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Pentru o acțiune 
generalizată,
cu caracter

de masă!
Știrile care ne parvin în aceste zile de pe întreg cuprinsul țării vorbesc, in graiul elocvent al faptelor și cifrelor, despre dezvoltarea unei acțiuni vaste și susținute pentru realizarea de economii, pentru întărirea spiritului gospodăresc, împotriva risipei în orice domeniu.Este o acțiune de deosebită însemnătate pentru progresul economiei naționale, deoarece a închide toate canalele, a astupa toate fisurile prin care se pot scurge bunurile materiale, bani, muncă sau timp înseamnă a crea condiții prielnice pentru ca economia noastră să acumuleze mai forțe, să propășească in mai rapid. Am obținut — lucru ne umple inimile de ficată mîndrie — succese remarcabile în toate sectoarele producției de bunuri materiale, dar, trebuie să recunoaștem, în nu puține domenii cheltuielile de producție sînt încă excesiv de mari. A întreprinde o ofensivă energică și intransigentă pentru obținerea de produse cit mai multe și de cit mai bună calitate, pentru eficiență maximă cu cheltuieli minime este un imperativ major pentru fiecare oonducă- tor de întreprindere, pentru fiecare muncitor și tehnician în parte. Nu se poate concepe mersul nostru înainte, realizarea planurilor de amplă perspectivă pe care ni le propunem dacă nu nifestăm o grijă minuțioasă, de ceas, minut cu minut, . tru felul cum sî,nt folosite materiile prime și materialele, dacă nu ducem o luptă hotărită împotriva rebuturilor și deșeurilor, împotriva pieselor supradimensionate, împotriva grandomaniei și gigantismului în construcții, împotriva oricărei forme de risipă, evidentă sau aparent măruntă. Să ne gîndim, de pildă, ce binefăcătoare urmări poate avea, pentru economia națională, gospodărirea riguroasă a potențialului energetic : o mai judicioasă folosire a energiei, o mai cumpănită drămuire a kilowaților consumați ar putea echivala cu producția unei centrale electrice ! La fel și cu alt bun obștesc de mare preț, timpul : din micile întîrzieri la lucru. din minutele irosite se adună fonduri de timp importante care nu-și găsesc materializare în producția de bunuri. De aici derivă, ca o necesitate imperioasă, întărirea disciplinei consumurilor de orice fel, întărirea disciplinei muncii în toate locurile, pe toate eșaloanele, ca un baraj ferm, de netrecut împotriva risipei.Dar bătălia împotriva risipei nu se circumscrie numai în perimetrul întreprinderilor. E vorba de o acțiune de larg interes național care se cere extinsă la toate domeniile, inclusiv în gospodăria fiecăruia dintre noi. Se impune să dezrădăcinăm o dată pentru totdeauna mentalitatea de indiferență concretizată în formula : „Eu plătesc, ce vă pasă cit consum ?“. Dar fiecare bec lăsat aprins dincolo de limitele normale, fiecare robinet lăsat să picure în

multe ritm și și acest o justi-

ma- ceas pen-

neștire, fiecare asemenea act de nepăsare înseamnă, multiplicat la proporțiile întregii țări, irosirea unor uriașe valori. A înstăpîni în mentalitatea tuturor simțul gospodăresc, grija pentru măsurarea și cîntărirea fiecărui bun, reprezintă o înaltă îndatorire civică.Sarcina care se pune în moment este a transforma pentru bună gospodărire, economii, într-o acțiune de cu caracter generalizat, viu și atît de celor care în marea întrecere socialistă se manifestă ca harnici și chibzuiți 'gospodari ai timpului, ai muncii, ai materiilor prime și materialelor ne arată că acest lucru e pe deplin posibil. Avem în prezent sarcina să depunem toate eforturile pentru larga generalizare a pildelor înaintate, spre a angaja în această amplă bătălie pe toți cetățenii țării, trans- formîndu-i în 20 000 000 de combatanți activi și entuziaști pentru economii, împotriva risipei.Fără îndoială, rolul decisiv revine și in această direcție organizațiilor de partid — de ia organele județene Ia organizațiile de bază. Nu există pentru ele, in clipa ds față, obiectiv de mai stringentă actualitate și însemnătate decît mobilizarea tuturor forțelor și energiilor în această luptă. E necesar să fie folosite cu maximum de eficiență toate pîrghiile muncii politico-educative, să se pună în aplicare cu toată rigoarea cuvenită dreptul de control asupra conducerilor administrative. Nici un domeniu, nici un sector, nici un loc de activitate să nu fie ocolite de analiza riguroasă a organizațiilor de partid, de întrebarea lor exigentă adresată fiecărui comunist, fiecărui om al muncii : există aici risipă, ce și cit se poate economisi ?Garanția succesului în această acțiune constă în explicarea temeinică de către organizațiile de partid, de către comuniști, a faptului incontestabil că orice pas înainte pe acest tărîm, orice petic de teritoriu smuls risipei constituie o victorie a tuturor și a fiecăruia. O victorie în beneficiul societății în ansamblul ei și în interesul fiecăruia dintre noi în parte, în interesul ridicării nivelului de trai al întregului popor. De aceea, nimănui nu-i poate fi indiferent dacă în raza lui de activitate — sau în afara ei — se produce vreun act de risipă. Socialismul și spiritul de bun gospodar sînt de nedespărțit. Formăm o societate de oameni harnici, sîntem, în același timp, producători și proprietari ai mijloacelor de producție : această dublă calitate — expresie a cuceririlor socialismului — ne impune să ne simțim profund răspunzători oriunde, în orice clipă, nu numai pentru destinul țării în general, ci și pentru fiecare bun, pentru fiecare valoare a muncii și creației care chezășuiesc progresul nostru, al tuturor.Din 20 000 000 de conștiințe — un ferm NU, RISIPEI !

acest lupta pentru masă Exemplul convingător al

■ TERENURILE ZVÎNTATE TREBUIE IDENTIFY

înscriem în
„CONTUL ECONOMIILOR"

RUBRICA PE CARE O
INAUGURĂM ASTĂZI, ÎȘI PROPUNE:

să redea aspecte și rezultate ale preocupărilor oa
menilor muncii din iabrici și uzine, de pe șan
tiere, din institute de cercetare pentru realizarea 
de economii — de bani sau materiale, de muncă 
sau de timp — în cadrul întrecerii socialiste con
sacrată îndeplinirii cincinalului înainte de termen. 
„Dăm cuvîntul" veștilor sosite, în aceste zile, la 
redacție :

O După „tratamentul contra obezității": 
greutatea motorului — de la 39 la 11 kgRecomandările făcute de secretarul general al partidului pentru îmbunătățirea calității produselor, continua lor modernizare, pentru micșorarea volumului motoarelor, concomitent cu creșterea puterii lor prind viață în secțiile uzinei „Eleetroprecizia" din Săcele. Dovedin- du-se receptivi în fața noilor cerințe pe care le ridică producția modernă, specialiștii întreprinderii au întocmit o serie de studii tehnico-econo- mice, pe baza cărora s-au putut aduce per-

Q 15 zileCombinatul deLa îngrășăminte din Piatra Neamț s-a elaborat cea de-a 2 000-a tonă de îngrășăminte peste plan. Cum obținut acest tat ? Prin hotărîtă a
s-a rezul- aplicarea inițiativei,

® Un primeforturi oamenii Uzina deDeipunînd susținute, muncii de la reparații auto din Suceava au economisit pînă acum peste 200 tone metal. Succesul se datorează măsuri-
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Citiți in pag. a lll-a relatările corespondenților

„Scinteii" despre mersul insămințărilor

g|

Ki ■ 
MVfecționări procesului de producție. Un rol mobilizator în direcția reducerii gabaritelor, economisirii materialelor, modernizării motoarelor e- lectriee asincrone prin reproiectare l-a jucat inițiativa „Micronul- gramul-secunda". După afirmația inginerului G.heorglie Bucer- zan, director general al uzinei, greutatea motorului asincron a scăzut de la 39 kg la numai 11 kg, iar generatorul de curent continuu cintărește acum numai 5 kg, față de 15 kg cît cîntărea cu

trei ani în urmă. De asemenea, greutatea demarorului pentru, tractor s-a redus cu două kg. Paralel cu micșorarea volumului, a crescut puterea motoarelor eleotrice a- sincrone — folosite la antrenarea mașinilor- unelte și s-a îmbunătățit calitatea acestora. Perfecționarea proceselor tehnologice a determinat, după cum era și firesc, creșterea capacităților de producție. Astăzi, la mai puțin de 3,5 minute, un motor electric a- sincron iese din montaj, pentru a fi livrat beneficiarilor.
câștig de timppotrivit căreia planul fiecărei luni trebuie realizat în 25 de zile. Ing. Mihai Vicol, rectorul general combinatului, ne formează că, de lansarea acestei țiative și pînă în

dial inia ini- pre-

zent, s-a înregistrat ■ un avans de 15 zile în îndeplinirea planului. Deci, 15 zile ciștig și 2 000 tone îngrășăminte cu azot suplimentar. cu care pot fi fertilizate peste 11 000 ha teren.
bilanț: 200 tone metallor care se aplică aici, în special după Conferința Națională a partidului, / privind mai buna sortare a pieselor la dezmembrarea autovehiculelor. recondiționarea u- nui volum mai mare

de piese. reducerea consumurilor la prelucrare, revizuirea și îmbunătățirea planurilor de croire, extinderea forjării și ambutisării în matrițe ș.a.

Un bun exemplu de hărnicie și grijă pentru viitoarea recoltă de grîu : la ferma nr. 7, a I.A.S. Cobadin- 
Constanța, se lucrează și în timpul nopții pentru depășirea planului de însămînțări

___________ ________ J

ÎN ZIARUL DE AZI:

• INFORMAȚII DEN AC
TIVITATEA ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID 
(Cititorii ne scriu 
despre adunările de 
dări de seamă și 
alegeri).

• FAPTUL DIVERS

• ANUNȚUL DE LA 
„TEHNIC CLUB" : 
„TOATE LOCURILE 0- 
CUPATE"

® MAEȘTRII PICTURII 
OLANDEZE A „VEA
CULUI DE AUR"

SUBSTANȚA UNU LIȚERAȚUM 
BOGATE, RELEVANTE:

Ideile care exprimă 
noastrărealitatea

Tulcea — panoramă urbanistică și fluvială

Nu cred că s-ar putea cineva opune in mod serios unei literaturi de idei. Cărțile au idei, așa cum tablourile au culori și forme. Literatura se face cu cuvinte, iar cuvintele au o semnificație fiecare, se adună in fraze pentru a-și întregi semnificația, iar paginile au suită și se integrează pentru a cuprinde semnificații cit mai vaste și mai polivalente. Marii scriitori ai tuturor timpurilor au fost mari, intre altele, pentru că opera lor a avut o semnificație foarte generală, iar ideile lor, idei mari și generoase, au avut o deosebită înălțime si pregnanță. Mariii scriitori n-au fost numai niște perfecți artizani, dar și creatorii unor viziuni integratoare despre lume, cu largă semnificație filozofică, descoperitori ai unor noi laturi despre om și lumea umană.Aceste lucruri sînt bine știute și cred, în această formă, atît de evidente incit sînt acceptate de toți. De unde derivă necesitatea de a vorbi despre literatura de idei și despre ideile din literatură ? Care este sensul necesar polemic al unui asemenea articol și ce-1 justifică, pentru că nimeni nu scrie și n-are rost să scrie despre lucruri știute și acceptate de toată lumea ? Față de cine ne delimităm ?Cred că adevărata problemă se pune privind modul în care ideile, concepțiile filozofice, sociale, politice și morale se exprimă 1N și PRIN literatură și mai ales dacă menirea literaturii este să cuprindă și să transmită asemenea idei.Este, de asemenea, evident că doar Ideile, oricit ar fi de generoase, dacă nu sînt cuprinse în substanța operei literare nu fac o literatură. Idei sint și in filozofie, și în științele sociale, în toate științele, și totuși textele care le conțin și prin care se exprimă nu sint literatură propriu- zisă, literatură de ficțiune. Deci, ideile în artă sînt idei de un anu-
înțelepciunea populară despre spiritul de economie

„Isteț ca un proverb"Spiritul de economie, fapta de bun gospodar s-au înscris întotdeau- . na printre virtuțile de esență ale poporului nostru. Intru elogiul acestor virtuți, întru lauda celor ce s-au dovedit purtători și păstrători ai lor s-au pronunțat, memorabil, marii noștri gînditori și oameni de cultură. Un Neculce ori un Cantemir vor privi cu o superioară sfidare pe cei „largi la pungă" cu banul și avutul țării. Aveau să fie asimilate ca o înțelepciune populară versurile lui Coșbuc : „Picurii cu strop de strop / Fac al mărilor potop / Zilnic cite-un spic adună / Și-n curind tu ai un snop". Dar cu deosebire în tezaurul folcloric, un loc dintre cele de cinste îl dețin proverbele și zicăto- rile îndemnind la cumpătare, con- damnind — cu ironie subțire sau cu virulență — pe risipitori, pe cei „cu mina spartă". înțelepciunea populară a cristalizat expresii de o forță inegalabilă de comunicare, de o rigoare etică exemplară. Răsfoim cărți cu proverbe, culegeri în care sînt strîn- se nestematele gîndirii populare și avem acut sentimentul că, prin folclor, poporul și-a alcătuit un im- 
k______ ___________

presionant cod al virtuților. Descoperim profunzimea gîndirii, perenitatea ei. Și nu o dată ne simțim tentați să aplicăm aceste nestemate ale ințelepciunii, ale spiritului de observație și previziune, unei situații sau unui om anume. Proverbele își păstrează actualitatea. Folosirea lor se dovedește, cum s-ar spune, oportună. Citesc : „Găina cînd se vede în tărițe, dă cu piciorul" și nu pot să nu mă gîndesc la risipa de materiale care se mai face pe unele șantiere. Sau „Cheltuieli mărunte fac datorii de frunte" șl nu pot să nu mă gîndesc la „generozitatea" cu care unii tutelari de investiții, fără simțul perspectivei, aprobă tot felul de cheltuieli mărunte, inutile. Sau, citesc : „Cine își mănincă sămința de in își mănincă și cămașa" și nu pot să nu mă gîndesc la așa-zișii gospodari care aruncă în brazdă să- mînță de care s-o găsi. Or, „Croitorul bun nu lapădă nici un petic" și nu pot să nu duc gîndul la insuficientul efort de valorificare a materiei prime în industria ușoară. Etc., etc.

Sint toate acestea dovezi elocvente că și în vremuri cînd ni se potrivea caracterizarea de „popor sărac in țară bogată", oamenii simpli nu îngăduiau risipa, lipsa de cumpătare. Cu atît mai mult azi, cînd țara se află înrolată intr-un efort general către prosperitate, cind îndemnul la spirit de economie devine pentru fiecare o problemă de conștiință, proverbele își verifică actualitatea, devin un suport al muncii educative, chemată să dubleze eforturile de natură organizatorică,Cînd Eminescu îl caracteriza pe Anton Pann, „isteț ca un proverb", aducea un dublu omagiu scriitorului și poporului — autor de proverbe. REACTUALIZÎND ÎN ACEASTA RUBRICA — IN ZILELE URMĂTOARE — CÎTEVA DINTRE NENUMĂRATELE PROVERBE CE ATESTA PROFUNZIMEA ȘI EFICIENȚA ÎNȚELEPCIUNII POPULARE, LE ÎNȚELEGEM CA TOT ATITEA PRILEJURI DE REFLECȚIE, DE MEDITAȚIE ȘI CONCLUZII PRACTICE.
Nicolae 3HAGOȘ

J

S El £3 OSînt oameni care „uită" sau mai bine-zis, nesocotesc cu o ușurință incredibilă eforturile ce se depun pentru realizarea bunurilor materiale și spirituale. Oameni, relativ onești, învestiți cu drepturi și îndatoriri legate de apărarea averii obștești, cu misiunea de a nu permite sub nici un motiv lezarea patrimoniului comun. Din păcate, unii dintre ei dovedesc atîta dezinteres incit, pur și simplu, ii ajută pe infractori să-și realizeze actele lor antisociale. Fără acest tip de concurs pasiv, multe din faptele infracționale ar fi imposibil de să- vîrșit....Ceea ce constituie, î.n prezent, un dosar penal aflat spre definitivarea cercetărilor la Procuratura județeană Ialomița, nu era, înainte de luna iulie anul trecut, decît o intenție, cel mult un plan al infractorului recidivist Aurel Bufă. Si ar fi rămas totul în stadiu de „intenție" ori „plan", dacă respectivul individ, dornic de cîștiguri ilicite, n-ar fi găsit terenul propice pentru a da frîu liber apucăturilor sale.In luna iulie 1971, A. Buță 6-a prezentat, cu o cerere

o b a b ola C.L.F.-Călărași. Solicita să i se aprobe... soției sale (!) funcția de gestionar al magazinului de „Legume și
S 0 0 E gprin intermediar ? Iată cîteva întrebări simple pe care și le pune din capul locului orice om ; numai

NIMENI NU ESTE MAI ORB

DECÎT CEL CE NU VREA SĂ VADĂ...

Cîtcostă 
„naivitatea** 

credulilor
fructe" din comuna Ciocănești. Pentru ce soției și nu lui ? Iar dacă era așa, pentru ce se prezenta cu cererea el și nu nevasta ? De cînd se fac oare angajările

primitorii cererii lui A. B. nu și le-au pus. Dumnealor — adică directorul C.L.F.- Călărași, ing. Gh. Beta — au în schimb niște răspunsuri gata pregătite, răspunsuri

0 E B E £care le par imunizante, de- gajante de răspundere :— Este adevărat că noi dăm avizul pentru încadrarea gestionarilor din subordine, dar verificările pe linie de personal le face întreprinderea județeană. Tovarășii de la județ au verificat și au considerat că solicitanta corespunde prevederilor legale.— Solicitanta sau solicitantul ?— De unde să știm noi că soțul avea intenția să se o- cupe el în fapt de gestiune?Sigur, dacă vrei cu orice preț să-ți acoperi ochii cu palmele te întrebi după a- ceea : „de unde să știu ?“. Dar se poate oare admite scuza de a nu fi intuit o situație foarte străvezie, dacă nu te-ai ostenit să faci un minimum de verificări ?Fie și din simplă curiozitate, directorul centrului, mai apropiat... geografic de gestiunea solicitată, putea să se întrebe : cine este și ce hram poartă Aurel Buță? Atît numai trebuia să se întrebe inginerul Beta. Insă dumnealui... n-a fost curios. Altfel ar fi aflat că Aurel Buță avea la acti-
Mihal GROZAVU

(Continuare în pag. a Il-a)

mit fel, care se nasc în procesul creației, o călăuzesc, îi sînt absolut organice. Iar sensul lor, pe lingă a- cel de cunoaștere, este de a transforma principiul enunțat în idee forță, idee trăită, un mijloc de comunicare nu numai intelectuală, dar și afectivă. Arta este o comunicare complexă, un mijloc de a face ca oamenii să-și extindă aria experienței, să trăiască și ce n-au trăit, să cunoască prin identificare sau în orice caz să ia poziție față de in- timplări sau sentimente pe care nu le-au întilnit in mod necesar.In mod simbolic arta face pe oameni Să trăiască și deci să înțeleagă întreaga arie a omenescului, un orizont uman cit mai cuprinzător și în felul acesta participă direct și e- sențiail la constituirea unei comunități istorice, guvernată de aceleași valori.Din nevoia de a sublinia particularitatea de exprimare a ideilor in artă, și în special în literatură, precum și din faptul că ideile au valoare numai cînd sînt integrate în opera artistică în totalitatea ei. din necesitatea justificată de a combate, ilustrativismul, tezismul exterior și artificios și declarativismul, au apărut concepții estetice, uneori servind, desigur, indirect, interese precise, contra cărora este firesc și trebuie să ne opunem.La întrebarea dacă arta, ca mijloc de cunoaștere, dezvăluie și clarifică adevăruri sau le conține iri-i văluindu-le, „crescind misterul", im- presionîndu-ne toomai prin această mărire a tainei, de pe poziții marxist-leniniste nu putem răspunde decît optînd pentru o concepție prin care cunoașterea înseamnă clarificare și dezvăluire. Cunoașterea mitică este o formă de început din lungul proces istoric progresiv al înțelegerii omului, reflectînd copleșirea ' sa de către univers și de către realitatea umană ale cărei legi nu le putea desluși. Nu putem milita în nici un caz pentru o întoarcere și o reintegrare a mitului și spiritului mitic în arsenalul nostru de cunoaștere. Nu putem accepta o concepție după care arta și ideile sale pot exprima numai neputințele noastre in fața unui mister existențial potențat. A te opune unei arte cu idei organic integrate operei — în clarificare, în proces de deschidere — idei nu numai vag implicite, ci manifeste și clare, înseamnă de fapt a promova o concepție a-
Alexandru 1VAS1UC

(Continuare în pag. a iV-a)

viata

Internați^nalSf

O Conferința cvadripar- 
tită în problema Viet
namului

O Phenian : Sesiunea 
Comitetului de coor
donare pentru regle
mentarea problemelor 
dintre Nordul și Sudul 
Coreei
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iată unadeosebit
Comoara
din haina
de piele

organizarea politico-edu- a atrage tot înfăptuirea

această devi- considerabil fiecărui sala- bunurile mail sînt Incre-
re- or-

ideea care a dezbaterile din

din' pro- de im- s-au din

cest context a fost cată din nou enta preocupare viciilor
a- de

viteza

suspens
VASLUI : noi blocuri de locuințe, cu magazine la parter, înfrumusețează centrul orașului

AUDIENTELE
Drumul cel mai scurt către

Cerbul

ne

de te-

(Urmare din pag. I) depar deo-

practic de bază

in- re- sub

contractul rest... po-

era...

