini cu •aci conținînd un material pentru sonde, care au fost descărcați pe pămînt, in bătaia ploilor. Cu ceva spirit gospodăresc se putea ame- nt.ja o baracă (căci șantierul are cîteva asemenea barăci metalice) pentru depozitarea lor, evitîndu-se astfel risipa. Este adevărat, viața de șantier are specificul ei, unele utilaje sau materiale nu pot fi mutate rapid de

la un loc la nu scutește colectivul de muncă de aici de grija ce trebuie să o manifeste față de tot ceea ce se află in dotarea șantierului. Nimănui de pe șantier nu i se rupe inima de ceea ce se risipește sau ruginește 1
Constantin
MĂRUȚĂ 
muncitor 
pensionar, 
comuna Schela, 
județul Gorj

altul, dar asta pe nimeni din nimeni ?
în urmă, semnalat depozitul Centrului de preparare a produselor semiindustriali- zate din legume și fructe Alexandria — ce ține de I.J.P.V.I.L.F.-Teleorman — se află la ora actuală peste 160 de tone de ceapă des-

Cu puțin timp un cititor ne-a următoarele : „în

Paragina și-a găsit sediu,

cu cantină și dormitorîn perimetrul coloniei un singur sector de produc-;, muncitorești „Ochiuri" din- ție. în urma-schimbării pe-- comuna Gura Ogriiței, ju-, dețul Dîmbovița, s-a aflat, o vreme, sediul întreprinderii de extracție a țițeiului „Schela Ochiuri". Această unitate industrială dispunea de un număr de rotiri, de cantină, club, bibliotecă, dormitoare bine precum și de un parc, cițiva ani in urmă, „Schela Ochiuri" s-a unificat cu „Schela Tîrgoviște", in zona respectivă răminind

bi- spital, ștrand, dotate, Cu

Beton și mortar

pe apa SimbeteiPrtn rindurile de față dorim să impunem atenției conducerii I.J.C.M.-Gor j risipa de materiale ce se face pe șantierul nr. 1 construcții. Seara, o parte din muncitorii de pe șantier, care locuiesc in zona orașului, grăbindu-se la plecare, lasă materialele (ciment, var etc.) împrăștiate pe unde se nimerește. Se înțelege că ploile depreciază aceste materiale, făcîndu-le inutilizabile. Această stare de lucruri se repetă zi de zi. Sîmbetele însă risipa este și mai mare. întrucît muncitorii navetiști părăsesc punctele de lucru mai devreme, rămin nefolosite mii

de kilograme de mortar sau beton. Pînă luni de dimineață, cind reîncepe lucrul, acestea se întăresc și nu mai pot fi întrebuințate, fiind nevoiți să le spargem în bucăți și să le aruncăm la groapa de gunoi. Minimul ce s-ar putea face ar fi ca stmbăta să se aducă pe șantier mortar sau beton numai în cantități ce pot fi utilizate de echipele de muncitori in timpul orelor de program.

.trecute,, unele din clădirile, amintite au ajuhs ale nimănui. Lăsate în voia șoaptei, ele se degradează vă- zînd cu ochii.Moderna cantină in care luau masa 300 de muncitori cu familiile lor. construită numai cu cițiva ani în urmă, a fost transformată intr-un... dormitor cu 10 paturi pentru salariați ai Direcției generale a agriculturii, industriei alimentare și apelor din județ. Neîngrijită, cantina a intrat în paragină. O altă clădire, cu 2 etaje (căminul muncitoresc cu 50 de camere, băi și bucătării), a fost lăsată la discreția păsărilor, care și-au făcut cuibare ne unde au apucat! Alte construcții, printre care clubul cu 400 de locuri și o ponicărie modernă, așteaptă, de asemenea, zile mai bune și o mină de gospodar harnic, capabil să pună capăt stării de degradare în care se află.Oare acestor clădiri, lăsate în paragină, nu li se mai poate da întrebuințarea cuvenită ? Credem că mai curind, starea de lucruri trădează o inadmisibilă nepăsare față de niște construcții care au costat o avere.
Un grup 
de muncitori 
de la șantierul nr. 1 
al IJ.CM-Gorj

Tudor I. TOCAN 
salariat la Consiliul 
popular municipal 
Tîrgoviște

l

DIVERS
Din izvorul 
unei 
initiative>Pînă de curind, Intr-o parte a comunei Craidorolț (Satu- Mare) nu exista nici o flntî- nă. Pentru că, din cîte se spunea, în zona respectivă nu era nici un izvor cu apă. Gheor- ghe Orășteanu, tinichigiu la cooperativa de consum din localitate, nu se împăca Insă cu această situație. Confecționind o instalație ingenioasă în toamna aceasta, el a început să foreze Up puț pentru a găsi un izvor de apă potabilă. Și, după cîteva zile, cînd a ajuns la o adîncî- me de 110 m. eforturile lui au fost răsplătite din plin : la puțin timp după aceea, locuitorii din apropiere, grație inițiativei unuia dintre consătenii lor, a- veau o cișmea cu apă limpede. Valoarea ei ? După un calcul făcut ulterior — circa 30 000 lei, economisiți din bugetul comunei. Dar dincolo de aceasta și mai important decît orice rămine gestul și, desigur, rezultatul său.
La frigare...

Cu un an în urmă, industria 
locală a Bacăului a scos pe 
piață un grătar pentru fript 
carne și copt legume pe ara
gaz. Cei care i-au putut con
stata calitățile l-au botezat gră
tarul minune. S-a făcut mare 
tam-tam in jurul lui : reclame, 
instrucțiuni privind modul de 
funcționare etc. Dar tocmai cînd 
grătarul devenise mai cunos
cut a dispărut subit din ma
gazine. Au rămas doar afișele. 
Oamenii vin, intreabă ți află 
că „industria nu vrea să-l mai 
facă". La direcția județeană de 
industrie locală se motivează, 
chipurile, că ar fi nerentabil, 
in timp ce din tabla respectivă 
se realizează o seamă de pro
duse care zac cu anii prin ma
gazine. Curioasă optică ! Cine 
convinge conducerea industriei 
locale băcăuane să pună pe fri
gare „argumentele" in baza că
rora se realizează produse de 
care nimeni n-are nevoie și nu 
se fac cele solicitate ?

E drept, pentru asta i-ar tre
bui o frigare...

Operația 
a reușit•Timp deAîf^tîî,- V.țP. din Craiova a fost internat prin diferite spitale din țară pentru tratarea unui ulcer cronic va- ricos al gambei stingi. Toate tratamentele aplicate însă s-au dovedit ineficiente. Internat în anul 1970 la spitalul nr. 1 din localitate, cazul său a atras a- tenția medicului specialist in chirurgie, dr. Voicu Tănase. După pregătirile de rigoare, pacientul a fost supus unei o- perații, în urma căreia pe locul ulcerului excizat a fost grefat un țesut de piele proprie. Rezultatul ? Bolnavul, în scurt timp, a părăsit soitalul complet vindecat. De altfel, același lucru s-a petrecut și cu alți pa- cienți cu infirmități similare, considerate aproape fără leac, între timp, medicul Voicu Tănase a reușit să pună la punct detaliile tehnice ale acestui procedeu de tratare a ulcerului cronic varlcqg, concluziile sale făcînd acum obiectul unei ample lucrări de specialitate.
Tezaurul 
de la CanliaNu demult, un mecanizator de la Canlia, localitate situată în sud-vestul județului Constanța, a descoperit un vas de pămînt care conținea peste 300 monede de arginit romane, da- tlnd de la mijlocul secolului al treilea I.e.n. Prof. Adrian Pă- dulescu, directorul Muzeului de arheologie din Constanța, apreciază că, prin mărimea lui, tezaurul este unit în țară. Din cîte se pare, cercetările amănunțite asupra tezaurului si a locului descoperirii lui anunță încă de pe acum noi date deosebit de prețioase pentru istoria perioadei din care provine.
„Surpriza" 
din auto
camionîntr-una din serile trecute, organele miliției din Caracal au efectuat un control la poarta fabricii de conserve din localitate. Tocmai ieșea din întreprindere autocamionul 21 HD 7 666, condus de șoferul Petre Verigă. în- cărcase cutii cu pastă <je tomate pentru „Agrocoop" Hunedoara, unde urma să transporte marfa. Controlul încărcăturii autovehiculului a dat la iveală o surpriză. Pe avizul de expediție figurau 32 060 cutii cu pastă de tomate, în realitate, în autocamion s-au găsit 52 080 cutii. Din primele cercetări s-a constatat că gestionara Emilia Dincă mărise, cu de la sine putere, numărul de cutii, cu scopul de a obține venituri personale fără muncă. Urmează ca ancheta ce se efectuează în prezent să stabilească adevărul în legătură cu această tentativă gravă de înstrăinare a bunurilor întreprinderii respective și, pe această bază, să se adopte măsurile prevăzute de lege.

Rubrică redactată de s 
Dumitru TiRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

galanterie etc. Sint și acestea mărfuri ce pot fi comercializate de magazinele alimentare, datorită faptului că și cererea pentru ele are un caracter curent. Se economisește. astfel, timpul cumpărătorilor, se utilizează mai bine spațiul comercial, cresc veniturile lucrătorilor, beneficiul și desfacerile comerțului. Magazinul nr. 1 din Berceni, de pildă, a vindut în primele nouă luni articole de papetărie și de uz casnic in valoare de peste un milion de lei. Aceste rezultate se da- toresc, în bună măsură, preocupării șefilor de magazin (V. Cojocaru și I. Dobrescu) pentru organizarea unității și a aprovizionării....în raidul nostru am întilnit însă și numeroase unități comerciale unde prea mare parte din spațiu e gol, fiindcă marfa (o gamă restrinsă de produse) se vinde numai intr-un colțișor — iar vin- zătorii picotesc in așteptarea clienților. Magazine ca acelea cu nr. 6 (din sectorul 5), cele de pe Mihai Bravu (sectoral 3), alte 30— 40 de unități ale O.C.L. ra din dispun ditii utilizării mai gospodărești. Deși comercianții se plîng, deseori, că „n-avem suficient", încă prea pentru a mai bine

— în acest magazin — ne spunea Constantin Vlad, directorul organizației comerciale locale Alimentara, din sectorul 5 al Capitalei — am modificat cu totul „concepția" proiectantului și principiile inițiale de organizare. Documentația prevedea pentru această mare încăpere un singur raion — pentru carne — și așa a și fost realizat. Ne-am gindit insă că peste 60 la sută din spațiu nu este folosit și. în consecință, am înființat, ulterior, in stingă, raionul cu produse „Gospodina", iar in dreapta cel de pîine. Intră cumpărătorul într-o singură încăpere și pleacă apoi cu mărfuri pe care altfel le-ar cumpăra din trei magazine....Ascultam care lucrează de ani. îl ciam spiritul preocupări lntiln.it și în ganizații, ci ale rești. Timișoara și din alte orașe. Folosirea rațională, intensivă a spațiilor comerciale — în scopul asigurării unei serviri mai rapide a consumatorilor — devine din ce îno per- Sintpe din-

produs este de 155 de tone, din care s-au realizat pină de curind 30 de tone. Ți- nind seama de faptul că pentru producerea unui kilogram de ceapă deshidratată se consumă zece kilograme de materie primă. la care se adaugă cheltuielile de fabricație, este lesne de înțeles cit se cheltuiește pentru fiecare kilogram de produs finit.Nu este vorba însă numai de acest aspect. Cum spuneam, o dată cu trecerea timpului, ceapa deshidratată — produs de minteri foarte bun — pierde din proprietăți, se depreciază cu atit mult cu cît clădirea în este depozitată — construcție nouă — se află intr-un hal fără de hal. Plouă, pur și simplu, prin acoperiș ca într-o moară părăsită, iar umiditatea crescută grăbește procesul de deprecierea produselor. Evident, cine a construit fără responsabilitate această clădire va trebui să plătească, pentru a o aduce in stare de bună folosință. Dar, pînă atunci, cum rămine cu ceapa deshidratată 7 Nu există beneficiari ? Atunci de ce se produce atit ? Sau. dacă există, de ce nu sînt invitați să-și ridice marfa in

alt- iși Ea mai carehidratată, provenind din producția anilor 1970. 1971 și 1972. De ce zace in depozit, de atita vreme, o asemenea imensă cantitate de ceapă deshidratată, știut fiind că termenul de garanție al produsului respectiv este de numai 12 luni ? Aceasta este întrebarea — la care nimeni din cadrul județului nu poate da un răspuns".
Nota devăr, locului scurte tat că, rat beneficjaț-ț . n1c[.ttțădar< r,,țipip; util ?- Și cine suportă pentru producția anilor. pagubele proVenite din de-trecuți, din. .^.țe,^,pripi- nă unele cantități de ceapă conservată și-au pierdut termenul de garanție, I.J.P.V.I.L.F.-Teleorman are prin plan sarcina să producă în continuare, in cantități mari, acest sortiment. Pentru anul 1972, sarcina de plan la acest

redacției : verificind conținutul sesizări, am deși nu s-au asigu-
într-a- la fața acestei consta-

Leu cu leu

explicațiile unui om in comerț de peste 20 ascultam și-i apre- gospodăresc. Asemenea am or-comer- din Bucu-Oradea,
■ ■■

, m-bi «inerva, sjt rtfai,
... _ a*, e . >

pr^cișrea. produselor ?La toate aceste întrebări așteptăm răspuns de la Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și A- pelor și de la Centrala pentru producerea, valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor- București.
se stringe

milionul
Cunoscute și căutate In țară și peste hotare, produsele Uzinelor ceramice din Ploiești se bucură de aprecierea beneficiarilor. Pînă acum au fost livrate suplimentar 71 tone obiecte sanitare din porțelan la export și alte 87 tone pe piața internă. A fost diversificată producția și s-a obținut o creștere a produselor de calitatea I cu 2,3 la sută, față de indicele planificat. în același timp, prin reducerea consumurilor specifice de materii prime, combustibil și energie electrică, ca și prin creșterea productivității muncii cu 1.6 la sută peste plan, cheltuielile la mia de lei producție marfă

au fost reduse cu 5S lei, ceea ce a determinat o economie suplimentară la prețul de cost de 992 000 lei și un beneficiu peste plan de 939 000 lei.Colectivul nostru înțelege că leu cu leu se stringe milionul și, de aceea, va acționa cu și mai mult spirit gospodăresc pentru a diminua în continuare cheltuielile de producție.
Mtrcea
S1M1ONESCU 
locțiitor 
ol secretarului 
organizației de partid 
de la Uzina 
ceramicâ din Ploiești

J

(Urmare din pag. I)nu se pot impune niște cifre, fără să se țină seama de realități. Nu se poate limita numărul de personal TESA și nici cel auxiliar. Folosim atît cit are nevoie producția (? !).Firește, problema a- dusă in discuție nu poate fi considerată soluționată. Solicităm din nou punctul de vedere al directorului uzinei. De data aceasta nu mai discutăm despre justețea cifrei de plan la acest indicator, ci despre rezervele existente in uzină și nevalorificate încă.— Ar fi total greșit să spun că am epuizat toate resursele interne de creștere a productivității muncii. Mă gîndesc, în principal, la sectoarele de turnătorie. unde trebuie extinsă neintîrziat mecanizarea, și la sectoarele de prelucrări și montaj, unde preconizăm o reorganizare a fluxurilor tehnologice, mecanizarea unor o- perațiuni de manipulare și transport.

