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Ședința de lucru
a Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al P.C.R., Întrunit într-o 

scurtă ședință de lucru în ziua de 16 februarie 
a.c., a hotărît alegerea tovarășului Cornel 
Burtică în funcția de secretar al Comitetului 
Central al P.C.R., urmind a fi eliberat din func
ția de ministru al comerțului exterior

In legătură cu numirea tovarășului Vasile 
Patilineț în funcția de ministru al economiei 
forestiere și materialelor de construcții, Comi
tetul Central l-a eliberat din funcția de secretar 
al Comitetului Central al P.C.R.

GERUL A TRECUT, DAR A RAMAS
AUTOMULȚUMIREA

Acțiunile de hidroameliorații se desfășoară 
In toată țara, dar ritmul lucrărilor este inegal

întrecerea declanșată prin chema
rea argeșenilor a dus, în fiecare ju
deț, la identificarea posibilităților și 
resurselor pentru extinderea lucrări
lor de îndiguiri, desecări, irigații, 
combaterea eroziunii solului. Din da
tele centralizate Ia Departamentul îm
bunătățirilor funciare rezultă că mem
brii cooperativelor' agricole s-au an
gajat să execute, în acest an, numai 
eu resurse și mijloace proprii, dese
cări pe o suprafață de 98 000 ha, să a- 
menajeze pentru irigat 40 300 ha și șă. 
facă lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe 58 000 ha. Cum se desfășoa
ră aceste importante acțiuni? Pînă în 
prezent lucrările au fost axate cu pre
cădere pe desecări și combaterea ex
cesului temporar dc umiditate. La de
secări lucrările sînt într-un stadiu 
înaintat dc execuție pe 50 000 de hecta
re. Rezultate bune s-au obtinut in ju
dețele Ialomița, Ilfov, Brăila, Vîlcea, 
Argeș, Timiș și altele. In multe locuri, 
chiar acolo unde s-a demarat puternic, 
lucrările au încetinit. în multe jude
țe se constată o slabă preocupare pen
tru executarea lucrărilor de amenajări 
pentru irigații din surse locale și 
pentru combaterea eroziunii solului. 
Lucrările de amenajare pentru iriga
ții au fost începute pe numai 4 800 ha 
și s-au terminat pe 140 hectare, iar 
combaterea eroziunii se efectuează pe 
2 800 hectare. Aceste acțiuni se desfă
șoară lent. îndeosebi în cooperativele 
agricole din județele .Vaslui, Dîmbo
vița, Brașov, Iași, Suceava, Botoșani. 
Maramureș, Galați ș.a.

Acum, cînd timpul a devenit bun de 
lucru, se cere ca organele și organi
zațiile de partid, consiliile populare 
comunale, conducerile unităților a- 
gricole să se ocupe de mobilizarea 
tuturor locuitorilor satelor la execu
tarea lucrărilor de desecări, «mena
jări pentru irigații șl combaterea ero
ziunii solului.

TELEORMAN

în așteptarea
buldozerelor

ruginesc hîrlețele
în răspunsurile la chemarea arge

șenilor, majoritatea județelor s-au 
angajat să execute și amena
jări pentru irigații în sisteme locale. 
Cum se materializează angajamentele 
luate ? Urmărim această problemă 
in județul Teleorman. în ce privește 
amenajările locale de irigații, anga- 
jarpentul cuprinde de fapt sarcinile 
prevăzute în planul direcției genera
le agricole județene, adică 3 351 ha 
(inclusiv restanțele din anul trecut).

„Organele locale — ne spunea ing. 
Marin Cimbru, director adjunct al 
direcției generale agricole județene 
— și-au concentrat eforturile în di
recția acțiunilor de eliminare a ex-

cesului de umiditate. Șl la amena
jările pentru irigații s-a făcut ceva. 
S-au întocmit documentații pentru 
toată suprafața, s-a asigurat asisten
ță tehnică și s-au trasat canalele. 
Numai că multe cooperative tergi
versează începerea execuției propriu- 
zise". Concret, direcția generală a- 
gricolă nu a putut oferi nici o cifră 
care să reprezinte realizările în acest 
an la amenajările looale pentru iri
gații; De ce ? Pentru că organele ju- 

. clețene nu au întreprins măsuri., ho
tărâte pe linia bunei organizări și a 
îndrumării cooperativelor agricole, a 
consiliilor populare în vederea mo
bilizării cooperatorilor la lucrările de 
amenajare. în comuna Băbăița, 
încă din 1967 s-a amenajat un lac de 
acumulare cu un luciu de apă 
72 ha. Aci s-ar putea iriga o 
prafață însemnată. Dar din 1968 
coace, conducerea cooperativei . 
sează sarcinile și angajamentele — 
175 ha — de la un an la altul. Acum 
mai sînt de amenajat 104 ha, dar 
lucrările au fost trecute pe planul doi, 
ceea ce lasă să se întrevadă că 
amenajările nu se vor încheia nici 
în anul viitor. Cum acționează, orga
nele comunale ? „Situația — ne spu
nea tov. Eremia Solomon, secreta
rul comitetului de partid — a fost 
analizată într-o recentă ședință a bi
roului comitetului comunal de partid. 
S-a hotărît să ajutăm cooperativa 
din Băbăița cu forță de muncă de la 
celelalte două cooperative din comu
nă : Frăsinet și Merișani". Pentru ce 
este nevoie de „ajutor din afară“, 
cind la Băbăița sînt peste 600 de coo
peratori apți de muncă ? Președintele 
cooperativei, tov. Rădoi Paraschiv, 
vede ca singură soluție executarea 
mecanizată a lucrărilor. Ce ar în
semna însă ca pentru fiecare lucra
re de pe cîteva zeci de hectare să se 
aducă buldozere, screpere, dragline 
și alte utilaje ? Aceste lucrări pot 
și trebuie să fie executate cu mij
loace și resurse locale. In ziua cînd 
am vizitat cooperativa, pe un timp 
frumos, bun de lucru, la sediul coo
perativei zeci de cooperatori stăteau 
pentru că, avînd gîndul la mijloace 
mecanizate, la ajutor din afară, con
ducerea cooperativei nu a întreprins 
nimic pentru executarea sistemului 
de irigații.

Asemenea situații pot fi Intîlnite 
și în alte cooperative. Ba mai mult, 
unele dintre ele au restanțe mari 
din anul trecut la amenajările pen
tru irigații din surse locale. Bună
oară cooperativa „Dunărea" din 
Zimnicea n-a amenajat 203 ha, Năs- 
ttirelu — 183 ha, „Viitorul". Dobro- 
tești — 44 ha, Slăvești — 70 ha etc. 
La multe din ele, ca la Dobrotești, 
specialiștii oficiului de îmbunătățiri 
funciare au jalonat de cîteva ori tra
seele canalelor, dar de tot atîtea ori 
marcajele au dispărut. De altfel, 
anul trecut din cele 2 300 ha cit și-au 
prevăzut cooperativele agricole din 
județul Teleorman să amenajeze, 
pentru irigat din surse locale — au 
realizat numai 1 029 ha. Deci mai 
puțin de jumătate.