Ciobanu, solicită de O-

Poznă și

FAPTUL

DIVERS
Din nou

O ceață densă acoperea drurrtUl național 21, dintre Țăndărei și Brăila. Autoturismul 1—BR—1889, condus de medicul veterinar Ion Preda, înainta cu o viteză de 80 km pe oră către Brăila. în mașină se aflau soția sa, ing. agronom Violeta Preda, și alte două persoane care circulau cu autostopul spre Borzești. La kilometrul 30, la intrarea in satul Lanurile, conducătorul auto a pierdut controlul x volanului și a intrat cu mașina in fața autocamionului frigorific 31—BR—1447. Cu toate încercările de evitare, coliziunea s-a produs, soldîndu-se cu moartea conducătorului auto de pe autoturism, a celor doi pasageri și accidentarea gravă a inginerei yioleta Preda. Din concluziile organelor de cercetare a reieșit că I. Preda nu numai că circula cu viteză — și încă pe timp ceață 1 — dar a și adormit volan.

tntr-un tren ce venea 
străinătate, lucrătorul vamal Au
relian Iliescu, de la punctul de 
frontieră Moravița, efectua obiș
nuitul control vamal. Deodată, 
intr-un compartiment i-a atras 
atenția o haină de piele agățată 
stingher în cui. Nici unul din pa
sagerii din preafmi nu știa a cui 
este. încercind să găsească 
vreun indiciu cu privire la iden
titatea stăpinului ei, in buzuna
rul interior al hainei a desco
perit... 25 de inele fi verighete de 
aur și 43 obiecte de podoabă 
din același metal ! Valoarea ? 
Aproximativ 80 000 de lei. Păgu
bașul poate fi liniștit : „comoa
ra" pe care n-a îndrăznit să fi-o 
revendice se află in deplină si
guranță.

într-una din zile, mai mulți copii se jucau in fața blocului 3 de pe strada Victoriei din Slatina. La un moment dat, micuțul Liviu Trifulescu, în virată de 5 ani, In lipsa părinților săi de acasă — după cum ne scrie Marin Giurea din Slatina, locatar in același bloc — s-a urcat pe pervazul unei ferestre de la etajul IV pentru a arunca o cană cu apă spre copiii aflați lingă zid. în clipa cind să arunce apa însă și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol. Dus de un vecin la spital, in urma intervenției medicului de gardă, copilul a fost salvat, alegîndu-se doar cu o fractură la picior. La aceasta a contribuit însă In mare măsură solul moale și... un mic brăduț aflat la baza blocului.

Acum, în plină desfășurare nunții cerbilor, în pădurile din zona Văratecului (Neamț) și-a făcut apariția un oaspete deosebit. Este vorba de un elan, care, după cum se știe, își are locul de baștină In zona nordică a continentului nostru. Din păcate însă, el nu s-a bucurat prea mult de aerul Carpaților, pentru că pădurarul loan Apăvăloaie l-a confundat cu un cerb și l-a împușcat Confuzie cu atit mai regretabilă cu cit nu este singura în zona respectivă, în ultimii doi ani, alți trei elani, în loc să fie ocrotiți, au fost întîmpinați cu... plumbul puștilor de vînătoare.
Cine-și bate 
cuie-n talpă?De citea timp, magazinele de încălțăminte din orașul Iași au 
pus in vinzare cizme pentru fe
mei produse de intreprinderea „8 Mai" din Mediaș. Dar, deși 
poartă numele „Practic", o bună 
parte din aceste cizme nu sînt 
deloc practice. Pentru simplul 
motiv că tălpile lor sînt pline cu 
cuie. Și acestea nu pot fi scoase nici la cizmar, firi a deteriora 
încălțămintea. Cine-și bate cuie 
in talpă ? Răspunsul nu pare a 
fi greu de găsit. Cizmele respec
tive sint din seria 142 000 și 
poartă ștampila C.T.C. nr. 18. 
Oferiți-le deci celor ce le-au 
produs și dat pe piață. Sd ve
dem, ei le poartă ?

Rubricd redactată de s
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii

Perfecționarea sti
lului și metodelor de 
muncă în conduce
rea întrecerii socia
liste pentru devansarea Îndeplinirii cincinalului a constituit subiectul principal al luărilor de cuvint In adunarea de alegeri de la secția finisaj a fabricii de postav „Proletarul" din Bacău. Tovarășii Magdalena Stoian, Dumitru Crețu au arătat, bunăoară, că ac- ționind în colectiv, biroul organizației de partid a mobilizat toți salariatii. în frunte cu comuniștii, pentru ca fiecare muncitor să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce-i reveneau in producție. A contribuit la aceasta. îh primul rind, munca politlco-educativă.numeroase e pildă, diferite forme, atrage- analize, studii, dezbateri colective, s-a reușit o largă participare la soluționarea și luarea deciziilor vizînd toate aspectele producției, muncii politice, activității obștești, Tocmai datorită a- cestui fapt, sublinia tovarășa Diana Dăscălescu. rezultatele muncii colective s-au concretizat în realizarea. încă de acum, a angajamentului anual al secției de a livra, peste plan. 20 000 metri pătrați țesături. Eficiența muncii politice, măsurile tehnico-organizatori- ce au contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea calității produselor, fapt ilustrat prin aceea că de la Începutul anului și pină acum nu s-a înregistrat nici un refuz de calitate. Relevînd aceste succese, unii comuniști, între care și Niculina Chicuș, au a- rătat. totodată, că biroul organizației de partid nu s-a preocupat In suficientă măsură de pregătirea profesională și specializarea muncitorilor, de întărirea disciplinei în muncă, unele acțiuni cu caracter educativ au fost începute intîrziere, ceea ce a

diminuat eficiența lor. Cuprinse în planul de măsuri adoptat, propunerile comuniștilor vor contribui, desigur, la înlăturarea a- cestor lipsuri.
Vasile BALAN 
secretarul 
organizației de bază 
din secția finisaj — 
fabrica de postav 
„Proletarul"-Bacău

ti exigentă ana
liză a rezultatelor 
dobîndite, măsuri e- 
ficiente pentru pre
gătirea producției ci
nului viitor —aceas- ta a fost străbătutadunarea generală a organizației de bază nr. 5 sculărie de la I.O.R. București. în rezultatele obținute în ultimii doi ani — îndeplinirea planului pe 1971 în 11 luni, depășirea producției globale. a productivității muncii, realizarea in primele nouă luni din 1972 a unor importante economii — se regăsește preocuparea constantă a biroului organizației de bază de a concentra eforturile membrilor de partid, ale întregului colectiv pentru Îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Socotind că una din condițiile de bază pentru Îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate o constituie buna pregătire a producției anului 1973, par- ticipanții la dezbateri s-au referit la citeva direcții e- sențiale spre care trebuie să-și îndrepte atenția noul birou, întreaga organizație de partid : asimilarea in bune condiții și pregătirea la nivel tehnic superior a produselor în curs de execuție. cit și a celor ce urmează a fi realizate, creșterea producției de SDV- uri și a calității lor. în a-

criti- insufici- a ser- tehnice față de calitatea unor proiecte și tehnologii, considerindu-se că aceasta trebuie să facă obiectul unei temeinice nalize- în organizația partid a întreprinderii.
Ion NEAGO1E
membru al organizației 
de bază nr. 5 sculărie- 
I.O.R.

tei inițiative la toate locurile de muncă, prezenta și punctualitatea la program, exploatarea și întreținerea instalațiilor, realizarea exemplară a calității produselor, folosirea integrală a timpului de lucru au trecut efectiv în sarcina directă a fiecărui muncitor. Nu este mai puțin adevărat, au arătat tovarășii Sandu lonescu și Vasile Bostan, că organizațiile U.T.C. și de sindicat n-au fost suficient an-

gramul de edificare socialistă a țării, stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, el au e- vidențiat rezultatele pozitive obținute — depășirea planului la investiții și extracție, ca și a indicilor de productivitate — și, totodată, au supus criticii manifestările de indisciplină ale unor muncitori : ne- respectarea monografiilor de armare, a consumurilor de materiale, a normelor

adunarea de dare de sea- și alegeri, comu-mă _ .niștii din organizația de bazăvagoane C.F.R. Palas-Con- stanța. S-a insistat, cu deosebire, asupra Îndatoririi comuniștilor de a încetățeni în conștiința muncitorilor o ordine și o disciplină riguros respectate. Există comuniști ca Pavel Burla- cu, Constantin Mușat, care, deși conștiincioși, tuși cu vederea abateri de la

de la revizia de

trec to- anumite îndatori-
- INFORMAȚII -
din activitatea organizațiilor de partid
Cititorii ne scriu despre adunările de dări de seamă și alegeri

Cum acționează 
organizația de bază 
ca fiecare membru 
de partid să devină 
un militant al iniția
tivei valoroase — iată tema asupra căreia s-au oprit, in adunarea de dare de seamă și alegeri, comuniștii din sectorul A.O.C., secția polietilenă, de la Grupul industrial petrochimic Pitești, între alții, tovarășii llie Țiplea, Nicoîae Tută au apreciat ca pozitivă inițiativa „Noi producem, noi controlăm, noi răpundem", subliniind că datorită acțiunilor organizate, de comuniști sub ză a crescut răspunderea riat față de terlale care dințate in producție, pentru produsele pe care le realizează. Dumitru Mihai și Marin Radu au arătat că prin generalizarea aceș

trenate pentru a mobiliza efectiv toți salariațil secției la susținerea și materializarea inițiativei. De a- ceea, in proiectul de măsuri s-a înscris, ca o primă urgență, unor acțiuni cative menite colectivul lasarcinilor ce ne revin.
Costică MUSTEȚEA 
secretarul organizației de 
bază din sectorul A.O.C., 
secția polietilenă 
de la G.I.P. Pitești

întărirea discipli 
nei - blemele portante la care ferit comuniștii ganizația ăe bază de pe revirul 1, secția I Fîriul Ursului de la Exploatarea de lucrări miniere și geologice Bistrița, cu prilejul adunării de dare de seamă și alegeri. Ex- primîndu-și hotărîrea de înfăptui neabătut pro

de ca .vate. Acordînd un ldc portant căilor sl metodelor de acțiune, dezbaterile au insistat asupra întăririi răspunderii oamenilor, a spiritului de exigență, a combativității, desfășurării unei activități ideologico- educative susținute, ridicarea la un nivel superior a învățămintului de partid și legarea strinsă a acestuia de problemele concrete ale producției, intensificarea muncii politice de masă.
Vasile TURTA 
muncitor la E.L.M.G. 
Bistrița, 
județul Suceava

întreținere a și absențele mașinilor, nemoti- im-

Asigurarea unei 
depline siguranțe a 
circulației 8 principalul obiectiv asupra căruia au stăruit, în

rile de serviciu ale altor salariațl. Criticind aceste aspecte, vorbitorii au arătat, totodată, că unii membri de partid ca Hrlstu O- laru, Vintilă Zamfir ș.a. neglijează ei înșiși anumite sarcini profesionale, ceea ce impietează asupra întregii activități. Participanțil la dezbateri au criticat, de asemenea. faptul că în punctul Mangalia trenurile întîrzie deseori, revizia unor vagoane se face superficial, ceea ce se explică și prin slaba activitate a comuniștilor trimiși să lucreze aici. Pentru a evita In viitor asemenea neajunsuri, în hotărîrea adoptată s-au prevăzut numeroase acțiuni vizînd întărirea ordinii și a disciplinei feroviare. îmbunătățirea conținutului muncii politico- educative, sporirea spiritului de răspundere, creșterea combativității fiecărui comunist, în așa fel ca, la locul lor de muncă, salaria- ții de la calea ferată să asigure — în depline con-

Tragere

excepțională

Pronoexpres"

Administrația de stat .Loto- 
pronosport organizează, DU
MINICA, 5 NOIEMBRIE, o 
nouă tragere excepțională 
„Pronoexpres", la care se a- 
tribuie, în număr nelimitat, 
autoturisme „Dacia 1 300“ și 
„Skoda S-100", excursii , în . 
R. D. Germană și Italia, pre
cum și numeroase premii în 
bani. Se poate participa cu 
bilete de 3, 6 și 15 lei varianta, 
precum $1 pe variante combi
nate.

LA COMUNE
primar trece pe la... județ?

slguranță — ex- mijtoacelor de
LAZAR

dițil de ploatarea transport.
Ion
secretarul
organizației de bază 
Revizia de vagoane 
C.F.R. Palas- 
Constanta

Perîecționarea mă
iestriei pedagogice 
a intelectualului de 
la catedră,felul în care acesta reușește să se integreze efortului general al școlii românești promova metodele sate de predare au rizat. atenția adunării rale a comuniștilor__Școala specială nr. 30 din Ișalnița. județul Dolj. E- vidențiind strădania cadrelor didactice de a asigura in condiții cit mai bune transmiterea cunoștințelor și formarea cetățenească a elevilor, urmărirea educației lor în familie etc., darea de seamă, dezbaterile au relevat că s-ar ti înregistrat rezultate superioare dacă biroul organizației de bază ar fi antrenat mai multi comuniști și la organizarea, în cadrul comisiilor metodice, a unor schimburi de experiență intre cadrele didactice, între clase paralele. spre a se transmite astfel mai operativ ceea ce s-a dovedit util, valoros. Cu mai multă fermitate ar fi trebuit să exercite biroul organizației de bază controlul asupra administrației școlii, spre a se înlătura unele neajunsuri existente pe acest plan. Adunarea generală a adoptat un cuprinzător plan de măsuri privind întărirea vieții interne _1_1______nivelului de pregătire poli- tico-ideologică al tuturor cadrelor didactice.

Gheorghe 
ALEXANDRU 
învățător 
la Școala specială nr. 30 
Ișalnița-Dolj

de a 
avan- poia- gene- de la

1 întărirea vieți. ... de partid, ridicarea

întărirea continuă 
a rolului conducă
tor al organizației 
de partid * fost proble- ma care a străbătut ca un fir roșu dezbaterile din a- dunarea generală de dare de seamă și alegeri a comuniștilor din secția I de la intreprinderea „Acumulatorul" din București. Re- ferindu-se la stilul șl metodele de munca ale biroului organizației de bază, comunistul GherMe Săvescu a arătat că este nevoie să se accentueze controlul organizației de partid în u- nele sectoare și ateliere, fapt ce se răsfrlnge asupra îndeplinirii indicatorilor de plan pe secție. Adesea munca de partid imbracă un caracter tehnicist, tratează superficial unele o- biective, au continuat ideea de mai sus tovarășii Gheorghe Llțu șt Vasile Mincu. în mare măsură, aceasta se datorează și faptului că biroul organizației de bază a lucrat „in salturi", iar la activitatea acestuia au luat parte doar 2—3 tovarăși, deși el se compune din 7 membri. Pe de altă parte, a arătat tov. Gheorghe Iancu, a- numlte hotărîri, adoptate In adunările generale, chiar și unele propuneri tăcute de comuniști, nu au fost finalizate. Invățînd din a- ceste lipsuri, ținlnd sea- ma de criticile formulate, adunarea generală a adoptat un plan de măsuri concret, menit să contribuie la Întărirea roiului conducător al organizației de partid în toate sectoarele de activitate.

Anghel NOROCEL
secretarul
comitetului de partid 
de la întreprinderea 
„Acumulatorul"- 
București

— Mi «-a dărîmat casa, tovarășe primar, am nevoie 
de teren de construcție.

— Du-te la județ și pe urmă să vii la mine.
(Un dialog real, de la care a pornit investigația noas

tră, despre modul cum se desiășoară audiențele în co
munele județului Botoșani).Avem în față — furnizată de o anchetă pe care am făcut-o la mai multe instituții publice din județul Botoșani — o statistică elocventă : circa 80 la sută din problemele de audiență, pentru care diverși cetățeni s-au deplasat din comune ia județ, puteau fi rezolvate de către instituțiile teritoriale de resort — in primul rind de către consiliile populare. Nu susținem, firește, că nu sint și probleme care, prin natura lor. trebuie să fie soluționate direct de către organele județene. Dar, in multe cazuri, cum împreună vom constata, nu este vorba de așa ceva. Din diferite pricini, actul audienței pentru orice problemă a fost mutat de la comună — locul al soluționării — la județ....în urma unor alunecări ren, provocate de inundații, cetățeanului Constantin D. Listaru. din comuna Unțeni, i s-a dărîmat casa. Ce face omul într-o atare situație ? Se adresează, cum e și normal, consiliului popular și solicită teren pentru a-și construi o nouă locuință. Așa a procedat și Constantin Listaru ; dar, la primăria comunei, într-o zi i s-a promis teren, în alta i s-a spus „să aibă răbdare" — pentru ca, in cele din urmă, să-i fie repartizat un teren necorespunzător. Degeaba a încercat el să-i înduplece pe cei de la primărie, 1 s-a retezat vorba : „Dacă-ți place bine, dacă nu. fă ce vrei...". Omul a fost nevoit să meargă în audiență la județ. Aici, intr-adevăr. secretarul comitetului executiv al consiliului popular județean, Ion Popescu, apreciază că cetățeanul are dreptate și dă dispoziție primarului din Unțeni, Dumitru Burduja, să rezolve neîntîrziat cererea cu care petiționarul s-a prezentat la audiență.Am constatat de fapt că, deseori, oamenii sînt puși pe drumuri din cauză că rezolvarea problemelor cu care ei se adresează diferitelor instituții din comune este privită in mod arbitrar. Să ne mai oprim, din multele exemple posibile, asupra u- nuia....Șase cooperatoare din comuna Brăiești (Elena Dohotaru, Maria O- laru, Frăsina Pincoschi. Adela Alin- că. Ortansa Dohotaru și Maria Bă- luță) s-au prezentat in audientă la consiliul popular pentru a sesiza faptul că șeful de echipă. Gheorghe Be- jan, nu normează In mod corect munca prestată de ele la grădina de legume. Cei de la consiliu nu numai că n-au dovedit receptivitate fată de sesizarea lor. dar le-au primit cu un asemenea ton : „Vă cunoaștem noi cine sînteți. în loc să

vă vedeți de treabă, venițl și reclamați oamenii".Considerindu-se nedreptățite, femeile au mers toate șase la județ — la uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție. Iată că, cercetată la fața locului, reclamația s-a dovedit întemeiată și organele județene au făcut ordine...— Dar de ce a fost nevoie să tervinâ foruri județene pentru zolvarea acestei sesizări, aflată ochii dv. 1— Nu le-am dat dreptate —motivează primarul Ion Scorțaru — fiindcă sint femei rele de gură. Ne-am fi pus cooperativa in cap.Ce-am mai putea adăuga la acest răspuns ? Poate doar atit : că primarul din Brăiești este cam certat cu legea crezind că sesizările cetățenilor se rezolvă după criteriul „dacă omul e sau nu bun de gură" și nu după singurul criteriu valabil : stabilirea adevărului.O altă cauză pentru care oamenii sint puși pe drumuri, și asaltează birourile instituțiilor județene, constă în faptul că, uneori, instituțiile comunale iau decizii care nu se înscriu în sfera legalității. Am intîl- nit mai multe cazuri de această natură. Două dintre ele ni se sebit de concludente.Mecanizatorul Dumitru de la S.M.A. Săveni. conducerii schimbarea locului muncă, pe motiv de boală, mul prezintă, in argumentarea cererii sale, acte medicale. Conducerea S.M.A. rămîne insă impasibilă : „Am mai văzut noi din ăștia care aleargă după locuri ușoare de muncă. Du-te și lucrează mai departe", în această situație, mecanizatorul este nevoit să meargă in audiență la județ. Aici cererea i se rezolvă, fiind îndreptățită și legală, dar pentru asta a trebuit să bată drumuri, să piardă timp. Sora de ocrotire. Lucia Tunsu. de la dispensarul din Cristești, pentru a intra în posesia salariului pe una din luni, reținut de secretarul comitetului executiv al consiliului popular pe motivul că n-a plecat in concediu la data planificată (deși i-a prezentat dovadă că a fost reținută de conducerea dispensarului — n.n.) a fost nevoită să meargă în audiență de mai multe ori la consiliul județean al sindicatelor. De ce tot acest du-te-vino ?Nu e vorba nici pe departe numai de timpul pierdut de cetățean. Orice oră pe care omul de la sate o rupe din bugetul său de timp o sacrifică, de fapt, din programul destinat muncilor agricole și ea se măsoară, adeseori, in adevărate valori materiale.