— Analizind structura personalului uzinei de pompe rămii eu impresia că schemele sînt exagerat de umflate, atît la personalul tehnic, economic, de specialitate și administrativ, cît și la muncitorii auxiliari. De ce nu acordați o mai mare atenție unor

fiecărui produs Înseamnă un mare consum de muncă...Nu poate fi contestată niciodată necesitatea unui consum de muncă, nu poate fi subapreciată cu nimic importanța anumitor munci administrativ - funcționărești, cind acestea se fac în

asemenea situații de mare însemnătate pentru nivelul productivității muncii ?— Unele măsuri s-au luat, altele sînt in curs de aplicare. Trebuie să rețineți insă că există un specific al fabricației de pompe care nu poate fi neglijat. Aici se lucrează cu multe, cu foarte multe tipo- dimensiuni. iar urmărirea și fabricarea

Alimenta- sectorul 4 de con- favorabilece mai mult preocupare manentă. constatări care fiecaretre noi le face în calitatea cotidiană de cumpărători. Dar, din păcate, prilejurile pentru altfel de observații critice sînt și ele destul de dese. Investigațiile întreprinse în peste 30 de magazine bucureștene au relevat că spațiul comercial poate fi mai bine gospodărit. Desigur — fără a se Înțelege prin aceasta că cineva pledează pentru îngrămădirea mărfurilor, pentru înghesuială. Dar chiar ân normelețunui serviciu civilizat și confortabil termenul de risipă nu este deplasat.„Vindem conserve de carne", 'i.vin- dem conserve de legume" — citim pe pereții spațiosului magazin de carne din complexul A6-Titan.— A, nu vă uitați la ele surîde, amuzat ca nărui — sint puse estetică, niciodată ceva decît carne.— Din spațiosul siți decit un colțișor. De ce nu vin- deți aici și alte produse ? Experiență aveți, autoservire, sește.— Ce să meni (?!) - trescu, din sectorul 4. Noi le spunem să se preocupe mai mult, dar lor nici nu le pasă. Este destul de greu, de complicat, să vîndă aici și altceva. Și, apoi, nu ne lasă nici „Sanepidul", nu ne dă voie să vindem alte produse în magazinele cu carne.Renunțăm să i spuse de directorul pentru a da cuvintul la O.C.L. Alimentara— Există, desigur, mative ,ce impun elementare reguli de vecinătate a mărfurilor. Nu desface peștele cu cu preparatele de în cadrul aceleiașiIosind mai bine spațiul și fără a renunța la sortimentul alimentar specific — pot fi înființate puncte sau raioane care să vindă alte produse, chiar dintre cele nealimentare. în măcelării, de exemplu, s-ar putea vinde și conserve de carne zeluri preambalate și de acest gen. Noi avem magazine alimentare în articole electrice, de

ne de o șotie, gestio- doar așa, pentru... n-am vindut alt-magazin nu folo-o dovedesc unitățile cu și nici spațiul nu lip-facem cu asemenea oa-- se lamentează O. Pe- directorul O.C.L. Alimentara
comentăm cele din sectorul 4, directorului de din sectorul 5 : anumite nor- respectarea unorse pot păstra sau brinza, carnea carne etc. Dar unități — fo-

putea vinde și conserve(de legume sau de pește), me- alte produse de cițiva ani care se vind mercerie, de
sar. Numai în secția a II-a există 173 de muncitori auxiliari: 37 la întreținere (a se reține că in uzină funcționează și o secție de mecanic-șef, cu compartimente de întreținere). 14 sînt pre- gătitori-completatori. 7 distribuitori de materiale și scule. 70 mun

10 la 15
condiții raționale, de economicitate, după cum nu pot fi admise false motivații tehnice care favorizează risipa. Căci, ceea ce am întilnit la uzina de pompe, in domeniul utilizării forței de muncă, lasă impresia unui total arbitrariu. La 10 muncitori de bază revin 9 auxiliari și 5—6 personal TESA, Desigur, un raport departe de a fi rațional și nece

citori pentru transport (in bună parte, manuali). 7 cărăuși de șpan, 5 curățitori. conducători de tractoare ș.a. Desigur, multi din acești muncitori iși justifică din plin postul pe care ÎI ocupă. Dar. în același timp, o însemnată parte — ne gîndim la cărăuși, cu- rățitori, ș.a. — ar putea opta pentru un post în producție cu o justificare socială de

spațiu se face puțin folosi spațiul existent. Se irosesc sute și sute de metri pătrați din magazine — multe dintre ele noi — pe care s-ar putea înființa raioane cu o gamă largă de produse, iar aparatul comercial, specialiștii organizațiilor comerciale se mulțumesc cu cite o inițiativă „eșantion", ici și colo.La direcția generală comercială > a mnnicipluluj ,..existăsqp, serviciu organizării comerțului, care a elaborat — cu . .cițiva ani' iii urmă ! — instrucțiuni.; j pgățr jfc.ffcfcșntarea co- . merțului local. Să pare insa că lucrurile s-au oprit aici. Dar să ascultăm opinia unui organ comercial — interesat și. mai ales, responsabil, împreună cu organizațiile comerciale locale — fată de utilizarea și neutili- zarea spatiilor.— Evident, nu putem afirma că nu mai e nimic de făcut — ne-a declarat, printre altele, într-o discuție recentă. Gh. Teodorașcu, director general adjunct la direcția de resort a municipiului. Folosirea intensivă a spațiilor comerciale, extinderea gamei de produse vîndute pe aceeași suprafață ne preocupă in continuare. S-au dat comerțului local și indicații în acest sens, s-au obținut și multe rezultate bune (în complexele A9 și AII din Titan, de pildă). Stadiul actual se datorește, probabil, și faptului că nu s-a exercitat un control permanent de către direcția comercială asupra modului de aplicare a indicațiilor. Un lucru e insă cert : profilul unui magazin, gama de produse ce le comercializează nu sint definitive, nu sînt înghețate, începind cu șeful de unitate și ter- minind cu merceologii, conducerile organizațiilor comerciale și consiliile populare de sector, cu toții pot și trebuie să adapteze și să organizeze magazinele in funcție de sezon, de cererea populației și de celelalte unități existente în zona respectivă. Nu trebuie să se aștepte „îndrumarea" noastră. E însă nevoie de mal multă Inițiativă, mobilitate, spirit întreprinzător, din partea organelor....Tovarășul director a pus — critic și autocritic — punctul pe „i“. Drept pentru care nouă nu ne mai rămine decît să exprimăm speranța că tot ceea ce s-a spus pină aici va fi auzit de către toți cei vizați să audă.
George POPESCU

plină. Ar fi în folosul acestor muncitori o largă acțiune inițiată în uzină pentru calificarea lor, ar fi în folosul întreprinderii și al economiei.Lucrurile nu pot fi lăsate să se desfășoare de la sine. Intervenția conducerii uzinei și a centralei pentru

curmarea acestei risipe de forță de muncă trebuie să se facă simțită cu fermitate, imediat. Sub această pecete a abundenței de personal proliferează și indisciplina, risipa timpului de lucru. Indicele de utilizare a fondului de timp maxim disponibil a scăzut, in prezent aflindu-se la 93.6 la sută. Restul de 6,4 Ia sută înseamnă risipă.

Risipă de milioane de lei producție. A- dică, o producție e- chivalentă cu cea pe care ar fi realizat-o cei peste 100 de muncitori absenți în medie, zilnic, de Ia începutul anului și pînă in prezent. în sfîrșit, ca să diminueze toate aceste influente negative, uzina angajează muncitori peste limitele admise prin plan — 40 numai în luna octombrie. Iar afișul „Angajăm muncitori" continuă să domine intrarea în uzină...Este regretabil că o atare situație se petrece într-o uzină al cărei colectiv a obținut în acest an rezultate în general pozitive in îndeplinirea planului și a angajamentelor. Faptele demonstrează că este nevoie de mai multă hotărîre și inițiativă, de o acțiune fermă și perseverentă pentru raționalizarea consumului de muncă, pentru organizarea științifică a producției — căi sigure pentru ridicarea eficienței întregii activități economice.
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VALOROASE INIȚIATIVEBRAȘOV (corespondentul „Scînteii", N. Mocanu). — Iniția* tiva colectivului uzinei ..Hidromecanica** din Brașov: „întregul spor de producție pe 1972 cu scule economisite** —născută în marea întrecere în cinstea Conferinței Naționale a partidului și aniversării proclamării republicii — a dinamizat activitatea productivă, a pus în valoare noi și importante rezerve de gospodărire judicioasă a sculelor. Sub directa îndrumare a organizației de partid, în secțiile u- zinei s-au desfășurat ample acțiuni politico-educative, în scopul mobilizării tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor pentru găsirea celor mai eficiente căi de folosire rațională a sculelor — cuțite de strung, freze, tarozl, pile ș.a., în așa fel încit, cu aceleași scule, să se execute un volum cit mai mare de operații la prelucrare. Bilanțul rezultatelor obținute este cît se poate de concludent. Din cei 568 000 lei angajament anual, colectivul uzinei a realizat economii la consumul de scule în valoare .de 400 000 lei. Și mai sugestiv este modul în care consumul de scule a influențat cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă. în ultimele 
4 luni, acestea au sdăzut de la 14,40 lei la numai 8,40 lei. Uti- lizînd rațional sculele de care dispuneau în momentul declanșării inițiativei, numeroși strungari ca Martin Hanța, Constantin Suciu, Ștefan Kocsis și alții nu au mai luat din magazie, în ultimele 4 luni, nici o sculă. Un alt exemplu. Cei 24 strungari din secția mecanică au scos din magazie, în aceeași perioadă, în total, 32 cuțite de strung, lunar, față de 120 cuțite cît prevedea norma. S-a redus, de asemenea, la mai puțin de jumătate, numărul muncitorilor care depășesc consumul -de scule stabilit. tmrrrt»»

ÎN AVANS 
FAȚA DE GRAFICEPe șantierul Uzinei de utilaj terasier din Buzău, unul din importantele obiective industriale ale județului, se efectuează

ultimele lucrări prevăzute în planul anual. A fost predată, în avans față de grafice, o primă capacitate — secția de sculărie — și se apropie de sfirșit montajul utilajelor în hala principală, la care s-au început probele mecanice.Acest succes este rezultatul organizării muncii în formație complexă de constructori și montori, al executării lucrărilor pe acest șantier pe bază de contract, în acord global. Realizările obținute reprezintă mai bine de 90 la sută din planul anual.După cum subliniază ing. Gh. Pascu, directorul Trustului de construcții industriale-Ploiești, sint create condițiile de înfăptuire a angajamentului suplimentar asumat în întrecere de a preda beneficiarului noul obiectiv industrial al orașului Buzău cu trei luni înainte de termenul planificat.
ANGAJAMENTUL ANUAL 

A FOST ÎNDEPLINITDEVA (corespondentul „Scînteii**, Sabin Ionescu). — Ca și în anii precedenți, colectivul de la uzina „Victoria** Călan s-a afirmat în acest al doilea an al cincinalului prin realizările prestigioase obținute în producție. La principalele obiective din întrecerea in cinstea celei de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii, angajamentul anual a fost îndeplinit de pe acum. Astfel, de la începutul anului și pînă în prezent a fost obținută suplimentar o producție globală în valoare de 18 800 000 lei și aproape 17 milioane lei la producția-marfă ; productivitatea muncii a sporit peste nivelul prevăzut, totali- zînd 4 860 lei pe fiecare salariat. Depășirile de plan la principalele produse însumează 1320 tone fontă, 700 tone utilaje de turnare pentru oțelării și piese de schimb, in valoare de peste 2 300 000 lei, în timp ce benefi- ciife suplimentare realizate se ridică la peste 9 240 000 lei. Semnificativ este că avansul cîștigat în îndeplinirea sarcinilor de plan în anul 1971 și cel din perioada trecută din acest an dau certitudinea că în îndeplinirea prevederilor din primii doi ani ai cincinalului se va ciștiga un avans total de o lună de zile.
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Situația recoltării porumbului, în cooperativele agricole, la 31 octombrie a.c.

LA INSĂM1NȚĂRI
viteză de lucru sporităDin datele centralizate in cursul zilei de 31 octombrie la mt- nister, rezultă că au mai rămas de insămințat peste 840 000 hectare cu grîu și secară. Pentru a se însămînța în timpul cel mal scurt toate suprafețele destinate griului se impune ca in aceste zile — hotărîtoare pentru nivelul viitoarei recolte — să se realizeze o viteză de lucru sporită, fără a se neglija calitatea. Ce se întreprinde în această direcție ?

Maramureș: pînă în searazilei de 31 octombrie, 17 cooperative agricole, printre care cele din Oarța de Jos, Tămaia, Ilba. Sara- său. Vadul Izei, Remeț și altele, au terminat însămințările de toamnă. „Ne-au mai rămas de însămînțat cu grîu și secară în cooperativele agricole circa 3 500 de hectare din cele 12 000 hectare planificate — spunea tovarășul ing. Merișor Co- coșilă, director adjunct al direcției agricole județene. Pe mai bine de 80 la sută din suprafețe s-au încheiat arăturile și se desfășoară lucrările de pregătire a patului germinativ. Mecanizatorii lucrează in schimburi prelungite la arat și semănat, iar noaptea, la lumina farurilor, la arat și pregătit terenul. Și încă un fapt. între o serie de cooperative agricole au fost organizate acțiuni de întrajutorare

în muncă. Avem circa 100 de tractoare deplasate în cooperativele a- gricole vecine sau mai îndepărtate.
Dolj . în ultimele zile, unitățile agricole din județ au realizat un ritm bun de lucru la semănat. Pînă la 31 octombrie, trei întreprinderi agricole de stat și 42 de cooperative agricole au terminat aceasta lucrare pe toate suprafețele planificate. A- cum, multe dintre acestea însămin- țează suplimentar importante suprafețe cu griu. Se depun, în continuare, eforturi pentru încheierea grabnică a lucrărilor. în acest scop, la întreprinderile agricole de stat Giubega și Segarcea s-au făcut cupluri de cite două semănători, cara realizează zilnic 25—30 ha. De asemenea, in cooperativele agricole sa seamănă și noaptea.
Olt: Pînă la 1 noiembrie, în

8R AHA

include $iîn județul Brăila, întrucît semănatul griului este pe sfirșite, toată atenția a fost îndreptată la recoltatul și transportul porumbului în bazele de recepție și în hambarele cooperativelor. . chemarea biroului co- -r mitetului județean de partid, peste 7 000 de salariați din întreprinderi și instituții și 2 000 de elevi vin zilnic în ajutorul cooperatorilor și lucrătorilor din I.A.S. Ca urmare, porumbul a fost recoltat de pe mai mult de jumătate din suprafața cultivată. Sporind forțele la recoltat, a- pare nevoia unui mare volum de lucrări de transport. Cum sînt folosite mijloacele necesare 7 în multe locuri — bine. La cooperativa agricolă Șutești, de pildă, unde din cele 1 380 hectare se recoltaseră 800 hectare, zece autocami- ' oane, 4 tractoare 8 remorci și 110 laje erau folosite plin. Șoferii Niță nea, Ion Catrina, beriu Mustață, Vasile Maraloiu și alții cară zi și noapte. Cînd vă odihniți ? — i-am întrebat. „în timpul încărcatului în lan și in timpul cît așteptăm la bază. în mare măsură, soarta porumbului depinde și de noi. Trebuie să facem acest efort**. La fel, la coo- 
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grqa pentru transport

cu ate- din Ma- Ti-

perativele agricole din comunele Tudor Vla- dimirescu, Scorțaru- Vechi, Cazasu și altele s-a luat măsura să se folosească, la transportul porumbului, toate atelajele. Pehtru a ridica cit mai repede porumbul cules și depozitat pe bîmp, conducerea cooperativei agricole din Lanurile a introdus în lan două combine care bat circa 25 tone boabe pe zi care se transportă la bază.Am întilnit însă și aspecte care contrastează cu efortul general depus în aceste zile pe ogoarele județului. în comuna Movila Miresii atelajele sînt utilizate la voia întimplării. Tot aici se puteau vedea 4 remorci curtea Un Nicidecum. în orei 8, î.. ____,__aflau 5 autocamioane. Scuzele șoferilor Vasile Brăileanu, Ilie Ciocan, Ion Șerbănes- cu și alții, cum că „nu au oameni care să încarce și să descarce porumbul", nu aveau acoperire pentru că. în fața sediului cooperativei, zece cooperatori mîncau mințe.Ce se soliile ale cooperativelor, împreună cu șefii secțiilor de mecanizare, cu

nefolosite in cooperativei, caz singular ? jurul 8, în garaj se

liniștiți se-impune ? Conde conducere

După trei trimestre din acest an, în județul Prahova patru erau capacitățile de producție importante care creau probleme in legătură cu intrarea lor in funcțiune. La 3 octombrie, dezvoltarea capacității de producție de mucava la fabrica „Prahova" din Scăeni a fost dată in exploatare — noile instalații funcționind in bune condiții, adu- cindu-și contribuția la satisfacerea unor cerințe ale economiei. Au rămas în suspensie, deci, următoarele capacități : la Uzina chimică Valea Călugărească, linia a Il-a de acid sulfuric care — potrivit termenelor stabilite — trebuia să înceapă să producă la sfirșitul lunii iunie a.c. și instalația de săruri fosfatice cu scadență de punere in funcțiune la 31 decembrie 1972 ; la Centrala termoelectrică Brazi — grupul de 200 MW, cu termen de dare in exploatare : 31 mai a.c. în ceea ce privește linia de acid sulfuric de la Valea Călugărească și grupul de 200 MW, lucrurile sint clare : la ambele obiective s-au depășit de mult termenele tind trebuiau să intre în funcțiune. Dar, din păcate, și la cea de-a treia capacitate de care vorbeam — instalația de săruri fosfatice de la Valea Călugărească — lu- i crările sînt întirziate, respectarea datei planificate de începere a producției — sfirșitul acestui an — fiind deci sub semnul întrebării.în ce constau — pe scurt — cauzele apariției acestei situații nefavorabile ? în nerespectarea de către unii furnizori — din țară ; uzinele bucureștene „Grivița roșie'* și „Vul- can“, Uzina de producție și reparații utilaj chimic Făgăraș, „Independența" din Sibiu — și din străinătate — a termenelor contractuale de livrare a utilajelor tehnologice ; în defecțiunile ivite la instalații in timpul probelor mecanice și tehnologice, în ritmul nesatisfăcător de

șefii de coloane, să stabilească cu precizie, pe zile și chiar pe ore, unde și cum să fie folosite mijloacele de ,transport pentru ca, în timpul cel mai jscurt;' toate ' pftfdâseltis agricole din cimp să ajungă in magazii.
în acest an s-au cultivat cu porumb în județul Cluj 44 460 ha. .Din, această suprafață ’^ati-fecMtârSe 590 ha, "adică 82 la sută. Atît ■ întreprinderile agri- orv S ]k >4 X t • A jM

COVASNA

cooperativele agricole din județ s-au insamînțăt 32 053 hectare cu grîu din cele 83 000 prevăzute. Pentru impulsionarea lucrărilor s-au luat masuri de concentrare a forței mecanice acolo unde solul e zvîntat, de montare a instalațiilor electrice la semănători pentru a putea fi folosite și noaptea etc. Toate acestea au făcut ca într-o serie de unități să se înregistreze un ritm ridicat la semănat. Cu toate acestea, viteza de lucru prevăzută la semănat nu se realizează. în condiții normale forța mecanică existentă în unități ar asigura însămințarea zilnică a peste 8 000 hectare cu griu. Dar pentru că în unele cooperative nu se poate lucra, se realizează 3 000—4 000 ha în medie pe zi. La trustul județean al S.M.A aflăm că circa 300 semănători și 500 grape cu discuri nu sint folosite din cauza excesului ujpjțjitțjp. a solulpj, w ____________ _ m PtfDtru lucrărilqfea TUrzii și altele atr în- este necesară „.-verificarea zilnică.