O serie de greșeli care au apărut

la unele amenajări mai vechi impun 
cu acuitate problema modului cum se 
identifică și se fac documentațiile 
pentru suprafețele ce urmează a fi 
amenajate. Spunem aceasta deoarece 
în unele cazuri investițiile făcute cu 
irigațiile locale nu au fost întemeiate 
încă din faza de identificare a tere
nului și întocmire a documentațiilor 

. pentru execuție. La cooperativa din
Cringu din 300 ha amenajate — 160 
nu pot fi irigate d'n lipsa apei, 
iar în sistemul Gorganu 400 ha nu

Aurel PAPADIUC

(Continuare in pag. a II-a)

Hunedoara

Noi
realizări

ale
siderurgiștilor

Obiectivele stabilite de fur- 
naliștil, oțelarii și laminatoril 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, în chemarea la în
trecere adresată colectivelor de 
muncă ale celorlalte întreprin
deri metalurgice din țară, au 
început să prindă viață. în pri
ma jumătate a lunii februarie, 
toate sectoarele productive ale 
combinatului și-au depășit sar
cinile de plan. Astfel, în urma 
măsurilor eficiente, de ridicare 
a indicelui de utilizare, colec
tivele noilor furnale au elabo
rat cu aproape 2 la sută mai 
multă fontă față de prevederile 
înscrise în angajament. La ria
dul lor, oțelarii de la cuptoa
rele Martin, asigurînd o folosire 
intensivă a capacităților de 
producție, au depășit sarcinile 
de plan cu 1,3 la sută, iar colec
tivul laminorului de profile de 
650 mm a furnizat cu 11.5 la 
sută mai multe produse pentru 
industria . constructoare de ma
șini.

Aceste 
rească 
în luna
giștii hunedoreni 
peste prevederi mai 
5 000 tone fontă și oțel, precum 
și însemnate cantități de cocs

■ metalurgic -și alte-'țwpâu'se.- ■ ►

rezultate 
succesele 
ianuarie,

vin să spo- 
înregis trate 

cind siderur- 
au elaborat 

mult de

(Agerprefi)

Activitate intensă
Tulcea

de 
su- 
în- 
pa-

ILFOV

Scopul nu e să sapi, 
ci să sapi cu rost
In ultimii doi ani, în județul Ilfov, 

din cauza excesului de umiditate, su
prafețe mari de teren nu au putut fi 
cultivate. La începutul 
datorită măsurilor luate de comitetul 
județean de partid, au fost 
prinse ample lucrări de hidroamelio
rații. Principalul obiectiv il consti
tuie scoaterea de sub influența exce
sului de umiditate și băltirii apei a 
celor 43 000 de ha teren agricol. în 
perioada de iarnă, la chemarea co
mitetelor de partid și a con
siliilor populare comunale mii de 
cooperatori și lucrători din întreprin
derile agricole de stat au lucrat, din 
zori pînă în seară, la săparea cana
lelor, a șanțurilor 
pentru scurgerea apei. Pină ' acum 
au și fost redate agriculturii o supra
față de peste 20 000 ha. în total s-a 
dislocat peste' un milion de metri 
cubi de pămînt.

Fierea CEAUȘESCU

acestui au,
între-

și a rigolelor

(Continuare in pag. a Il-a)

și guvernamentală condusă
de tovarășul Jănos Kădăr va face

o vizită in țara noastră
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, o delegație 
ungară de partid și guvernamen
tală, condusă de tovarășul Jănos

Kâdăr, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, va sosi, în zi
lele următoare, la București, într-o 
vizită oficială de prietenie.

SUCCES
Conferinței pe țară a cadrelor

de conducere din întreprinderi

și centrale industriale și de construcții
care începe astăzi la București

Capitală lu- 
țară a ca-

Astăzi se deschid in 
crările Conferinței pe , 
drelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de 
construcții. Această conferință con
stituie un eveniment important în 
viața țării, înscriindu-se organic 
în practica profund democratică a 
conducerii partidului și stalului 
nostru de a se intilni și consulta 
eu cadrele de bază, cu oamenii 
muncii, în problemele majore, fun
damentale care privesc dezvoltarea 
societății noastre socialiste, acce
lerarea mersului înainte al tării pe 
calea progresului și bunăstării.

Timp, de trei zile, participanții 
la conferință vor dezbate pe larg 
modul în care au fost aplicate mă
surile stabilite de Conferința Na
țională și Congresul al X-lea al 
P.C.R. privind perfecționarea orga
nizării, conducerii și planificării 
activității economice în domeniul 
industriei și construcțiilor. Totoda
tă, ei vor analiza multilateral sar
cinile ce revin organizațiilor de 
partid și conducerilor unităților 
economice pentru folosirea rațio
nală a capacităților de producție 
și forței de muncă, ridicarea pro
ductivității muncii, înnoirea și 
modernizarea producției, reduce
rea costurilor de producție și, în 
primul rind, a cheltuielilor mate
riale, realizarea programului de 
investiții și punerea în funcțiune 
Ia termen sau mai devreme a o- 
biectivelor, îmbunătățirea activității 
de comerț exterior, creșterea efi
cienței economice în toate dome-

racter de lucru, ale cărei dezbateri 
— desfășurate într-un spirit de 
înaltă răspundere, exigență și prin
cipialitate — vor prilejui eviden
țierea bogatei experiențe dobindite 
de oamenii muncii din industrie 
și construcții, relevarea cu obiec
tivitate a neajunsurilor și lipsuri
lor ce se mai fac simțite și, ceea 
ce este deosebit de important, for
mularea de numeroase propuneri, 
idei și sugestii asupra căilor și so
luțiilor menite să asigure perfecțio
narea în continuare a mecanismului 
economic, ridicarea 
calitativ superioară a 
tivități economice.

Se poate spune că, 
dezbaterea și soluționarea proble
melor importante aflate pe ordinea 
de zi a conferinței participă toți 
oamenii muncii. Această posi
bilitate este dată de caracterul larg 
reprezentativ al participării — di
rectori, secretari ai organizațiilor 
dc partid, muncitori fruntași, 
maiștri, ingineri și economiști eu 
experiență din întreprinderi și 
centrale industriale și de construc
ții, activiști ai organelor locale de 
partid, cadre de conducere din mi
nistere. oameni de știință, cerce
tători etc — care aduc cu ei entu
ziasmul și abnegația cu care oa
menii muncii din industrie și con

pe o treaptă 
întregii ac

practic, ia

niile.
Este o conferință cu puternic ea-
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La C-A.P. Stoicânești ie executâ ultimele reparații la tractoare și la mașinile 
agricole

PE AGENDA DE LUCRU A COOPERAȚIEI DE CONSUM

Perfecționarea serviciilor
pentru locuitorii sutelor

tor 
so-

strucții traduc îh viață politica 
titlului, fiind acum angajați 
toate eforturile și inițiativa 
creatoare în marea întrecere 
cialistă pentru depășirea planului
pe anul 1972, declanșată de chemă
rile unităților fruntașe.