A rezolva problemele fiecărui cetățean acolo, in comună, în timpul cel mai scurt, nu este numai o cerință strict legală, ci — după cum vedem — și una de ordin economic. Unele organe de partid și de stat de la comune țin prea puțin seama, din păcate, de această relație între solicitările cetățeanului și timpul sau modul in care ele sint rezolvate.Am adus această constatare și Ia cunoștința tovarășului ing. Octavian Cratchi, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean.— Cauza principală a acestei situații constă în faptul — ne spune domnia sa — că unele organe locale nu explică limpede oamenilor legalitatea problemelor cu care se prezintă în audiență. E adevărat, unii nu aprofundează anumite prevederi legale și. de teama de a nu greși, trimit oatpenii la județ. O altă cauză se datorește și faptului că în multe comune nu se țin audiente pe sate și atunci oamenii sînt nevoiți să meargă tocmai la Botoșani. Cred că va trebui să analizăm neapărat in- tr-o sesiune a consiliului popular ju-

dețean modul In care se desfășoară audiențele și să stabilim măsuri pentru creșterea competenței și răspunderii organelor noastre din subordine în rezolvarea problemelor cu care li se adresează cetățenii.Apreciem — s-o spunem deschis — intențiile de viitor ale tovarășului prim-vipepreședinte. Dar nu putem să nu ne exprimăm nedumerirea In legătură cu faptul că, deși cauzele care transformă audiențele — această. viabilă formă de contact a oamenilor cu consiliile populare — intr-un act formal sînt cunoscute de mai multă vreme, abia acum comitetul executiv al consiliului popular județean se arată hotărît să Intervină pentru eliminarea-lor. E timpul, e absolut necesar s-o facă — pentru ca actul audienței să asigure. Intr-adevăr, o comunicare directă, o rezolvare operativă a problemelor cu care cetățeanul se adresează consiliului popular comunal.
Constantin PR1ESCU 
Nlcolae ZAMFIRESCU
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Prin întrecerea cetățenească,
unîn preajma împlinirii a 15 ani de cînd a fost declarat oraș, Vișeul de Sus se prezintă tot mai frumos și mal bine gospodărit. înnoirile în peisajul urbanistic sint prezente la tot pasul.Consiliul popular o- rășenesc, consiliul orășenesc al F.U.S. — ne spunea tovarășul Gri* gore Hontau, primarul orașului — se sprijină, în toate acțiunile edi- litar-gospodăreștl, pe spiritul de inițiativă si hărnicia cetățenilor, în circumscripțiile e- lectorale au fost organizate întilniri ale deputaților cu cetățenii, schimburi de experiență și discuții de lucru intre deputați pe probleme privind gospodărirea și înfrumusețarea orașului, an-

oraș al florilor"ntrenînd la lucrărilor largi colective de cetățeni, meșteri locali. Angajamentul consiliului orășenesc al F.U.S, de a face din Vișeul de Sus o localitate tot mai bine gospodărită, un „oraș al florilor, ordinii și curățeniei". „un oraș al hărniciei civice" a declanșat o vie emulație între colectivele unităților economice și instituțiilor, în circumscripții electorale, a- sociațli de locatari, comitete de cetățeni șl chiar între gospodăriile personale, pentru obținerea titlului de „cea mai curată stradă", „blocul sau casa cea mai bine întreținută", „cea mai activă circumscripție electorală" șl altele.

realizarea programate Rezultatul acestei întreceri tizează bilanț v dăresc strulte, patriotică a cetățenilor, peste 16 000 mp străzi, 780 mp trotuare, s-au executat reparații pe 80 000 mp străzi, s-au extins cu 3 hectare zonele verzi și covoarele florale, s-au plantat peste 5 000 arbori și arbuști ornamentali etc. portul cetățenilor ridică la peste 8.3 lloane lei, cu 2,2 lioane lei mai mult decit In anul trecut.

se concre- Intr-un bogat edllitar-*gospo- au fPst con- prln munca
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„Scînteii"

Servicii diversificate 
populația vrinceană

pentru

vul său nu mai puțin7 condamnări, ultima de 5 ani pentru delapidare și că numai cu 6 luni înainte fuseseră scoși din serviciu atit el, cit și soția lui de la ferma agricolă din comuna Ciocănești. Pentru ce ? Culmea : pentru „gestiune deghizată".Nici directorul C.L.F. șl nici cei de la serviciul personal al întreprinderii județene n-au dat importanță unor asemenea „amănunte". Pentru ei doar formal conta. In topul t— Cum poate fi explicat faptul că nici măcar după angajare, atunci cînd ați a- vut dovezi incantestabile despre încălcarea prevederilor legale — de pildă, cind l-ați găsit pe Aurel Buță vinzînd in absența soției ori cind el s-a prezentat la casierie pentru a depune bani rezultați din vînzări — nu ați acționat conform obligațiilor legale ?— Noi i-am spus că nu are ce căuta în magazin ori la casierie. Dar am manifestat și... unele slăbiciuni.Interesantă este strașnica interdicție pusă în vedere lui Buță : „să nu intre in magazin !“. Dar magazinul se afla... in imobilul său.

„Să nu vină la casierie !“ — Dar însăși conducerea C.L.F. i-a încredințat și alte activități : să achiziționeze fructe și băutură, să aprovizioneze diferite magazine etc. Palma cu care cei care l-au angajat pe A.B. și-au acoperit ochii se dovedește a fi fost cu degetele... răs-

Cooperația de sum din județul cea manifestă o permanentă pentru satisfacerea cerințelor locuitorilor din orașele și comunele vrîncene. Astfel, față de 1971, clnd rețeaua prestărilor de servicii dispunea de 538 de secții, în 1972 funcționează 590 de asemenea unități, cu un profil foarte divers : secții de îmbuteliat băuturi răcoritoare la Adjud, de cioplit în piatră în comuna Tulnici, o secție de dogărie ușoară la Paltin, o legătorie de cărți la Sihlea, sec-

con-Vran- grijă ții de prelucrare a fructelor la Dumitrești și Movilița, o secție de împletituri din răchită la Surata etc.S-a îmbunătățit baza materială a activității comerciale a cooperativelor. Anul acesta, numărul magazinelor și unităților de alimentație publică a sporit cu 26 de noi unități, prin construirea unor localuri noi în localitățile Dumitrești, Mărăști, Movilița. Ne- reju, Nistorești și altele. S-au făcut eforturi pentru ca turiștii care poposesc pe meleagurile vrîncene să

se bucure de ospitalitate și confort : au fost • inaugurate, anul acesta, cinci unități — hanurile Domnești și Viilor, terasele Bachus, Dumbrăvița și Cim- puri ; a fost începută construcția unei unități asemănătoare în orașul Panciu, iar pînă la sfîrșitul actualului cincinal urmează să fie date în folosință un motel de 200 de locuri (în vecinătatea mausoleului Mărășești) și un modern complex turistic la vestita cascadă Putna.
R. yORNICU

Deși el cunoștea foarte bine trecutul lui A.B., a legalizat actele de garanție fără de care nu s-ar fi putut încheia contractul de primire a gestiunii. Mai mult decit atit, unul dintre cetățenii indicați că ar consimți, chipurile, să o garanteze pe Lucia Buță, nici

pilat procesul-verbal fără să participe efectiv la numărarea păsărilor moarte? Tot din motive filantropice l-a trecut prezent pe merceologul delegat de O.C.L., deși acela nici n-a trecut pe acolo ?Ultima verigă — revizorul de gestiuni, Gheorghe

Cit costă „naivitatea" credulilor
asemenea acceptat dovedea...C.L.F. nu

firate. Ajungem să ni se mărturisească faptul că A.B. se oferea să îndeplinească „benevol" treburi și era pentru că se „descurcăreț".Dar conducereaera singura ce ar fi * avut posibilitatea să bareze lui A.B. calea spre infracțiune. Tot în faza inițială ar fi putut interveni un alt funcționar investit cu drepturi și obligații, inclusiv pe linia gospodăririi și apărării avutului obștesc. Este vorba de secretarul Consiliului popular al comunei Ciocănești, Tudorache Vîlsan.

n-a fost prezent, așa cum . este obligatoriu, la autentificarea actelor.„Am crezut că fac un lucru bun (!) ajutînd un om, fără să-mi dau seama de a- devăratele intenții ale lui Aurel Buță" — încearcă Tudorache Vîlsan o „justificare" puerilă.Dar, ne întrebăm, cînd a acceptat propunerea lui A.B. de a forma o comisie ad-hoc pentru „constatarea" mortalităților la păsările primite în magazin pentru valorificare, tot „pentru a face un lucru bun" a încălcat normele legale ? Tot pentru a face un lucru bun a încheiat, semnat și ștam-

ceas cînd mai

Mihai. Ceea ce nu s-a prevenit, ceea ce a fost încurajat să comită Aurel Buță prin atitudinea conducerii C.L.F. și a secretarului consiliului popular, ar fi putut să descopere, cu un mai devreme, atunci prejudiciul! era multmic, revizorul de gestiuni, dacă el s-ar fi dovedit competent și conștiincios.Este ușor de imaginat cam ce scopuri urmărea gestionarul care controlat dacă l-a întîmpi- nat pe revizor cu băuturi alese și mincare copioasă, după care „benevol", revizor in
trebuia

s-a oferit, tot să-l „ajute" pe muncă. Să nu-
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mere el, să măsoare el, să cintărească el, să dicteze el ceea ce trebuia notat in borderouri, adică stocurile faptice ale gestiunii ținute de soția lui, „angajată de pale".— Mă grăbeam, aveam de „verificat" șl alte gestiuni și, de altfel, aveam foarte mare Încredere (!) în Aurel Buță...Mai poate oare constitui o surpriză faptul că, avind un sprijin atit de substanțial din partea principalilor factori care aveau datoria să vegheze la Integri ta ta avutului obștesc, recidivistul Aurel Buță n-a stat cu tnllnfle în sin ? în numai 11 luni, cit a funcționat formal Lucia Buță ca gestionară, soțul acesteia — gestionarul de fapt — a prejudiciat avutul obștesc cu suma de 130 000 de lei.Iată valoarea exactă, sold negativ, a „naivității" unora ca Gheorghe Mlhai, Gheorghe Beta, Tudorache Vîl- san. Prin prisma acestui prejudiciu trebuie apreciate justificările lor fără... justificare. Iar dacă n-au oprit la timp pericolul față de avutul obștesc, dacă nu le-a păsat, dacă nu f-a „costat", să sperăm că scadența finală va găsi și pentru ei o notă de plată care să le deschidă ochii.



SCINTEIA — vineri 3 noiembrie 1972 PAGINA 3
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Fotocronica „Scînteii" la 
Uzina de aluminiu din Slatina

Din „aurul alb“, 
produse noi,

DE CE UNELE INVESTIȚII COSTĂ
de valoare superioară

E BUNUL GOSPODAR ÎNCĂ ATÎT DE SCUMP ?

Te-ai Întrebat vreodată, respectivă din avuția ta și a nomlsit pentru avuția ta și a societății ?Pentru a discuta împreună atît de diversele ipostaze in care ne aflăm -— fiecare in parte — cind consumăm din avutul nostru și din avutul societății, pentru a desluși împreună căile cele mai eficiente de economisire, pentru a crea șl Întreține o opinie favorabilă spiritului gospodăresc, atît la noi acasă, cit și la locul nostru de muncă — deschidem o rubrică specială pe problema participării cetățeanului la bătălia împotriva risipei.Azi vom vorbi despre acei locatari care nu-și îngrijesc locuințele, statul cheltuind milioane de lei pentru a repara neglijențele lor.

cetăfeanule, dacă și cit ai risipit in ziua societății, sau, altfel spus, ce și cit ai eco- Pentru că nu a foststirpit
SPIRITUL DE GALANTON

Prețul neglijențelor 
chiriașului risipitorBrașov, sfirșit de octombrie. De ce Brașov ? Dar „de ce nu Brașov ?“ Trebuie să precizăm numai că, dorind să stăm oleacă de vorbă cu acel chiriaș de la oraș care își degradează propria-i locuință, ori asistă cu mii- nile la piept cum se degradează sub ochii lui propria-i locuință, am ajuns sub poalele Tîmpei deși puteam ajunge — din păcate, în sensul în care discutăm — și în oricare altă localitate. Prima vizită, primul dialog nu puteau avea loc decit — așa cum era firesc și necesar — la întreprinderea de gospodărire locativă, în biroul directorului, economistul Nicolae Drăgan.— Aveți multe Imobile In grijă ?— 2 087, cu peste 22 000 apartamente, numai în Brașov ; dar noi ne o- cupăm totodată și de alte 12 localități din județ.— întreprinderea pe care o conduceți se ocupă de gospodărirea și întreținerea acestei averi locative pe care statul a pus-o la dispoziția cetățenilor. Cum o îngrijesc aceștia ? ’— In general, bine. Cei mai mulți cetățeni au o locuință curată, o îngrijesc și repară la Wmp micite defecțiuni inerente. Avem rnsăr-și o serie de cetățeni care ne creează probleme pentru că nu-și întrețin bine imobilul, neglijează reparațiile curente sau chiar degradează cu bună știință casa în care locuiesc. Adăugați uneie „vicii ascunse” pe care constructorii le lasă moștenire, și veți înțelege, astfel, de ce întreprinderea noastră este nevoită să cheltuiască anual peste 14 milioane lei din bugetul stalului pentru întreținerea și repararea fondului locativ.— Cunoașteți exemple concrete ?— Notați. Mai mulți locatari au dorit să-și monteze antene proprii pentru televizoare, și atunci au spart pur și simplu terasele-acoperiș ale blocurilor. Așa au procedat Constantin Ne- cula (str. Olteț nr. 21, sc. A, ap. 2), Necula Florescu și Petre Manea (str. Olteț, sc.A și B, ap. 4), Victor Bara- noi, Voicu Marin, loan Lungu (str. 9 Mai, Bl. 6 ap. 36, 27 și, respectiv, ap. 26), Ana Miu, Valentin Petriș (str. Zizin nr. 96, Sc. B, Ap. 3 și, respectiv, Ap. 4), Pătru Staicu (str. Zizin nr. 92, Sc. B. ap. 17), S. Apostol (str. Saturn nr. 30, sc. A, ap. 8), și alții. întreprinderea noastră a reparat operativ stricăciunile, a executat reparații generale la terasele respective dar acești cetățeni, certați totalmente cu normele întreținerii bunurilor obștești, și-au montat din nou antenele, deteriorînd din nou terasele. Iar totul a costat — muncă, bani, materiale. Nu este revoltător un asemenea act ?— Probabil însă că au fost puși la cheltuială.— Desigur, dar risipa de forțe, de materiale și de timp la care întreprinderea este supusă in felul acesta, cine o acoperă 1 în general, trebuie să spun că timpul de lucru al echipelor noastre de intervenție este serios afectat de aceste reveniri la reparații. De exemplu, numai din sumele cheltuite anul acesta pentru reveniri și remedieri s-ar fi putut repara 35 de fațade ale imobilelor din Brașov, ori s-ar fi putut efectua reparații generale la 15-20 imobile, ori s-ar fi revizuit acoperișurile din țiglă la 70-80 imobile. După cum ușor constatați, asemenea „mici neglijențe” sau „mici deficiențe” lasă goluri mari în punga statului.— Există și altfel de exemple criticabile în sensul în care discutăm ?— Din nefericire, da. N-am vorbit încă nimic despre cum arată interiorul și instalațiile unor locuințe. Notați...— Nu, v-aș ruga să mergem, daca se poate, chiar la fața locului......Și-am plecat împreună spre cîțiva chiriași cunoscuți pentru neglijență și proastă gospodărire.O adresă : Bulevardul Gării 22, bloc 7, scara A, apartamentul 15. Locatar : Dumitrei Victor. După ușă, înăuntru, se aud voci. Sunăm o dată — vocile amuțesc. Sunăm a doua oară, a treia, a patra — nimic. „Stăm degeaba, ne spune funcționara I.G.L. care ne însoțește. Nu ne va deschide, cum nu ne mai timp încoace”.De ce nu mai --------....trei Victor ? De teamă și de rușine. Fiindcă iată ce s-a întîmplat : în 8 aprilie i s-a făcut un control, în urma căruia a fost întocmit un proces verbal ce consemna : „Zugrăveli interioare deteriorate, vopsitorii interioare la fel, pardoseală, parchet — murdare, tîmplărie degradată, drucăre, șilduri lipsă, geamuri lipsă, instalație sanitară defectă (lavoar spart, consolă lipsă, duș lipsă tete.) “. în încheiere, organul I.G.L. punea locatarului în vedere ca într-o lună să-și pună apartamentul in perfectă stare. A trecut o lună și — la 10 mai, s-a efectuat alt control, încheiat cu un proces verbal in aceiași termeni ! ! De atunci, Dumitrei Victor (care-și schimbă des serviciile, ultima dată lucrind ca șofer pe troleibuze, cunoscut prin beții șl scandaluri care scoală tot blocul

deschide de citvadeschide ușa Dumi-s-a întîmplat ; în 8

PE BANII STA TULUI!

în picioare) nu mai deschide ușa. Evident, pină cind îl va suna omul legi! !Ne încercăm „norocul” la altă adresă : strada Saturn nr. 44, scara A, ap. 1. Locatar : Militaru Vasile. Ni se deschide, intrăm, și ce vedem : pereți negri, parchet negru, chiuveta spartă și zăcînd țăndări pe jos, instalațiile toate defecte, bucătăria, plină de gunoaie. cu un aspect pestilențialii Întreb, pe locatarul principal, fost salariat la „Steagul roșu”, acum pensionar.— Cîți salariați aveți în casă ?— Trei.— De ce nu le pretindeți să-și achite datoriile față de casă. Așa, ne- reparînd la timp, se degradează locuința pe care ați primit-o nouă, mai plătiți și amenzi.— Chiar că am plătit o dată 300 lei amendă, altădată 500.— Și tot nu vă îngrijiți casa. Cu cei 800 lei mai bine făceați micile reparații și vă mai și rămineau.— Așa e....Am mai vizitat și alte asemenea locuințe în Brașov. Evitînd imobilele •mâî ■Vtechi — utite'-'gradtil de tizii»-" teste -mai mare și’ pot să âpafă fnâl' des defecțiuni — âm ales nutnai locuințele din blocurile noi pe care locatarii le-au primit curate ca lacrima. Degradarea lor apare, de aceea, cu atit mai condamnabilă. Este un fapt : de la an la an fondul de locuințe se îmbogățește in fiecare localitate prin construirea de noi blocuri, cu mii și mii de apartamente, in care oamenii muncii să-și orînduiască existența, întreținerea acestor locuințe — in care sîntem chiriași, dar ele sînt ale noastre, ale societății — este in primul rînd un interes general dar este și un interes social. Degradarea lor, cum s-a văzut și cum bine se știe, costă bani : din avutul propriu, din avutul obștesc. Dar nu numai bani se risipesc datorită „micilor neglijențe”, ci se risipesc forțe de muncă, materiale, timp — necesare pentru alte treburi sociale, chiar pentru construirea unor noi locuințe. Este chiar atît de greu să înțelegem că interesul nostru și al obștei este să ne îngrijim ca pe o floare casa în care locuim ?
G. MITROI