De la grămezile din

cole de stat, cît și cooperativele agricole primesc zilnic un mare Huedin. Așa se face că I.A.S. Cluj, ca și cooperativele agricoleajutor din partea a Sînpaul. Huedin, Aș- m» de 'Salariațir «ttuuz cftiieu-Mic, CSntplai denți, elevi din Cluj, TUrzii și altele atr in-Turda, Dej, Gherla, cheiat recoltatlil po- D—____ :____ :___ :_____________  rumbului.

venit in sprijin: trebuie trimisă 
si chibzuință pentru organizarea muncii?Din datele oferite de direcția agricolă județeană Covasna rezultă că pînă la 30 octombrie, cartofii au fost recoltați de pe 8 255 ha în cooperativele agricole și 1 228 ha în I.A.S., ceea ce reprezintă 71 și. respectiv, 69 la sută din totalul suprafețelor cultivate. Zvînta- rea terenului a permis folosirea tractoarelor echipate cu mașini de recoltat. De asemenea, lucrează la scosul cartofilor mii de țărani cooperatori ajutați de muncitori și de elevi.„Problema este — ne relata Badi Jozsef, președintele cooperativei Moacsa — să folosim mai bine mașinile. Am hotărit ca

cele șapte mașini de scos cartofi să lucreze de dimineața pină seara fără întrerupere, iar in urma lor cartofii să fie strinși de cei peste 350 cooperatori și aproape 100 de elevi și muncitori care ne ajută. Astfel, in cursul fiecărei zile putem recolta 14—16 hectare".Aceeași muncă intensă întîlnim și la Turia, Sinzieni, Dal- nic, Cernat.Din păcate, nu în toate cooperativele a- jutorul muncitorilor și al elevilor este folosit cu chibzuială. Pe una din tarlalele cooperativei agricole din Cernat, de pildă, lucrau la strînsul cartofilor 300 de muncitori de la

Fabrica de șuruburi din Tîrgu-Secuiesc. Randamentul muncii lor era scăzut din cauza lipsei găleților. (Cooperativa a pus la dispoziția muncitorilor doar 70 de găleți). Astfel, 3 din 4 muncitori erau nevoiți să ducă tuberculii la grămezi... în palmă. Și toate acestea tind cooperativa din mai are de peste 400 de de cartofi !Ritmul recoltării în următoarele zile se poate îmbunătăți prin utilizarea mai judicioasă a forțelor proprii ale fiecărei cooperative și îndeosebi a ajutoarelor primite de la întreprinderi, instituții și școli.

Cernat recoltat hectare

Problema principală o constituie acum transportul și depozitatul produselor. Zilnic, circa 600 camioane, alături de mijloacele cooperativelor agricole și S.M.A. aduc din cimp mii de tone de produse. Cooperatorii din Așchileu- Mic, uitilizînd la transport 130—140 de atelaje proprii ale cooperatorilor, au reușit să renunțe la mijloacele de transport din afara cooperativei. A- semenea mobilizare de forțe proprii lâ transportul porumbului am intilnit și la cooperativele agricole Borșa, Deuș și în multe alte părți.Preocuparea gospodărească amintită nu-i însă generalizată. La cooperativa agricolă Cătina, bunăoară, toți cooperatorii erau în cimp, la rumbului, portul nu culesului, rumb în cimp se află și la cooperativele agricole Viștea, Așchileu-Mare, Vultureni, Mihăiești etc.

culesul podar trans- urma ritmul Mult po- grămezi pe

.«hiafede mai,, mul te „ori pe zi, ,* /Stării -terenului-și»ânsămințarea rapidă a oricărei porțiuni zvintate.
VÎICGa î Cooperativele agricole Olanu și Drăgoești sînt nu numai vecine, dar și cu suprafețe planificate pentru grîu aproape la fel de mari. în timp ce în prima s-a în- șâmînțat 23 la sută din cit și-a prevăzut, cea de-a doua abia a reușit să realizeze 5 la sută. Numeroase alte cooperative agricole din județ, Diculești, Băbeni, Bălcești, Valea Mare, Grădiște, Măciuca, Tina și altele nu mai pot acuza ca n-ar avea terenuri cit de cît bune pentru însămînțat. Există parcele zvintate unde pot fi introduse semănătorile. Cu cîteva zile în urmă, unitățile a- gricole din Fumurei și Genuneni au fost criticate in coloanele ziarului „Scinteia** pentru lipsa de organizare a lucrărilor. Semnalul critic a fost recepționat și cooperatorii, sprijiniți îndeaproape de organele locale, au pornit cu toate forțele Ia lucru. Rezultatul ? în patru zile, ambele cooperative agricole au reușit să insămînțeze 50 și, respectiv, 30 la sută din terenurile destinate culturii griului. în schimb, alte unități agricole, printre care se numără și cele din Berbești, Nicolae Bălcescu, Zăvoieni, Bughiulești etc., care începuseră însămințările intr-un ritm alert, au încetinit lucrările în mod cu totul nejustificat.Nici pînă la ora actuală, în județ nu s-a generalizat lucrul în schimburi prelungite, încă mal sint suprafețe ocupate cu coceni ori nearate.

execuție a unor lucrări de construc- ții-montaje șl altele. Au mai rămas prea puține file în calendarul acestui an pentru a mai fi loc de discuții. Acum, problema se pune tranșant. Ce se întreprinde pentru ca cele trei capacități de producție să intre in funcțiune in cel mai scurt timp ?Grupul de 200 MW de la Centrala termoelectrică Brazi. Ing. Romulus Țecheră, director cu dezvoltarea-

acestui utilaj de către această uzină, în numai 5 zile — adică pină la 28 noiembrie a.c. — de respectarea termenelor de verificare a sudurilor și efectuarea probelor de spălare și pasivare. Numai in acest fel, cel mai devreme la data de 10 decembrie, instalația de acid sulfuric va putea începe să producă.Instalația de săruri fosfatice de la Uzina chimică din Valea Călugărească. De la bun început trebuie

ruri fosfatice de la uzina din Valea Călugărească, lucrările de construcții sint in stadiu de fundație. Cauza: beneficiarul — uzina chimică — nu a asigurat in termenul stabilit amplasamentul ; nici in prezent, terenul nu este complet dezafectat pentru ca organizația de construcții să-și desfășoare activitatea pe un front de producție corespunzător. Mai mult, datorită rămînerilor în urmă la construcția halei de săruri
Trei șantiere, cu trei semne de întrebare 

și un singur răspuns admisibil: SE POATE!
investiții la întreprinderea electro- centrale Ploiești, ne-a spus :— Miercuri, 1 noiembrie, începem proba complexă tehnologică a grupului.Miercuri a fost ieri, proba a început, dar ținem să amintim că probele respective au loc pentru a 4-a oară. în fiecare din celelalte trei „ediții" ale probelor, datorită unor defecțiuni tehnice, nu au putut fi realizate de 72 de ore de funcționare continuă și la parametri maximi a grupului.Linia a II-a de acid sulfuric de Ia Uzinele chimice din Valea Călugărească.— Intrarea in funcțiune, în anul curent, a acestei capacități de producție — ne-a relatat Gheorghe Mi- lea, inginer-șef cu investițiile al uzinei — este condiționată de primirea de la uzina „Vulcan" din Capitală. pînă la 23 noiembrie a.c., a unui supraîncălzitor, de montajul

făcută o precizare : factorii de răspundere ai uzinei consideră că, pină la sfirșitul acestui an, este posibilă doar intrarea parțială in funcțiune a capacității. Dar și aceasta depinde de o serie de elemente, „înainte de orice, este necesar ca U.P.R.U.C. Făgăraș, Uzina de piese de schimb și reparații utilaj chimic Găești, Grupul de uzine de utilaj minier din Satu-Mare să ne livreze — in total — 120 tone utilaje tehnologice, deja restante, pînă la 30 noiembrie a.c." — a apreciat ing. Viorel Modreanu, șeful lotului • de montaj.Nu trebuie să se înțeleagă, din cele înfățișate pină acum, că. neajunsurile, restanțele înregistrate se datoresc exclusiv furnizorilor de utilaje tehnologice. O răspundere cel puțin egală revine și celorlalți factori angajați in realizarea acestor investiții. La instalația de săruri de fosfatare și pasivare a liniei de să-

de fosfatare și pasivare, 50 tone utilaje se află în stoc, nemontate.In aceeași ordine de idei, trebuie amintită și tărăgănarea cu care Institutul de proiectări anorganice și îngrășăminte chimice (IPRAN) din București a asigurat documentația de execuție a lucrărilor la linia de săruri fosfatice. Nici acum, cind mai sînt doar două luni pînă Ia data intrării in funcțiune a instalației, pe șantier nu a sosit proiectul de montaj al utilajelor din import.Este adevărat, în prezent, pe șantierul fiecăreia din cele trei capacități de producție, ritmul de lucru este mult sporit.— în urma unor analize aprofundate, întreprinse de comitetul județean de partid, împreună cu specialiști din ministerele de resort și de la unitățile beneficiare, s-au elaborat programe de acțiune — cu responsabilități și termene bine preci

zate — prin care se urmărește punerea în funcțiune a noilor obiective de investiții în cel mai scurt timp posibil — ne-a spus ing. Ilie Ioniță, șeful sectorului de coordonare și sinteză al comisiei economice a Comitetului județean Prahova al P.C.R. Controlăm îndeaproape transpunerea ,in viață a acestor programe. în unele cazuri, am intervenit direct pentru a rezolva diverse probleme ; de pildă, unele utilaje, ale căror termene de livrare periclitau intrarea în funcțiune a instalației de săruri fosfatice de la uzina din Valea Călugărească, au fost executate tot la noi în județ, la Uzina de utilaj chimic din Ploiești. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că sîntem adine preocupați de darea în exploatare a tuturor capacităților de producție cu termene în acest an și nu precupețim eforturile pentru realizarea acestei sarcini.Aceeași hotărîre, de a asigura îndeplinirea planului de punere în funcțiune pe 1972, am regăsit-o și pe șantierele Uzinei chimice din Valea Călugărească și la Centrala termoelectrică de la Brazi. Esențial este ca ritmul de lucru înregistrat acum pe aceste șantiere nu numai să se mențină, ci să se intensifice, Evident, aceasta depinde atît de beneficiari, cît și de constructori, montori, proiectanți și, mai ales, de furnizorii de utilaje tehnologice. Nu trebuie uitat că. prin nepunerea în funcțiune la timp a liniei a II-a de acid sulfuric la Uzina chimică Valea Călugărească, economia națională a pierdut. în fiecare zi. 600 tone de acid sulfuric, iar prin întârzierea înregistrată la grupul de 200 MW de la Centrala termoelectrică Brazi — milioane de kWh.
Dan MATEESCU
Dan CONSTANTIN
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INSTITUȚIILE DE CULTURĂ
INTIMPINA ANIVERSAREA

cinema
O supra-disciplină de predat în orice școală:

REPUBLICIIRezultatelor remarcabile pe care Ie obțin, în întrecerea socialistă, oamenii muncii, dedicîndu-le aniversării unui sfert de veac de la proclamarea republicii, omagiului adus acestui eveniment, i se adaugă numeroasele manifestări artistice, educative ale instituțiilor de cultură. Prilej minunat de punere in valoare a creației patriotice — coordonată fundamentală a culturii noastre — de stimulare a literaturii și artei socialiste, Ziua Republicii este celebrată prin apariții edi-

toriale, prin spectacole, expoziții,, emisiuni de radio și televiziune etc. Sint, toate acestea, expresii ale dăruirii cu care oamenii de artă slujesc politica culturală a partidului, ale prețuirii momentelor de inaltă semnificație din istoria țării.Ne propunem ca cele mai importante dintre manifestările consacrate aniversării republicii să le consemnăm și popularizăm intr-o suită de articole, publicate la rubrica pe care o inaugurăm

EDUCAREA ELEVILOR

astăzi.Teatrul T.V. și Teatrul dramatic din Brașov au prezentat marți seara, pe micul ecran, spectacolul „Cu tot ce am aparțin a- cestui pămint", spectacol de poezie din repertoriul teatrului brașovean, ale cărui valori artistice de esență patriotică au fost comentate intr-o cronică apărută nu de mult in ziarul nostru. Nu vom insista, de aceea, asupra desfășurării acestei vibrante manifestări închinate, ca omagiu, aniversării unui sfert de veac de la proclamarea republicii. Imbinînd lirismul specific șezătorilor populare cu forța teatrului politic, a- gitatoric, autorii spectacolului au reliefat — într-o formulă dramatică vie, puternic evocatoare— imaginea continuității de ideal și de luptă a poporului nostru pentru independență națională și libertate socială. O imagine militantă și încărcată de emoție autentică, ale cărei contururi Îmbrățișează momente semnificative ale istoriei poporului român — de la vechi mărturii păstrate în tezaurul de valori nepieritoare ale creației populare și pînă la mărturiile marilor înfăptuiri ale prezentului socialist, cuprinse în versuri bine alese și puse în valoare sugestiv, inclusiv prin comentariul muzical adecvat ideilor de larg ecou ale spectacolului.Inițiativa televiziunii de a face ca mesajul generos al acestui spectacol să ajungă la marele public al emisiunii de teatru T.V. merită, fără îndoială. evidențiată. Este o inițiativă care se înscrie, de altminteri, în contextul unor preocupări actuale— vizibile în programelecultural-artistice transmise pe micul ecran — privind creșterea eficienței social-educative a e- misiunilor de tfeieviziufie, ___  ________ ____a rolului.acesjor emisiuni , ne Teferith. SoudaJele întreprinse de oficiul specializat al Radioteleviziu- nii atrag atenția asupra unor fluctuații și inegalități in ce privește urmărirea lor de către public. Există emisiuni — de pildă, in sfera teatrului sau a serialului de teatru T.V. pe teme patriotice — urmărite, conform sondajelor de opinie, de un procent ajungind pină la 75 la sută din totalul celor care stau seară de seară în fața micului ecran. în timp ce alte emisiuni (cum ar fi emisiunea de versuri „Efigii lirice") sint văzute, conform acelorași sondaje, de un procent care variază, de la o lună la alta, intre 8 și 18 la sută din totalul telespectatorilor. Nu e vorba, în cazul emisiunii citate,

în dezvoltarea conștiinței socialiste, în cultivarea sentimentelor patriotice în rindurile unei mase cit mai cuprinzătoare de telespectatori.O trecere în revistă a e- misiunilor cultural-artistice T.V. ar prilejui consemnarea unor reușite notabile sub acest raport. Avem în vedere, de pildă, concursul Cîntare patriei (ajuns acum la a treia etapă), al cărui mobil îl constituie revitali- zarea mișcării corale de amatori și stimularea creației de gen, afirmarea unor valoroase lucrări de inspirație patriotică. Și emisiunea Teatrul T. V. a înscris printre succesele sale o serie de spectacole — unele scrise special pentru televiziune — consacrate evocării trecu-

t V
PROGRAMUL I

tului de luptă patriotică, revoluționară a poporului nostru, eroismului mili- tanților comuniști in anii ilegalității sau unor confruntări revelatoare pentru opțiunile omului contemporan, participant la efortul constructiv al întregii națiuni. Intre a- cestea cităm Zestrea de Paul Everac, Alibi pentru eternitate de Dan Tărchilă, Piticul din grădina de vară de D. R. Popescu, Nopți în care nu se doarme de Al. Voi- tin ș.a.Enumerarea ar putea continua, ar putea fi a-

despre un dezinteres față de poezie, mai ales că selecția versurilor s-a oprit, în genere, la creații dintre cele mai frumoase ale poeților noștri, recitate de actori prețuiți. E vorba mai curînd despre măsura in care sint puse în valoare posibilități specifice televiziunii, despre inventivitatea investită în realizarea acestor emisiuni și, uneori, despre ora și încadrarea lor in programul zilei.Adeziunea celor mai largi cercuri de telespectatori, solicitarea interesului tinerei generații
Preocupări
și promisiuni
ale televiziunii

mintite și alte sau cicluri de cultural-artistice donate nobilului ducării patriotice. Oricine urmărește programele de televiziune a putut constata că, in ultima vreme, ponderea lor a crescut simțitor. Reținind a- cest aspect cantitativ, pozitiv in esență, ni se pare oportun să insistăm asupra necesității unui e- fort mai consecvent și mai substanțial al redacției de a răspunde interesului și receptivității telespectatorilor, de a asigura o audientă fit mai vastă , emisiunilor la care

emisiuni emisiuni subor- țel al e- față de emisiunile social- eaucative presupun studierea atentă a aspectelor de felul celor amintite, un efort susținut pentru calitatea și atractivitatea fiecăreia dintre aceste e- misiuni, o atitudine critică fermă față de acelea care — deși prezidate de cele mai bune intenții — iși demonstrează, pe o perioadă anume de timp, neviabilitatea. Ni se pare mai presus de orice discuție faptul că eficiența educativă a programelor cultural-artistice ale televiziunii nu poate fi deter- , minată de numărul ore- “ lor ' de emisie' și că o singură emisitme.' < um a fost spectacolul de poezie prezentat marți seara, cîntărește mai mult, ca valoare educativă, de- cit zece alte emisiuni lipsite de ecou real.De aceea sint. credem, de bun augur citeva inițiative și proiecte actuale ale redacțiilor televiziunii, menite tocmai să sporească indicele de rezonanță al acestei categorii de emisiuni. Merită a- mintit, in acest sens, ciclul inaugurat recent și intitulat Arc peste timp, în cadrul căruia personalități de prestigiu ale culturii noastre iși propun să „scrie”, cu mijloacele proprii televiziunii, istoria transformărilor revoluționare înfăptuite de poporul român in ultimii 25 de ani; am urmărit cu interes, serile trecute,

investigația cu aparatul de filmat făcută de Eugen Barbu pe locurile fostei mahalale „Cuțarida"— evocare plină de „culoare locală" a trecutului și elogiu adus realizărilor prezentului socialist. în același ciclu sint programate emisiuni semnate de loan Grigorescu (despre Prahova), de Mihnea Gheorghiu (Craiova) ș.a.— care făgăduiesc a avea ecoul scontat. Promițător ni se pare, in intențiile sale, viitorul Studio de poezie al televiziunii (deschiderea e preconizată pentru ziua de 16 noiembrie) ; e vorba despre o rubrică bilunară care va debuta cu o emisiune- spectacol cu public, transmisă în direct, intitulată „La porțile dorului” și consacrată liricii patriotice. Sint proiectate, de asemenea, o suită de spectacole inuzical- literare (care va succeda spectacolului „Cu tot ce am aparțin acestui pă- mint“ și va aduce pe micul ecran cintece patriotice, selecțiuni din recentul Festival al cintecului ostășesc, muzică și versuri inedite), citeva emisiuni de teatru liric cu lucrări pe teme istorice, revoluționare etc.Dedicate aniversării a 25 de ani de Ia proclamarea republicii, cele mai multe dintre aceste proiecte antrenează colaborarea unor forțe artistice de primă mărime. In același timp, merită arătat că în repertoriul emisiunilor de teatru vor începe a fi incluse, in cu- rind, cele mai bune dintre cele aproape 150 de piese primite in cadrul concursului de Teatru T. V. pe teme ale construcției socialiste și că în momentul de față sint in curs consfătuiri de lucru cu un mare număr de compozitori și poeți, in Vederea stimurarn crea- ției muzicale de diferite ■’gentiri dedicată aniversării republicii.Această succintă consemnare a Unor proiecte și preocupări nu este ci- tuși de puțin exhaustivă. Ea conturează insă o imagine edificatoare pentru intențiile televiziunii în domeniul despre care discutăm. străduința de a celebra prin emisiuni de relief aniversarea de la 30 decembrie.Am consacrat rindurile de față unui singur domeniu al activității atit de complexe a televiziunii noastre. Ne propunem, de aceea, să revenim, pentru a contura o imagine mai completă a realizărilor, inițiativelor și proiectelor televiziunii, a problemelor actuale ale programelor T.V.
D. COSTIN
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1 19.30.