Deosebit de important este fap
tul că de astă dată participanții 
— în spiritul practicilor noastre 
democratice — au fost desemnați 
de comitetele și consiliile oameni
lor muncii din întreprinderi și cen
trale, de colectivele din unitățile 
economice. Ca purtători de cuvint 
ai muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor pe care ii reprezintă, ca 
oameni cu experiență, aceștia au 
primit mandatul de a aduce în dez
baterea conferinței probleme și 
propuneri izvorîte din consultarea 
largă a colectivelor din întreprin
derile în care lucrează, menite să 
ducă Ia ridicarea calitativă a activi
tății economice în industrie și con
strucții.

Producători și proprietari ai mij
loacelor de producție, oamenii mun
cii din România socialistă văd în 
această conferință — care își va 
desfășura lucrările sub imperativul 
perfecționării și creșterii 
economice — un eveniment 
sehit.

Ii urăm succes deplin !

efîcientei 
deo-
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Interviul acordat „Scînteii" de tovarășul HĂ DAM,
ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene

Vizita în țara noastră a delegației guvernamentale a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă de tovarășul Hă Dam, ministrul aface
rilor externe, s-a înscris în contextul relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre cele două țări și popoare constructoare ale socialismului. 
Primirea delegației de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, convorbirile de
legației cu conducătorii de partid și de stat ai țării noastre, desfășurate 
intr-o atmosferă de caldă prietenie, au constituit o contribuție la întărirea 
și dezvoltarea în continuare a acestor relații. La încheierea vizitei, re
dacția ziarului nostru a solicitat 
cîteva întrebări.

tovarășului Hă Dam să răspundă la

— Înainte de a intra in amă
nunte, o întrebare de ordin ge
neral : cum au răspuns în 1971 
unitățile cooperației de consum 
cerințelor populației ?

— Intre România și R.P.D. 
Coreeană există — după cum se 
știe— legături de strinsă prie
tenie și solidaritate — in dez
voltarea cărora contactele la 
diferite niveluri au o importanță 
deosebită. In acest context, cum 
apreciați semnificația vizitei 
dumneavoastră în România ?

și guvernului dumneavoastră, ale 
poporului coreean, in aplicarea 
hotăririlor Congresului al V-lea 
al Partidului Muncii din Coreea, 
in vederea dezvoltării economiei 
și realizării idealului national de 
unificare a patriei.

Pe șantierul noului port flu
vial de la Tulcea, lucrările de 
construcție se desfășoară cu in
tensitate și în zilele de iarnă. 
Pînă la sfirșitul acestui an vor 
fi încheiate lucrările de amena
jare și modernizare a portului 
comercial, prevăzut cu trei 
dane, platforme și magazii, linii 
de cale ferată, macarale și ajte 
dotări pentru încărcarea-descăr- 
carea și depozitarea mărfurilor, 
într-un stadiu avansat se află și 
construcția portului pescăresc, 
amplasat în zona antrepozitului 
frigorific, unde se realizează o 
dană de 120 m pentru acostarea 
traulerelor de pescuit oceanic 
|i o altă dană pentru primirea

vaselor pescărești care activează 
în Deltă.

Noul complex portuar cuprin
de, de asemenea, patru dane 
pentru navele de călători, avin- 
du-se în vedere perspectiva dez
voltării turismului în această 
parte a țării, precum și două 
dane cu cheiuri verticale pentru 
mineralierele maritime, prevă
zute cu platforme și instalații 
moderne de manipulare a ma
teriilor prime. Noile construcții 
și amenajări portuare vor fi 
date în folosință în mod eșalo
nat și vor contribui la ridicarea 
importanței economice și turis
tice a bătrinului oraș dunărean.

— Cooperația de consum își desfă
șoară activitatea de aprovizionare a 
populației, prin unități de desfacere, 
în aproape toate localitățile rurale, în 
96 de orașe și 149 centre muncitorești. 
Prin această vastă rețea aprovizio
nează cu mărfuri circa 13,7 milioane 
de locuitori.

Elementul cel mai caracteristic al 
activității desfășurate de lucrătorii 
organizațiilor noastre, în anul 1971, 
este fără îndoială realizarea unor rit
muri superioare celor obținute în anii 
precedenți : sporul desfacerilor, de 
exemplu, este cu 8,9 la sută mai mare 
față de 1970, ceea ce reprezintă un 
volum de mărfuri comercializate, în 
plus, in valoare de 2,4 miliarde lei. 
Profundele transformări intervenite 
în viața satului, ca rezultat al mate
rializării programului celui de-al 
X-lea Congres al partidului, sînt re
flectate nu numai în modificarea vo
lumului, ci și în structura cererii de 
mărfuri a populației rurale. Orienta
rea cu precădere către bunurile de 
folosință îndelungată, destinate satis-

Convorbire
cu Ion SMEDESCU,

secretar general al CENTROCOOP

facerii unor sporite nevoi spirituale 
sau de confort (aparate de radio, te
levizoare, mobilă, mașini de spălat și 
de cusut, frigidere, aspiratoare, mo
torete, aparate foto, cărți etc.), s-a 
impus ca o caracteristică esențială a 
cererii. Numai în anul 1971 s-auvîn- 
dut — prin rețeaua cooperației de 
consum — aproape un sfert de milion 
'de aparate de radio și de televiziune, 
creșterea fiind de peste 42 la sută și 
respectiv 55 la t sută față de 1970. O 
creștere fără precedent în comerțul 
sătesc.,

O atenție deosebită s-a acordat, de 
către organizațiile și întreprinderile 
noastre, dezvoltării alimentației pu
blice, activității hoteliere și turisti
ce. Numărul unităților de acest fel a 
crescut anul trecut cu 32 la sută, față 
de 1970. iar locurile de cazare au spo
rit cu 42 la sută. Au fost date in fo-

losință, căpătîndu-și de pe acum re
nume, hanurile turistice Sovata-Mu- 
reș, Bran-Brașov, complexele de ali
mentație publică de la Peștera Muie- 
rii-Gorj și Buda-Ilfov, Crama Dom
nească din București etc. CENTRO- 
COOP a desfășurat o continuă acti
vitate pentru extinderea spatiilor co
merciale, pentru folosirea lor inten
sivă, pentru introducerea formelor 
moderne de vînzare, amenajarea ex
terioară și interioară a unităților, do
tarea cu utilaje noi, cu o mare capa
citate de expunere. De altfel, în co
loanele ziarului „Scînteia" au fosț, nu 
de mult, relatate rezultatele acestor 
acțiuni.