Recent, organele de a- vizare au identificat, în proiectele de execuție pentru un număr de 62 investiții noi, existența u- nor spații de producție șl administrative supradimensionate, a unor cheltuieli exagerate cu lucrările de bază șl cele de organizare a șantierelor, a unor excese arhitecturale și finisaje costisitoare. Imediat, au fost operate corecturi, eliminîn- du-se toate lucrările de construcții care nu corespundeau unor necesități do ordin tehnologic. Devizele generale ale proiectelor, în urma acestei analize au fost reduse cu circa 700 milioane lei, fonduri orientate ulterior către alte obiective • productive.Se pune, deci, o Întrebare de stringentă actualitate : de ce se construiește, încă, atît de scump 7 Mai întîi, cîteva cazuri concrete. Inițial, pentru laminorul de sîr- mă, din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara, a fost conceput un a- numit tip de depozit de materiale. Dacă ar fi fost menținută soluția respectivă," înălțimea df-p'ozitu- lui ar fi fost maî mare qu 4 metri decît era necesar, iar sistemul de a- coperiș mai scump cu a- proape 3 milioane lei. Sistarea la timp a acestor lucrări inutile a influențat pozitiv, atît e- ficiența investițiilor, cit și activitatea constructorului. care a putut economisi, pe parcursul e- xecuției, un insemnat volum de forță de muncă și mijloace tehnice. To<t astfel, partea ții-montaj actuală de șantierelor Constanța și Galați a fost supradimensionată ru zeci de milioane lei. Renun- țindu-se, din indicația organelor de avizare, la aceste lucrări, ce ru izvorau dintr-o , necesitate tehnică reală (suprafețe prea mari intre mașini, evaluarea cu larghețe a
V ______

de construc- pentru etapa dezvoltare a navale din

spațiilor pentru utilaje, perioade prea lungi de stocare a mărfurilor in depozite ș.a.) s-a prevenit — cum era și firesc — irosirea unor importante fonduri de investiții.Este adevărat, o serie de neajunsuri care nu depind de proiectanți, cum ar fi gabaritele prea mari ale podurilor rulante de

de tiocoll lichizi de la Combinatul chimic din Rîmnicu-Vilcea, care, în forma prezentată de autorii lui, era corespunzător sub aspect tehnic. Dar, total inacceptabil din punct de vedere economic. Evident, pe parcursul avizării, a urmat un val de modificări și, In cele din urmă, investiția specifică a fost redtt-

căreia „dacă s-au alocat fonduri, ele trebuie chel* tuite”. Iar fondurile încredințate sînt angajate, fără prea mult discemă- mînt, pînă la ultimul leu, in lucrări cu oportunitate și necesitate discutabile. Să apelăm la un exemplu tipic pentru o largă categorie de titulari și bene- in ci- a- de
• DINTR-O SIMPLA ANALIZĂ 700 MI
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TREBUIE CHELTUITE

producție internă; greutatea exagerată a unor e- lemente prefabricate, penuria în privința materialelor de construcții noi, cu caracteristici superioare, ingrehneazâ ternare’ forturile acestora de a e- labora soluții . constfubtT- ve eficiente, menite - să asigure o dimensionare strictă a costurilor investițiilor. Dar, deficlențc’e cele mai flagrante în acest domeniu sînt rezultatul u- nor concepții și practici eronate, care se mențin in munca celor de Ia planșetă. Unii proiectanți pierd din vedere fanitil că mașinile și utilajele sint cele care produc, și nu clădirile. Latura economică este neglijată în favoarea frumos”, cele mai pecte : spațiilor excese arhitecturale, abuz de finisaj, ignorarea a- vantajelor pe care le prezintă realizarea prin cooperare a lucrărilor de u- tilități ș.a. Iată, de pildă, proiectul instalației

gorie de titulari și b . ficiairi de investiții : trimestrul! trecut, la teva zeci de obiective, fiate în competența aprobare a Ministerului Industriei Chimice, organele Băncii de Investiții au sesizat că volumul lucrărilor de construcții- montaj era supraevaluat cu aproape 10 la sută, față de necesitățile reale.Așa cum s-a putut constata cu acest prilej, exigențele beneficiarilor ”ș! titularului de investiții față de activitatea proiec- tanților au fost scăzute, în concordanță cu exigența față de sine. La numeroase investiții, datele tehnice necesare elaborării unor proiecte complete și economice au fost predate cu mare întirziere.Desigur, privite în ansamblu, documentațiile elaborate pentru noile in- Vostițif, cazurile semnala*"
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unei „sete de care îmbracă costisitoare as- supra evalua rea de producție.,

să cu aproape 15 Ia sută, durata de recuperare a investiției cu un an, iar termenul de execuție eu un an și cinci luni. Asemenea anomalii pot fi în- tilnlte șl in document;;» ” ■ . ,țiile întocmite de insfrițu- ■ teo pondere^ redusă; "tele de.proiectare apăr- -*'-1-k‘-'■ținind industriei construcțiilor de mașini, metalurgiei, energiei electrice, industriei alimentare, industriei miniere ș.a.Dacă unele institute de proiectare • omit sarcinile ce le revin in domeniul economicității, cum acționează atunci titularii și beneficiarii de investiții ? în ultimă instanță, aceștia sînt principalii inițiatori și coordonatori al planului de investiții, cei care trebuie să simtă e- fectiv întreaga răspundere pentru modul în care se gospodăresc fondurile statului. Practica arată că n-a fost curmată, pe de-a întregul, mentalitatea u- nor beneficiari și titulari care confundă planul de investiții cu un oarecare plan de cheltuieli, potrivit

Aceasta ~nu poate’ consti- tul ’n4ă un motiv 'de automulțumire. In realizarea oricărei lucrări de investiții, soluțiile elaborate trebuie să imbine armonios criteriul tehnic cu cel economic. Nu există și nu se pot oferi „rețete universale” în acest sens. Acționînd însă într-o strinsă colaborare, în spiritul indicațiilor trasate de conducerea de partid, proiectant!!, beneficiarii și titularii de investiții au datoria de a întocmi proiecte originale, de o înaltă eficiență tehnică și economică, în care ponderea utilajelor in totalul investițiilor să crească în ritm accentuat, potrivit cerințelor economiei.
Inq. Cristian 
ANTONESCU

Muncitorii, inginerii șt tefiMlâftflii de.la Uzina tfe aluminiu din Slă- tina obțin rioi succese in realizarea planului și a angajamentelor, în creșterea productivității muncii, în direcția diversificării producției, menită să asigure valorificarea superioară a .taurului alb”. Astfel, în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă acum, au fost introduse în fabricație 13 noi tipuri de aliaje ale aluminiului cu siliciu, cupru sau magneziu, sortimente utilizate cu succes în construcția de mașini, precum și de nave. In cadrul uzinei au fost fabricați de curind, după o tehnologie proprie, anozi cu secțiune mărită, folosiți în procesul electrolizei. Prin generalizarea utilizării acestora se pot obține producții suplimentare anuale de circa 3 500 tone aluminiu. De altfel, in 10 luni ale anului in curs, aici s-au introdus in fabricație 690 noi produse Și tipodimensiuni, printre care elemente de tîmplărie metalică, a căror greutate pe metru pătrat este cu 6 kg mai redusă decît a produselor similare din lemn, bare și profile pentru industria constructoare de mașini, electrotehnică și electronică, diferite piese de mobilier, co- fraje din aluminiu ce pot fl refolosite de peste 100 ori fără să se degradeze.Important este că accentuarea diversificării producției are loc în paralel cu creșterea cantității de aluminiu realizată in fiecare zi, in fiecare decadă. Prezentăm, în imaginile noastre, pe cîțiva din „recordmanii” productivității superioare. Foto 1 : Fruntașul în producție Grigore Săndulescu, care realizează planul fiecărei luni cu 5 zile mai devreme. In foto 2 : șeful de echipă Ion Vesela, de la laminarul nr. 3, obține zilnic 20 tone producție pe schimb. Foto 3 : Gheorghe Marica, fruntaș în producție, care realizează cu echipa sa 10 tone de aluminiu pe zi.

LA SEMĂNAT-VITEZA ZILNICĂ A CRESCUT,
t

DAR POATE FI ÎNCĂ ACCELERATĂ
SUCEAVA Cil schimburi

de noapte-gata pină la linele sămăminiiîn județul Suceava, insămință- rile avansează repede. Pe baza recentelor măsuri luate de comitetul județean de partid, viteza de lucru la semănat a crescut simțitpr, în- registrindu-se un ritm mediu zilnic de 1 300—1 400 de ha. Pină joi, 2 noiembrie, s-au insămințat cu griu, secară și orz aproape 31 100 ha, ceea ce reprezintă 86 la sută din totalul suprafeței destinate viitoarei recolte de cereale. La obținerea acestor rezultate contribuie, alături de buna organizare a mun-

cil în cîmp, grăbirea transportului cartofilor și porumbului pentru eliberarea terenului. In cooperativele din consiliul intercooperatist Iacobești s-au confecționat 27 de lăzi, cuplate la tiranții din spate ai tractoarelor. De asemenea, numeroși mecanizatori lucrează in schimburi prelungite și noaptea. Măsurile luate dau garanție că și aici, ca de altfel în majoritatea u- nităților agricole din județ, însă- mințările de toamnă se vor termina pină la finele săptămînii.

deri. Ce măsuri s-au luat pentru a se însămința in șase zile peste . jumătate din suprafața planificată?Ne răspunde același interlocutor : „Majoritatea tractoarelor lucrează acum in schimburi prelungite, iar semănătorile — de dimineață pină seara, rative Pe măsură ce unele coope- agricole termină semănatul,

utilajele sint redistribuite operativ spre cele rămase in urmă”. Măsurile întreprinse de Trustul I.M.A. Gorj, de direcția județeană agricolă in general sint bune. Rămine însă obligația specialiștilor din aceste organe aflați pe teren, a celor din unitățile lucreze agricole să se cu randament maxim.

GORJ II Arsenalul" utilaieîor

Tovarășul inginer Dumitru Râ- ducioiu, directorul trustului pentru mecanizarea agriculturii, ne arăta : „Pentru terminarea grabnică a în- sămințărilor s-a luat măsura de a se concentra toate forțele la a- ccastă lucrare. Pină la 1 noiembrie a.c. avem insămînțate 47 la sută din prevederi. După calculele noastre, in următoarele 6 zile putem termina semănatul pe toată suprafața planificată”.După calculul teoretic — da. Cooperativele agricole din județul Gorj dispun de suficiente forțe mecanice pentru a termina semănatul celor 12 000 hectare cit au mai ră-

mas in mai puțin chiar de 6 zile. Din păcate insă, realitatea nu confirmă intru lotul calculul hirtiei. Și iată de ce. Deși timpul este prielnic și terenul s-a zvintat, in multe unități nu se lucrează cu toate forțele. Cu cele 300 de semănători de care dispun, cooperativele agricole pot realiza în medie minimum 3 000 ha pe zi, deci se putea semăna toată suprafața planificată — circa 22 000 ha cu grîu — in ce! mult 8—9 zile. Numai că intre 17 și 31 octombrie s-a realizat doar 47 Ia sută din suprafața planificată. Deci, in 14 zile, s-a realizat mai puțin de jumătate din preve-

ARGEȘ sint
ocolite terenurile in pantă ?

chiar și agregatul care lucra realiza puțin, deoarece tractoristul oprea des pentru a controla tuburile. Cooperatorul care trebuia să fie pe semănătoare era plecat. Ultima consemnare de aici: de cîteva zile, dună spusele tractoriștilor, inginerul a vizitat cîmpul, ...cu ocazia raidului nostru.La Rătești, din peste 1 000 de hectare, nu au fost însămințate de- cit... 7. Pină la apusul soarelui mai erau 6 ore ! Nimeni nu se gîndea dacă în ziua sau noaptea respectivă se poate lucra. Atunci pentru ce au mai făcut instalație electrică la semănători ? Remarcînd faptul

că se lucrează Intens Ia depistare» și însămînțarea suprafețelor cu griu, că 50 000 hectare gata arate așteaptă numai un „semnal al timpului bun“, nu putem omite... terenurile în pantă. Aici apele s-au scurs, terenul este bun de lucrat, dar în foarte mare parte acoperit de porumb. Se caută terenuri zvîn- tate în locurile plane unde șansele de reușită sînt foarte mici, iar cele în pantă nu sînt luate în seamă. Pe ,cînd vor lua unitățile agricole din zonele deluroase în seamă a- ceastă inițiativă ? Acolo unde s-a lucrat s-a demonstrat că „pămîntul primește”.
Emil Teodorescu, directorulIng. _____ ___________general al Direcției agricole județene Argeș, ne spunea, în dimineața zilei de 1 noiembrie : „Marea majoritate a terenurilor sint încă puternic îmbibate cu apă și, in multe locuri, nu se poate lucra cu mijloacele mecanizate. In Lunca Argeșului am insămințat tot ce s-a putut... Pe solele eliberate de porumb, datorită umidității excesive, se lucrează foarte greu... Tractoriștii iau singuri inițiativa și merg la lucru fără ordine speciale. Dacă se menține timpul frumos, cu soare, in 7 zile terminăm insămin- țările. Vom tace totul pentru gura producția de griu a viilor”.Acestea sînt și scuzele și jamentele direcției agricole depășirea acelui 8 la sută i la semănatul culturii griului, procent care situează județul pe ultimul loc din țară. Ce părere au specialiștii din producție ? Iată consemnările făcute in „circuitul ar- geșan”.La cooperativa agricolă Leordenl »lnt mari suprafețe de teren, gata

a asi- anuluii anga- pentru realizat

arate. Nerăbdători, tractoriștii încercaseră, încă de dimineață, starea pămintulul, făcînd cîteva „ture de probă” cu discul. Au găsit o solă de 10 ha lingă o lizieră. S-a hotărit să se insăminteze griu. 9 tractoare, 3 discuri și 3 semănători au început să lucreze din plin sub supravegherea inginerului mecanic Gheorghe Știrbei. Inginerul șef al cooperativei, Ion Iordănescu, urmărea calitatea semănatului direct de pe semănătoare.Cooperativa agricolă Ștefănești. Ștefan Popa, șeful secției de mecanizare, ne spune că din trei semănători lucrează numai două, pentru că „terenul nu permite”. Ne însoțește la sediul fermei „Valea Mare”, unde ing. Dumitru Ghiță, șeful fermei, rezolva... „probleme de birou”. După ce ne-a asigurat că „a trasat sarcini precise” șefului secției de mecanizare privind mișcarea agregatelor și multe altele, ne-a însoțit pe sola unde se insămința griu. La fața locului, contrar celor spuse anterior, se lucra doar cu o semănătoare, iar alta stătea la secția de mecanizare. Dar

IAȘI

cu alte culturiSăptămîna care a trecut a marcat o intensificare substanțială a însămînțărilor. Mulți tractoriști lucrează în schimburi prelungite sau în schimb de noapte. In felul a- ccsta, pină in prezent, cooperativele agricole au insămințat aproape 75 la sută din prevederi. Semănatul s-a încheiat in majoritatea întreprinderilor agricole de stat, precum și în unele cooperative agricole. Multe din acestea continuă să semene suprafețe însemnate cu grîu peste prevederi. „Este una din măsurile stabilite de comitetul județean de partid — ne spunea tov. Lucian Hatmanu, directorul general al direcției agricole județene — ca unitățile care au condiții și terenuri eliberate să insăminteze peste prevederi anumite suprafețe cu grîu. S-a impus această măsură,

Suprafețele ocupate

deoarece sînt unele cooperative a- gricole care, din cauza excesului de umiditate, nu vor putea semăna cit au prevăzut. în felul acesta, pe ansamblul județului, se vor realiza toate suprafețele planificate cu grîu“. Deja cooperativa agricolă din Bivolari a semănat în plus 250 ha griu, iar cele din Trifești și Țigănești, cite 100 ha.Cu toate acestea, în unele unități agricole viteza de lucru la semănat este /nică, sub posibilitățile existente. Situația se poate îndrepta prin organizarea temeinică a lucrului de noapte la arat și pregătitul terenului, redistribuirea cu mai multă operativitate a utilajelor și mai ales eliberarea cu prioritate a terenurilor care trebuie în- sămînțate.
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Cum se explică un interesant fenomen pozitiv in activâtatea cultural-educativă:

Anunțul de la „Tehnic club“:
„ TOA TE LOCURILE OCUPA TE“

De vreo 6—7 luni, In Pitești, o instituție s-a impus atenției localnicilor ; un așezămînt de cultură la care, aproape seară de seară, o tăbliță agățată pe ușă anunță laconic: „Toate locurile ocupate". In centrul orașului, într-o clădire mai veche, renovată și amenajată de un grup de tineri arhitecți, funcționează „TEHNIC CLUB", poate cel mai modern club de acest gen din țară, sigur cel mai îndrăgit de piteșteni (șilista superlativelor arputea continua), avînd „statutul" unui fel, destație-pilot, cu menirea de a testa aderența tineretului la un gen specific de manifestări.Singular prin modul Ingenios, plin de fantezie și bun gust, în care rezolvă problema funcționalității, lăcașul tehnic piteștean se înscrie într-o suită de inițiative ale Comitetului Central al U.T,C., vizînd revitaliza- rea muncii cultural-educative în rîndul tineretului, așezarea ei pe bazele realiste ale adevăratului interes, înlăturarea șabloanelor și a rutinei. „Clubul tineretului" din Baia Mare, clubul „Siculus" din Odorheiul Secuiesc, „Tehnic-club" din Capitală sînt tot atîtea repere pe un itinerar al fanteziei și inițiativei.In ce constă ineditul clubului piteștean ? A- menajat cu concursul u- nor cunoscuți plasticieni din Capitală, el reușește să condenseze într-un spațiu relativ restrîns o bună parte din multiplele funcții ce îi revin. Intr-o ambianță unică, cei prezenți pot alege între sala de proiecții — o încăpere cu circa 50 “de locuri, cu o acustică impecabilă, afectată prezentării filmelor cu profil tehnic —, sala de expoziții, sala pentru discuții — o cameră cu mese șl scaune ingenios amplasate în jurul a două televizoare suspendate, cameră ce poate fi mărită
______________________________  

sau micșorată cu ajutorul unor uși-armonică din material plastic —, sala de jocuri, bibliotecă tehnică cu publicații de profil din toate țările. Am lăsat Intenționat la urmă cea mai spectaculoasă realizare. In fața vizitatorului, două uși se deschid automat, iar a- cesta pătrunde într-o încăpere ce amintește filmele științifico-fântasti- ce : în dreapta — o uriașă farfurie zburătoare cu circa 10 ferestre late-
însemnări despre cîteva inițiative ale organizațiilor 

U. T. C. care ar merita o largă generalizare

rale ; în stingă — un pupitru de comandă înconjurat de nouă fotolii cu o curioasă construcție ovo- idală.— „Farfuria" este, de fapt, o ingenioasă Incorporare într-un ansamblu comun a mai multor epl- diascoape, unde doritorii Iși pot proiecta independent diapozitivele cu subiecte științifice sau de artă ce le stau la dispoziție — explică metodistul Nicolae Gheorghiu. Fotoliile servesc pentru audiții muzicale sau ale prelegerilor și conferințelor științifice imprimate anterior și dirijate de la masa de control din centru.Admirăm realizarea u- teciștilor piteșteni. o ideală sinteză Intre util șl frumos, dar, în același timp, nu ne putem reține o întrebare :— Numele de „Tehnic club" se poate justifica doar prin existența dotărilor amintite mai sus ?Cel mai competent răspuns ni-1 oferă regulamentul de organizare a instituției, pe care II parcurgem cu curiozitate. Și iată ce aflăm notat la loc de cinste :„Clubul Tehnic urmărește formarea și dezvoltarea la tineret a intere- 

tului, pasiunii și dragostei față de tehnică și știință... dezvoltarea capacității creatoare, a aptitudinilor, formarea unor deprinderi practice".Prin ce răspunde clubul unui asemenea program ? In primul rînd. prin cele șase cercuri tehnice : radioteleviziune, electronică, electroacusti- că, aero-navo-auto-mo- dele, foto și cinematografie, auto-moto. Iată Insă că aici, deși participarea tineretului e numeroasă

(circa 300 de cursanțl), inițiativa s-a mulțumit cu jumătăți de măsură. Cercurile — la polul o- pus amenajărilor din sălile prezentate anterior — au o dotare tehnică minimă, rudimentară. Colaborarea cu principalele întreprinderi tehnice ale orașului care patronează cercurile este, pînă una alta, mai mult de domeniul bunelor intenții. Oare nu se poate face mai mult ?La „Clubul tineretului" din Baia Mare funcționează, printre altele, un „Politehnic club". El are ca membri tineri ingineri și tehnicieni din unitățile economice ale municipiului. care organizează aici dezbateri pe teme de creație tehnică, discută tehnologii noi etc. „Politehnic club" s-a dovedit o gazdă ospitalieră și pentru studenții care fac practica In unitățile băi- mărene, pentru tinerii specialiști venițl abia In această toamnă să lucreze la Baia Mare. Tot aici a luat ființă, nu de mult, „automobil club-junior".Facem un scurt popas la Odorheiul Secuiesc. „Clubul tineretului" ce funcționează pe lingă casa de cultură are și el un club tehnic, purtînd 

semnificativa emblemă „Inovator". Una din acțiunile cu caracter permanent și, mai ales, sistematic găzduite aici o constituie sprijinul concret oferit tinerilor inovatori și raționalizatori. Cum se procedează ? Li se pun la dispoziție materialul documentar necesar pentru temele a- tacate, amănunte cu privire la încheierea dosarului, ca descrierea tehnică a inovației, schițele necesare etc. La club au

oferit consultații tehnice, pe lingă cadrele de conducere din întreprinderile orașului, și diverși invitați din țară : inventatori, constructori renumițl, fizicieni atomiști. >Este adevărat, șl la Pitești „Tehnic club" asigură un program săptă- mînal cu asemenea acțiuni legate de profilul instituției. Dar cunoașterea intimă a modului cum se ajunge la programarea lor ne îndreptățește să a- firmăm că, aici, ele trăiesc mai mult prin efortul unui metodist entuziast decît ca rezultat al conlucrării atent elaborate și organizate cu marile întreprinderi ale municipiului. Același neajuns, care împiedica dotarea cercurilor amintite anterior, iși pune amprenta, de această dată, pe însuși conținutul activității.Aceeași colaborare deficientă îngreunează inițiativele și la Baia Mare. Cu toate reușitele de pînă acum, clubul nu și-a fructificat întregul potențial, în primul rînd pentru că nu și-a statornicit încă relații de fructuoasă colaborare, „legături" strinse, multiple cu organizațiile U.T.C. din întreprinderi. 