ciloV • Teairul de opereta :

liber : CAPITOL — 9,30; 
16.15; 18,30; 20.45.
Tereza și diavolii : LU- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

• Cu miinile curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16.45; 19; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,43; 16; 18,15; 20,30.
• îmblînzirea focului î SCALA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
a A venit un soldat de pe front : 
CENTRAL — 9,30; îl,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Vă arăt eu vouă : VIITORUL — 
16; 18; 20.
a Născut
11,45; 14;
a Sfinta 
MINA — 
20,45,
a A fost odată un polițist : EX
CELSIOR — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.
a Noi trei și clinele : TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 în continuare.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Tora ! Tora ! Tora ! : DOINA
— 11; 14; 17; 20, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19. RAHOVA — 15,30; 19.
a Fata care vinde flori : DACIA
— 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
a Fuga e sănătoasă : FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Drum în penumbră : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30, COTRO- 
CENI.— 15,30; 18; 20,15.
S Eliberarea lui L. B. Jones :

RIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Explozie in munți — 10; 12; 14; 
16; 18,15, Aparatul care-i ucide pe 
ticăloși — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Aleargă repede, aleargă liber : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Colega mea. vrăjitoarea : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Creierul : UNIREA 
17,45; 20.
• Logodnica frumosului dragon : 
CR1NGAȘI — 15,30; 18; 20*. 15.
a Marea, hoinăreală : VOLGA — 
11,15; 13,45; 16; 18,30; 21, AURORA 
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
TOMIS — 8,45; 11; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20.30.
a Llubov Iarovaia î POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Binecuvîntați animalele și co
piii : FERENTARI — 15,30; 17,45; 20. 
• Mania grandorii : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Anonimul venețian : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Agentul nr. 1 : MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.
a Bambi : PACEA — 16; 18; 20, 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
a Dauria : FLACARA — 15,30: 19.
• Opiul și bita : MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
a Mesagerul : COSMOS
18; 20,15.
a Cine cîntă nu are gînduri rele 
LAROMET — 15,30; 17,30: 19,30.
• Un candidat la președinție 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.

13,30;

15.30;

!
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9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 “ ........................
9.35

10,00

Românla in lume.
O viață pentru o idee : Dimi- 
trie Guști (II).
Curs de limba rusă. Lecția 
a 26-a.
Micii meșteri mari.
Teleobiectiv.

10.30
10.50
11.10 Telecinemateca : 

Della Rovere".
13.10 Telejurnal.
15,00 Handbal masculin

Dinamo București 
Transmisiune 
stadionul Dinamo.

16,15 Teleșcoală.
17.30 Deschiderea emisiunii 

după-amiază. Emisiune 
limba maghiară.

48.30 La volan.
18.50 Revista literară TV.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 
20,00 Comentariu la 40 de steme.

Județul Constanța. 
Teleobiectiv.
Cîntă naistul Gheorghe Zam
fir.

„Generalul
: Steaua — 
(divizia A), 

directă de la

de 
in

20,20
20,35

30,55 Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră.

31.45 Tinerii despre el înșiși.
22,30 „24 de ore“.

PROGRAMUL II

17,3b Agenda.
17,40 _ ‘ artistic 

— pro-
Telerama. Filmul 
„Scoală-te devreme* 
ducțle sovietică. 
Film serial pentru 
„Pierduți In spațiu" 
dul I).
Muzică distractivă cu forma
ția Ion Calistrache.
1001 de seri.
Telejurnal.
Concertul orchestrei simfoni
ce a Radloteleviziunli. In pro
gram : Haydn — Concert pen
tru violoncel și orchestră. ’So
list Mstislav Rostropovlcl ; 
Igor Stravlnski — „Sărbătoa
rea primăverii". Dirijor ; Iosif 
Conta.
Desen animat : „Un 
pentru dl. Rossi".

21,15 Muzică populară. Cîntă 
geta Anghel.

21,25 Bucureștiul necunoscut, 
hitectura de început".

21,45 Teatrul scurt prezintă... Tea
trul „Al. Davila" din PiteșU : 
„între filologi" de D. D. Pă- 
trășcanu.

18,10

19,00

19,20
19,30
20,00

21,00

tineret :
(episo-

Oscar

Geor-

Ar

teatre
• Rădioteleviziunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Iosit Conta 
— 20.
• Opera Română : Trubadurul —

— »„ : Spune, ini-
mioară, spune — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) ; Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Ziariștii — 20.
a Teatrul Mic : Preșul — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (s;
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
• Teatrul Giuleștl : ...Eseu — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul ineu drag — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliaridi — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17. (sa’a din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea — 13.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" ; Pe plaiurile Mioriței
— 19.30.
• Circul „București" ; La start... 
vedetele circului — 19,30.

Nu de puține ort intrind într-o școală ești plăcut impresionat dt. ordinea și curățenia ce domnesc pretutindeni și, mai ales, de priceperea gospodărească cu care este utilizat fiecare colț al clădirii, fiecare încăpere, de inventivitatea unor instalații și amenajări didactice care oferă o bază modernă de lucru lor, elevilor. Și este firesc să fie așa, dacă ne gîndim că școala are menirea de a-i înzestra pe tineri nu numai cu cunoștințe științifice temeinice. Ca viitori cetățeni, care la cele mai diverse locuri de muncă vor avea pe mina lor bunuri materiale tot mai mari, elevii de azi trebuie deprinși, de mici, cu spiritul de buni gospodari, cu simțul economiei. Iar spiritul gospodăresc se bine nu prin prelegeri teoretice, ci prin participarea directă. împreună cu profesorii, la fructificarea creatoare a tuturor posibilităților locale. Ce înseamnă, de fapt, aceste posibilități locale?Să facem un popas la Școala generală din orașul Victoria. Pe o ușă o inscripție simplă : laboratorul chizi ușa și, surpriză, pătrunzi de-a dreptul în... natură.— Da, așa cred eu că trebuie să fie laboratorul școlar de știinte naturale : o prelungire a naturii in clasă — ne spune profesorul Nicoiae Diminescu.Și, potrivit acestei viziuni personale, profesorul a adus in perimetrul unei clase obișnuite de școală tot ce mediul înconjurător poate oferi mai interesant și mai instructiv pentru colorarea și înviorarea lecțiilor prin care elevii fac primii pași in cunoașterea naturii. Pe care duce spre sală, in special amenajate, trăiesc bil salamandre, broaște „Nu poți stereotip este pisica, fie ea împăiată sau reprezentată pe planșe" — remarcă gazda. Tot aici e amenajată o mi- croseră, in care elevii învață să cunoască și să îngrijească plantele. O machetă in stare de funcțiune reproduce in miniatură complexul Bi- lea-lac și Bilea-cascadă. alături de un mozaic pe care creasta Făgărașului este brăzdată — electric — de traseele turistice cele mai pitorești ne care fiecare promoție de elevi le-a parcurs împreună cu profesorul lor. Pe pereți șt în vitrine, nenumărate colecții, trofee ale cercului de elevi „Albinița". încorporate in sticla organică — o inovație personală . a profesoruluiîfelurite inBeete':și;rî - animale au devenit un excelent material didactic...îțljsala de clasă, alături de televizor, magnetofon, aparate de proiecție se află rlu, un ingenios mozaic tind arborele genealogic profesorul poate explica elevilor evoluția planielor lelor, precum și multe ____  _____curente de lucru, simple, dar deosebit de eficiente sub raport pedagogic.Toate acestea sint imaginate și realizate de profesor și de elevii săi, fără investiții materiale deosebite, cu inteligență și tragere de inimă. Materiale aparent simple și nefolositoare (deșeuri de lemn, materiale plastice, obiecte de uz casnic) s-atx transformat — nu prin cheltuieli bugetare, ci prin hărnicie — in moderne materiale didactice. Este adevărat că strădaniile lor au ■ fost stimulate și susținute de directorul școlii și de ceilalți profesori, de părinții elevilor și de specialiști din producție, care au înțeles că totul se face pentru mai buna pregătire a elevilor, pentru deprinderea lor, încă de pe băncile școlii, cu munca utilă, cu creația în folosul tuturor și. mai ales, cu spiritul de economie și bună gospodărire.Desigur, s-ar putea replica: pro-

profesori-

învață cel mai

fesorul de științe naturale lucrează intr-un domeniu oare, prin excelență. se pretează la asemenea realizări. în școală insă sint nenumărate alte compartimente și domenii unde asemenea intervenții nu sint posibile fără substanțiale investiții materiale. Așa să fie oare ?într-o serie de unități de invăță- mint s-a conturat, începind din anul trecut, o modalitate nouă, mai eficientă : de predare a lecțiilor in laboratoare și cabinete de specialitate. Nu s-au solicitat investiții suplimentare și nici nu s-a așteptat momentul cind școala respectivă va primi fondurile ce se repartizează in mod curent de la bugetul statului. Amenajarea și organizarea noilor cabinete și laboratoare au pus în ac-
• Un univers într-o... clasă sau ce se poate realiza cu 
inventivitate, pasiune și îndemînare • Autodotarea șco
lii — un vast cîmp de acțiune pentru profesori și 
eievi • Cine trebuie să facă micile reparații curente în 
școală ? • Nu investiții materiale, ci investiții de 

hărnicie

de biologie. Des-

culoarul recipiente conforta- testoase. utiliza la infinit același „material didactic" care

un acva- reprezen* pe care sugestiv Si anima- instrumente

(Urmare din pag. I) în fond, se- creatori. și o pildă, răminerealitate colectivă stă, crețul tuturor marilor poezie ca „Bilanț", de . epocală in aceeași măsură ca „Marșul oștirii române", „Ruinurile Tir- goviștei", sau mai târziu, „Umbra lui Mircea".Constatăm însă că o bună parte din producția literară actuală nu se dovedește ancorată nici in permanențele istoriei și nici în marile realități prezente, ci caută o zonă rarefiată, a cuvintelor golite de sens, a tehnicii pure de a făuri imagini pentru imagini, cadențe mehite a incinta urechea fără a străbate pină la inimă și fără a angaja gin- dul decît la efortul de descifrare a... vidului. Explicația acestei direcții ce proliferează prin mimetism și industrie și se menține in virtutea mecenatului de stat care, prin intermediul editurilor și publicațiilor larg subvenționate, apără pe autori de experiențe amare, trebuie, după opinia mea, căutată pe de o parte in climatul critic al ultimilor ani, incapabil să depășească o condiție subalternă, de modești glosatori ai faptului literar, fără autoritate și inițiativă, pe de altă parte intr-un instinct de conservare prin înaintarea in direcția minimei rezistențe. .Acesta izvorăște din tendința de a ignora tocmai realitățile esențiale, adinei. Se pierd, astfel, din vedere in

primul rind transformările fundamentale din realitatea prezentă și se refuză o angajare fertilă pentru creație in dinamica acestor transformări. Căci patriotică este in momentul dc față acea literatură care înțelege să fie o parte integrantă din procesul de masivă și multilaterală perfecționare a unei societăți noi. Astfel au înțeles literatura lor patriotică scrii-

feră o șansă de intrare In universal, deoarece pentru prima oară experiența de viață a poporului român, valorile lui morale și acțiunea lui contemporană pe plan politic, social și spiritual intilnesc, de pe pozițiile cele mai Înaintate, marile linii de forță ale vieții politice, sociale, morale, ale lumii întregi.încurajarea, valorificarea, impune-

modul de a acționa în continuare cuvintele secretarului general al partidului care, Ia plenara din noiembrie 1971, atrăgea atenția că a efcistat o perioadă cind „și-a făcut loc o subapreciere a tradițiilor naționale și sociale progresiste, ceea ce a avut urmări negative asupra activității politico-educative. în organizarea în- vățămintului și a activității științifice

Patria și literatura
torii generației pașoptiste, făuritorii statului român modern. Literatura unui Sadoveanu este și ea patriotică nu prin haiducii și recuzita istorică a vremii lui Ștefan cel Mare, ci fiindcă a dezvăluit existența unui univers românesc original, fiindcă a contribuit la definirea unei entități spirituale proprii in lume.Astăzi, a fi patriot înseamnă în fond același lucru dar în alte coordonate istorice. Și, am putea adăuga, astăzi numai intima ancorare a creației in realitățile vieții naționale o-

rea unei literaturi profund și autentic patriotice presupun existența unui climat nu numai literar, ci și științific și didactic, fiindcă scriitorii de miine sînt elevii și studenții de astăzi. De felul cum sint alcătuite manualele, cărțile brația are in nerații ________ ___  ____ .. .mîine fața literaturii române, ce va însemna. în fapte, iubirea de patrie. Sint deosebit de importante pentru
programele analitice, de popularizare, de vi- sufletească a celui ce grijă formația noilor ge- depinde mult cum va arăta

s-au făcut, de asemenea, o serie de greșeli, s-au manifestat tendințe de nesocotire a tradițiilor și condițiilor concrete din România".Vibrația la marile teme, dăruirea talentului realizării unor opere animate de inalte idealuri patriotice va fi in mare parte — in cazul viitorilor condeieri — și un rezultat al educației, ai evocării în anii de școală a pildelor mărețe ale istoriei, a faptelor strălucite ale prezentului socialist al patriei.Să nu uităm că marea literatură pa-

$i nu numai atit „Beneficiarii" — elevi, deveniți ei înșiși producători ai unor asemenea aparate și utilaje, participant! activi la lucrările de modernizare — au început să-și privească cu alți ochi școala, locul in care învață. lua liceul „Alexandru Sahia” din București și în alte părți, brigăzi mobile de intervenție formate din elevi au luat in primife micile reparații curente și întreținerea localului școlii, a instalațiilor și utilajelor din cabinete și laboratoare. Se realizează o economie, in același timp insă — și faptul este cu atit mai important — li se formează elevilor deprinderi de muncă, spirit gospodăresc, învață de mici să pună mina să facă ei înșiși o treabă sau alta, nu așteaptă totul de-a gata, făcut de alții cu cheltuieli de muncă și bani.Din păcate, a- semenea inițiative deosebit de valoroase — atit sub aspect educativ, cit și gospodăresc — sr-.t-’încă prea puțin cunoscute pentru a deveni un sti- cei ce procedează se face că, intr-unmulator pentru exact invers. Așa liceu industrial, ușile nu au clanțe, iar instalația electrică este deteriorată, deși reparațiile le puteau prea bine face elevii înșiși ; la o școală de cultură generală materialul didactic stă prăfuit prin vitrine („ca să nu se strice, pentru că nu știm să-1 reparăm") ; in unele locuri aspectul școlii este neprimitor, lipsit de căldură și atractivitatea pe care o dau toate a- cele semne ce atestă prezența bunului gospodar; în alte locuri se apelează exclusiv la părinți pentru realizarea unor lucrări de „înfrumusețare" a claselor, care s-ar putea efectua — cu mult mai mult succes sub raport educativ — cu elevii respectivi. Este adevărat, statul alocă anual importante fonduri materiale pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, pentru moderrflzarea procesului in- structiv-educativ. Depinde însă de fiecare colectiv didactic, de fiecare profesor ca aceste fonduri să fie utilizate cu maximă eficiență, să fie valorificate printr-o gospodărire atentă, prin ingeniozitatea și spiritul creator al celor ce lucrează pe tări- mul școlii. Iar exemplul profesoru- . lui, al educatorului, se va regăsi peste ani. in spiritul gospodăresc si în grija pentru avutul obștesc al elevilor săi, deveniți. la rindul lor. cetățeni maturi, conștienți. care vor detestarisipa oriupdg si. oricum s-a^,n