— Ce ne puteți spune In le
gătură cu preocupările coopera
ției de consum 
prestărilor 
chizifiilor 
mentare 1

de 
de

al

i in domeniul 
servicii și al a- 
produse agroali-

indicațiilor și o-— Ca rezultat 
rieatării date la Congresul al V-lea 
a! cooperației de consum, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, în activi
tatea de producție industrială și pres
tări de servicii s-au obținut realizări

— încă de mult timp, popoarele ță
rilor noastre — R.P.D. Coreeană și 
Republica Socialistă România — au 
statornicit intre ele relații de colabo
rare frățească și au devenit prieteni 
apropiați, sprijinindu-se reciproc în 
lupta comună împotriva imperialis
mului, pentru victoria cauzei socialis
mului. Spre satisfacția reciprocă, a- 
ceste relații au cunoscut în ultimii ani 
o tot mai mare dezvoltare. Vizita fă
cută în țara noastră, anul trecut în 
luna iunie, de delegația de partid și 
guvernamentală a României, condusă 
de tovarășul Nioolae Ceaușescu, con
vorbirile care au avut loc cu acest 
prilej între tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Partidului Muncii 
din Coreea, și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
au constituit un eveniment istoric, 
contribuind la extinderea și dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor de 
prietenie și de colaborare între parti
dele, guvernele și popoarele celor 
două țări. Apreciem că actuala vi
zită în România a delegației guver
namentale a R.P.D. Coreene repre
zintă o contribuție la eforturile pen
tru traducerea in viață a înțelegeri
lor stabilite între cei doi șefi de stat.

(Continuare in pag. a II-a)

— Opinia publică din țara 
noastră urmărește cu viu interes 
realizările R.P.D. Coreene în 
construcția socialistă. Vă rugăm 
să ne împărtășiți cîteva din prin
cipalele preocupări ale partidului

— După cum vă este cunoscut, cel 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, care a avut loc 
în noiembrie 1970, a făcut bilanțul 
realizărilor dobindite în înfăptuirea 
planului septenal și a adoptat noile 
directive ale planului șesenal de 
construcție socialistă. Sarcina funda
mentală a planului șesenal în dome
niul construcției economice constă în 
întărirea continuă a bazei tehnico- 
materiale a socialismului și elibera
rea oamenilor muncii de muncile 
mai grele în toate domeniile econo
miei naționale prin consolidarea și 
dezvoltarea realizărilor industrializă
rii și promovării revoluției tehnice 
pe o nouă treaptă, mai Înaltă.

Conținutul principal al planului 
șesenal este definit de cele trei mari 
sarcini ale revoluției tehnice : redu
cerea într-o măsură și mai mare a 
deosebirilor dintre munca grea și 
munca ușoară, prin desfășurarea în 
mod susținut a revoluției tehnice în 
domeniul industriei ; dezvoltarea pro
cesului de ștergere a deosebirilor din
tre munca agricolă și munca indus
trială prin accelerarea continuă a re
voluției tehnice la sate ; înfăptuirea 
revoluției tehnice pentru eliberarea 
femeilor de povara muncilor grele 
din gospodărie.

Partidul nostru consideră producția 
de mașini-unelte drept veriga cen
trală pentru îndeplinirea celor trei 
mari sarcini ale revoluției tehnice. 
Revoluția tehnică înseamnă revolu-

(Continuare în pag. a V-a)
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Semne de 
primăvară ?

O dată cu Încălzirea vremii, 
deși după calendar ne aflăm în 
plină iarnă, la Grădina botanică 
din Capitală și-au deschis peta
lele — sub cerul liber — primele 
flori. După cum era de așteptat, 
dintre acestea nu putea să lip
sească ghiocelul (Galanthus ni
valis) și ghiocelul de Dobrogea 
(Galanthus plicatus). Pe lîngă 
ei, au mai înflorit însă Eranthis 
hiemalis și trei varietăți de ar
buști : Chimomanthus fragrans, 
Hamamelis vernalis și Hama- 
melis mollis. Chiar dacă este 
vorba de flori timpurii, eveni
mentul nu poate fi trecut 
vederea (nici de specialiști 
nici de... vizitatori), el 
tuind totuși o excepție 
la jumătatea lunii februarie, 
fie un semn că iarna este 
sfirșite 7 Se știe, cu o floare 
se face primăvara. Dar 
șase 7

cu
Și 

consti- 
acum, 

Să 
pe 
nu 
cu

Trofeul
ciobanului

• tre- 
atacat

In zorii uneia din zilele 
cute, o haită de lupi a , 
stina cooperativei agricole din 

(Caraș-Seve- 
ciobanul 
mina pe 

saivan, 
înfuleca 
mai stea

Tigvaniul Mare 
rin). Trezit din somn, 
Petre Marincoiu a pus 
o bîtă și a intrat în 
unde unul dintre lupi 
de zor un miel. Fără să 
pe ginduri, a dat drumul di
nilor în saivan și a început... 
vinătoarea! La prima lovitură 
in plin, bita s-a rupt, iar lupul 
a căzut la pămint. L-a legat 
repede cu o sirmă și cu un alt 
ciomag l-a lovit pînă cînd ne
poftitul musafir a rămas ne
mișcat. Și-a luat apoi trofeul, 
care cintărea nu mai puțin de 
85 de kg., și l-a dus în sat pen
tru a arăta că intîmplarea po
vestită de el nu este chiar o 
poveste de vinător.

Taina unui
deces
La 25 decembrie 1971, Lau- 

renția Bardos, din Porumbacu 
de Jos, a fost internată de 
gență intr-un spital din £ 
Motivul 7 Cu totul altul 
boala sa mai veche, . 
care fusese pensionată cu 
în urmă : grave leziuni corpo
rale. Deși cazul era ’ ^uspeht17 
pentru medici, ea a declarat în 
scris că „a căzut și s-a lovit". 
In ziua de 4 februarie 1972, 
după ce ieșise din spital, în 
urma traumatismelor respecti
ve, la care s-au asociat și afec
țiunile sale mai vechi, L.B. a 
decedat. Tot mal multe vorbe 
umblau însă prin sat că ea ar 
fi fost victima propriului ei soț, 
Valeriu Bardos, care o bătuse 
grav în ziua internării în spi
tal. Ancheta care a urmat a do
vedit că aceste vorbe nu erau 
deșarte. în urma probelor 
scoase la iveală cu prilejul 
cercetărilor, V.B. a fost arestat 
și urmează să compară acum în 
fața instanței de judecată.

> ur-
Sibiu. 
decît 

pentru 
ani

Vin pe apa
Simbetei

Conducător al unei 
basculante ce aparține 
prinderii de transporturi

auto- 
tntre- 

_____  _ . auto 
Bistrița-Năsăud, Liviu Agrișan 
a pornit în cursă, deși mașina 
avea defecțiuni la sistemul de 
frinare. Consecințele n-au intir- 
ziat. La o intersecție, i-a ieșit in 
fată autocisterna 31—BH—470 și, 
neavind frină, a intrat direct in 
ea. Autocisterna s-a răsturnat 
și, cum din șocul produs i-au 
sărit capacele, 4 500 litri de vin 
s-au dus pe apa Simbetei. Pa
gubele sînt evaluate la aproxi
mativ 80 000 lei. Și cînd te 
gindești că era de ajuns un sim
plu control la ieșirea din garaj 
pentru a fi evitate...