Din această cauză Ia u- nele manifestări nu există public, din această cauză tinerii (cum sînt cei de la Uzina centrală de preparare a minereurilor, Uzina mecanică de mașini și utilaj minier, întreprinderea „Băimă- reana" și altele) poposesc la club doar cînd sînt „mobilizați". Tot așa putem explica faptul că acțiunile clubului nu sînt totdeauna afișate la locul de muncă al tinerilor, că nu se face o largă publicitate In rîndul acestora.Mai presus tnsă de ne- Impliniri de genul celor consemnate, sîntem In măsură să constatăm, pe ansamblu, o modificare de substanță a felului in care organizațiile U.T.C. concep activitatea culturală pentru tineret, un e- fort lăudabil către inventivitate.Am citat doar cîteva experiențe pozitive. Alte zeci de asemenea realizări ar putea fi amintite. Din păcate ele rămîn cunoscute doar în perimetrul orașului sau al județului. S-ar putea face mai mult, s-ar putea acționa mai metodic pentru generalizarea lor ? Ne gîndim, de pildă, la soluțiile organizatorice a- doptate la Pitești care, chiar fără a solicita concursul plasticienilor profesioniști, cu investiții minime, ar merita extinse și perfecționate de alte așezăminte culturale din țară. Ne gindim, de asemenea, la reușitele numeroase ale clubului ,,Siculus" referitoare la legarea activității de problemele acute ale orașului. Iată o posibilă și fructuoasă direcție de acțiune pe care In perioada ce urmează vor trebui să o urmeze organizațiile U.T.C. din judgțe și orașe, din întreprinderi și instituții.
Radu 
CONSTANT1NESCU 
DEĂKI Lorând 
Vasile GAFTONE

O antologie a prozei românești de inspirație rurală cum e cazul celei de cu- rind apărute la Editura Minerva se cuvine apreciată mai intîi din perspectiva imaginii globale pe care o realizează. Sub acest aspect, recenta culegere reușește să pună in relief una din tendințele predominante în proza noastră : ancorarea în miezul unor realități umane semnificative. caracteristice diferitelor etape ale evoluției societății românești. Pentru prozatorii noștri, lumea satului a constituit un univers de viață răscolitor prin adincul său fond de umanitate, un puternic rezervor moral și spiritual. Nu întîmplător o serie de mari izbînzi epice ce demonstrează vigoarea și puterea de creație a literaturii noastre iși au drept sursă inspiratoare universul rural.Dincolo de elementul biografic care atestă în cazul multor prozatori sorgintea și însăși formația lor într-un atare mediu, aderenta și receptivitatea profundă a celor mai reprezentativi scriitori români Ia fră- mintârile și aspirațiile țărănimii capătă semnificația aparențelor lor integrale la cauza poporului. în împrejurările sociale care l-au marcat destinul și i-au făurit istoria. Ca expresie a unei viziuni asupra lumii, scrierile lor, pe care în parte le regăsim în filele acestei antologii, realizează în ansamblu un tablou sugestiv asupra vieții, firii, fră- mîntărilor și luptei pentru dreptate socială a țărănimii în decursul unor epoci de zbucium și opreliște — tablou căruia reputați prozatori actuali îi adaugă, prin creațiile lor. alte dimensiuni, străduindu-se să înfățișeze lumea satului cooperatist, marile prefaceri sociale și transformări ivite în conștiința țărănimii In anii socialismului.Imaginea retrospectivă a vieții agitate, punctată de singeroase evenimente, pe care a dus-o în trecut țărănimea — imagine atit de sugestiv schițată de Zaha- ria Stancu în cuvîntul său introductiv — e confirmată In veridicitatea și dramatismul ei de multe din textele cuprinse în această antologie. Volumul reunește astfel numeroase proze In care actul artistic ÎI potențează pe acela de demascare a lungului șir de nedreptăți și silnicii la care a fost constrînsă odinioară țărănimea : de la scenele tragice, cînd asupra ei se abătea urgia năvălitorilor turci („Răzmirița" de Barbu De- lavrancea, „La Vulturi" de Gala Galaction), pînă la a- cele instantanee virulent acuzatoare ale unei multi

seculare asupriri și umiliri („Arendașul român" de I. L. Caragiale, „Socoteala" de Alexandru Vlahută).în fata rapacității și abuzurilor omul nu încetează însă să-și afirme tăria morală. Setea de dreptate ia forma unor atitudini de împotrivire la opresiune, de la cele pașnic demonstrative („loan Roată și Vodă Cuza" de Ion Creangă) sau violente, de extirpare a răului („Județ al sărmanilor" de Mihaii Sadoveanu), oină la incendiul revoltei colective („Noi vrem pă- mînt “ de G. Coșbuc). în

„DRUMURI"
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de inspirație rurală

CRONICA LITERARĂ

tr-o proză densă întitulată „Liliacul", inclusă de asemenea în volum. Zaharia Stancu evocă un alt moment dramatic : consecințele nefaste ale războiului în viata țărănimii, expusă nu numai mutilării fizice, ci și morale.O dată cu perioada postbelică și mai ales cu trecerea la etapa de înfăptuire a cooperativizării agriculturii existența țărănimii cunoaște schimbări radicale. O pleiadă de talentați prozatori avea să releve desfășurarea și implicațiile acestui proces de o mare amploare socială și complexitate umană, devenirile pe care orînduirea socialistă le-a determinat în relațiile dintre oameni și în conștiința lor. Intîlnim astfel intr-o povestire ca „Ferestre întunecate" de Marin Preda un țăran evoluat care, eliberindu-se de acea instinctuală, obsedantă sete de pămînt. tinde către o conștiință superioară a rostului său In cadrul colectivității, integrîndu-se noilor forme de organizare socială. Pămîntul nu mai semnifică de-acum un simbol al dezbinărilor, al unor dramatice dispute, ci cadrul in care se statornicesc 

alte raporturi umane. în care se modelează conștiințele. Surprinderea unor a- semenea mișcări sufletești, a evoluției unor destine umane în interdependentă cu mutațiile structurale ce apar în universul țărănesc constituie tema de bază a unor proze semnate de Vasile Rebreanu („Pămînt a- mar“), Nicolae Velea („In- tîlnire tîrzie"). Al. Ivan Ghilia („Surorile"), SiitS Andrâs („A șaptea fată") etc.Dacă tabloul de ansamblu închipuie, așadar, o vastă frescă a vieții rurale 

românești — ■ cărei forță expresivă nu ar fi avut de- cit de ciștigat prin includerea în paginile antologiei și a unor scrieri de Ion Slavici, precum și Pavel Dan, Ștefan Bănulescu, autori în mod inexplicabil absenți — în plan artistic, deși prin raportare directă la elementele sale constitutive, fatalmente inegale valoric, el o- feră o imagine concludentă asupra vitalității unor demersuri creatoare și. nu mai puțin, asupra diversității stilurilor narative ale prozei noastre. Parcurgînd prozele cuprinse în volum e lesne de observat cum. în timp, se produc deplasări de accente de la forme narativ descriptive de zugrăvire a realului în înfățișările sale exterioare (bunăoară la Vlahută, Delavran- cea, Agârbiceanu etc.) la a- bordarea problematicii sociale și umane din unghiuri diverse, prin investigarea din interior a unor experiențe morale, a unor cazuri de conștiință (V. Voiculescu, D. R. Popescu etc.). Cu rezultate diferite în plan artistic, la anumiți scriitori detaliul descriptiv fuzionează organic cu a- mănuntul psihologic și de atmosferă, lăsind. să se în

trevadă subtilele lntercon- diționări dintre individ șl mediu. La eroii lui Fănuș Neagu ostilitatea mediului se transmite asupra firii lor aprige, neîndurătoare, a- tunci cînd existenta le este periclitată („Dincolo de nisipuri"). Tntr-o altă viziune, străbătută de un fior dramatic și cu o pronunțată tentă filozofică, V. Voiculescu privește aceste raporturi într-o accepție simbolică, în perspectiva sugerării unor înțelesuri adinei de viață, a unui tilc al existenței („Pescarul Amin"). Prezența faptului cotidian poate fi constatată în viziunea cîteodată reportericească a unor prozatori actuali (Dragoș V.icol, Remus Luca) după cum la alti autori primează umorul, anecdoticul. uneori chiar caricaturalul, făcîndu-se simțită tendința satirică și moralizatoare („Fătu și Pisică" de Ion Băieșu, „Rolul" de Pop Simion, „Intîlnire tîrzie" de Nicolae Velea).Valoarea de document nu conferă automat, firește, și valoare artistică unei proze, hotăritoare fiind puterea de observație morală și psihologică a scriitorului, capacitatea sa de a transfigura faptul de viată, atribuindu-i o semnificație general umană. Acest fascinant cosmos uman pe care II reprezintă lumea satului a dezvăluit scriitorilor o mare bogăție de însușiri morale și sufletești, de valențe spirituale care dau temei șl imprimă un conținut adine existentei u- mane. Intuind asemenea permanente și cu acel inegalabil simț al monumentalului, într-un text de o remarcabilă finețe, intitulat „Țăranii la mare", Geo Bogza evocă aceste trăsături structurale ale firii o- mului de la sat, nedezmințite nici în contactul cu imensitatea mării. In spontaneitatea unor astfel de •- titudini și comportări. în frustetea unor gesturi, pe care le-a Imortalizat și Eugen Barbu în excelenta sa proză „Prînzul de duminică", recunoaștem, nealterat, pur aidoma tăriilor ozonate din preajma munților, freamătul etern al sufletului țărănesc. Este freamătul — nu o dată sincopat, apăsat, înăbușit în decursul veacurilor de povara sărăciei, de vitregii și împilări — al unei mari colectivități u- mane, este freamătul unor aspirații izvorîte din însăși inima poporului. In finalul acestei interesante antologii, Ion Dodu Bălan aduce un cald omagiu acestor minunați oameni ai pămîn- tului natal.
Adrian
ANGHELESCU
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„ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ:

„ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA"

Producție a studioului'M. Gorki. Regia : Ilia Gurin. Cu : Evgheni Karelskih, Nikolai 
Merzlikin, Viaceslav Nevinîi, Lidia Konstantinova.
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(Urmare din pag. I)supra artei străină structurii și ansamblului ideologiei noastre marxist-leni- niste. Nu trebuie ca, spe- riați de pericolul decla- rativismului, să strigăm : se văd idei, prea se văd idei I, ci să milităm pentru decantarea lor clară, pentru o clarificare de sensuri, pentru valori și criterii ferme și stabile. Nu se poate constitui o cultură în afara valorilor Si nu pot exista valori in afara unor criterii care să nu cuprindă — măcar în parte — un sentiment de certitudine și evidentă.Cînd vorbim, deci, despre o artă de idei, înțelegem necesitatea ca aceste idei să fie ferme, clare, să cuprindă certitudini, să ni se dezvăluie cu torță artistică de convingere, dar să fie structurate fără echivoc. Apoi, după ce am stabilit acest lucru, ne putem gîndi la conținutul și sursa însăși a acestor idei și principii care nu pot fi străine realității noastre și timpului nostru, a ideilor care să slujească devenirii noastre sociale, a ideilor înălțătoare ale patriotismului și u- manismului socialist, a ideilor progresiste revoluționare promovate de partidul nostru. în esență, a ideilor aflate în consonantă intimă cu starea, de spirit a epocii noastre, a ideilor militante, angajate, revoluționare. Pentru că numai timpul nostru îl trăim și, ca să zic așa, numai despre el putem depune mărturie competentă. Dacă milităm pentru idei cu adevărat trăite în artă a- tunci nu putem avea o altă

sursă de inspirație decît în realitatea înconjurătoare, cu problemele noastre autentice, nu ușoare, mari și complicate, dar ale noastre, care ne implică pentru că urmăresc răspunsuri esențiale care ne ajută să trăim cu adevărat, adică să trăim la un înalt nivel de conștiință și de cunoaștere a ceea ce există în jurul

sajului șl autenticitatea lui sînt de fapt laturi complementare. Nu poți formula adine și cu adevărat într-un mod nou decît ceea ce cunoști profund și te implică. Ideile de împrumut în artă sînt sortite să rămînă va»i pentru că nu le putem cuprinde exact cu mintea. în întreaga lor complexitate de implicații.

Substanța unei 
literaturi bogate

nostru și oricum ne determină. Atunci cind milităm pentru o literatură cu un puternic accent specific timpului și locului nostru enunțăm în fond adevărul evident că nu se poate construi o cultură în gol, ci una inserată in autenticitatea experienței noastre, înalta menire a scriitorului, a scriitorului de idei — (și cum ar putea fi altfel un scriitor, un scriitor fără idei, adică acefal ?), este de a formula artistic cele mai arzătoare probleme ale experienței noastre sociale și u- mane. A formula insă înseamnă a delimita și a clarifica. Claritatea me-

Si ele sînt moarte și sună artificios pentru că nu sint trăite, fiind în fond iremediabil separate de totalitatea vieții noastre din interiorul căreia țișnește arta adevărată. Aderenta la ele derivă din cea mai puțin culturală — dintre atitudinile culturale și cea mai ridicolă în fond — din snobism, fenomen care e departe de a fi dispărut la noi și împotriva căruia a- vem datoria să ducem o adevărată luptă, spre binele culturii noastre.Ideile care exprimă realitatea noastră socialistă, care au forța ce decurge din descoperirea a- devărului care no inte

resează, sint substanța u- nei literaturi bogate și relevante pentru noi, constructoare de valori autentice.O atitudine contrară trebuie respinsă nu numai pentru că se opune concepției noastre despre lume, dar și pentru că poate să fie sursa rătăcirii multor talente. O cultură este organică și toate operele ei sînt laturi componente ale ei, care trăiesc prin comunicare și condiționare reciprocă. Ideile străine ansamblului realităților sociale, a relațiilor sociale, nu se pot dezvolta cu adevărat decît generind contradicții latente care se ascund prin acoperirea lor cu o mantie de confuzie și precaritate. Ele sînt menite să aibă o existentă umbroasă fără putință de reală dezvoltare — fără consecvență și înflorire. Nimic nu se poate construi pe asemenea idei furișate. menținute prin confuzie, contradictorii în e- fortul de a se da drept ce nu sînt. In ultimă instanță, ele cuprind o eroare în sine și în modul în care se exprimă. Ce Intră In contradicție eu realitatea are o existentă lipsită de glorie și adeseori ridicolă. Iar operele artistice născute din ele. sau care le cuprind, le urmează soarta. Este in interesul nu numai al societății, dar și al artistului însuși, să-și aleagă în mod deschis o existentă prielnică unei maxime dezvoltări.De aceea e firesc să milităm pentru o literatură nu numai de idei, dar și a ideilor clare, manifeste și structurate.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
• Opera Română : Nunta In Car- 
pați ; O noapte furtunoasă — 19,30.
• Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Oameni șl 
șoareci — 20; (sala Studio) : Iadul 
și pasărea — 20.

«Teatrul do comedie 1 Che» 
ntoine — 20.

■ Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) 1 
Valentin șl Valentina — 20.
• Teatrul Giuleștl ; Freddy — 19,30. 
• Studioul I A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Autorul moare azi — 20. 
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 15; (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 19,30.

DOUĂ SPECTACOLE EXTRAORDINARE CU OPERA „AIDAIn cadrul seriilor de spectacole- eveniment, Opera Română a programat pentru săptămîna viitoare la Sala Palatului două spectacole extraordinare cu opera „Aida" de Giuseppe Verdi, în distribuții de mare prestigiu.Spectacolele au loc în zilele de 7 și 8 noiembrie și reunesc pe scenă, printre alții, pe tenorii Albert Clipper (S.U.A.) și Ludovic Spiess (în rolul Radames), Zenaida Pally și Elena Cernei, Magda Ianculescu și

Mariana Stoica. David Ohanesian șl Octav Enigărescu, Nicolae Florei și Valentin Loghin. In celelalte roluri apar Maria Crișan, Elena Grigores- cu, Nicolae Rafael și Viorel Ban, Antonius Nicolescu și Marcel Ange- lescu.Conducerea muzicală aparține dirijorului Anatol Kisadji, iar direcția de scenă — regizorului Jean Rîn- zescu. Maestru de cor : Stelian Olariu.
La Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, în sala de la etajul II a Galeriei universale, in imediata vecinătate a sălilor fla- mando-olandeze din circuitul stabil, a fost adăpostită, pentru o durată pe care am fi dorit-o cît mai îndelungă, frumoasa expoziție „Olandezul la el acasă și în lume", organizată în cadrul acordului cultural dintre țara noastră și regatul Olandei. Publicului românesc, cele 74 de opere din pictura olandeză a veacului XVII care i-au fost puse la dispoziție cu acest prilej îi completează în chip fericit o imagine destul de precizată pentru el, datorită marelui număr de opere importante aflate în colecțiile publice de pe teritoriul nostru. Acum, colecții publice o- landeze își alătură pînzele cîtorva capodopere din colecții particulare. cu tot atîta solicitudine prezentate, în frunte cu colecția M.S. Regina Iu- liana. Insotită da un catalog admirabil redactat de către specialiștii R. R. de Haas și M. L. Wurfbain care au decis și alegerea operelor, comentate de ei aici pe larg, expoziția are o latură informativ-edu- cativă la fel de însemnată ca și efectul ei de ordin strict estetic.Desigur, nu e om cu o cultură medie care să nu poată scoate. Ia cerere, fără greș, numele unor mari pictori olandezi ai secolului XVII, cu repeziciune. Rembrandt și Frans Hals sînt pe toate buzele, dar excelența operelor „micilor maeștri" — cum sînt • numiți pe nedrept niște foarte mari artiști, maeștri ai unor teme caracteristice pentru școala o- landeză de pictură — nu e uneori mai prejos de a acestor titani cu renume mondial, chiar dacă doar specialiștii domeniului îi diferențiază, indivi- dualizindu-le stilurile personale, a- deseori foarte apropiate unele de altele. Așa „Tînărul pescar" al lui Frans Hals este, prin lărgimea și libertatea execuției, prin abrevierea gestului și rapida Iui stenografiere, prin tușele moderne, inimitabil ca scriitură plastică, chiar dacă subiectul lui este comun multor pictori ai veacului XVII. In schimb, portretul de femeie al aceluiași (Sara Wol- phaerts van Diemen), lipsit de spectaculozitatea primului, relevă maestrul mare doar prin adîncimea interpretării psihologice, care, ca și în portretul Saskiei din 1633 — portretul ei de logodnă dăruit de Rembrandt — atrag atenția privitorului mai curind asupra realității umane subiacente, decît asupra convenției limbajului artistic utilizat. Paul Claudel nota undeva capacitatea

portretului olandez, de la Frans Hals încoace, de a sugera destine, preocupări spirituale ardente, damnări psihice ori echilibrări armonioase' ale facultăților lăuntrice, într-o formulă aproape cartografică, din punctul de vedere al minuției, al scrutării volumelor și suprafețelor unor figuri care devin „interlocutori" ai privitorului, semeni, prezențe vii. Ni se oferă opere de Iacob Gerritsz Cuyp și de fiul său Aelbert Cuyp, de Gerard Ter Borch, de J. Vollevens, de Paulus Moreelse (excelentul autoportret de la Maurit- shuis din Haga) de J. Verkolje, de Hendrik Goltzius, în fine de Crijns van der Maes, unele celebre, altele

cii, înfățișînd moravuri și medii cu culoare locală, mici fapte anonime, ce nu pot pretinde a intra în istorie, dar care sînt foarte semnificative pentru un timp și un loc, tocmai prin frecvența lor atunci și acolo — preocuparea pentru scrutarea a- tentă a lăuntrului uman, a fizionomiilor și pantomimei expresive, predomină. Realismul cel mai net. proza cea mai lucidă și mai tăioasă, viziunea analitică necruțătoare și dirijată de un pur sentiment al clarității și evidenței valorilor morale, caracterizează „pictura de gen” a veacului XVII, inițiată de olandezul Brouwer. De Matthys Naiveu, de Jan Steen, de Jan Verkolje, ori de elevul
ÎN FAȚA PUBLICULUI NOSTRU