țiune spiritul gospodăresc, inițiativa și fantezia, deschizind, in multe locuri, un vast cimp de acțiune creatoare atit pentru profesori, cit și elevi.La Liceul economic din Suceava, cabinetul de matematică a devenit, prin inițiativa directorului Corneliu Duceac și a colectivului profesoral, un adevărat laborator electronic de invățămint programat, cu instalații de testare și verificare a elevilor, cu pupitru de comandă automată a aparatelor didactice (epidiascop. proiecție. magnetofon etc.). Preocupare firească pentru un liceu de specialitate — s-ar putea spune — de a-și moderniza tehnica didactică. Adevărat, dar la Liceul economic sucevean. profesori și elevi au participat și la amenajarea unui mic muzeu etnografic, cu piese — unele foarte rare și valoroase — culese din ținuturile natale ale elevilor, cu convingerea .că orizontul pregătirii unui specialist nu trebuie să includă numâi strict profilul tehnic respectiv.Sint unele școli în care asemenea lucrări de modernizare, de autodo- tare au fost înscrise în planul de producție al atelierelor-școală. au devenit un mijloc deosebit de interesant și atrăgător pentru elevi de descifrare a tainelor unor meserii, pentru profesori de a-i educa pe tineri in spiritul muncii, al înțelegerii .valorii umana .a muncii acumiMate. ’tr------- ’’“‘hfcmîn obiectele pe care ei le folosesc, pe care se deprind să le producă. Florlca DINULESCU
1 J „H. ... , oft— Alinai Urrnzil

PROPAGANDISTUL
(Urmare din pag. I)partid au datoria să depășească stadiul discuțiilor in cadrul lecțiilor și seminariilor, manifestindu-se, totodată, ca oameni de acțiune, care stimulează inițiativa și energiile celor din jur, le orientează in direcția înfăptuirii marilor o- biective ale politicii partidului. Desigur, fiecare prelegere, seminar sau dezbatere trebuie să fie caracterizate printr-un riguros spirit științific, prin expunerea clară a noțiunilor, a problemelor in strînsă legătură cu preocupările colectivului respectiv ; acesta este însă numai primul factor de care depinde eficiența invățămintului de partid. Esențial este ca propagandistul să nu iși considere rolul îndeplinit o dată cu încheierea lecției sau seminarului, ci să dea el insuși exemplu de legare a teoriei de practică, pu- nînd umărul la aplicarea celor învățate, antrenind cursanții Ia finalizarea concluziilor ce se desprind din orientarea generală și principiile politicii partidului. Fără realizarea a- cestui deziderat, învățămintul de partid iși pierde sensul, devine un act formal.O cerință esențială în activitatea oricărui propagandist este aceea de a se orienta rapid, prompt, in funcție de noile sarcini, a nu rămîne prizonier al unor tipare învechite. De pildă, o sarcină de mare importanță, asupra căreia partidul stăruie in mod deosebit in prezent, este gospodărirea cu maximum de grijă a avuției obștești, curmarea risipei •de orice fel, îneit cu cheltuieli minime să se obțină maximum de eficacitate economică. Este un imperativ major în ofensiva pentru eficiență, pentru realizarea cincinalului in patru ani și jumătate.
triotică și-a avut corolarul într-o mare știință patriotică și într-un strălucit invățămînt umanist. Recent a fost publicată o foarte bună monografie despre Spiru Haret, acest educator al națiunii sale și excelent organizator al școlii românești de la începutul veacului nostru. Fără Haret n-am fi avut Istoria lui Ștefan cel Mare de Iorga, Apus de soare de De- lavrancea și multe din operele lui Sadoveanu. Toți marii creatori români care au făurit opere patriotice sint ucenicii cite unui modest sau strălucit dascăl : Heliade a fost educat de Lazăr, Bălcescu de Florian Aaron. Kogălniceanu de Gherman Vida, Eminescu de Aron Pumnul. Literatura. școala și știința stau, deci, mereu, in strînsă corelație și a vorbi de educație patriotică fără a avea în vedere această interdependență înseamnă a gîndi lucrurile nedialectic.între patrie și literatură a existat, mereu, o legătură ființială, pe care G. Călinescu o evoca atunci cind scria schița Iubita spre a defini sufletul lui Bălcescu și al generației sale. Pentru ca patria să ne fie tuturor suprema iubire, literatura și literalii trebuie să se simtă ei înșiși învăluiti de a- ceastă prezentă tutelară si sublimă. Astăzi Ie revine însă cea mai minunată dintre misiuni : aceea de a ne dezvălui ei, printr-un efort sporit și compensatoriu, chipul celei mai frumoase patrii — România erei socialiste.

în această acțiune, propagandiștii pot să facă foarte mult, explicind nu nunțai ce importanță are realizarea unor cit mai mari economii pentru accelerarea progresului general, economic și social, dar și ce posibilități de economisire există la fiecare loc de muncă și cum pot fi ele puse in valoare. Și de propagandiști depinde, desigur, formarea in fiecare întreprindere a unui puternic curent de opinie împotriva risipei. Cu exemple convingătoare, ei pot să ilustreze ce înseamnă pentru unitatea respectivă fiecare gram sau milimetru de materie primă, fiecare kilowat-oră Irosit, fiecare secundă pierdută fără rost, ce reprezintă asemenea pierderi dacă sint însumate la soara economiei naționale.în atenția propagandiștilor trebuie să se afle, firește, cultivarea spiritului de economie și bună gospodărire, ca o componentă a comportării oamenilor nu numai in producție, ci in orice împrejurare. Nu se pot pierde din vedere, de pildă, pierderile imense cauzate de asemenea mici neglijențe, cum ar fi lăsarea unor becuri să ardă fără rost in locuința proprie ; calculele simple demonstrează că, prin curmarea unor astfel de neglijențe, s-ar economisi sute de milioane de kwh. echivalentul consumului unor uzine de mari proporții.Facem această remarcă, întrucît mai sint propagandiști care consideră că îndatoririle lor se reduc exclusiv la transmiterea cunoștințelor, la enunțarea principiilor și sarcinilor. Concludent in acest sens ni se par stările de lucruri intilnite la Fabrica de talpă și încălțăminte de cauciuc din Drăgășani. Nu s-ar putea spune că nu s-a vorbit pe larg în cercurile de economie concretă de la această tinără unitate industrială despre necesitatea realizării de economii, a reducerii consumurilor specifice, a diminuării cheltuielilor materiale de producție. Dar cu ce forță de convingere, cu ce efect practic ? Lună de lună, consumurile planificate de materii prime și materiale sint simțitor depășite, ceea ce influențează negativ asupra rentabilității producției. în aceste condiții te intrebi : in ce a constat aci aportul invățămintului de partid la formarea gindirii economice a cursanților, dacă el nu a reușit să-i convingă că principalul mijloc de creștere a e- ficienței economice constă in valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, că risipa se răs- fringe asupra venitului național — izvorul dezvoltării noastre continue, al vieții noastre mereu mai bune ? Ce rost au avut discuțiile de la cursuri dacă ele nu au dus la mobilizarea cursanților împotriva manifestărilor de risipă și de proastă gospodărire ?Faptele dovedesc că pentru a ridica învățămintul de partid la un nivel superior, a-i imprima dinamismul și caracterul militant proprii întregii activități a partidului, este necesar câ fiecare propagandist să se considere învestit cu răspunderea de a organiza eforturile oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor ce decurg din politica partidului. A- ceasta reprezintă condiția primordială pentru sporirea prestigiului și autorității propagandistului, a îndeplinirii funcției sociale ce îi revine in opera de făurire a noii orînduiri.



SCÎNTEIA —joi 2 noiembrie 1972 PAGINA 5

LUCRĂRILE SESIUNII

CONSILIULUI GENERAL AL F.S.M.
Cronica zilei

TRATATIVE ÎN LEGĂTURĂ 
CU SISTEMUL DE NAVIGAȚIE 

DE LA PORȚILE DE FIER

Plecarea tovarășului
Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez

ZIUA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI

Miercuri dimineața au început la București lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale.Cuvintul tie deschidere a fost rostit de Enrique Pastorino, președintele F.S.M., care a adresat un călduros și frățesc salut oamenilor muncii și poporului român. Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Prin actuala sesiune, a arătat vorbitorul, începe șirul lucrărilor pregătitoare ale celui de-al VIII-lea Congres Sindical Mondial, amplu forum, deschis tuturor organizațiilor sindicale, fără deosebire de afiliere, în cadrul acestor pregătiri, F.S.M. pune în fruntea preocupărilor sale problema unității sindicale mondiale. Ideea necesității unei acțiuni unite a oamenilor muncii cuprinde azi pături din ce în ce mai largi ale clasei muncitoare, începe să se materializeze în dezvoltarea relațiilor sindicale unitare, în realizarea unor acțiuni concrete în diferite țări și pe plan mondial.în numele Consiliului Central a.l Uniunii Generale a Sindicatelor din România, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Mihai Dalea, a transmis participanților la sesiune

un cordial salut, subliniind că pentru oamenii muncii din România constituie motiv de satisfacție faptul că actuala sesiune a Consiliului’General al F.S.M. are loc la București. Ana- lizînd impreună, in actuala sesiune, intr-un spirit de cooperare și respect reciproc, mutațiile și transformările ce au avut loc in lume in perioada care a trecut de la ultimul congres, vom putea desprinde, in mod corespunzător, a spus vorbitorul, sarcinile ce revin F.S.M. pentru lărgirea și consolidarea unității de acțiune a celor ce muncesc de pretutindeni.în continuare a luat cuvintul Pierre Gensous, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, care a prezentat un cuvînt introductiv la raportul Secretariatului F.S.M., document remis anterior participanților.în cursul zilei au început dezbaterile, asupra raportului, la care au luat cuvintul un mare număr de participant, conducători și activiști de seamă ai organizațiilor sindicale din diferite țări.în cursul serii, Consiliul General al F.S.M. a consacrat o ședință sDecială problemelor privind solidaritatea cu oamenii muncii din Vietnam și din întreaga Indochină, adoptind un apel în acest sens.
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A APĂRUT

MUNCA DE PARTID"
NR. 13/1972Sumarul revistei se deschide cu articolul „La aniversarea Marelui Octombrie". Adunărilor și conferințelor organizațiilor de partid pentru dări de seamă și alegeri le este consacrat articolul „Expresie a maturității și a exigentei comuniștilor". în continuare este publicat articolul „Concentrarea tuturor forțelor la stringerea recoltei și grăbirea semănatului".Rubrica „Sărbătorirea a 25 de ani de la proclamarea republicii" cuprinde articolele „Acțiuni ferme pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen" de GHEORGHE BLAJ și „Manifestări de amploare" de ELENA OPRIȘI U.Articolul „Zootehnia — ramura cu flux de producție continuu in fața «examenului» iernii" C. BORDEIANU est rubrica „1__ ________________ _în sprijinul învățământului __ partid, revista publică pentru diferite cursuri, consultații și planuri tematice pe teme ca : „Ritmurile inalte — caracteristică a dezvoltării economice a României socialiste" de 1. NICOARA, „Rolul sectorului cooperatist în accelerarea dezvoltării agriculturii. Căile creșterii producției vegetale și animale in acest sector" de VASILE STANCU, „Integrarea tot mai organică a Partidului Comunist Român în procesul construcției socie^ Lății socialiste multilateral dezvoltate" de E. DAMIAN și „Materialismul dialectic și istoric — concepție științifică despre lume și viață" de M. SUCEVEANU. în cadrul a-

deDEIANU este inserat la ,La ordinea zilei". de

celeiași rubrici mai sint publicate, pe teme de metodică, articolul „Dezbateri active, bogate în conținut" de GEORGE MARA, iar ca răspuns la întrebările propagandiștilor consultațiile : „Care sint consecințele economico-sociale ale îndeplinirii cincinalului înainte de termen" și „Cum au evoluat relațiile diplomatice și consulare ale României în anii repub.ieu”.în cadrul rubricii „Cabinetele de științe sociale" PAUL CONSTANTIN semnează articolul „Funcționalitate ridicată".La rubrica „Documentar" este publicat articolul „Agricultura României socialiste" de ION HER- ȚEG.în continuare. în cadrul rubricii „întreaga muncă politică la nivelul exigențelor actuale" sint publicate articolele „Un instrument util de combatere a manifestărilor înapoiate" și „Profilul etic al comunistului confruntat cu rigorile de azi", semnat de GH. ZAMFIR.Articolul „Formarea pentru viață a elevilor" de VALERI U LUNGU este inserat la rubrica „Organizațiile de partid din școli”.La rubrica „Intensificarea continuă a vieții interne de partid" este publicată o masă rotundă pe tema „Activizarea tuturor comuniștilor", 'desfășurată de Comitetul municipal de partid București. Revista cuprinde în Încheiere inițiative. metode și acțiuni din munca de partid, note, răspunsuri la întrebările cititorilor.
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între 30 octombrie și 1 noiembrie au avut loc la București tratative intre delegațiile Republicii Socialiste România și R.S.F. Iugoslavia, pe de o parte, și R.P. Bulgaria, pe de altă parte, în problema participării R.P. Bulgaria la acoperirea cheltuielilor făcute de Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia pentru construirea obiectivelor de navigație ale Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier pe Dunăre.Cele trei delegații au căzut de acord asupra tuturor aspectelor legate de reglementarea acestei probleme.Tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, constructivă și de înțelegere reciprocă.
SOSIREA ÎN CAPITALA 

A SECRETARULUI EXECUTIV 
AL COMISIEI ECONOMICE 

A O.N.U.
PENTRU EUROPAMiercuri seara a sosit în Capitală Janez Stanovnik, secretar executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, care va participa la lucrările Seminarului internațional privind aplicarea efectivă a științei și tehnicii în industrie, organizat de Comisia economică a O.N.U. pentru Europa in colaborare cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.La sosire, pe aeroportul Otopeni, Oaspetele a fost întîmpinat de Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de reprezentanți ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Au fost prezenți S.A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, și A.H. Rotival, reprezentantul în tara nnastră’al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.Miercuri la amiază a fost deschisă, în saloanele Muzeului de artă din Cluj, expoziția de grafică mexicană, organizată în cadrul schimburilor culturale dintre România și Mexic.Expoziția prezintă 80 de gravuri realizate de 13 artiști plastici mexicani. între care Leopold Mendez. Jesus Amaya Alvarez. Alberto Beltran, Angel Baracho și alți maestri contemporani ai genului. Lucrările înfățișează aspecte din lupta maselor populare din această țară pentru libertate, portrete ale unor eroi naționali mexicani, sau personalități din istoria culturii universale.

Cursuri pentru precwtirea 
surorilor de Cruce RoșieConsiliul Național al Societății de Cruce Roșie, impreună cu Ministerul Sănătății au inițiat cursuri pentru pregătirea surorilor de Cruce Roșie. Aceste cursuri funcționează pe lingă unități sanitare, beneficiind astfel de posibilitatea folosirii instrumentarului și materialelor didactice.-Cursurile, care au o durată de doi ani, sin.ț conduse de medici, ajutați de asistenți.medicali cu experiență.Absolventele cursurilor vor primi certificatul de „Soră de Cruce Roșie”, în bazaeăruia se vor putea angaja cu prioritate ca infirmiere in unitățile medico-sanitare. (Agerpres)

Miercuri dimineața a părăsit Capitala tovarășul Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba și ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, președintele părții cubaneze in Comisia mixtă de colaborare economică și tehnico-știin- tifică.Oaspetele a fost condus pe aeroportul Otopeni, de tovarășii Gheor- ghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per

manent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în comisia mixtă. Radu Constantinescu. vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, și alte persoane oficiale.A fost de față Nicolas Rodriguez Astiazarain, ambasadorul Republicii Cuba la București. (Agerpres)
Întîlnire la C.C. al P. C. R.Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, s-a întilnit miercuri, 1 noiembrie, cu delegația culturală din R. P. Polonă, condusă de tovarășul Stanyslaw Wronski, ministrul culturii și artei.La intîlnire au participat membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. Polone la București.întilnirea și discuțiile s-au desfășurat intr-o atmosferă de cordialitate, de înțelegere reciprocă și prietenie, scoțînd în relief multiple posibilități de intensificare a colaborării și a schimburilor culturale dintre cele două țări.
Manifestări consacrate 

aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrieîn cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 55-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, miercuri după-amiază ă avut loc o adunare festivă la uzina „Vulcan" din Capitală.în numele colectivului întreprinderii, Marin Sora, secretarul comitetului de partid, a adresat, cu acest prilej, oamenilor muncii din U.R.S.S. calde felicitări și urări de noi succese în opera de construire a comunismului.După ce a evocat însemnătatea istorică a victoriei primei revoluții socialiste in lume, vorbitorul a subliniat marile succese obținute de popoarele Uniunii Sovietice pentru îndeplinirea importantelor obiective trasate de cel de-al 24-lea Congres al P.C.U.S. în continuare, referin- du-se la tradiționalele legături de prietenie frățească și colaborare multilaterală intre popoarele român și sovietic, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, vorbitorul a subliniat că o contribuție de cea mai mare însemnătate la extinderea și aprofundarea relațiilor româno-sovie- tice au adus-o întîlnirile și convorbirile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., le-a avut cu tovarășul Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. precum și cu alți conducători ai P.C.U.S. și ai Uniunii Sovietice.A vorbit apoi, ambasadorul, Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, care a transmis colecti-

vului uzinei un salut frățesc din partea poporului sovietic. Referin- du-se la procesul continuu de lărgire și intensificare a relațiilor de prietenie și colaborare intre Uniunea Sovietică și tara noastră, ambasadorul Uniunii Sovietice a evidențiat însemnătatea întîlnirii și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev. Poporul sovietic, a spus în încheiere vorbitorul, se bucură sincer de realizările poporului român, sub conducerea Partidului său Comunist, și ii urează noi succese în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
★O adunare festivă a avut loc în aceeași zi și la uzina „Laminorul de tablă" din Galați.Despre semnificația celei -de-a 55-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a vorbit Vasile Sadici, directorul intreprinderii.A luat apoi cuvintul N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, care a înfățișat succesele obținute de oamenii muncii din Uniunea Sovietică in întimpinarea celei de-a 55-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și a 50-a aniversări a constituirii U.R.S.S.Subliniind că 1972 este un an de seamă și pentru poporul român, care sărbătorește cea de-a 25-a aniversare a proclamării republicii, vorbitorul a urș.t noi succese poporului nipstru în' opera de edificare a sOciețății socialiste multilateral dezvoltare. (Agerpres)

Vizitele. delegației parlamentare elvețiene
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA NR 44 DIN 1 NOIEMBRIE 1972FOND GENERAL DE PREMII : 1 877 324 lei, din care 835 071 lei reportEXTRAGEREA I : 36 17 2 34 9 7EXTRAGEREA a Il-a : 42 28 4 16 22,
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FOLO PE APĂ

0 NOUĂ CAMPIOANĂ - RAPID - BUCUREȘTI
• DUPĂ 15 ANI DE VICTORII CONSECUTIVE, DINAMOVIȘTII 

AU CEDAT TITLUL!