— Se știe că bolile car
diovasculare dețin locul in- 
tii in statisticile de mortali
tate din țările dezvoltate. 
Unii susțin chiar ideea că 
ele ar fi urmări directe ale 
civilizației. Reprezintă bo
lile cardiovasculare o fata
litate 7

— Paralel cu multimile
nara evoluție tehnică și so
cială a umanității, a civi
lizațiilor care s-au succe
dat, înregistrăm o tot atit 
de veche evoluție istorică a 
patologiei, a frecvenței di
verselor categorii de îmbol
năviri. Intr-o perioadă cînd 
condițiile de trai și gradul 
de igienă erau mai precare, 
bintuiau marile epidemii 
de boli contagioase — ciu
ma, holera, febra galbenă, 
variola, care decimau pe
riodic ținuturi întregi. O 
dată cu ridicarea standar
dului de trai, cu dezvoltarea 
științelor medicale și a 
capacității de tratare aceste 
molime pustiitoare au fost 
stîrpite. In schimb au apă
rut alte boli, denumite cu
rent cronice sau degenera
tive. Este adevărat, se vor
bește despre ele ca despre 
niște „boli ale civilizației". 
Dar în realitate, ele nu sînt 
o urmare directă a progre
sului științific și tehnic, a 
gradului de civilizație, a 
standardului mai ridicat de 
viață... Urbanizarea și in
dustrializarea, îndepărtîn- 
du-1 pe individ de modul 
natural de viață inoluzînd 
mișcarea fizică și alimen
tația echilibrată, cu res
pectarea proporțiilor pentru 
diversele ei componente, a 
favorizat înmulțirea cazuri
lor de afecțiuni cardiovas
culare. Ele sînt de fapt 
expresia unui mod nerațio- 
nal de viață, practicat frec
vent de omul zilelor noas
tre. Statisticile, studiile 
făcute în numeroase țări 
ale lumii, ca și la noi de 
altfel, arată că bolile car
diovasculare reprezintă una 
din principalele cauze atît 
ale mortalității cît și ale 
morbidității : peste 50 la 
sută din totalul deceselor 
după vîrstă de 40 de ani au 
drept cauză aceste boli, iar 
frecvența îmbolnăvirilor și 
a ieșirilor din viața activă, 
productivă din cauza a- 
cestora ocupă locurile 3 
pînă la 6 în statisticile de 
morbiditate variind de la 
an la an. Acesta este și mo
tivul pentru care pe plan 
internațional bolile cardio
vasculare sînt recunoscute 
ca „problema numărul unu" 
de sănătate publică în ac
tuala etapă a _ dezvoltării 
medicinii și societății.

— Se vorbește despre bo
lile cardiovasculare ca des
pre niște boli ale vîrstei 
înaintate ; care sint acestea, 
cum se prezintă frecvența 
și gravitatea lor ?

— Cele mai frecvente îm
bolnăviri cardiovasculare 
responsabile de majoritatea 
cazurilor de deces și de pă
răsire a vieții active sînt 
arterioscleroza, hipertensiu
nea arterială, leziunile 

n ■ reumatismale cardiovas- 
culare. , și cordul pulmo
nar. Primele două amin
tite prezintă cea mai mare 
importanță pentru sănăta
tea colectivității. Se spune 
despre bolile cardiovascu
lare și în special _ despre 
arterioscleroză că sînt ex
presia sau chiar urmarea 
firească. a procesului de 
îmbătrinire, sint boli ale 
vîrstei înaintate și — acum 
revin la prima întrebare — 
conform acestei concepții 
ar fi deci vorba de fata
litate, împotriva căreia nu 
prea am avea multe de fă
cut. Or, lucrurile nu stau 
așa. Cercetări recente, e- 
fectuate pe scară interna
țională — la care și-a a- 
dus aportul și cardiologia 
românească — au dovedit 
că bolile cronice, cardiovas
culare devin tot mai frec
vente la vîrste 
ce mai 
special

îmbolnăviri. Cauzalitatea 
directă procentuală este 
greu de stabilit, deoarece 
acești factori acționează 
de obicei cumulativ — se
dentarism, plus alimentație 
excesivă, plus fumat etc. — 
devenind niște capcane pe
riculoase pentru cei care 
nu iau din timp măsuri de 
apărare.

— Care sînt mijloacele 
practice de a le preveni și 
combate ?

— Aceste mijloace țin 
pe de o parte de activita
tea medicală propriu-zisă.

si

Rafala"

Plimbîndu-se pe cimpul 
apropierea orașului, Gheorghe 
Zoltan, în vîrstă de 14 ani, din 
Mediaș, a găsit trei cartușe 
ruginite. Le-a luat și, după ce 
s-a jucat cu ele, Ie-a aruncat în 
curte. Surorile lui, Lucreția, în 
vîrstă de 6 ani, și Victoria, de 
3 ani, le-au găsit și le-au pus 
pe foc. In urma celor trei ex
plozii produse aproape imediat, 
fetițele s-au ales cu răni grave 
și au fost internate de urgență 
la spital.

din ce în 
lovind în

_ complicații 
majore — accidente cardia
ce și cerebrale • 
în floarea vieții, 
în plină activitate 
re sau productivă.

— Nu este vorba 
bătrînire prematură ?

— Nu se poate vorbi des
pre o îmbătrinire prematu
ră, deși aceste boli precipi
tă îmbătrînirea. Ele sînt re- 
zidtatele unor variate și 
multiple încălcări ale rit
mului ordonat de viață, 
care cupripd o serie în
treagă de riscuri de îmbol
năvire cardiovasculară, cum 
sint : 
tuat, 
abuzuri de toxice — fumat, 
cafea, alcool, muncă dezor
donată. Fiecare din acești 
factori de risc are pe 
ma lui un 
mare sau

tinere, 
prin

— oameni 
oameni 

creatoa-

de o îm-

sedentarism accen- 
excese alimentare,

procent 
mai mic

sea- 
mai 

de

(Urmare din pag. I)

Lichidarea
zona Odo- 
un șan- 
forestiere.