MAEȘTRII PICTURII OLANDEZE 
A „VEACULUI DE AUR“

constituind adevărate surprize pentru publicul nostru. Umanismul adine al portretisticii veacului XVII olandez. se poate verifica și în portretele de paradă (sau „de aparat"), efigii oficiale ca Maria a II-a Stuart, soția lui Willem III de Oranj e- Nassau, pictată de germanul Gaspar Netscher, cel de care avem la Bru- kenthal și noi un portret, sau pe lingă grupul, tot de aparat, concu- rînd în eleganță pe Van Dyck, al copiilor princiari Willem III de Nassau și Maria, mătușa sa, pictați de cara- vaggistul din Utrecht, Gerard van Ilonthorst. Ni se limpezesc ideile despre „Doelenstuck”, portretul colectiv, derivat din tablourile înfăți- șind companiile de arcași ai gărzilor civile (Doelen), și extins la regenții spitalelor (tabloul lui Jean de Bray cu leproasa prezentată directorilor spitalului din Harlem) ; privind opera lui Thomas de Keyser, cu membrii municipalității Amsterdamului (numiți în catalog, de 7 ori, burgomaesteri, cu un termen orto- epiat greșit), sau „Lecția de anatomie a doctorului W. van der Meer", opera lui Pieter vân Mierevelt, de- vansînd ca dată (1617), cu mult, celebrele pînze cu teme similare ale lui Rembrandt, ne lămurim. în fond, nu tot un fel de portret colectiv, dar mult mai tras spre caracteristicile „picturii de gen”, este și cel al lui Jan van Bijiert, „săraci ce
tind pomană"... ? Peste tot, pină și în pura scenă de gen — compoziție cu subiect mărunt, mărturie a epo

Iui Rembrandt, Gerbrandt van Eec- khout — tablourile de gen sînt surse continui de fermecată uimire, de noi descoperiri și de bucurii vizuale pentru privitorii români, care au Ia ei acasă opere magistrale ale genului. „Piața de pește" a lui J. Cuyp este, parcă, tot o scenă de gen, mai aproape de Pieter Aertsen și de Joachim van Bueckelaer ca formulă, adică un fals portret colectiv întîmplător : grup implantat în mediul său firesc, prilej de zugrăvire a ambianței și moravurilor, dar și caracterelor. „Călcătoreasa" lui Jacob Duck este o scenă de interior casnic, fără alt tilc decît cel explicit, în vreme ce „Cîntăritorul de aur" al lui Salomon Koninck a- mintește de Rembrandt. Simplă proză reportericească în „Darul vî- nătorului" de Gabriel Metsu, scena de interior poate deveni intensă poezie a existenței, duse pe latura curată și eternă a vieții sufletești umane, ca In Pieter de Hoch, („Bucuria mamei"), acest rival al marelui Vermeer din. Delft, absent din expoziția de față.Secolul XVII autonomizează genurile picturii. Din fundal al unor scene istorice ori mitologice, sau de observație a vieții contemporane, peisajul devine tablou de sine stătător, la mare preț. Am cita vederile de oraș ale pictorilor din familia Berckheijde. Adaug pe Jan van der Heyden, Susanna Gaspoel-Steen- wijck, Daniel Vosmaer, Iacobus Vrei |i Adam van Breen. Iată și curiosul

peisaj exotic, cu factoreria de zahăr în Brazilia, de Frans Post, rezultat al călătoriilor transoceanice, iată și amestecul peisajului cu temele zoomorfe, Ia un animalier ca Melchior d’Hondecoeter, bine cunoscut publicului românesc.Scena de bătălie navală este realizată tot peisagistic, și artiști ca Rej- nier Nooms zis Zeeman sau Ae.it van Antum se întrec să picteze e- venimente petreoute în porturile țării, întoarceri de corăbii din cursele Indiilor îndepărtate etc. Iată șl îmbinarea peisajului marin cu scena de gen, la Lieve Verschuer („Pedeapsa sub chilă la Rotterdam") unde aspectul paradisiac al naturii, glorios conspectate în lumina aerului marin și. a apei, e contrazis de cruzimea și duritatea obiceiurilor umane, aici marinărești. Linia Pieterbrue- gheliană continuă și la olandezi, in privința constatată, ca și în îmbinarea unei scene alegorice date drept scenă de gen, cu un peisaj sugerat la nivelul indicilor: „Sărăcia" de A- driaen van de Venne (avem și noi, în țară, opere de acest enigmatic autor de „grisailles”-uri simbolice, pe teme folclorice, de proverbe). Peisajul pur apare aici prin operele unor maeștri de primă mărime, ca Jan van Goyen, ori ca Salomon van RuysdacI și Jacob Isaaksz van Ruysdael. De fapt si „Fintînă în curtea fermei", de Willem Kalf, • tot un peisaj, cu unghiulații vizuale de tip natură-moartă. Avem cîteva excelente naturi moarte : una cu flori, de Bartholomeus Assteyn, alta de tipul „tabagi-ilor". de renumitul Pieter Claesz, adevărată capodoperă a genului. P. Steenwiijck și Wester- baen, ilustrează aceste încrengături glorioase ale genului natur mortist (în dimensiuni mai mici decît natura). Ar mai fi multe de adăugat despre selecția excelentă, care mai cuprinde lucrări de Emmanuel de Witte, pictor de primă mărime, sau Hendrik Pot. Pentru specialiști, expoziția spune mult mai mult decît vrea să sugereze amatorilor obișnuiți titlul ei. Cred că un imens serviciu ar aduce organizarea unei expoziții cu opere ale secolului XVIT olandez, alese din colecțiile publice românești. O asemenea itinerare de opere în străinătate ar modifica puternic opinia pe care o are publicul altor țări despre muzeele de la noi și despre importanță acordată faptului cultural de talie mondială la noi în țară.
Ion FRUNZETTI
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VIZITELE SECRETARULUI EXECUTIV Cronica zilei
AL COMISIEI ECONOMICE A 0. N. U.

PENTRU EUROPA

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat ministrului relațiilor externe al Republicii Panama, Juan Antonio Tack, o telegramă de felicitare cu prilejul Zilei naționale a țării sale.

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am fost foarte sensibil la felicitările pe care Excelența Voastră a 

binevoit să mi le adreseze cu ocazia celei de-a 49-ă aniversări a procla
mării republicii. Țin să vă exprim, în numele poporului turc și al meu 
personal, celă mai vii mulțumiri și cele mai bune urări de fericire per
sonală, precum și de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII PANAMA

Joi după-amiază, tovarășul Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe Janez Stanovnik, secretar executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, aflat în țara noastră pentru a participă la seminarul international privind aplicarea eficientă inței și tehnicii în industrie.La întrevedere, desfășurată atmosferă cordială, au luat Nicolae Ecobescu, adjunct al trului afacerilor externe, și Constantinescu, vicepreședinte ______misiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică.

a ști-lntr-oparte minis-Radu al Co-

In cadrul întrevederii s-a făcut un schimb de opinii privind locul și rolul Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa în lărgirea și consolidarea cooperării economice, tehnice și ști- ■ ințifice între toate țările de pe continentul nostru, precum și asupra unor probleme ale cooperării dintre România și acest Organism regional al O.N.U.
★în aceeași zi, oaspetele a fost primit de George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România.

RECEPȚIE OFERITA
DE AMBASADORUL JAPONIEI

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnul DEMETRIO B. LAKAS

Președintele Republicii Panama

sesiunii
Consiliului General al F. S. M.

Joi au continuat la București lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindi-, cale Mondiale. în cadrul dezbaterilor consacrate raportului secretariatului F.S.M. au luat cuvintul un mare număr de participanți, repre- zentind organizații sindicale din diferit® țări, care au abordat principalele probleme ale mișcării sindicale internaționale, sarcinile de viitor ale sindicatelor. Au fost discutate, de asemenea, măsurile necesare pentru pregătirea celui de-al VIII-lea congres sindical mondial, care urmează să aibă Ioc, în luna octombrie 1973, în Republica Populară Bulgaria, pre- 
ie

pecum șl alte probleme aflate pe agenda de lucru a Federației Sindicale Mondiale.în cadrul sesiunii a fost prezentată o informare în legătură cu situația din Orientul Apropiat. De asemenea, a fost adoptat un mesaj de felicitare adresat sindicatelor sovietice de către participanții la cea de-a 22-a sesiune a (fonsiliului General al F.S.M., cu prilejul apropiatei aniversări a 50 de ani de la crearea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Lucrările sesiunii continuă.

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei la București, Yoshito Shimoda, a oferit joi după-amiază o recepție cu prilejul plecării sale definitive din Republica Socialistă România.Au luat parte Aurel Vijoli, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România-Japonia, Vasile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe, Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, precum și alte persoane oficiale.Au participat, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice, alțl membri ai corpului diplomatic.
★Joi a părăsit Capitala delegația Societății Renano-Westfale pentru relații cu străinătatea din Dortmund, condusă de președintele societății, dr. Harald Koch, câre, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a făcut o vizită de documentare în țara noastră. Membrii delegației au avut întrevederi la instituții de cultură și au vizitat obiective social-culturale și turistice din București și din provincie.

Adunări consacrate
aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român 
și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și cele 
mal bune urări de progres și prosperitate pentru poporul panamez cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii Panama.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Conșiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Agerpres)
Ministrul afacerilor externe 
al Italiei va face o vizită

*în cadrul programului de colaborare culturală româno-iugoslavă, joi seara a sosit în Capitală un colectiv al Teatrului iugoslav de dramă din Belgrad, care întreprinde un turneu în țara noastră la invitația Teatrului „C.I. Nottara". Cu acest prilej, artiștii iugoslavi vor prezenta publicului bucureștean două spectacole cu una din cele mai populare piese jucate la , teatrul din Belgrad — drama „Bar- •’> barii" de Maxim Gorki, pusă în scenă de Steve Jigon. (Agerpres)
oficială în România

La Invitația ministrului afacerilor externe, George Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Giuseppe Medici, va face o vizită oficială în Republica Socialistă România, în perioada 9—12 noiembrie 1972.
Manifestări
știinfifice

Seminarul „Aplicarea 
eficientă a științei 

și tehnicii în industrie"în ziua de 2 noiembrie a.c. la Exploatarea minieră Urlcani, județul Hunedoara, a avut loc o explozie cauzată de aprinderea metanului emanat în galerii.- sExplozia a provocat moartea unui număr de 36 de persoane; tar alte 12 &u fost internate în spital cu diverse răni și arsuri. Acțiunea de salvare continuă.Organele locale au luat primele măsuri operative pentru acordarea ajutorului necesar persoanelor rănite, pentru deblocarea căilor de acces, asigurarea aerajului general și parțial în mină, refacerea utilajului de transport.A fost instituită o comisie guvernamentală pentru Btabilirea cauzelor catastrofei și aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru înlăturarea urmărilor acesteia.Din partea conducerii partidului șl statului au sosit la fața locului to-

varășli Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul -muncii-, Ion Stăneseu, membru-supleant al Comitetului Executiv al?i C.C, al P.C.R., ministru de interne, precum și Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Ioa- chim Moga, prim-secretar al comitetului județean al P.C.R., și alți reprezentanți ai organelor locale și centrale de stat.Conducerea de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, a transmis familiilor celor pieriți în această catastrofă cele mai sincere condoleanțe și expresia sentimentelor de profundă compasiune, asigurînd pe cei care au avut de suferit de întregul sprijin din partea statului nostru.

La București au luat sfîrșit lucrările seminarului internațional cu tema „Aplicarea eficientă a științei și tehnicii in industrie", organizat de Consiliul Național perftru ‘ȘH-rftță’ și Tehnologie, sub auspiciile Comisiei geoTOHrtee' a O:N.U.’peritra ■■•wowir Timp de patru zile, specialiști din numeroase țări europene au dezbătut O sferă largă de probleme, de o deosebită actualitate, privind căile și mijloacele care conduc la sporirea contribuției științei în vederea promovării progresului tehnic în toate ramurile industriei.Joi seara, prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului Național pentru știință și Tehnologie, a oferit un cocteil în cinstea participanților la seminar. |
★

vremea
Timpul probabil pentru silele de 4, 5 

«î 6 noiembrie. In țară : Cerul va fi mai 
hulit noros in Transilvania, Maramureș, 
Moldova șl Dobrogea, unde vor cădea

ploi locale. In rest, cerul va fi variabil, 
iar ploile Izolate. Vintul va sufla po
trivit. Temperatura aerului va înregis
tra o scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 șl plus 7 grade, izolat mai 
coborîte, iar maximele intre 5 șl 15 
grade. In zona de munte și in nordul 
extrem al țării — lapoviță și ninsoare.

In București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros, favorabil ploii sla
be. Vint potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

Ieri în Capitală au început lucrările consfătuirii de lucru privind promovarea progresului tehnic și a au- toutilăril în întreprinderile de centrale și rețele electrice. Cu acest prilej, la sediul I.R.M.E. a fost deschisă o expoziție cu realizări din a- cest sector. Acțiuni similare, organizate din inițiativa conducerii Ministerului Energiei Electrice, au mai avut loc la Iași (19—20 octombrie), Baia Mare (27—28 octombrie) și urmează să se desfășoare la Craiova (9—10 noiembrie).

Manifestările consacrate aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie au continuat să se desfășoare joi în întreaga țară.La uzinele „Carbochim" din Cluj a avut loc o adunare festivă. Remus Bucșa, prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul municipiului, care a luat cuvîntul cu acest prilej, s-a referit pe larg la tradiționalele legături de prietenie dintre popoarele român și sovietic, dintre P.C.R. și P.C.U.S., subliniind contribuția deosebită pe care au reprezentat-o pentru extinderea și aprofundarea colaborării frățești româno- sovietice intilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Leonid Brejnev. A vorbit apoi N. A. Netesov, consilier al Ambasadei U.R.S.S. Ia București, care a relevat că oamenii sovietici, care îndeplinesc cu entuziasm hotărîrile Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., sarcinile cincinalului in curs, se bucură din toată inima de realizările poporului român în înfăptuirea " greșului al X-lea și ționale ale P.C.R.O adunare festivăzată și la Uzina metalurgică din Iași. Ing. Eugen Avram, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, care a adresat oamenilor muncii sovietici, din partea populației ieșene, calde felicitări și urări de noi succese în opera de construire a comunismului, a vorbit apoi despre însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. I. F. Panteleev, adjunct al repre-

hotăririlor Con- Conferinței Na-a fost organi-

zentantului comercial al U.R.S.S.,_____  a transmis oamenilor muncii din Iași un salut frățesc din partea poporului sovietic, înfățișind apoi un amplu tablou al realizărilor economice și social-culturale ale U.R.S.S. în eel de-al 55-lea an de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.La adunarea festivă de la Uzinele textile Arad, ing. Constantin Popescu, directorul general al întreprinderii, a relevat că raporturile de colaborare frățească dintre poporul român și poporul sovietic cunosc o dezvoltare continuă pe toate planurile, pe măsura înaintării celor două țări pe calea construirii socialismului și comunismului.Luînd apoi cuvîntul, V. N. Staro* dumov, adjunct al reprezentantului comercial al U.R.S.S., a urat poporului român noi victorii în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Vorbitorul a remarcat că 1972 este un an de seamă attt pentru poporul român, care aniversează un sfert de veac de la proclamarea republicii, cît și pentru poporul sovietic, care sărbătorește o jumătate de secol de la constituirea U.R.S.S.O adunare festivă a avut loc și la Casa de cultură a sindicatelor din orașul Gheorghe Gheorghlu-Dej.Despre Marele Octombrie au vorbit Valerian Ghineț, prim-secretar al comitetului municipal al P.C.R., precum și V. G. Pozdneakov, secretar al Ambasadei U.R.S.S. la București.

Republica Panama sărbătorește azi împlinirea a 69 de ani de la proclamarea Independenței. La 3 noiembrie 1903. Panama s-a despărțit de Columbia. devenind stat de sine stătător. în a- celași an însă S.U.A. au impus tinerei republici un trâtat în baza căruia au obținut dreptul de a exploata, pa termen helf- mitat, canalul inter- oceanic ce traversează țara și zona înconjurătoare acestuia. Acest fapt și-a lăsat fiecetea asupra evo- uțiel economice și politice a țării — dominată exclusiv de interesele economice și militare legate de e* xistența canalului.Republica Panama este confruntată cu o serie de specifice curs de Industria tează laîntreprinderi și Here meșteșugărești de prelucrare a produselor agricole, precum și la două rafinării de petrol. Ponderea eco-

dificultăți țărilor în dezvoltare, ei se ’ limi- cîteva mici a te-

nomicâ principală • deține agricultura.în ultimii ani însă în condițiile afirmării tot mai pregnante pe continentul latino-a- merican a ideilor de suveranitate economică șl politică au devenit mai pregnante eforturile de dezvoltare economică, ln- cluzînd preocuparea pentru introducerea în agricultură a unor tehnici noi, paralel cu inițiativele privind redistribuirea pămîntu- Iui. în acest scop, guvernul a trecut la a- plitarea unei reforme agrare și, totodată, la un proces de organizare a țărănimii panameze în așa-numite „înțelegeri". formă precooperatistă cu- prinzînd loturi pe care lucrează țăranii lipsiți de pămint. Pași importanți se fac și în direcția unei mai depline valorificări a resurselor forestiere, ca și în alte domenii. Guvernul panamez militează pentru asigurarea unei depline jurisdicții asupra teritoriului său, pronunțln-

du-se pentru restituirea canalului Panama șl a zonei acestuia, administrate de către S.U.A. în repetate rînduri, autoritățile au declarat că sînt hotă- rîte să obțină suveranitatea totală asupra canalului.Opinia publică din România urmărește cu simpatie lupta poporului panamez pentru afirmarea dreptului său suveran asupra întregului teritoriu național, pentru modernizarea economiei, pentru democrație și progres social. în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării raporturilor de colaborare. România și Panama au stabilit relații diplomatice la rang de ambasadă.Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Panama, poporul român adresează poporului panamez urări de succese progresului stării. pe calea și bună- 1
V. o.

(Agerpres) r
AUSTRIA

Delegația parlamentară elvețiană
in județele Prahova și Brașov
Delegația parlamentară elvețiană, condusă de Ferruccio Bolla, președintele Consiliului Statelor, a făcut, joi, împreună cu președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Veiree, 6 ’vizită în județele Prahova și Brașov, îh cufsul 'dimineții, parlamentarii’el-; ; vețieni au avut o întrevedere cu i ing. Ilie Cîșu, președintele. Consiliului popular al județului Prahova, deputat în Marea Adunare Națională, și cu alți membri ai consiliului.Oaspeții au vizitat apoi principalele secții ale Grupului industrial de petrochimie de la Brazi, unitate ale cărei produse se exportă în peste 50 de țări, printre care și Elveția, noile

cartiere de locuințe din orașul Ploiești, Muzeul Peleș din Sinaia, precum și stațiunile turistice de pe Valea Prahovei.‘ în j ctflstea-’’«aspeților, - OwUlbil popular’al județului Prahova a oferit un- dejuit-da-^hotelul Alpin de la " Cota 1 400.După-amiază, parlamentarii elvețieni au vizitat monumentele istorice și de artă, cartiere de locuințe din orașul de la poalele Tîmpei, precum și stațiunea turistică internațională Poiana Brașov.Seara, membrii delegației s-au reîntors în Capitală. (Agerpres)

în sala Teatrului de stat din Oradea a avut loc joi o adunare festivă prilejuită de sărbătorirea centenarului activității muzeale orădene, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, academicieni, cadre didactice universitare, cercetători, istorici, etnografi și critici de artă din întreaga țară, oameni ai muncii, studenți și elevi.într-o atmosferă de puternic entu-

• SPORT • SPORT • SPORT •SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT

ztasm, participanți! au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele V „Cu prilejul aniversării a 100 de ani de activitate muzeală pe meleagurile Bihorului, ne îndreptăm gindurile și simțămintele noastre spre Partidul Comunist Român, spre Comitetul său Central, în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general. Sărbătoarea noastră o închinăm cinstirii celor mai valoroase tradiții pe tărîmul cunoașterii și valorificării elementelor majore ale civilizației materiale și spirituale din acest colț de țâră, unde, împreună, români, maghiari și oameni ai alte naționalități au veacuri pentru dreptate națională.
muncii luptat socială de deȘi(Agerpres)

HANDBAL ACTUALITATEA LA TENIS

Uleie culturii românești
la Korneuburg

Evoluția pozitivă a 
raporturilor româno- 
austriece. preocupările 
Uniune de
dorința de a contribui Ta consolidarea' păcii, 
la promovarea înțele
gerii ți colaborărit între toate popoarele și 
statele din Europa sti
mulează permanent in
teresul opiniei publice 
austriece pentru Româ
nia.

„Zilele culturii ro
mânești", inaugurate 
marți seara in străve
chiul oraș Korneuburg, 
răspund incontestabil 
acestei dorințe de dez
voltare o relațiilor ro- 
mâno-austriece, de a- 
dincire a cunoașterii 
reciproce. Semnele 
găzduirii prietenești a 
manifestărilor consa
crate României sînt vi
zibile de cum pătrunzi 
in piața centrală a o- 
roșului. Pe impunătoa
rea construcție a pri
măriei, cu turnuri și 
arcade, flutură drape
lele de stat ale Repu
blicii Soctaltste Româ
nia și Austriei ; nu 
departe, pe o altă la
tură a pieței, vitrinele 
prezintă comori de artă 
populară, costume din 
diferite 
României 
covoare, 
lemn și piele. Afișe

regiuni ale
— ceramică, 
obiecte din

mari anunță progra- — volum apărut anul 
mul suitei de manifes- acesta in librăriile aus
teri cultural-artistice triece.
ce sd'~'vt>r desfășura Ampla ruită de ma- 
timp de o săptămână 
ta~r Korneuburg: Cea 
mai amplă din aceste 
manifestări este, fără 
indotală, expoziția 
„România astăzi", or
ganizată in sala de 
festivități a „Camerei 
de muncă". Ansamblul 
de panouri redă su
gestiv imagini ale 
României contempora
ne ; frumusețile peisa
jului românesc alter
nează ți se completea
ză in mod fericit cu 
momente din dezvol
tarea politică, econo
mică și culturală a po
porului nostru in anii 
construcției socialis
mului. Pe fundalul sce
nei sint proiectate dia
pozitive ce conturează 
un veritabil Itinerar 
românesc.