LISTA DE CÎȘTIGURIla «opunerile pe libretele de economii cu ciștiguri in materiale de construcțieTRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL III 1972

Număr
ul curent Numărul libretului dștigător Valoarea clștiguluiparțială totală1. 907-410-40 20 000 20 0002. 912-410-1 10 000 10 000 \3. 910-633-8 5 0004. 902-617-18 5 0005. 901-272-48 5 0006. 956-212-34 5 0007. 904-423-95 5 0008. 936-270-127 5 0009. 934-260-144 5 00010. 943-212-11 5 00011. 954-210-49 5 00012. 918-250-31 5 00013. 901-523-1414. 950-206-10015. 936-273-8416. 925-603-87 5 00017. 901-255-45 5 00018. 902-113-22 5 00019. 906-150-43 5 00020. 907-215-23 5 00021, 910-277-34 5 00022. 910-512-12 5 00023. 948-268-1 5 00024. 914-505-11 5 00025. 922-201-26 5 00026, 918-335-59 5 00027. 902-617-38 5 00028. 904-527-215 5 00029. 922-250-65 5 00030. 927-236-224 5 00031. 939-203-9 5 000 145 000TOTAL 31 CIȘTIGURI ÎN VALOA-RE DE LEI 175 000

Din punctul de vedere al supremației neîntrerupte, 15 ani la rînd, pe care au avut-o dinamoviștii bucureșteni la polo pe apă, avem in față o mare surnriză ; pe do altă parte, noua echipă campioană — Rapid București — este in această postură pentru prima dată in istoria campionatului național. Dacă ne gindim bine, noii campioni și-au a- nuhțat „pretențiile” incă de la începutul campionatului, victoria lor nefiind legată dccit intr-o anumită măsură de rezultatul partidei de aseară. Că lupta pentru titlu se anunța deschisă, oricum nu la discreția, ca pînă acum, a e- chipei Dinamo, a arătat-o mai întii acel scor egal (4—4) din prima confruntare. A urmat victoria la limită (8—7) a dinamoviștilor și, duminică dimineața, victoria, tot la limită, a rapidiștilor. In fine, succesul în partida de aseară (4—3), după un joc de luptă aprigă, în care au condus în permanență. Succesul echipei Rapid (antrenor C. Vasiliu) — și in partida de aseară, și în campionat — este, credem, pe deplin meritat. Meritul secției, al jucătorilor și specialiștilor de la Rapid devine cu atit mai mare cu cit, prin comportarea din acest an au readus în campionat, alături de dinamoviști, o nouă echipă de prim rang. Lotul noii campioane cuprinde pe Chețan, Mu- reșan, Rusu, Culineac, Țăranu, Slă- vei, Olac, Bartolomeu, Băjenaru, Teodor, Servan.

Derbiul Dinamo—Rapid s-a bucurat de un cadru deosebit, desfășu- rindu-se, la bazinul Floreasca. în fața unui foarte numeros public, evident cit putea să încapă in tribune (circa 1 000 de persoane). Ra- pidiștii au condus din primele mi- -nute (prin Slăvei), au fost egalați (prin Novac), luind iarăși conducerea (prin același Slăvei). în repriza secundă, Dinamo egalează (Kroner, din 4 m), dar Rapid ia din nou conducerea (prin C, Rusu). Repriza a . treia a fost o „repriză albă" : nu s-a marcat nici un gol. în ultima repriză, rapidiștii forțează alura și măresc avantajul la două goluri (prin Băjenaru). Meciul este ca și jucat : dinamoviștii — mereu mai nervoși și nesiguri în șuturi — par obosiți. în ultimele secunde, ei reușesc, totuși, să reducă handicapul, (prin D. Popescu). Aplauzele entuziaștilor suporteri ai noilor campioni au răsunat din plin, o dată cu fluierul final al arbitrului Nicolaes- cu (corect, autoritar). Evident, nu putem trece cu vederea gestul de sportivitate al antrenorului foștilor campioni, Carol Corcek ; aplauzele lui — semn al prețuirii unei echipe mai bune, de această dată — s-au alăturat celor ale galeriei rapidiste.Pe locul al treilea in clasamentul final s-a situat Voința Cluj care — tot aseară, înaintea derbiului — a terminat la egalitate (7—7) partida cu I.E.F.S. București.
I. D.

Miercuri dimineața, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit delegația parlamentară elvețiană. condusă de Ferruccio Bolla. președintele Consiliului Statelor, care se află in țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, au luat parte Gheorghe Vasilichi, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a M.A.N. A fost de față Alfred William Rappard, ambasadorul Elveției la București.în cursul convorbirii s-a făcut un

schimb de vederi în legătură cu unele probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale între Republica Socialistă România și Confederația Elvețiană, precum și asupra unor chestiuni actuale ale situației internaționale, în special cele privind conferința pentru securitate și cooperare în Europa. iîn aceeași zi, membrii delegației au vizitat Fabrica de confecții și tri- cotaje-București și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România. (Agerpres)

HANDBAL:

ASTĂZI, DERBIUL STEAUA — DINAMOAstăzi, în cadrul campionatului național masculin de handbal, pe stadionul Dinamo, va avea loc — cu începere de la ora 15 — meciul-derby dintre echipele bucureștene Steaua și Dinamo, clasate acum pe locurile doi, respectiv trei, după Universitatea București.
Cu jocurile programate astăzi se încheie primul tur al campionatului, întîlnirile turului al doilea, ce vor avea loc în săli, programează trei turnee : Pitești (17-19 noiembrie), Galați (19-21 ianuarie) și Ploiești (29-31 ianuarie).

Titularii libretelor de economii ciș- tigătoare trebuie «ă se prezinte in cel mult 60 zile de la data tragerii la filiala C.E.C. pentru a li se elibera adeverințele necesare procurării materialelor de construcție.
În cîteva rînduri

Asociația Generală a Vinăto- rilor și Pescarilor Sportivi anunță pe membrii săi că la 5 noiembrie se deschide sezonul de vînătoare la fazani, pe terenurile asociației. Sezonul se va închide la 31 ianuarie 1973.

CICLISM. Cursa internațională Nisa—Genova a fost ciștigată de italianul Di Lorenzo, (201 km in 5 h 09’; media orară — 39,223 km). FOTBAL. Campionatul de fotbal al Suediei s-a încheiat cu victoria formației Aadvidaberg, care a totalizat 33 de puncte din 44 posibile. La Bratislava s-a desfășurat partida amicală de fotbal dintre selecționatele R. D. Germane și Cehoslovaciei. Fotbaliștii din R. D. Germană au obținut victoria cu scorul de 3—1 (1—0) prin golurile marcate de Kreische (min. 15 și 62) și P. Ducke (min. 71). BOX. Tai- landezul Benice Borkosor, campion al lumii la categoria „muscă" (versiunea W.B.A.), își va pune titlul în joc in fața filipinezului Erblto Salavarria. fostul deținător al centurii. Meciul

va avea loc la 29 decembrie, la Bangkok. BASCHET. Federația franceză de baschet a anunțat că a definitivat programul turneului în Franța al selecționatelor masculine și feminine ale R.P. Chineze.. Oaspeții vor e- volua in mai multe orașe franceze cu începere de la 15 aprilie.în optimile de finală ale probei de simplu din cadrul turneului internațional de tenis care se desfășoară în sala „Coubertin" din Paris și contează pentru „Marele Premiu-Filt“, campionul român Ilie Năstase l-a intîlnit pe francezul Jean Claude Barclay. Ilie Năstase a terminat învingător in două seturi cu 6—2, 7—6.

După peste 5 009 de kilometri, străbătuți de-a lungul și de-a latul Chinei, impresiile se acumulează deosebit de bogate. Neîndoielnic, cele mai puternice sint impresiile legate de oamenii Chinei de azi, făuritori coțiștienți, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, ai unei vieți noi in patria lor.Sosiți in China in ajunul zilei de 1 octombrie, ziua proclamării republicii populare, am petrecut in mijlocul acestor oameni marea lor sărbătoare. De dimineață, la Pekin străzile afluau de mulțimile care, în autobuze, pe biciclete sau pe jos, se îndreptau spre parcurile orașului. La intrarea în marele parc al Palatului de vară, de care altădată oamenii de rînd nici nu se puteau apropia, necum să pătrundă înăuntru, ne întimpină sute de copii în bluze multicolore, dansind și fluturind ghirlande de flori, in sunetele unor cintece revoluționare. Aleile ne- sfirșite, străjuite de arbori ale căror trunchiuri par dragoni in mișcare, sălile fastuoase ale palatului, culoarul pe care trecea in spre lac împărăteasa, împodobit cu mii de picturi, sint pline de muncitori, țărani, soldați. bărbați și femei, copii — foarte mulți copii. Ei se plimbă in voie, ca în propria lor casă, se opresc ici și colo pentru a bea ceaiul verde ce li se oferă, sau pentru a privi nefntre- cuții maeștri ai circului și ai dansurilor populare pe estradele improvizate. Aerul vibrează de voie bună, de cîntecele și dansurile ce răsună din toate părțile. Și din tot ce vedem, din mulțimea imaginilor, multiplicate la scara tuturor parcurilor Pekinului, șl nu numai ale lui, se încheagă una singură, atotcuprinzătoare, imaginea acestui mare popor, trezit, după o existentă de milenii, la o viață liberă, omenească, prin revoluția socialistă. Aveam să ne convingem mai tirziu că data de 1 octombrie 1949 este încrustată in conștiința poporului chinez ca o dată cheie ; n-a fost întreprindere, comună populară, instituție de cultură vizitate de noi, in care să nu ni se fi vorbit despre această dată ca despre o adevărată graniță între lumea veche, a robiei si mizeriei.' și lumea nouă, a libertății și demnității umane.în zilele obișnuite de lucru, orașele Chinei ne apar Ia fel de animate. Bicicliștii se numără cu milioanele. ceea ce, de asemenea, spune foarte mult despre schimbarea condițiilor de viată in aceste locuri unde în trecut erau milioane de ricșari. Ca o notă dominantă în ținuta oamenilor se desprinde simplitatea. Impresionează plăcut alura zveltă. sănătoasă, specifică unor oameni deprinși cu mișcarea, cu educația fizică (dimineața devreme este un fapt obișnuit să-i vezi ne chinezii de toate vîrstele ieșind în fața casei

pentru a face gimnastică în aer liber;.în fluviile vii care se scurg neîncetat pe străzi și marile bulevarde, remarc femeile, în a căror ținută se reflectă egalitatea în viața socială. Am avut prilejul să constat in fapt această egalitate în fabrici, in comunele populare, In școli sau universități, unde femeile îndeplinesc, în chipul cel mai firesc, munci de primă responsabilitate. Dar chiar dacă ne oprim numai la aspectele ce ni le oferă strada, dacă punem

Maiestății Sale Imperiale
HAILE SELASSIE I

Împăratul Etiopiei
ADDIS ABEBA

Cu prilejul aniversării încoronării Maiestății Voastre Imperiale — 
ziua națională a Etiopiei — vă adresez cordiale felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire personală, de pace și prosperitate 
poporului etiopian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Astăzi este sărbătoarea națională a Etiopiei : cea de-a 42-a aniversare a încoronării împăratului Haile Selassie I. Etiopia, stat cu o continuitate istorică neîntreruptă de trei milenii, pășește, alături de celelalte țări ale continentului african, pe calea dezvoltării economice, sociale și culturale. Poporul e- tiopian depune eforturi însuflețite pentru valorificarea, in interesul propriu, a marilor bogății naturale ale țării, pentru e- dificarea unei baze industriale, pentru diversificarea și modernizarea agriculturii, pentru formarea unor cadre bine pregătite, care, prin priceperea lor, să contribuie la accelerarea plasării țării pe orbitele dezvoltării.Pe plan extern, Etiopia, al cărui popor s-a făcut cunoscut prin dragostea sa de independență și neatîrnare, militează

pentru întărirea solidarității între toate statele continentului african, împotriva politicii imperialismului și colonialismului, a practicilor retrograde ale apartheidului, pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie cu celelalte state, indiferent de orinduirea socială.între România și Etiopia există vechi legături de prietenie, în anii postbelici, relațiile de prietenie și colaborare româno- etiopiene ' s-au dezvoltat pe multiple planuri, în interesul reciproc, în interesul cauzei luptei antiimperialiste, al păcii și cooperării internaționale.Aniversarea de astăzi oferă poporului nostru prilejul de a adresa poporului Etiopiei prietene calde și sincere urări de progres și bunăstare.în fotografie : vedere din Addis Abeba, capitala țării.
Simpozion 

„Metode experimentale-..„..q u,j „jmi.MV -,n -•<La București a început, miercuri, simpozlpnul intitulat „Metode experir mentale în mecanica aplicată", rita- nifestare științifică ce reunește, Ia masa dezbaterilor, cadre didactice universitare, cercetători, specialiști români și străini.Simpozionul de la București se înscrie pe linia acțiunilor inițiate de Institutul politehnic din Capitală, in cadrul programului PNUD—UNESCO, R. O. M. 3-Politehnica, inaugurat a- cum trei ani și care abordează, in principal, următoarele sfere de cercetare : prelucrarea informațiilor, tehnica tensiunilor inalte și mecanica solidelor. Acest program își propune să contribuie la completarea bazei materiale de cercetare științifică a politehnicii bucureștene, in domeniile amintite, la specializarea, în străinătate. a unor cadre didactice din institut, pe bază de burse acordate de UNESCO, precum și la realizarea unor teme de studiu, pe care le efectuează

pe tema:
in mecanica aplicată11.rtrrtsjbotieoi -tiei-jue ast- rvnq jîn comun specialiști români și de peste hotare, veniți. jn țara noastră în calitate de consultanți UNESCO.Pe agenda simpozionului, timp de trei zile, sint înscrise 23 de comunicări. Ele tratează probleme actuale din domeniul mecanicii solidelor, cum ar fi „oboseala materialelor", „vibrații metalice" și „studiul experimental al tensiunilor". Comunicările sintetizează rezultatele muncii de cercetare desfășurate de membrii catedrei de rezistența metalelor a Institutului politehnic din București in colaborare cu specialiști străini.La festivitatea de deschidere a lucrărilor simpozionului au vorbit prof, dr. ing. Radu Voinea, secretar general al Academiei Republicii Socialiste România, rectorul Institutului politehnic, Alexander Rotival, reprezentant permanent al PNUD, Jose Jaz, consilier principal al proiectului PNUD— UNESCO, la Institutul politehnic din București. (Agerpres)

relațiile de prietenie dintre popoarele noastre — iată sentimentul pe care l-am încercat in toate unitățile vizitate, fără excepție.Tema pe care interlocutorii noștri o aduc mereu în discuție este aceea a efortului constructiv, a străduințelor pentru a pune in valoare toate resursele de gindire creatoare, inițiativă, energie și pricepere ce sălășluiesc in fiecare colectiv. Prin asemenea străduințe s-a născut la Pekin, dlntr-un vechi atelier pentru producerea și repararea unor pri-