contului
Acum cîțiva ani, în 

beștiului s-a deschis 
tier de construcții
Tot atunci s-a deschis și un 
cont la C.E.C. prin care se efec
tuau operațiunile financiare ale 
sindicatului din această unitate, 
în luna decembrie 1969, șantie
rul s-a închis. Contul a fost 
menținut însă in vigoare de că
tre Constantin Iancu, contabil- 
șef, și Nicolae Tomescu, contabil 
la Consiliul sindical județean 
Vrancea. Bineînțeles, nu dezin
teresat. Pentru că vărsau în el, 
din condei, sume mari de bani 
și le ridicau apoi cu semnături 
false. în felul acesta, ei au de
lapidat în doi ani peste 500 000 
lei. Acum, dună ce s-au încheiat 
toate socotelile, urmează sca
dența. O vor lichida curînd. cu 
„dobînda" prevăzută de lege.
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leu optzeci. Nici cinci bă
nuți pe zi 1 Pură neglijen
ță, inconștiență, altfel nu-i 
putem spune, față de pro
pria viață. Același lucru, 
poate într-o măsură și mai 
pronunțată, este valabil 
pentru hipertensivii arte
riali și alți cardiaci cronici, 
cînd bolnavii urmează tra
tamentul pînă se simt ceva 
mai bine, deși indicația me
dicului este să facă trata
ment prelungit. uneori 
chiar toată viața și să se 
prezinte periodic la control. 
Neglijenta costă scump. Re-

DACA SUFERIȚI DE O AFECȚIUNE

NUDAȚI VINA
PE VIAȚA

MODERNĂ !
E mai folositor să vâ puneți cîteva 

întrebări:
• CÎT FUMAȚI ? ® CÎT BEȚI ? ® CUM VĂ 
HRĂNIȚI ? • CÎT TIMP DIN ZI REZERVAȚI 

MIȘCĂRII FIZICE?

Convorbire cu dr. loan ORHA 
director adjunct științific al Centrului de asistență 

a cardiacilor — ASCAR

de organizarea și optimiza
rea ocrotirii sănătății. De 
altfel, în planul actual și 
de perspectivă al Ministe
rului Sănătății, programul 
prioritar de combatere și 
prevenire a bolilor cardio^ 
vasculare reprezintă unui 
din obiectivele de bază. Nu 
mă voi referi în amănunt 
ia aceste măsuri specifice 
ale forurilor medicale, ci 
la cealaltă fațetă a pro
blemei, la măsurile pe 
care individul trebuie să le 
ia pentru păstrarea propriei 
lui sănătăți. Toată lumea 
știe că statul nostru asigu
ră condiții excepționale 
pentru ocrotirea sănătății 
populației, dar, și lucrul a- 
cesta poate părea para
doxal, nu se vorbește nică- 

j.ieri despre obligația indivi
dului de ă păstra șj_apăra 
propria • lui sănătate. Cu 
alte cuvinte, realitatea este 
următoarea : noi medicii 
sîntem puși foarte frecvent 
în fața unui fapt împlinit, 
a unui accident, a unei boli 
cronice avansate și foarte 
rar în fața unor stadii in
cipiente sau de limită pen
tru individul expus la risc 
— fumat, abuz alimentar, 
muncă dezordonată etc. — 
cind bolnavul poate fi ușor 
tratat și în majoritatea ca
zurilor recuperat, redat vie
ții active. Pe de altă parte, 
recomandările de viată 
igienică sînt prea des în 
mod conștient și incon
știent încălcate, nu numai 
de cei sănătoși, care nu se
sizează probabilitatea tot 
mai mare a îmbolnăvirii, 
dar și de unii bolnavi, care 
deseori abordează o atitu
dine neghiob-fatalistă : „tot 
nu mă fac bine", „mănînc 
și beau, mor — nu mănînc 
și nu beau, tot mor". Este 
tot ce poate fi mai greșit 
și provine dintr-o defec
tuoasă și insuficientă edu
cație sanitară, din carențe 
de educație generală.

Și internările frecvente 
ar putea fi evitate. Iată 
cîteva observații din activi
tatea ASCAR-ului : 
bine de 30 la sută din 
navii de insuficiență 
diacă, care revin sau 
îndreptați spre noi (deci 
tot de medici) au „uitat" 
să mai facă tratamentul o- 
bligatoriu de digitală la do
miciliu. Ce tratament 7 O 
pastilă pe zi, din 
tnizeci de bucăți

zultatul pentru bolnav : a- 
gravarea stării generale, a 
suferințelor, apariția de 
complicații, internarea la 
spital și scăderea șanselor 
de vindecare. Pentru so
cietate : încărcarea nejusti
ficată a bugetului cu spita
lizări repetate și inutile. Iar 
o zi de spitalizare costă mai 
mult decît toate medica
mentele utilizate timp de 
un an de zile în tratamen
tul ambulator al celui su
ferind de insuficiență car
diacă, tratament care îl 
menține într-o stare apro
piată de cea normală și de 
multe ori nu-1 privează de 
bucuria unei vieți șctive. 
Cifrele par incredibile, dar 
ele reflectă rea.litatea. Ba
nii cheltuiți cu asemenea 
interițări , ar putea fi utili
zați ‘maiț cu folos 'pentru 
combaterea efectivă, și pre
venirea acestor îmbolnăviri

de 
în. 
îri 
în

A-

Și 
a-

sau pentru alte domenii le
gate de ridicarea standar
dului nostru de viată.

— Ce s-ar mai putea face 
pentru evitarea cronicizării 
bolilor cardiovasculare, a 
surprinderii lor in faze in
cipiente 7

— Un element de bază în 
prevenirea oricăror boli, 
dar îndeosebi a celor car
diovasculare, este controlul 
periodic de sănătate, în 
special la vîrstă adultă, 
cînd organismul este su
pus la multiple solicitări 
profesionale, sociale, fami
liale etc. In acest sens au 
devenit la noi lege exame
nele medicale la angajare, 
controalele periodice in 
rîndul tineretului școlar, 
studențesc, în armată, la 
locul de muncă. Studii de 
sănătate efectuate în colec
tive largi de zeci și sute 
mii de locuitori ai țării 
anii 1959—61, repetate 
1964—65, ca și studiul 
curs de sub îndrumarea
cademiei de științe medica
le stabilit pentru anul 1971— 
73, au permis, pe de o 
parte, să se depisteze un 
mare număr de cazuri de 
îmbolnăviri cardiovasculare 
în faze incipiente, de cele 
mai multe ori la persoane 
care nici nu bănuiau că 
sînt bolnave. Experiența a 
dovedit că în aceste stadii 
bolile sînt vindecabile 
permit o recuperare 
proape totală.

— Trebuie să tragem de 
aici concluzia că aseme
nea depistări periodice ar 
trebui să cuprindă toată 
populația ?

— Teoretic și ideal răs
punsul ar fi DA. Și, totuși, 
spunem NU, deoarece ar fi 
o mobilizare de forțe uma
ne și mijloace materiale 
exagerată, o adevărată risi
pă. Experiența a arătat că 
este suficient ca examenele 
periodice să se facă la per
soanele care prezintă situa
ții și factori de risc pentru 
îmbolnăvire. Despre acești 
factori am vorbit mai sus.