In același cadru, de 
caldă ți prietenească 
ambianță, publicului i 
se oferă un stand al 
cărții românești. De un 
interes, deosebit se 
bucură volumul cu- 
prinzlnd 6 selecție de 
articole, cuvintări ți 
interviuri ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu

nifestărl consacrate ță
rii noastre include, de 
asemenea, un concert 
de muzică românească 
ce va avea loc in ma
rea sală de festivități 
a primăriei. In aceeași 
sală este programată 
ți faza finală a con
cursului „Cunoașteți 
România ?", desfășurat 
in aceste zile în școlile 
și liceele din Korneu
burg și care a trezit un 
interes susținut în 
rîndul etevilor și pro
fesorilor.

„Zilele culturii româ
nești", așa cum s-a 
subliniat în cuvlntările 
rostite la festivitatea 
de inaugurare ce a a- 
vut loc in prezența 
ambasadorului rOmân 
la Viena, Dumitru 
Anlnoiu, și a primaru
lui orașului, Franz 
Guggenberger, dau ex
presie, intr-un sens 
larg, evoluției favora
bile a raporturilor de 
prietenie dintre Româ
nia și Austria, dorinței 
ambelor popoare de a 
dezvolta colaborarea 
dintre ele.

P./STANCESCUViena
y

Final de sezon in aer liber
© IERI, INTR-UN DERBI DE TRADIȚIE, 

STEAUA-DINAMO 16-10Acest derbi de totdeauna al handbalului nostru a avut acum ceva neobișnuit : nici Steaua, nici Dinamo — deși au rămas, normal, în rîndul celor mai bune formații din tară — nu se află pe primul loc al clasamentului, dar, în fond, lupta pentru titlu se află abia la început ! Este de relevat, totodată, că Steaua și Dinamo au fost stopate în tentativa lor de a se afla la conducerea clasamentului de acele neașteptate Infringer! suferite din partea uneia dintre formațiile nou promovate, Minaur Baia Mare. O victorie în acest meci devenea deci la fel de necesară și celor de la Steaua, șl celor de la Dinamo. Altfel pierdeau teren față de lider (Universitatea București), lider posibil de ajuns doar prin victorii directe, ceea ce — cu- noscînd forma de zile mari a elevilor Iul Eugen Trofin — apare, cel puțin pentru moment, destul de problematic...Poate că atractivitatea de altădată a derbiului Steaua-Dinamo nu a mai fost ieri la fel de evidentă, însă echipele au furnizat un joc interesant, de angajare fizică, preferind, de cele mai multe ori, finalizarea prin șuturi de la 9 m, prin șuturi în forță. Ne-ar fi plăcut, desigur, să vedem (de fapt să revedem) la cele două prestigioase formații șuturi „ă la Hnat" sau „â la Oțelea", dar asemenea procedee cu dublu efect — spectacular si pe tabela de marcaj — rămin în continuare un deziderat în general în handbalul nostru. Sau sînt o „floare 
rară".

Meciul Dinamo-Steaua a reliefat în prima sa parte superioritatea echipei Steaua, pofta de șut (precizie șl forță) a lui Birtalan și, din nou, Drăgăniță, de eficacitatea cărora a depins pină la urmă succesul formației (Gruia — vechiul și temutul golgeter — fiind, și de această dată, strict marcat șl pus in imposibilitatea Steaua a dejde, pe pe Dincă, nute de joc, a salvat poarta sa de la numeroase goluri. La început, conform anticipărilor, dinamoviștii au fost egali adversarilor lor (s-a mers „cap la cap“ pină la 5—5). pentru ca. pînă la pauză, campionii să se detașeze la trei goluri (după 30 minute, 9—6 pentru Steaua). In continuare, golurile sint mult mai puține (In circa 10 minute de la reluare s-a marcat doar de două ori !). Toate a- cestea au decurs dintr-o întîrziere a atacurilor, dintr-o prelungire, exasperantă poate, a ofensivei. Tactica însă a permis și unele intercepții, urmate de contraatacuri ușor fructi- ficabile. Așa a încercat să facă — și cu deplin succes — Gațu. Finalul partidei avea să ni-i arate pe hand- baliștii de la Steaua într-o mare vervă, atacurile lor neputînd să fie oprite de dinamoviști. Scor 16-10 pentru Steaua.

marca).practică de aavut și un portar de nă- Orban, care, înlocuindu-1 după aproximativ 15 mi-

I. DAlte rezultate : Dinamo Brașov — Universitatea București 14—14, Universitatea Cluj — Minaur Baia Mare 17—10. Politehnica Timișoara — Tro- tușul 16—7.

• Turneul de la Paris In faza finală • Năstase, Orantes, Smith 
(trio-ul fruntaș al clasamentului „Marelui premiu F.I.L.T.") 
vor participa la un nou turneu (6—11 noiembrie, la Stock

holm)• Turneul internațional de tenis care are loc în sala „Coubertin1* din Paris a programat noi întîlniri con- tînd pentru optimile de finală. Unul din favoriții competiției, americanul Stan Smith, a cîștigat cu greu In fața maghiarului Szoeke : 6—7, 7—6, 6—2. Gimeno (Spania) l-a eliminat cu 6—3, 6—4 pe australianul Dibley,americanul Connors a cîștigat cu 6—3, 6—1 în fața francezului Proisy, iar Gorman (S.U.A.) a dispus cu 4—6, 6—4, 6—3 de Barthes (Franța). Australianul Phillips Moore l-a întrecut cu 7—6. 7—5 pe cehoslovacul Jiri Hrbec, iar francezul Patrice Dominguez a dispus cu 7—6. 6—3 de chilianul Jaime Fillol.Astăzi sînt programate partidele sferturilor de finală ale probei de simplu, în care campionul român Uie Năstase îl va întîlni pe americanul Tom Gorman.• In capitala suedeză se fac in-

pregătiri In vederea importan- turneu internațional de tenis va avea loc, pe teren acoperit,6 și 11 noiembrie. Acest con- care contează pentru „Marele — F.I.L.T.", va reuni pe unii buni jucători
tense tului care între curs, premiu dintre cei mai btini jucători din lume. învingătorul va primi 75 de puncte, iar următorii trei cite 52, 37 și 18 puncte. Printre participanți la competiție — americanul Stan Smith (învingătorul turneului de la Wimbledon), românul Ilie Năstase (ciști- gătorul turneului de la Forest Hills), spaniolul Manuel Orantes.După turneul de la _______participanții la „Marele premiu F.I.L.T." vor evolua in concurși programate în Anglia : gham (13—15 noiembrie) .(16—18 noiembrie). Ultimul concurs, denumit „Turneul campionilor", se va desfășura între 27 noiembrie și 2 decembrie la Barcelona, cu participarea celor mai buni 8 jucători.

în cîteva rînduriHOCHEI PE GHEAȚA. Numeroși spectatori au urmărit la Torino întîl- nirea internațională de hochei pe gheață dintre echipele Italiei și Franței. Hocheiștii italieni au terminat victorioși cu scorul de 4—1 (0—0, 1—1, 3—0). RUGBI. în „Cupa mondială" la rugbi în XIII, selecționata Angliei a învins cu 13—4 reprezentativa Franței. Australia — Noua Zee- landă 9—5. BOX. Campionul mondial de box la categoria „mijlocie", ar- gentineanul Carlos Monzon își va pune titlul în joc la 11 noiembrie în fața americanului de culoare Benny Briscoe. Meciul va avea loc pe ringul celebrei arene „Luna Park" din Buenos Aires. Este pentru a 7-a oară cînd Monzon î.și va apăra centura ciștigată în fața italianului Benve-

Stockholm,concursurile la Nottin- și la Londra

nuti. FOTBAL. La Rotterdam, în grupa a 3-a a preliminariilor campionatului mondial de fotbal, selecționata Olandei a întilnit, in fața a peste 40 000 de spectatori, reprezentativa Norvegiei. Fotbaliștii olandezi, în mare formă, au repurtat un categoric succes cu scorul de 9—0 (1—0). Punctele au fost realizate de Nees- kens (3), Cruyff (2), De Jong Brookamp (2) și Keizer (din nalty). (1), pe-sala
t

Mîine, la București, înDinamo — în primul tur al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin — echipa Dinamo București va întîlni formația finlandeză Honka Ta- piola. Meciul începe la ora DL

r

*

* 
I
I 
I 
î* J
) 
I
I 
I

*( 
I

* 
I 
I
I
I 
I 
L

cinema

• A fost odată un polițist : EX
CELSIOR — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.45.
• Cu miinlle curate : PATRIA —
9; 11,30; 14; 16,30; 10; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21, FAVORIT - 9,15;
11,31); 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Imblinzirea focului : SCALA — 
9,30; 13; 10,30; 30.
• A venit un soldat de pe front t 
CENTRAL — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30.
• Vă arăt eu vouă : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Născut liber ; CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45.
a Sflnta Tereza și diavolii : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45.
6 Noi trei și cîinele î TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 in continuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
s Tora ! Tora ! Tora t : 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.
• Fuga e sănătoasă : FEROVIAR
— 8,45: 11; 13,15; 15,45: 18,15; 20,45.
MODERN - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,13; 20,30.
• Drum in penumbră :
— 15,30: 18: 20,30, MIORIȚA — 9
11,15; 13,30; 18; 20,30,
CENI — 15,30; 18; 25,15.
s Eliberarea Iui L. B.
GRIVIȚA — 9: 11.15; 13.30;
18,15; 20,30, MELODIA 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
8,45; li; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Explozie în munți — 10; 12; 14; 
16; 18,15, Aparatul care-i ucide pe 
ticăloși — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Aleargă repede, aleargă liber : 
BUZEȘTI — 15.30; 18; 20,15.
a Colega mea, vrăjitoarea 1 CIU
LEȘTI - 15,30; 18; 20,15.

• Creierul : UNIREA — 15,30;
17,45; 20.
• Logodnica frumosului dragon : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Marea hoinăreală ; VOLGA —
9; 11,15; 13,45; 18,30; 21, AURO
RA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
TOMIS — 8,45; 11; 13,30; 15,45;
1.1,15; 20,45, flamura — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Liubov larovaia : POPULAR — 
15,30; 1(1; 20,15.
• Blnecuvimafi animalele șl co
piii : FERENTARI — 15.30; 17,45; 20.
• Mania grandorii : LIRA — 15,30: 
18; 20,15.
• Anonimul venețian : FLOREA9- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Agentul nr. 1 : MUNCA — 13,30; 
18; 20,15.
• Bambi : PACEA — 16; 18; 20, 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Dauria î FLACARA — 13.30; 19.
• Opiul și blta : MOȘILOR — 
15,30: 17,45; 20.
• Mesagerul : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Cine clntă nu are ginduri rele : 
LAROMET — 15,30; 17,30: 19,30.
• Un candidat la președinție ■ 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Degetul de fier t VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

16,00 Teleșcoală : Chimie (in 
jutorul candidaților 
concursul de admitere 
învățămîntul postllceal 
superior). structura 
mulul. Prezintă : 
unlv. dr. docent V. E. Sa
bini ; Literatura romană. 
Primul document al lim
bii romflne scrise, prezin
tă : coni', unlv. dr. Ion Ro
taru.

17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. 
limba engleză. 
29-a.

18,00 Atenție

la 
în 
și 

ato- 
prof.

Curs de 
Lecția a

la... neatenție f 
Jurnal de protecția mun
cii.

18,30 Tragerea Loto.
18,40 Oameni și fapte.
18,50 Teleconferință de presă. 

Invitatul de azi — Cicero
ne Gorunescu, secretar ge
neral al Camerei de Co
merț. 
1001 de seri.
Telejurnal • In cinstea 
aniversării republicii — 
cronica mari! întreceri. 
Avanpremieră.
Reflector.

19,20
19,30

BUCEGI
PA — 9;
COTRO-

Jones : 
16; 

9; 11,15;

t V
PROGRAMUL I

9,09 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Teleenclclopedia.
9,50 Muzică populară. Cîntă 

Ion Bogza.
10,00 Curs de limba germană. 

Lecția a 26-a.
10,30 Comentariu la 40 de ste- 

r me. Județul Cluj.
10.50 Revista literară TV.
11,20 Pagini de umor : „Aven

turi in epoca de piatră".
12,10 Teleglob — Alger — orașul 

alb.
12,25 Muzică distractivă cu or

chestra Ion Calistrache.
12,45 Publicitate.
12.50 Telejurnal.

20.00
20,05
20,20 Film artistic : „Poveste de 

pe Don" — ecranizare 
după Mihail Șolohov. Rc- 

’ ■“ - - in
L.

gia : Vladimir Fetin. 
distribuție ; E. Leonov, 
Cturslna, A. Blinov.

21,50 Universitatea TV. 
22,30 „24 de ore“.

PROGRAMUL n

20,00 Film serial pentru copii : 
„Delfinul Flipper". 
Biblioteca pentru toți. 
Mihail Sadoveanu (I). 
Publicitate. 
Revista economică TV.

ale muzicii 
„Passacaglia"

30,29

21.10
21.15 
21,30 Capodopere

universale : ... _________
de Haendel. Interpretează 
Orchestra de studio a Ra- 
dloteleviziunil. Simfonia 
nr, 36 in Do major „Linz“ 
de Mozart. * ‘ 
Orchestra 
Bamberg. Dirijor : 
Walberg. Prezintă : 
Grigorescu.

22.15 Stadion — emisiune 
portaje din lumea sportu
lui.

Interpretează 
simfonică din 

Heinz 
Olga

de re-
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v i a ța internațională
O. N. U.

Programele P. N. II. D. - sprijin pentru
Conferința cvadripartită iugoslavia Probleme ale dezvoltării Semnarea unui protocol

progresul țărilor In curs de dezvoltare
in problema Vietnamului sociai-economice in dezbaterea

NEW YORK 2. — Trimisul special Agerpres. C. Vlacl, transmite: La 
sediul O.N.U. s-au desfășurat lucrările Conferinței anuale pentru anunța
rea contribuțiilor voluntare la Programul Națiunilor Unite pentru Dez- " - f" ” j ' j înfăptuirii acțiunilor acestui organismvoltare (P.N.U.D.) fi in vederea 
prevăzute pentru anul 1973.Adresîndu-se conferinței, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat contribuția programelor de cooperare tehnică realizate prin intermediul P.N.U.D. la lărgirea colaborării internaționale, în vederea sprijinirii eforturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru progresul lor economic și social.Administratorul P.N.U.D., Rudolph Peterson, a relevat, în discursul rostit, că „participarea statelor lumii la programele de cooperare tehnică ale O.N.U. a atins un nivel fără precedent în istoria organizației, asi- gurînd o continuă creștere a resurselor financiare ale P.N.U.D. consacrate cauzei comune a dezvoltării economice șl sociale a națiunilor".Luînd cuvintul, ambasadorul țării noastre. Ion Datcu, care a fost vicepreședinte al conferinței, a liniat că România participă la ferință cu convingerea că programele de cooperare tehnică realizate prin intermediul Națiunilor Unite constituie pîrghii importante de sprijinire a eforturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru progresul lor economic, social, tehnic și științific. Anunțînd contribuția guvernului român la P.N.U.D. pe anul 1973, vorbitorul a relevat că România dă

o Înaltă apreciere programelor sale de cooperare fructuoasă cu P.N.U.D., fiind hotărîtă să-și aducă întregul sprijin la dezvoltarea lor în continuare.

PARIS 2 (Agerpres). — Luînd cuvintul la cea de-a 165-a ședință plenară a conferinței cvadripartite de la Paris în problema Vietnamului, conducătorul delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thl Binh, a declarat că G.R.P. a făcut totul pentru a-și manifesta bunăvoința și a cerut din nou guvernului american să pună capăt tergiversărilor sub orice pretext și să semneze acordul cu privire la încetarea războiului și instaurarea păcii în Vietnam.Adjunctul șefului delegației R. D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a evocat

înțelegerea intervenită la 20 octombrie asupra proiectului de acord cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam. care urma să fie semnat la 31 octombrie 1972. EI a subliniat că guvernul R. D. Vietnam și G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud sînt gata să îndeplinească prevederile acordului. Reprezentantul R. D. Vietnam a declarat că în momentul de față au fost create toate condițiile pentru semnarea acordului și că răspunderea pentru continuarea războiului și tergiversarea convorbirilor o poartă partea americană.

Prezidiului U. C. I
româno-hulgar 

in domeniul industriei 
chimice

Adunarea Generală
a adoptat rezoluția 

privitoare la activitatea 
A. I. E. A.

DECLARAȚIE
A M. A. E. AL

DE PROTEST
R. D. VIETNAM

ales sub- con- Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat proiectul de rezoluție propus de Canada, Japonia și România, privitor la activitatea desfășurată în ultimul an de Agenția Internațională pentru Energia Atomică. Documentul constată cu satisfacție că, în această perioadă, A.I.E.A. a dezvoltat într-o măsură însemnată activitățile sale de cooperare tehnică și a sporit numărul de proiecte pentru dezvoltare înfăD- tuite de ea în cadrul Națiunilor Unite.

HANOI 2 (Agerpres). — Intr-o declarație în care se arată că aviația S.U.A. a bombardat, la 31 octombrie, provinciile Ha Tinh, Thanh Hoa, Nghe An șî Quang Binh, Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam protestează împotriva aces-
cator acțiuni agresive și cere S.U.A. să pună imediat capăt bombardamentelor aero-navale, minării și blocării porturilor nord-vietna- meze, precum și tuturor celorlalte încălcări ale suveranității R. D. Vietnam,

Dialogul între Est și Vest 
cale spre destindere

în Comitetul politic special

■

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat un proiect de rezoluție elaborat de un grup de țări afro-asiatice, care condamnă intensificarea politicii de a- partheid a guvernului Republicii Sud-Africane, deplasarea forțată a populației băștinașe în așa-numitele „bantustane" și cere încetarea oricăror practici de represiune la cara

sînt supuse persoanele ce se opun acestei politici.Rezoluția cere tuturor statelor și organizațiilor internaționale să sprijine lupta forțelor care se opun practicilor discriminatorii ale guvernului rasist din R.S.A. și reafirmă convingerea că este necesară aplicarea sancțiunilor economice și de altă natură, a- doptate în baza prevederilor Cartei O.N.U., pentru rezolvarea situației grave din această țară.
Rene Maheu despre

Roiul și sarcinile de viitor ale UNESCO

si colaborare internațională» »

INTERVIU ACORDAT ZIARULUI „IZVESTIA" DE PREMIERUL 
ITALIAN GIULIO ANDREOTTIROMA 2 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat corespondentului din Roma al ziarului „Izvestia", premierul italian Giulio Andreotti a relevat că recentele convorbiri pe care le-a purtat la Moscova cu conducătorii sovietici au permis să se dea un nou impuls relațiilor italo-sovietice în domeniile politic și economic, în interesul întăririi păcii internaționale, în acest context, Giulio Andreotti a arătat că, în ultimii 10 ani, volumul schimburilor comerciale italo-sovietice a sporit de două ori și jumătate, ridieîndu-se în anul 1971 la circa 350 miliarde lire italiene.în continuare, premierul italian a spus : „Dialogul care se stabilește între Est și Vest răspunde năzuințelor popoarelor italian și sovietic. A- ceastă avansare spre destindere pe plan internațional trebuie, în opinia mea, să fie promovată în continuare, deoarece doar printr-o cunoaștere cît

mai nemijlocită a scopurilor și năzuințelor comune putem adinei acea coincidență de interese și relațiile umane care trebuie să creeze bazele colaborării internaționale pașnice. In acest sens, consider că deosebirile din domeniul ideologiei, structurilor sociale și politicii interne nu trebuie să constituie piedici pentru dezvoltarea relațiilor italo-sovietice și a aportului constructiv pe oare cele două țări sînt gata să-l aducă la viitoarea conferință pentru securitate și colaborare in Europa. Sînt convins că drumul spre pace trece prin întărirea înțelegerii reciproce și a prieteniei între popoare, motiv pentru care toate inițiativele urmărind dezvoltarea relațiilor bilaterale contribuie la crearea în lume a unei atmosfere de coexistență constructivă, care promovează progresul pașnic al civilizației umane".