Un poem 
pe un bob de orez— 
in versiune modernă
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN R. P. CHINEZĂ

alături femeile vîrstnice cu tălpile boante, mutilate în virtutea vechiului obicei care consacra pentru totdeauna condiția lor de totală dependență față de bărtat (am văzut, pe străzile Pekinului destule asemenea femei, abia umblînd, sprijinite de brațul vreunei nepoate), și tinerele pe bicicletă, exprimînd prin întreaga lor înfățișare siguranța de sine, ne putem face o idee despre drumul imens, de la robie lâ emancipare, pe care l-a străbătut femeia chineză.Dacă limba ce se vorbește în jurul nostru, inscripțiile pe care Ie vedem pe străzile orașelor sint pentru noi cu desăvîrșire de nedeslușit, in schimb oamenii ne apar incă de la primele contacte deschiși, comunicativi, prietenoși, plini de căldură sufletească. Cuvintul „Loma- nia“ (pronunția chineză a numelui țării noastre) deschide toate inimile. Ne cunoaștem doar de cîteva clipe, dar ne simțim apropiați prin

mitive cîntare din lemn, o fabrică de instalații pentru producerea tran- zistorilor Clădirea a rămas aceeași — în încăperi mici, înghesuite, noile utilaje abia încap. Aceleași sint și muncitoarele (li s-au adăugat, firește, între timp, multe tinere). Ne este prezentată și cea care, atunci cind a luat pentru prima oară în mină proiectul noului produs pe care urma sâ-1 realizeze, l-a ținut de-a-ndoaselea (acum e șefa secției controlului tehnic de calitate) și cea care bătuse recordul în consumarea antinevralgicelor ; atîta bătaie de cap nu putea să nu dea și dureri de cap ! Dar, treptat, greutățile au fost învinse, iar azi, după 6 ani, din mlinile unor foste gospodine ies instalații de înaltă tehnicitate, care înainte trebuiau procurate din străinătate. Cuvintele „să ne descătușăm mintea, să îndrăznim să gindim" pe care le citim afișate într-una din secțiile fabricii expri

mă modul de a gindl șl a acționa, cultivat cu stăruință de organiza-' țiile de partid.Despre ceea ce înseamnă el !n practică ne-am putut da segma și in numeroase alte întreprinderi. Expoziția industrială din Șanhai, deschisă permanent și mereu înnoită c'u ultimele produse realizate în unitățile din acest oraș cu 10 milioane de locuitori, ne oferă, in această privință, o semnificativă sinteză ; miile de exponate — de Ia mașini- le-unelte cu comandă-program și pînă la calculatoarele de generația a treia, de la uriașele excavatoare și buldozere pînă la elegantele limuzine sau la cargourile de 25 000 de tone demonstrează in modul cel mai elocvent imensele resurse de inițiativă și pricepere ale muncitorilor și tehnicienilor chinezi, voința și capacitatea lor de a se situa în linia întii a progresului tehnico-științi- fic.Recunoaștem în activitatea atit de rodnică a oamenilor Chinei de azi cunoscutele _ însușiri tradiționale — hărnicia și îndrăzneala de a aborda obiective mari, îndeminarea, perseverența, o meticulozitate și răbdare fără margini. Sint însușiri care au dat putință vechilor meșteri să realizeze uimitoare broderii in fildeș sau jad, să țeasă in mătase peisaje parcă mai vii decit însăși natura, sau să înscrie un intreg poem pe un bob de orez. Dar aceste trăsături au dobindit valențe superioare datorită conștiinței noi, socialiste, făurite prin asidua activitate educativă a Partidului Comunist Chinez.Am remarcat in cursul călătoriei noastre multiple aspecte ale acestei activități. îmi stăruie in minte, de pildă, imaginea coloanelor de școlari pe care le-am văzut pe străzile orașelor mergind voioși, disciplinați, la diferite acțiuni de muncă patriotică, potrivite cu virsta și puterea lor ; sau imaginea sutelor de tineri absolvenți de liceu, întilniți în gara Șanhai, luindu-și rămas bun de la părinți și prieteni înainte de a pleca pe șantiere și la sate pentru a se căli la școala muncii, in mijlocul muncitorilor și țăranilor. Chiar și numai aceste cîteva fapte arată că dăruirea către societate este cultivată de la virsta cea mai fragedă. Tot așa cum prin cele mai diverse mijloace — expoziții sugestive, filme, intilniri cu muncitori sau țărani in virstă, care au cunoscut mizeria trecutului, cu vechi ■* combatanți ai armatei de eliberare — este ținută mereu vie conștiința marilor cuceriri din anii socialismului, a luptei și a sacrificiilor cu care au fost obținute, a abnegației și e- forturilor pe care dezvoltarea lor le solicită in continuare.
Ada GREGORIAN
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viața internațională
REVISTA PRESEI INTERNAȚIONALE

„Acordul a privire la instaurarea păcii Ciu tn-lai cu ministrul de

Energia atomică 
progresului și bunăstării popoarelor

Presa din întreaga lume, inclusiv din S.U.A., comentează pe larg evoluția negocierilor cu privire la reglementarea pașnică a problemei vietnameze, salutând înțelegerea intervenită între reprezentanții R. D. Vietnam și S.U.A. asupra textului acordului de încetare a războiului, în același timp, făcîndu-se ecoul celor mai largi cercuri ale opiniei publice internaționale, presa subliniază necesitatea imperioasă de a se trece neîntârziat la semnarea acordului.
externe al Narii Britanii

• Intervenția reprezentantului român in Adunarea Generală 
a O.N.U.

Referindu-se la obstacolele ridicate de regimul saigonez în calea instaurării păcii în Vietnam, ,.WALLSTREET JOURNAL" arată : „Dacă se va permite ca cererile generalului 
Thieu privind efectuarea de schim
bări substanțiale in prevederile acor
dului să paralizeze politica america
nă, înaintarea pe calea păcii va fi 
încetinită sau chiar oprită". „Pentru 
prima oară, după mulți ani, se contu
rează perspectiva reală, speranța con
cretă a păcii in Vietnam. Asemenea 
speranțe ar putea fi insă spulberate, 
așa cum s-au mai spulberat de multe 
ori in trecut — scrie „TIME" referindu-se obstrucționiste adoptate de Thieu. O 
asemenea evoluție ar fi de-a dreptul 
tragică".„NEW YORK TIMES" se pronunță pentru „dizolvarea imediată a re
gimului dictatorial nereprezentativ 
care deține puterea in prezent la 
Saigon", arătînd că „este imposibilă 
organizarea unor alegeri libere in 
condițiile existenței constituției lui 
Thieu, care i-a permis întemnițarea 
oponenților săi, desființarea publica
țiilor care l-au criticat și guvernarea 
țării prin decrete". Același ziar cere să se treacă neîntârziat la semnarea acordului, subliniind că Thieu nu are nici un drept să ceară Statelor Unite continuarea războiului. La rindul său, „WASHINGTON POST" își exprimă speranța că „de această dată S.U.A. 
nu vor lăsa, din cauza opoziției lui 
Thieu, să le scape prilejul dezanga
jării din Vietnam".52 de candidați Ia alegerile con- gresionale ale Statelor Unite s-au pronunțat, în cadrul unei emisiuni televizate, în favoarea semnării imediate a acordului, arătînd că „Thieu 
nu poate dicta Statelor Unite conti
nuarea vărsărilor de singe, cărora 
trebuie să li se pună capăt imediat. 
Acest război se putea termina de 
mulți ani, iar in prezent Statele 
Unite au un nou prilej de a inceta 
amestecul lor in Vietnam și de a lăsa 
poporul Vietnamului să-și hotărască 
singur soarta, lucru care trebuia fă
cut din capul locului".Cotidianul francez „LE FIGARO" Întreabă : „Pe cine vrea administra
ția S.U.A. să convingă că Thieu este 

, in măsură sA tepunq .iri cauză^acqr-
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dacă el nu a primit semnalul verde
| de la stăpinii săi ? Vietnamezii con

sideră, pe bună drepthte, că futorită-

săptăminalulla pozițiile

țile S.U.A. sint singurele răspunză
toare pentru orice intirziere in rein- 
staurarea păcii. Pionul Thieu nu se 
mișcă pe tabla de șah americană fără 
a fi manipulat". La rîndul său, „L’HUMANITE" consideră că „mai 
mult ca oricind este ceasul unei pu
ternice solidarități cu popoarele din 
Indochina. S-a dovedit că o pace in 
condiții echitabile este posibilă, s-a 
putut ajunge la un acord in acest 
sens, ceea ce rămine acum de făcut 
este să se pună fără intirziere capăt 
manevrelor care prelungesc vărsarea 
de singe".Presa vest-germană publică relatări despre numeroasele mitinguri care au avut loc în aceste zile la Frankfurt pe Main, Bonn, Essen, Dortmund și în alte orașe, în cadrul cărora mii de manifestanți au cerut semnarea neîntîrziată a acordului privind restabilirea păcii în Vietnam. Ziarele publică textul „Apelului de 
urgență" al comitetului de inițiativă internațională «Solidaritate cu Vietnamul», semnat de personalități de prestigiu ale vieții publice, în care se cere „să se facă totul pentru ca gu
vernul american să procedeze la 
semnarea imediată a acestui acord". în același sens, „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" arată că 
„prelungirea tratativelor ar provoca, 
fără indoială, numeroase noi victime".Presa londoneză relatează larg despre telegramele adresate administrației americane de către liderii principalelor sindicate, ca și de o serie de organizații, între care „Campania britanică pentru pace în Vietnam", Comitetul femeilor pentru pace, în care cer „să fie semnat acum, fără nici o 
intirziere, acordul de pace in Viet
nam".într-un spirit similar, „GUARDIAN" subliniază : „Una din carac
teristicile guvernării lui Thieu a fost 
refuzul categoric al acestuia de a îm
părți puterea cu orice altă forță 
politică, dorința de a conduce de unul 
singur. Pină in cele din urmă insă, 
pentru ca pacea să domnească aici, 
orice obstacol de acest fel va trebui 
complet înlăturat. Acum, cind pacea 
este atit de aproape, ar fi inuman 
să se prelungească pe termen nede
finit suferințele vietnamezilor", con- e ziarul, în timp»ce „FINANCIAL ES“ arată că „lumea întreagă se
va simți ușurată dapă atest vis urit 
se va termina acunt". "

PEKIN 1 (Agerpres). — Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit, miercuri, pe ministrul de externe al Marii Britanii, Alec Douglas-Home, cu care a avut o convorbire liberă și deschisă, transmite agenția China Nouă.în aceeași zi, cu prilejul unui dineu, Douglas-Home a declarat, trecind în revistă rezultatele vizitei sale în R.P. Chineză, că între cele două părți s-au stabilit raporturi de respect, înțelegere și a sporit în mare măsură cunoașterea reciprocă a punctelor respective de vedere, ceea ce este de bun augur pentru cooperarea practică și strîngerea contactelor bilaterale în viitor, in multe domenii.La rîndul său, ministrul de externe chinez, Ci Pîn-fei, a apreciat că actuala vizită în China a ministrului britanic reprezintă un eveniment deosebit în relațiile chino-britanice. Noi credem, a declarat el, că ba- zindu-ne pe cele cinci principii ale coexistenței pașnice și străduindu-ne să abordăm problemele care ne stau în față pe căi cit mai raționale, relațiile dintre cele două țări ale noastre se vor îmbunătăți și aceasta va fi în interesul guvernelor și popoarelor noastre.

NEW YORK 1 — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, transmite :Luind cuvîntul în ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U., care dezbate în prezent activitatea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), reprezentantul României, Virgil Constantinescu, a relevat realizările obținute în cursul anului care a trecut de către A.I.E.A.Referindu-se la obiectivele viitoare ale A.I.E.A., vorbitorul a subliniat că aceasta este în măsură și trebuie să contribuie într-un mod mai energic la utilizarea energiei atomice în vederea lichidării subdezvoltării și a asigurării progresului și bunăstării popoarelor, prin asigurarea accesului larg și fără restricții al tuturor

statelor la aplicarea științei și tehnologiei nucleare.O premisă esențială pentru asigurarea folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice de către toate popoarele constă in interzicerea utilizării puterii atomului pentru fabricarea și perfecționarea mijloacelor de distrugere în masă.România este ferm convinsă că a- sumarea de către toate puterile nucleare a angajamentului de a nu recurge la amenințarea cu arma nucleară sau cu folosirea sa împotriva oricărui stat, nuclear sau nenuclear, în nici o împrejurare, ar reprezenta un pas important pe calea spre interzicerea totală și distrugerea acestor arme, spre folosirea atomului exclusiv în scopuri pașnice.
Dezbaterile în problema dezarmăriiîn Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U., reprezentanții unor state au expus, în continuare, punctul de vedere al guverne’or lor în legătură cu problemele dezarmării,Exprimînd convingerea că lucrările Conferinței general-europene asupra securității și cooperării vor aduce o contribuție pozitivă la reușita proiectatei conferințe mondiale de dezarmare, reprezentantul Ungariei, Szar- ka, a reamintit că progresele pe calea

Cu prilejul sărbătorii naționale a Algeriei

MESAJUL RADIOTELEVIZAT AL PREȘEDINTELUI 
HOUARI ROUMEDIENEA- Cu

Premie'rul
despre problemeleDELHI 1 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul în cadrul unui miting de masă care a avut loc la Delhi, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a chemat la întărirea independenței economice și politice a țârii, precum și la consolidarea unității naționale. Totodată, premierul indian a subliniat importanta înfăptuirii programelor de dezvoltare ale guvernului și a continuării cursului independent al politicii indiene, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului. Indira Gandhi a relevat semnificația deosebită a prevederilor noului plan cincinal și rolul acestuia în ce privește inegalităților în nomicâ indiană.

în încheiere, premierul indian a subliniat necesitatea luptei împotriva claselor exploatatoare și împotriva elementelor antinaționale ale reacțiunii, care sabotează înfăptuirea transformărilor progresiste în tară..
întreprinderi particulare 

sub controlul statului

eliminarea viața socială și eco- .taoioi ș.ișovriq ăontim eb iei "i

Guvernul indian a adoptat, marți, o hotărire prin care a trecut sub controlul statului 46 de fabrici textile particulare. Această măsură se înscrie pe linia aplicării programului de transformări social-econo- smice al guvernului. ..»«vsai o- of ■ți pur» .Wfifrfo

dezarmării pot beneficia de o serie de factori favorabili ca : încheierea a- cordului cvadripartit asupra Berlinului occidental și a tratatelor R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și cu Polonia, restabilirea drepturilor legitime ale Chinei la O.N.U. și semnarea acordurilor S.A.L.T.Delegatul Japoniei, Nisibori, și-a exprimat regretul pentru faptul că, în acest an, Comitetul de la Geneva nu a fost în măsură să înregistreze progrese concrete într-o serie de probleme importante ca dezarmarea nucleară și interzicerea armelor chimice și bacteriologice.Delegatul iugoslav, Moisov, s-a pronunțat pentru operarea unei schimbări radicale în câmpul politicii de dezarmare, pentru a permite comunității internaționale să se angajeze pe calea progresului, cooperării și păcii.In intervenția sa, reprezentantul U.R.S.S., Roșcin, a amintit eforturile țărilor socialiste pentru interzicerea folosirii armelor bacteriologice și chimice și pentru distrugerea stocurilor de asemenea arme. El a apreciat că proiectul de rezoluție prezentat Comitetului de la Geneva de către delegațiile țărilor socialiste poate constitui o bază constructivă de discuții.Reafirmînd sprijinul U.R.S.S. față de ideea adoptării unor măsuri de dezarmare pe plan regional, inclusiv crearea de zone denuclearizate, ambasadorul sovietic a spus că țările din diferite regiuni geografice sînt acelea care trebuie să decidă în privința creării unor asemenea zone. Vorbitorul s-a pronunțat pentru lichidarea bazelor militare de pe teritorii străine și, îndeosebi, a celor în care se află-amplasate arme nucleare.o ItiBiivitnirho- 7 «. -l-O* , ..... «!

INTERESELE SECURITĂȚII EUROPENE RECLAMĂ 
STABILIREA DE RELAȚII NORMALE 

INTRE TOATE STATELE CONTINENTULUI 
Comunicat comun publicat la încheierea convorbirilor 

dintre delegațiile P.S.U.G. și P.C.F.BERLIN 1 (Agerpres). — în co- unicatul comun dat publicitățiifăcute în delegație a P.S.U.G. condusă de Kurt Hager, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S*'J.G., și a convorbirilor avute cu o delegație a P.C. Francez, condusă ' ~tar se lor două partide au discutat problema stabilirii de relații diplomatice între R.D. Germană și Franța, exprimîndu-și speranța că această măsură va fi luată în interesul popoarelor celor două țări. Comunicatul relevă că trecerea la pregătirea multilaterală a unei conferințe general-europene de securitate și colaborare va constitui un eveniment de mare importanță. Interesele securității europene, subliniază comunicatul, reclamă stabilirea de relații normale între toate statele continentului. Cele două părți s-au pronunțat pentru primirea R.D. Germane R.F. a Germaniei în O.N.U. și organismele sale specializate.\ ★înțr-o declarație făcută la înapoierea din Franța, Kurt Hager, conducătorul delegației P.S.U.G., și-a exprimat speranța că vizita delegației P.S.U.G. a adus o contribuție la stabilirea de relații normate pașnice între cele două țări, la strângerea colaborării frățești dintre P.S.U.G. și P.C.F. Referindu-se la numeroasele întîlniri ale delegației cu reprezentanți de frunte ai vieții publice din Franța, Kurt Hager a declarat că în centrul convorbirilor s-a situat pro-

municatul comun — la încheierea vizitei Franța de o
de Georges Marchais, seere- general adjunct al P.C.F., arată că reprezentanții ce-

Și in

• •
• pentru agriculturăVARȘOVIA 1 (Agerprels). — La Varșovia a avut loc a 34-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru agricultură.La lucrările Comisiei au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, R. P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.în vederea realizării hotărârilor celei de-a XXVI-a sesiuni a Consiliului și a celei de-a 59-a ședințe a Comitetului Executiv, comisia a a- doptat măsuri corespunzătoare.■ - i; Comisia.. a examinat problema prtww.»

agențiile de presă transmit:

blema stabilirii de relații diplomatice normale între Franța și R.D.G. „Pretutindeni am întîlnit părerea că a sosit timpul pentru stabilirea unor asemenea relații, că lipsa lor este absurdă, că trebuie găsite căi pentru a rezolva situația în avantajul reciproc. Putem, deci, afirma că toate întilnirile pe care le-am avut s-au aflat sub semnul dorinței de a se organiza și relațiile dintre Franța și R.D.G. potrivit principiilor coexistenței pașnice între state cu orânduiri sociale diferite".
încheierea vizitei în Siria 
a ministrului de externe 

ai R.D.G.DAMASC 1 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer, și-a încheiat vizita oficială în Siria, întreprinsă la invitația vicepremierului și rnfflțstru- lui afacerilor extertie al Siriei, Abdul Halim Khaddam.înainte de plecarea din Damasc, Otto Winzer a avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Libiei, Mansour Rashid Al Khikhia — informează agenția A.D.N. A fost examinat stadiul relațiilor dintre cele două țări și s-a căzut de acord ca acestea să fie dezvoltate in continuare. Otto Winzer s-a întîlnit, de a- semenea, cu ministrul de externe e- giptean, Mohammed Hassan El Zay- yat, cu care a făcut un schimb de păreri detaliat în probleme actuale ale situației internaționale și au examinat stadiul relațiilor bilaterale.
planului de coordonare a celor mal importante cercetări științifice și tehnice pe anii 1971—1975, în conformitate cu Programul complex.S-a adoptat planul de perspectivă al măsurilor de colaborare a țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul silviculturii.S-a adoptat planul de muncă al Comisiei pe anul 1973 și s-au aprobat principalele sarcini ale acesteia pe anii 1974 și 1975.Ședința comisiei a decurs într-o atmosferă prietenească și de colaborare tovărășească.