Pe de o parte,' este 
o obligație elementară a 
fiecăruia dintre noi ca a- 
tunci cînd știm că sîntem 
expuși la astfel de riscuri, 
sau apar simptome timpu
rii de boală, să ne prezen
tăm de îndată la un con
trol de sănătate. Pe de altă 
parte, organizarea unor ac
țiuni mai largi de depistare, 
prin examene periodice, a ■ 
devenit acum o chestiune a 
întregii rețele de bază — 
medici de circumscripție, 
de întreprindere, de școală 
— de la care începe și se 
continuă cu mijloace speci
fice de instituțiile de cer
cetare și de învățămînt ; 
practic, cu participarea tu
turor verigilor de profil ale 
ocrotirii sănătății. De alt
fel aceasta este și esența 
planului concret de măsuri 
pe care Ministerul Sănătă
ții îl pune în aplicare pen
tru ridicarea nivelului de 
îngrijire sanitară a popu
lației.
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// Dinastiile"
de chimiști

de la Ocna Mureș
Cu cîteva luni în urmă. 

Uzina de produse sodice 
din Ocna Mureș a împlinit 
75 de ani de existență. De 
aceea, aici găsești adevă
rate „dinastii" de chimiști, 
tainele catalizei fiind în
vățate din tată-n fiu. 
Muncitori de înaltă caii-? 
ficare ca Vasile Martin, 
Ilie Suciu, Ion Vaida, An- 
ghel Burlan, Teodor Co- 
pindeanu și multi, foarte 
mulți alții, sau inginerii 
Ion Ursu, Nicolae Nemes, 
Roman Vesa, maiștrii și 
tehnicienii Ion V. Popa, 
Ironim Bora. Teodor Mo- 
raru, Iosif Covaci și alții 
sînt fii de muncitori care 
mai lucrează încă în uzi
nă sau au lucrat și au ie
șit la pensie. De altfel, în 
anii primelor planuri cin
cinale, această uzină a 
fost una dintre „școlile" 
de pregătire a cadrelor 
pentru tînăra noastră in
dustrie chimică, trimițînd 
spre Borzești. Govora, 
Piatra Neamț, Tirgu Mu
reș sau Craiova sute de 
muncitori și tehnicieni 
care aici, pe Mureș, au 
învățat ABC-ul chimiei, 
în același . timp, a cres
cut de peste zece ori ca
pacitatea de producție a 
uzinei față de anul națio
nalizării, produsele 
marca „U.P.S.O.M." 
exportate 
țări din 
tele.

Despre
oamenii ei se pot spune 
multe alte lucruri : anul 
trecut s-a realizat, peste 
plan, o producție
7 918 000 lei, depășirea la 
soda caustică fiind

cu 
fiind 

în peste 30 de 
toate continen-

această uzină și

de

burgheziei, uzina aceasta 
aparținea firmei „Solvay 
S.A.". Muncitorii vîrstnici 
și pensionarii uzinei iși 
amintesc că adunările 
proprietarilor-acționari se 
țineau arareori la Bucu
rești și de cele mai 
multe ori la Ziirich sau 
Bruxelles, fiecare aduna
re aducînd cu sine ceva 
care încrîncena inimile 
celor cîteva sute de capi 
de familie care trudeau la 
sodă : reduceri de perso
nal și de salarii, curbe de 
sacrificiu, condiții 
muncă din ce în ce mai 
de nesuportat.

De curînd, la uzină s-a 
ținut adunarea generală 
a reprezentanților oame
nilor muncii din între
prindere, for democratic 
prin care muncitorii își 
exercită controlul și par
ticipă Ia conducerea în
tregii activități economice

de

ți sociale a unității în care 
muncesc și care constituie 
temelia transformărilor 
înnoitoare din viata lor. 
Ei au dovedit competență 
și răspundere sporite in 
abordarea tuturor latu
rilor activității uzinei. Au 
fost pe larg analizate pro
bleme importante ca : 
sporirea gradului de utili
zare a instalațiilor, asigu
rarea unor materii prime 
de bună calitate, reduce
rea cheltuielilor de fabri
cație. introducerea în 
producție a unor inovații, 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă etc.

Aș mai vrea să arăt că, 
răspunzînd chemării la 
întrecere lansate de chi- 
miștii din Ploiești și de 
la fabrica „Sebeșul", adu
narea reprezentanților sa- 
lariaților uzinei a însărci
nat comitetele de oameni 
ai muncii să formuleze 
angajamente mai mari 
decît cele propuse inițial 
adunării, spre a reflecta 
adevăratul potențial al 
colectivului de chimiști de 
la Ocna Mureș.

Ion SUCIU
tehnician
Uzina de produse sodice 
Ocna Mureș, județul Alba

Paraziți
CU... autorizafie ?

remarcabile. Volumul activității a fost 
anul trecut cu 36 la sută mai mare 
decît în 1970. Au fost create circa 
2 000 de unități noi pentru servicii 
publice, cu profile dintre cele mai 
mult solicitate. Am avut în vedere, 
ca prin valorificarea unor resurse lo
cale de materii prime să punem la 
dispoziția populației un sortiment 
mai larg de articole de larg consum, 
în special de uz casnic, realizate în 
atelierele cooperativelor : confecții, 
cojocărie, mobilă, covoare, obiecte 
din ceramică și sticlă etc. A fost dez
voltată, totodată, rețeaua unităților 
furnizoare de servicii pentru popu
lație. O atenție deosebită am acor
dat și acordăm extinderii prestărilor 
de servicii în construcții, reparațiilor 
de obiecte electro-casnice. de apara
te de radio, televizoare ș.a.m.d.

O importantă sarcină ce revine coo
perației de consum este participarea 
la constituirea fondului central de 
produse. Volumul activității de achi
ziții a înregistrat un spor de 16.5 la 
sută. Pentru a contribui și pe această 
cale la îmbunătățirea aprovizionării 
pieței cu produse agroalimentare, u- 
nitățile cooperației de consum au a- 
cordat sprijin material producătorilor. 
Astfel, acestora li s-au pus la dispo
ziție, pentru creșterea producției, 
peste 6 milioane de pui de o zi, pro
duși în incubatoarele cooperației de 
consum ; 3 000 de iepuri de casă din 
rase superioare ; 400 tone semin
țe și rizomi de plante medicinale, fa
guri artificiali etc. Au fost, de ase
menea. stimulați producătorii din zo
nele de deal și munte, pentru livra-

pentru mărit fotografii 
și, pe baza lor, comandă 
la tipografii formulare 
frumoase și ștampile, cu 
care pornesc prin țară, de 
obicei cit mai departe de 
orașul lor (de la Oradea 
ajung prin județele 
Vrâncea și Galați). Ei 
prezintă pentru reclamă 
niște fotografii mărite, 
care iau ochii cetățenilor, 
colectează comenzi, înca
sează ca avans minimum 
50 la sută din costul ta
bloului (de pildă, 2 ta
blouri costă 235 lei + 15 
lei cheltuieli de expedi
ție). După ce adună mai 
multe comenzi, acești „vo
iajori" predau fotografiile 
la atelierele cu care sint 
în legătură, pentru a fi 
mărite. Astfel „industria" 
măritului fotografiilor, în 
virtutea practicării unor 
prețuri piperate și a se
riei mari de 
ce cîștiguri 
posesorilor 
colectorilor 
și agenților 
diferite localități. Că 
multe 
primește un tablou 
fața căruia rămîne... 
blou și blestemă ceasul 
cînd s-a lăsat tras pe 
sfoară, asta e altceva. 
N-are decît să refuze ta
bloul și să piardă avan
sul ori să se ducă să se 
judece în cine știe ce colț 
de țară. (Bunăoară, prin 
„Foaia de comandă", ti
părită, Surlă Vasile din 
Oradea — aut. 144 din 
1970 — avertizează clien
tul : „comanda nu se 
poate revoca", iar „în caz 
de neînțelegere mă su
pun competinței judecă
torești din Oradea").