BELGRAD 2 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, Prezidiul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a examinat modul în care se înfăptuiesc sarcinile pe calea realizării programului de acțiune adoptat la cea de-a doua conferință a 'U.C.I. cu privire la relațiile sociai-economice și politica economică.In raportul consacrat acestei probleme, prezentat de Kiro Gligorov, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., au fost prezentate unele din principalele rezultate înregistrate in economia iugoslavă în 1972. Produsul social marchează o creștere în conformitate cu planul stabilit pe anul în curs. Pe de altă parte, capacitatea de angajare a forței de muncă este cu 160 000 de locuri de muncă mai mare decît în anul precedent. Balanța de plăți a Iugoslaviei este în prezent favorabilă, deficitul din ultimii trei ani fiind înlocuit, în 1972, cu un excedent.în același timp, raportul relevă că nu au fost traduse în viață sarcini importante prevăzute in programul de acțiuni al celei de-a doua conferințe a U.C.I. pe linia stabilizării mai rapide a economiei. Astfel, consumul continuă să depășească posibilitățile ințerne generale și cele bugetare depășesc limitele stabilite, festă tendința de a depăși fondurile puse la dispoziție, continuînd să se manifeste fenomenul de repartizare inadecvată a venitului național. Inflația se află aproape la același nivel ca și anul trecut, fapt oglindit în creșterea prețurilor și a costului vieții cu un procent identic cu cel din 1971. O asemenea situație, a relevat raportorul, reclamă adoptarea unor măsuri urgente. Un rol deosebit revine, în această direcție, organismului ce urmează să se constituie pe lingă Biroul Executiv al Prezidiului U.C.I. și care va avea ca sarcină coordonarea activității organelor republicane și regionale pentru apli-

carea unei politici economice unitare.în cadrul concluziilor desprinse de Prezidiul U.C.I. în ședința de la Brioni, menționează agenția Taniug, s-a relevat că Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia îi revin sarcini importante în soluționarea problemelor economice și sociale actuale și în asigurarea rolului hotărî tor al clasei muncitoare în relațiile sociai-economice. O importanță deosebită o reprezintă funcționarea cu succes în comun a organelor alese la nivelul Federației. In acest sens, pentru a veni în ajutorul acestor organe s-a ajuns la un acord cu privire la crearea unui organism special de lucru care să coordoneze activitatea economică a organelor și organizațiilor din Federație, republici și regiuni.

SOFIA 2. — Corespondentul Agerpres, C. Amariței, transmite : Joi, 2 noiembrie, la Sofia s-au încheiat convorbirile dintre delegațiile Ministerului Industriei Chimice din Republica Socialistă România și Ministerului Industriei Grele din Republica Populară Bulgaria. Conducătorii celor două ministere, Mihail Florescu și Hristo Panaiotov, au semnat un protocol cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării economice, cooperării și specializării în producție în domeniul industriei chimice. Actualul protocol se înscrie pe linia hotărîrilor luate în cadrul întîlniri- lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. pentru dezvoltarea largă a relațiilor de colaborare economică și a schimburilor, comerciale intre cele două țări vecine și prietene.
LA PHENIAN ȘI-A DESCHIS LUCRĂRILE

reale, cheltuielileinvestițiile mani-

Consultări pentru formarea 
guvernSANTIAGO DE CHILE 2 (Agerpres). — După demisia guvernului, președintele Allende a avut mai multe convorbiri cu lideri ai sindicatelor, cu reprezentanți ai partidelor, în legătură cu actuala situație din Chile și cu eventuala componentă a unui nou cabinet. Generalul Carlos Pratș, comandantul șef al armatei chiliene, și-a reafirmat loialitatea fată de președintele ales.

PHENIAN 2 (Agerpres). — Joi au început la Phenian lucrările celei de-a doua sesiuni a Comitetului de coordonare pentru reglementarea problemelor dintre Nordul și Sudul Coreei. După cum se știe, prima sesiune a acestui organism, creat în conformitate cu prevederile Declarației comune dintre reprezentanții celor două părți ale Coreei semnată la 4 iulie, s-a desfășurat la 12 octombrie, la Panmunjon. Anunțînd e- venimentul, agenția A.C.T.C. relevă că Partidul Muncii din Coreea și guvernul R.P.D. Coreene se pronunță cu fermitate în favoarea dezvoltării unor contacte cît mai largi între Nord și Sud, puse în slujba cauzei reunificării independente și pașnice a patriei. Actuala sesiune a comitetului, menționează A.C.T.C., examinează măsurile în vederea traducerii în viață a prevederilor Declarației comune amintite.

In aceeași zi, Pak Sen Cer, al doilea vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit pe Li Hu Rak, directorul Agenției centrale de informații din Coreea de Sud și copreședinte al Comitetului de coordonare Nord-Sud. Cu acest prilej, menționează A.C.T.C., a avut loc o convorbire cordială.
Realizări ale

economiei ungare
pe primele 9 luni 
ale anului 1972

Ministrul de externe

PARIS 2. — Corespondentul nostru transmite : Luând cuvintul la încheierea dezbaterilor de politică generală ale UNESCO, directorul general. Rend Maheu, s-a referit pe larg la programul organizației în următorii doi ani, arătând, printre altele, că un rol important în acest program va trebui acordat sprijinirii țărilor în cuns de dezvoltare. Vorbitorul a lansat un apel conferinței generale, în vederea acordării unui ajutor special celor 25 de țări considerate ca fiind cele mai defavorizate, stimulând efortul național al acestora și a- vînd în vedere ca soluțiile în materie de educație și de știință să fie conforme cu problematica și aspirațiile naționale.Referindu-se Ia problemele păcii. Rend Maheu a declarat că UNESCO

va trebui să-și Intensifice programul pentru promovarea drepturilor omului, a justiției și echității în lume, ca o premisă și un obiectiv al păcii. De asemenea, organizația va trebui să-și • consolideze rolul în rezolvarea a ceea ce vorbitorul a numit problematica umană planetară, adică acele mari probleme care stau în fața lumii la nivelul întregii planete, cum ar fi : conservarea mediului înconjurător, păstrarea patrimoniului cultural al omenirii. Directorul general al UNESCO că ar fi de china să se posibil și această conferință generală să hotărască participarea la opera de reconstrucție în această zonă.
a subliniat, in context, dorit ca pacea în Indo- realizeze cît mai curînd exprimat dorința ca a-

agențiile de presă
Delegația română °°ndus5 de ing. Ion Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, a sosit la Abou Dhabi. Membrii delegației au fost primiți de ministrul petrolului și al industriei, Maneh Said al Atiba, cu care au conferit în legătură cu dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.
Sesiunea G.fl.T.T. In ca- drul ședinței de deschidere a sesiunii anuale a Acordului General pentru

DUPĂ REUNIUNEA MINISTERIALĂ A „CELOR NOUĂ"

Prognoze rezervate față de rețetele
antiinflaționiste

După Intîlnirea la nivel înalt de la Paris, zilele acestea a avut loc, la Luxemburg, prima reuniune a miniștrilor de finanțe ai celor nouă țări din Piața comună lărgită. Observatorii au manifestat un larg interes față de această reuniune, din două motive — pe de o parte, pentru că a fost vorba de prima întîl- nire după conferința de la Paris, și deci putea fi considerată ca un test al capacității de a se acționa e- ficient pe planul problemelor concrete, iar pe de alta, datorită caracterului urgent al tematicii abordate : măsuri in vederea combaterii inflației.Preocuparea față de ritmul creșterii prețurilor devine din ce în ce mai serioasă, cu atît mai mult cu cît cele trei țări care au aderat la Piața comună aduc o „zestre" deloc liniștitoare. Astfel, în ultimul an prețurile au crescut în Irlanda cu 9 la sută, în Anglia cu 10 la sută, iar în Danemarca cu 6,5 la sută. Situația din celelalte țări ale comunității nu este diferită : 7,5 la sută în Olanda, 6,4 la sută în R.F.G., 6,3 la sută In Franța. Sînt procente care atestă puternica tendință inflaționistă ce se manifestă în țările Europei occidentale.A fost întîlnirea de la Luxemburg 
o reușită ? Aprecierile sînt nuanțate, considerîndu-se în general că încercarea de a contura o strategie comună de combatere a inflației a obținut un succes limitat — exprimat prin fixarea unor obiective comune și adoptarea unor hotărîri circumscrise anumitor limite. Rezoluția reuniunii preconizează cîteva măsuri, printre care intenția declarată de reducere a creșterii prețurilor între decembrie 1972 — decembrie 1973 cu 4 la

Isută ; limitarea sporirii masei monetare printr-o politică de control a- supra prețurilor și salariilor ; acțiuni asupra ratei dobînzii și alte acțiuni vizind „scumpirea creditelor" (ceea ce presupune, ca efect, o oarecare încetinire a dezvoltării economice) ; controlarea speculațiilor cu capital din afara comunității ; limitarea cheltuielilor făcute de stat în cadrul fiecărei țări membre ; reducerea cu 50 la sută a drepturilor vamale asupra importurilor de carne proaspătă și de animale vii. Dar nu se poate spune că „leucemia” monetară de care suferă C.E.E. și-ar fi găsit, în sfirșit, leacul ferm, eficient. în primul rînd, trebuie re-
CORESPONDENȚ A DIN PARIS

marcat faptul că acest plan antiin- flaționist n-a fost votat de cele trei țări pe cale de aderare la Piața comună. Miniștrii de finanțe ai Angliei, Danemarcei și Irlandei au ținut să sublinieze că nu se consideră obligați să aplice măsurile recomandate, statele lor nefiind încă membre ale comunității.Scepticismul observatorilor nu se rezumă insă numai la acest aspect. După cum consideră ziarul „LE MONDE" de joi, „planul european împotriva inflației comportă puține măsuri precise". In acest sens este citată declarația ministrului francez al finanțelor,- Valăry Giscard d’Es- taing, care a recunoscut că planul „nu reprezintă acțiunea viguroasă pe care am sperat-o atunci cînd am propus, la începutul lui septembrie, or-

ganizarea unei concertări europene. Aceasta nu este convingător nici pentru opinia publică, nici pentru sindicate, nici pentru patronat. Lipsește fermitatea". La rîndul său, Sicco Mansholt, președintele comisiei C.E.E. s-a declarat dezamăgit, considerînd că reuniunea „n-a fost prea convingătoare. Nu s-a realizat mare lucru, cu excepția proclamării unor bune intenții — a adăugat el. Dacă se dorește cu adevărat să se lupte împotriva inflației trebuie să existe o bază de pornire mai viguroasă".„Europa antiinflaționistă nu s-a născut", titrează ziarul „LA NATION" de joi, subliniind „decepția profundă" a participanților la reuniune. In aceiași termeni — „Vie decepție după acordul timid semnat marți la Luxemburg" — ziarul „COMBAT" comentează cauzele dezacordurilor, arătînd că, în afara deosebirilor de interese economice și a diversității concepțiilor în materie de politică economică, unele guverne ale țărilor Pieței comune se află în fața unor confruntări electorale și nu vor să aprobe dispoziții care ar putea fi impopulare.In afara caracterului vag al unor măsuri adoptate, reuniunea de la Luxemburg a cunoscut și unele divergențe nete. Printre acestea este citat refuzul Franței de a accepta măsura — favorizată de R.F.G. — de a reduce tarifele vamale aplicate terțelor țări.In concluzie, comentariile apărute joi la Paris constată că, în fapt, prognozele privind eficiența măsurilor antiinflaționiste în cadrul Pieței comune trebuie privite cu rezervă.
Paul D1ACONESCU

britanic și-a încheiat

transmit
—I I II.

vizita în R. P. Chineză

Tarife și Comerț (G.A.T.T.) a fost propus proiectul de buget pe anul 1973, prevăzut a se ridica la suma de 5,6 milioane dolari. Actuala sesiune este chemată să pregătească noi negocieri pentru dezvoltarea comerțului mondial, prin reducerea tarifelor și desființarea barierelor tarifare.
0 delegație a Comitetului 

pentru promovarea comer
țului internațional din R.P.D. 
Coreeană se afla în Jap°nia' 13 invitația Asociației pentru comerțul nipono-coreean — anunță agenția A.C.T.C. Delegația a purtat tratative cu numeroase firme și organizații de comerț exterior și a avut întîlnir: cu reprezentanți ai cercurilor politice din Japonia.

Comisia mixtă intergu- 
vernamentală sovieto-iu- 
gOSlavă Pentru colaborarea economică și-a încheiat la Belgrad lucrările celei de-a 9-a sesiuni. Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în Comisia mixtă, a fost primit de Gemal Bie- dici, președintele Consiliului Executiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, cu care a discutat rezultatele lucrărilor comisiei și perspectivele colaborării economice bilaterale, informează a- genția Taniug.

In cadrul sesiunii Comi
tetului lemnului al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Europa ale cărei iucrări se desfășoară la Geneva, delegatul român loan Bota a vorbit despre preocupările țării noastre pentru valorificarea superioară a bogățiilor forestiere. El a făcut, totodată, mai multe propuneri menite să ducă Ia dezvoltarea activității de marketing, la intensificarea schimburilor reciproce de informații, la promovarea unor forme de colaborare cum sînt acordurile pe termen lung, crearea de societăți mixte de producție și comerț.

Raul Castro, secretar al ceai P. C. din Cuba, ministrul forțelor armate revoluționare, a primit delegația R.D.P. a Yemenului, condusă de Abdel Fattah Ismail, secretar general al Frontului Național, membru al Consiliului Prezidențial, care face o vizită la Havana, la invitația conducerii P. C. din Cuba.
Comunicatul privind vi 

zita in R.D. 
unei delegații a Partidului 
African al Independenței

Germană a

din Guineea și Insulele 
Capului Verde (paigc.,, condusă de Amilcar Cabrai, secretarul general al partidului, relevă că P.S.U.G. consideră P.A.I.G.C. drept unic reprezentant legitim al puterii politice în țară și că R. D. Germană este solidară cu lupta poporului Guineei și Insulelor Capului Verde împotriva colonialiștilor portughezi. Totodată, cele două părți au declarat că, în vederea asigurării _ păcii și securității, precum și a înfăptuirii principiului universalității O.N.U. este necesară primirea R. D. Germane și R.F. a Germaniei în a- ceastă organizație — se arată în comunicat.

PEKIN 2 (Agerpres). Ministrul de externe al Angliei, Alec Douglas-Home, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în R.P. Chineză, transmite agenția China Nouă. în ultima zi a vizitei sale, ministrul britanic s-a întâlnit cu Pai Sian-kuo, ministrul chinez al comerțului exterior. înainte de plecare, Alec Douglas-Home a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că este deosebit de satisfăcut de rezultatele vizitei, subliniind că discuțiile directe pe care le-a avut cu omologul său chinez s-au dovedit extrem de utile. „în privința relațiilor bilaterale, am reafirmat dorința guvernului britanic de a intensifica, la toate nivelurile, contactele între cele două țări ale noastre" — a precizat ministrul englez.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Direcția Centrală de Statistică a R. P. Ungare adaț publicității datele privind realizările economiei ungare in primele nouă luni ale anului curent.In acest context, se arată că volumul producției industriale a crescut în primele trei trimestre ale anului 1972 cu 7_la sută, față de nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut, _ realizări deosebite fiind obținute în metalurgie, construcția de mașini, industria chimică, industria ușoară și în alte sectoare. Numărul persoanelor ocupate în sectorul socialist al industriei a crescut în perioada indicată cu 1 la sută, creșterea producției fiind realizată, în principal, prin sporirea productivității muncii.In ansamblu, în primele trei trimestre ale anului, achizițiile de produse agricole au sporit cu 5 la sută, în comparație cu cele din intervalul ianuarie-septembrie al anului trecut.In primele nouă luni ale anului 1972, exportul ungar a fost cu 22 la sută mai mare, iar importul cu 5 la sută mai mic decît în perioada corespunzătoare a anului trecut, înre- gistrîndu-se o îmbunătățire a balanței comerțului cu străinătatea față de anul 1971, relatează agenția M.T.I.
Premierii R.A. Yemen și 

R.D.P. a Yemenului,Mohsen A1 Aini și, respectiv, Aii Nasser Mohammed. care au participat la festivitățile prilejuite de aniversarea a 18 ani de la declanșarea luptei de eliberare națională a poporului algerian, au avut o întrevedere comună cu șeful statului algerian, Houari Boumediene. Au fost abordate probleme privind recentul acord asupra realizării unei uniuni între R.A. Yemen și R.D.P. a Yemenului.
Cu prilejul Zilei naționale 

a Etiopiei, în cursul întâlnirii cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la Addis Abeba. împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a subliniat că politica externă a tării sale este îndreptată spre armonioase și între popoare, s-a pronunțattegrității teritoriale a fiecărui stat, neamestecul în afacerile interne ale altor țări și pentru promovarea unei politici de coexistență pașnică în relațiile interstatale.

realizarea unor relații dezvoltarea cooperării Șeful statului etiopian pentru respectarea in-

La Palatul municipal din 
Caserta, capitala provinciei cu 
același nume, a avut loc inau
gurarea unei expoziții de arii 
populară românească. Au fost 
de față reprezentanți ai auto
rităților locale, deputați in par
lamentul italian, oameni de 
cultură.

Poetul american Ezra 
Pound a încetat din viață, la Veneția, în vîrstă de 87 de ani Născut la 30 octombrie 1885 la Hailey (statu! Idaho), a trăit mulți ani în Europa, stabilindu-se definitiv la Veneția, în anul 1958 Aici au apărut, de altfel, și principalele lui volume, intre care „Personaje" și „Cantos".

A.

Intilnire pe unZilele acestea, premierul rhodesian Ian Smith a fost oaspete al Lisabonei. Potrivit declarațiilor oficiale, „omul forte" al Rho- desiei s-ar fi limitat la ,<o strictă vizită de curtoazie" făcută o- mologului său portughez, Marcelo Caeta- no, în realitate, așa după cum este lesne de bănuit și după cum a confirmat în relatările sale presa internațională, obiectul vizitei nu a fost cîtuși de puțin protocolar, ci a urmărit strîngerea cîrdășiei dintre cele două căpetenii reacționare și rasiste, în special în vederea contracarării succeselor tot mai mari pe care le obțin forțele patriotice de eliberare în teritoriile aflate încă sub oprimarea colonială portugheză.Întîlnirea a fost însoțită de tam-tam-ul insistent al ziarelor portugheze, care căutau, sul, că ar fi stăpint pe situație în Angola, Mozambic și Guineea-Bissau, că intensitatea atacurilor lansate de patriot! ar fl slăbit, că posesiunile coloniale portugheze ar fi, chipurile, regiuni pașnice și prospere.Aceste imagini idilice sînt însă rate chiar de ale unor ziare strâns legate tugalia și care, în nici

cu tot dinadin- să demonstreze trupele coloniale

spulbe- relatări din țări de Por-

vulcanun caz, nu pot fl bănuite de simpatie față de forțele de eliberare. Astfel, nul NES" publicat relatare tivitatea . „ ____ _amplă a detașamentelor patriotice în coloniile portugheze, despre situația precară in care se află trupele'coloniale, în Gui- neea-Bissau, de pildă, două treimi din teri-

cotidia- „INFORMACIO- din Madrid a o amplă despre ac- mereu mai

două treimi din toriu aflîndu-se acum sub _: ____cânilor. Cotidianul sud-african „STAR" — fervent apărător al ordinii colonialiste existente în aceste regiuni ale Africii — a publicat un reportaj despre Mozambic. Cu amărăciune constată ziarul că și aici trupele portugheze bat în retragere : cu toate măsurile adoptate de colonialiști. patrioții au reușit, nu de mult, să deschidă un nou front, întărindu-și pozițiile în provincia Tete și amenințînd regiunea în care se construiește barajul de la Caborra-Bassa. „Dacă detașamentele FRELI- MO ar fi mai bine înarmate — este nevoit să recunoască „Star" — războiul din Mozambic s-ar încheia în scurt timp în favoarea lor".Tocmai în intenția de a slăbi bazele de sprijin ale patrioților. Portugalia intenționează acum să adauge

controlul afri-

sutelor de „aideamen- tos" (sate , strategice) unde sînt închiși, în spatele sîrmei ghimpate, sute de mii de băștinași, încă 85 de asemenea lagăre, dispuse mai ales în sudul tării, și unde urmează să fie aruncați alți peste 100 000 de oameni. Iar simandicoasa vizită a Iul Smith a avut ca țel tocmai concertarea e- forturilor pentru traducerea în viață a a- cestor proiecte, care este cert că nu vor avea mai mult succes decît măsurile represive anterioare.„Situația din coloniile africane ale Portugaliei este, fără îndoială, «critică» — comentează publicația veșt- germană FURTER SCHAU" rea larhodesiano-portugheză desfășurîndu-se. de altfel, cu ușile închise". „Dacă Smith și Caetano discută despre măsurile ce urmează să fie adoptate pentru a opri această evoluție, este evident că acolo se întîmplă lucruri care neliniștesc, în cel mai înalt grad. Portugalia, Rhodesia și. nu în ultima instanță. Africa de Sud". Intilnire... pe un vulcan. A cărui erupție nu va putea fi oprită de nici un fel de comploturi.

„FRANK- RUND- — întîlni- «nivel înalt»

G. DASCALU
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