ALGER 1. — Corespondentul gerpres, C. Benga, transmite : prilejul sărbătoririi a 18 ani de la declanșarea luptei de eliberare a Algeriei de sub dominația colonială, președintele Algeriei, Houari Boumediene, a adresat națiunii, la 1 noiembrie, un mesaj radiotelevizat. După ce a adus un vibrant omagiu poporului algerian și eroilor săi că- zuti pentru independența țării, președintele a făcut Un bilanț al succeselor obținute pe calea dezvoltării în cei peste 10 ani care au trecut de la recucerirea suveranității naționale.„Primul deceniu de Independentă — a spus președintele — a constituit o etană importantă pe calea ce ne-a permis să punem. într-un termen foarte scurt, bazele unei solide construcții naționale". „în domeniul economic — a arătat el — am obținut victorii hotăritoare atît pe planul eliberării economiei de orice depen-

dență străină, cit și in direcția construirii unei economii derne".Houari Boumediene continuare că Algeria . bogățiile naționale, creind condițiile construirii și dezvoltării unei industrii moderne, ale înfloririi armonioase a tuturor regiunilor țării, precum și condițiile aplicării revoluției agrare, care se concretizează cu succes. De asemenea, a arătat președintele algerian, în această perioadă, ne-am afirmat întotdeauna dorința de a stabili o colaborare loială și sinceră cu toate statele pe baza respectului principiilor suveranității naționale și a opțiunilor fundamentale ale fiecărei țări.Președintele Algeriei a reafirmat poziția tării sale de sprijin față de cauza poporului vietnamez, expri- mîndu-și în același timp speranța de a vedea pacea restabilită în Indochina.

naț.ona.e mo-a subliniat în și-a recuperat

Convorbiri ungaro-polo- 
jjg. La invitația președintelui Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, Losonczi Pal, miercuri a sosit la Budapesta, într-o vizită oficială de prietenie, Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone. în aceeași zi, au început convorbirile oficiale între Losonczi Pal și Henryk Jablonski.

Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, l-a primit, la 31 octombrie, pe Boris Velcev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, care se află în Italia în fruntea unei delegații a C.C. al P.C.B. — a- nunță agenția BTA.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Ungare, Jend Fock, l-a primit miercuri pe Abdus Samad Azad, ministrul de externe al Republicii Populare Bangladesh, aflat în vizită la Budapesta.

Consiliul Executiv Fede
ral al R.S.F.I. a aprobat ce
rerea de demisie prezenta
tă de Mirko Tepavaț,secretar federal pentru afacerile externe.

Prima femeie președinte 
al Consiliului de Securitate pe luna în curs este Jeanne Martin Cisse, reprezentanta Guineei la O.N.U.

La Tirana a fost semnat 
acordul comercial și de 
plăți pe anii 19T3—1975 între Albania și Grecia, precum și protocolul privind schimburile comerciale pe anul 1973 — informează agenția ATA.

La Varșovia și Washing
ton a avut loc sultultan semnarea acordului dintre guvernele R.P. Polone și S.U.A. de colaborare în domeniul științei și tehnicii, care prevede ca părțile să sprijine dezvoltarea contactelor directe și colaborării între instituțiile guvernamentale și științifice, instituțiile de învățămînt superior și întreprinderile celor două țări.

Consulate la Hamburg și 
Leningrad. Hambur§ a fost deschis miercuri consulatul general al U.R.S.S. înființarea acestui consulat, relevă agenția T.A.S.S., reprezintă o dovadă a întăririi și extinderii relațiilor și contactelor dintre Uniunea Sovietică și R. F. a Germaniei, bazate pe tratatul încheiat între cele două țări în august 1970. în aceeași zi, la Leningrad a fost deschis Consulatul general al R.F.G.

8 sateliți artificiali ai Pă- 
mîntului din seria „Cos- avînd numerele între 528și 535, au fost lansați la 1 noiembrie, în Uniunea Sovietică. Toți sateliții au fost plasați pe orbită de o singură rachetă purtătoare, relatează agenția T.A.S.S.

in pentru Industria vind măsurile care se întrebrinid'Tn-r"h W» carboniferă țările membre ale C.A.E.R. în vederea sporirit/pTOducției proprii ■ de- i.» furaje de origine vegetală, bogate în proteine. S-au adoptat recomandări cu privire la colaborarea în continuare în problemele producției vegetale și ale producției animale.S-au examinat prognoza dezvoltării în continuare a colaborării în domeniul lucrărilor de îmbunătățiri funciare în țările membre ale C.A.E.R. pe perioada pină în anul 1985, precum și propunerile cu privire la posibilitățile construirii comun, de către țările interesate, unor noi sisteme de irigare.Au fost examinate concluziile privire la cercetările științifice tehnice, care se efectuează în comun de către țările membre ale C.A.E.R. în domeniul agriculturii și silviculturii, precum și propunerile privind modificările și completările

în acuși

_ BERLIN T (Agerpres). — La Cottbus, In R. D. Germană, a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria carboniferă, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. Ca invitat, a fost prezent președintele Comisiei economice O.N.U. pentru Europa.La ședință au fost examinate probleme privind colaborarea în domeniul prognozării și coordonării planurilor de perspectivă, precum și în domeniul aprovizionării țărilor membre ale C.A.E.R. cu cărbune cocsifi- cabil, folosirii conductelor de trans- ■ port în industria carboniferă, protecției mediului înconjurător. In problemele examinate au fost adoptate recomandări corespunzătoare. S-a a- doptat planul de activitate al comisiei pe anul 1973.
Agenda încărcată a noii• 9

sesiuni a parlamentului
*

Consemnând ridicarea de cortină a- supra unei febrile perioade electorale in lumea occidentală — alegerile prezidențiale din S.U.A. (7 noiembrie), alegerile generale din R.F.G. (19 noiembrie), confruntarea similară din Olanda (29 noiembrie) — scrutinul canadian a marcat o veritabilă surpriză față de previziunile anterioare votului, exprimînd o spectaculoasă răsturnare în raportul de forțe dintre partidele politice. De unde la început se credea că partidul liberal, deținătorul în vechea Cameră a Comunelor al unei majorități confortabile, a obținut o victorie, ce-i drept precară, de numai un vot, în urma renumărării voturilor într-un șir de circumscripții electorale, liberalii se văd acum trecuți într-o poziție de inferioritate. Intr-adevăr, ei dețin numai 108 locuri (față de 147 în precedentul parlament dizolvat la 1 septembrie a.c.), în timp ce conservatorii progresiști au 109 (față de 73) — situîndu-se deci pe primul loc — ; urmează neo- democrații, de orientare social-d_e- mocrată, cu 30 de locuri (față de 25), Partidul creditului social cu 15 locuri și independenții cu 2 locuri. Nici a- ceste rezultate nu sânt definitive, ele urmînd a fi cunoscute abia peste cîteva zile, cind se vor încheia operațiunile de numărare a voturilor în trei circumscripții și de renumărare acolo unde diferențele de voturi între candidați sînt mai mici de 25 de voturi.Reculul partidului liberal este puș, în primul rînd, pe seama abilității cu care opoziția a atacat unele puncte vulnerabile în politica socială și economică a guvernului : inflația în creștere, șomajul — care în septembrie afecta 7,1 la sută din_ totalul forței de muncă — o politică fiscală considerată „concesivă" față de capitalul străin, creșterea costului vieții — cu 5,3% în ultimul an — și a prețurilor la alimente cu 10%, cea mal ridicată din ultima decadă. Da-

vid Lewis, liderul partidului neo- democrat, legat de cel mai puternic sindicat (Congresul Canadian al Muncii) și similar, ca tendință, partidului laburist britanic, a făcut din aceste teme principalele a- tuuri ale campaniei sale electorale, cîștigind astfel voturi și... locuri în parlament. Lewis afirma, fără să fi fost contrazis, că circa 130 de firme străine (cele mai multe, subsidia-

rali ; în schimb însă Ontario, unde populația de limbă engleză este majoritară. nu i-a mai acordat sprijinul convingător din alegerile din 1968, făcînd ca de data aceasta pozițiile liberale să sufere mari pierderi de teren.Dorința declarată a lui Trudeau, a- tunci cind a proclamat alegeri parlamentare anticipate, a fost aceea de a face din această consultare popu-
Surpriza scrutinului din Canada

Rezultatul alegerilor

organizarea de noi alegeri?

re ale unor companii americane) beneficiază de mari reduceri de impozite și concesiuni, calculate de ex- perții partidului său la peste 3 miliarde dolari. Miniștrii liberali, în primul rînd ministrul de .finanțe, John Turner, încercaseră să explice, fără prea mult succes însă, după cum se vede, că asemenea .„stimulente fiscale" ar fi vitale pentru a atrage investiții în exploatarea resurselor minerale canadiene.In al doilea rînd, s-a o deosebire sensibilă în modul in care a votat populația principalelor două provincii — Quebec și Ontario. Quebecul francofon, locul de origine al premierului Trudeau, a rămas fidel acestuia, reacordindu-i cele 56 de locuri deținute anterior de libe-
Înregistrat

lară un test al consolidării unității naționale, vizînd prin aceasta atît descurajarea separatiștilor din Quebec, cit și crearea condițiilor care să asigure un loc cit mai echitabil pentru canadienii francezi în cadrul comunității federale. Rezonanta acestui apel a. fost diminuată de campania opoziției conservatoare, condusă de Robert Stanfield, care a prezentat politica liberală ca pe „un factor periculos de creștere a influenței canadienilor francezi în sistemul instituțional federal" si de favorizare a unor provincii sărace, cum este Quebecul, în detrimentul celor dezvoltate și avute, ca, de pildă, Ontario.Tocmai conjugarea șirului de dificultăți economice, acuminate pe

parcurs, care au dus la adumbrirea aspectelor pozitive ale guvernării, cu recrudescența disputelor între cele două comunități, francofonă și an- glofonă, ocupă locul central in primele analize ale observatorilor asupra cauzelor regresului partidului liberal. Aceștia nu uită însă să releve merite incontestabile ale orientării partidului liberal, pe,, plan extern — respectiv politica sa de apărare și consolidare a independenței și de colaborare cu toate țările lumii.Noua configurație a parlamentului ridică, așa cum reiese din comentariile presei internaționale, un serios semn de întrebare asupra unei formule guvernamentale viabile, a- preciindu-se că majoritatea de un singur vot a unui partid nu va fi de natură să permită impunerea unui program în parlament. Pe de altă parte, insă, pozițiile și progra- . mele principalelor partide (conservatori, liberali, neo-democrați, „cre- ditiști") nu sint esențialmente diferite, ele evoluînd pe fundalul istoric al desprinderii Canadei de sub influența metropolei britanice, ca una din verigile mai mult simbolice ale Commonwealth-ului, pentru a continua să-și consolideze pro- pria-i identitate națională — precum și rezistența față de imensa forță de gravitație — financiară și industrială — a vecinului de la sud.Evident, rămine deschisă posibilitatea sprijinului din partea partidelor mai mici, neo-democrații și cre- ditiștii. față de una din cele două formații principale. Nu se pune însă problema unei coaliții guvernamentale, pe care practica parlamentară canadiană nu o cunoaște. De aceea nu trebuie exclusă eventualitatea, despre care se vorbește intens încă de pe acum, a un>ei noi consultări a corpului electoral.
Liviu RODESCU

In cadrul pregătirilor 
pentru noua rundă de con
vorbiri PriviT1<J tratatul asupra bazelor relațiilor dintre R.D. Germană și R.F. a Germaniei, care urmează să înceapă la 2 noiembrie, miercuri a avut loc la Consiliul de Miniștri a! R.D. Germane o convorbire între Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R.D.G.. și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria Federală a R.F. a Germaniei.
Sesiunea comună a celor

PRAGA 1 (Agerpres). — In cadrul sesiunii comune a Camerei Poporului și Camerei Națiunilor ale Adunării Federale a R S. Cehoslovace, a fost adootată o hotărâre prin care se aprobă activitatea guvernului în traducerea în viață a liniei de politică externă elaborată de Congresul al XIV-lea al P.C. din Cehoslovacia.Miercuri, Adunarea Federală a examinat și aprobat proiectul de lege privind descoperirile, invențiile și propunerile de raționalizare, precum și proiectul de lege privind încheierea acordurilor de colaborare economică cu țările jBarcak, ministrul comerțului exterior, a relevat importanța colaborării cu țările socialiste, cu cele nesocialiste, context acordurile Franța. Italia, Danemarca și R. F. a Germaniei — relatează agenția C.T.K.

străine. Andrejcu acest prilej economice precum și menționînd în încheiate cu
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*

*

I

*

I
I
*

*

Marți dimineață, după prezentarea mesajului tronului — textul întocmit de guvern și citit de regina Elisabeta — parlamentul britanic și-a început oficial lucrările într-o nouă sesiune. în mod practic, între vechea și actuala sesiune nu a existat o veritabilă Una s-a încheiat la sfirșitul lunii august, iar cealaltă a debutat cu o semi-sesiune la începutul lunii septembrie, ca urmare a dezbaterilor prelungite din Camera Comunelor și Camera Lorzilor asupra proiectului privind acomodarea legislației britanice cu cea a Pieței comune. Guvernul dorea adoptarea acestui proiect care să consfințească aderarea la Comunitatea economică vest-europeană înainte de întrunirea conferinței la nivel înalt de la Paris.Actuala sesiune nu pare a se anunța mai liniștită decit precedenta. Dimpotrivă. Așa cum s-a arătat în mesajul tronului și cum a subliniat în mod detaliat primul ministru Heath, în fata parlamentului stau două probleme care vor putea umple nu numai ședințele unei gure sesiuni, chiar a mai tora : măsurile pentru redresarea economiei (în special pentru curmarea inflației galopante) și criza nord- irlandeză. După cum subliniază comentatorul ziarului londonez

vacantă.

șinei mul-

„DAILY MIRROR", în ambele cazuri guvernul „caută cu disperare să facă ceva pentru a urni lucrurile din cercul în care se învîr- tesc și din care pină acum nu s-a găsit o ieșire re".în urmă cu 28 de luni, cînd a venit la putere, guvernul promisese în manifestul său electoral „să pună capăt inflației" și „să reducă imediat prețurile". Or, inflația a continuat să deterioreze sistematic nivelul de trai al celor ce

corespunzătoa- 
i

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

muncesc, iar lira sterlină a atins cele mai scăzute valori din întreaga sa istorie. Actuala sesiune parlamentară, mijlocul 
„poate fi 
pentru soarta guvernu
lui in viitoarele ale
geri" — scrie ziarul „FINANCIAL TIMES". De aceea se prevede o febrilă activitate guvernamentală pe multiple planuri. în parlament se are în vedere inițierea unor măsuri care „să dinamizeze e- conomia". In ce direcție se va face aceasta ? Răspunsul nu este deocamdată sigur, mai ales avîndu-se în vedere repetatele eșecuri înregistrate în cadrul negocierilor tripartite dintre primul ministru Heath și reprezentan-

situată la mandatului, 
hotăritoare

ții sindicatelor și ai patronatului. Din discursul premierului s-a lăsat să se înțeleagă că va fi vorba de „limitarea prin lege a creșterii salariilor și prețurilor". Convorbirile tripartite urmau să continue miercuri, într-o încercare apreciată „de ultimă oră".în ceea ce privește criza nord-irlandeză, se preconizează „o perioadă de intensă acti
vitate politică", inclusiv „adoptarea legisla
ției necesare privind 
ținerea plebiscitului a- 
supra problemelor de 
frontieră ți asupra ale
gerilor locale, care vor 
avea loc anul viitor". Nu întîmplător „Cartea verde", care statuează poziția guvernului în această problemă, a fost publicată chiar în ajunul deschiderii sesiunii parlamentare. Acest document. referitor la „viitorul Irlandei de Nord" este menit doar „să fie supus discuției". Nici chiaf ’ cei mai loiali partizani nord-irlan- dezi ai guvernului nu au aprobat documentul sută la sută ; cei care îl aprobă o fac cu rezerve, interpretîndu-1 în sensul dorit de ei. „Cartea verde" constituie un pas înainte făcut de guvern ; ea însă nu răspunde pe deplin la una din cele mai importante cereri ale forțelor progresiste . nord-irlandeze privind acordarea unei „carte a drepturilor" pentru toți cetățenii provinciei.

Nicolae 
PLOPEANU
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