După cum se vede, 
avem de-a face cu un șir 
de ilegalități ce trebuie 
curmate : eliberarea de 
autorizații pentru practi
care pe cont propriu a 
meseriei de mărit foto
grafii uinor persoane care 
nu au acest drept ; 
sustragerea de La plata 
impozitelor pe venituri și 
folosirea ilegală 
persoane pentru 
rea de comenzi; 
rea unor prețuri 
te fără asiumarea 
obligații privind 
lucrărilor. Mă întreb: or
ganele financiare, primarii 
și organele de miliție li 
vor mai lăsa oare multă 
vreme pe acești indivizi 
să

lucrări, adu- 
substanțiale 

de ateliere, 
de comenzi 

recrutați din 
în 

cazuri cetățeanul 
în 

ta-

Ziarele și televiziunea 
combat 
diferite 
parazitism social. Aș vrea 
să mă refer și eu la un 
soi de parazitism. In ul
timii ani prin diferite lo
calități. mai ales în sate 
îndepărtate 
fi întîlnite 
soane care, 
tățenilor, 
niște tablouri (fotografii 
mărite, destul de îngrijit 
lucrate), ii îndeamnă să 
comande asemenea lu
crări, cu care să-și împo
dobească locuința. La pri
ma vedere — o treabă 
curată, legală. Iți zici că 
achizitorul de comenzi 
este un meseriaș destoi
nic, trimis de cooperativa 
fotografilor din 
cel mai apropiat, 
interesează mai 
proape, constată, 
măritul fotografiilor

cu consecvență 
manifestări de

Încăput, în bună măsură, 
pe mîinile unor persoane 
care se căpătuiesc pe sea
ma unor oameni naivi, 
prin înșelăciune și sus
tragere de la plata impo
zitelor. Deosebit de grav 
e și faptul că afaceristul 
care posedă autorizație 
„Foto mărit" proliferează 
parazitismul prin atra
gerea în acțiunile sale a 
unor localnici 
dă iluzia că 
cîștiguri mari 
că. (Cunosc
sate gălățene — un elev, 
o tehniciană, și alții — 
care, înșelați de mirajul 
cîștîgului lesnicios, și-au 
părăsit școala sau servi
ciul pentru a colecta 
menzi în numele unui 
tățean din Oradea).

Astfel de oameni, 
meserie fotografi sau
au căpătat de la organele 
financiare autorizație

de orașe, pot 
deseori per- 

prezentînd ce- 
drept model,

cărora le 
pot obține 
fără mim- 
tineri din

de 
4 771 tone ; angajamentele 
luate au fost depășite la 
producția destinată expor
tului cu 9 000 000 lei. Aș 
dori, însă, să mă refer 
la lucrul cel mai însem
nat, care stă la teme
lia acestor realizări și 
transformări : colectivul 
uzinei din Ocna Mureș, 
ca de altfel întreaga cla
să muncitoare din țara 
noastră, își manifestă din 
plin rolul de proprietar și 
de producător. Pe vremea

orașul 
Cine se 

îndea- 
însă, că

co- 
ce-

de
nu.

a unor 
colecta- 

practica- 
exagera- 

vreunei 
calitatea

înșele lumea ?
Costîcă
D. MUNTEANU 
contabil. Tecuci

In așteptarea
buldozerelor

ruginesc hîrlețele
(Urmare din pag. I)

Scopul

de iri— 
consti- 
sporire

Convorbire consemnată de
AI. PLĂIEȘU

•. ■- ‘

care pa- 
costă un

La Ploiești, Cîmpina, Poiana Țapului, Plopenî, Sinaia (super- 
magazinul „Carpați" din fotografie) și în celelalte orașe ale ju
dețului Prahova s-au construit și continuă să se construiască noi 
unități comerciale. Concomitent însă cu ridicarea unor noi edi
ficii se desfășoară și o susținută acțiune de modernizare a vechii 
rețele de magazine. Astfel, în anul trecut s-au cheltuit pentru 
renovări, mobilier și utilaje comerciale aproape 12 milioane lei. 
în acest an, planul de modernizări al Direcției județene comer
ciale Prahova prevede dezvoltarea și dotarea a încă 74 maga
zine și unități de alimentație publică — de două ori mai multe 
decît în anul trecut. Se are în vedere o compartimentare mai 
justă a spațiilor, introducerea largă a sistemelor de autoservire 
și plată directă la vînzător, iar în ceea ce privește restaurantele, 
multe din ele vor căpăta atributele unor unități moderne, intime, 
cu specific prahovean. Pentru a se putea realiza un atît de mare 
volum de lucrări s-a trecut la sistemul de amenajări și dotări în

regie proprie. Cele șase organizații comerciale din județ — pe 
baza experienței anilor trecuți — și-au mărit brigăzile mixte de 
meseriași : zidari, dulgheri, mozaicari, decoratori. Aceștia vor 
executa în cea mai mare parte lucrările prevăzute și vor con
strui chiar și o parte din mobilierul necesar unităților comer
ciale. „După calculele efectuate, sistemul de lucru în regie pro
prie — ne-a spus tovarășul Mircea Jinga, directorul Direcției 
comerciale Prahova — este mult mai economicos. Dar cîștigul >. 
cel mai mare pe care îl obținem constă în faptul că putem 
executa o serie de lucrări complexe în mod mai operativ. Expe
riența noastră de pînă acum (lucrul în regie proprie) ne dă 
certitudinea că, pînă la finele anului, întregul nostru program 
de modernizare va fi exemplar îndeplinit".

au asigurată apa. La Crîngeni s-ari 
investit cîteva milioane pentru înăl
țarea unui baraj, în vederea irigării 
a 1 500 ha. însă după ce s-a termi- 
nat construcția s-a constatat că nu 
există apă care să se acumuleze. Ame
najările pentru irigații sînt lucrări 
complexe, care necesită un mare vo
lum de muncă și de investiții ma
teriale. Ele nu pot fi făcute la voia 
întîmplării și trebuie să se procede
ze cu spirit de răspundere și d.is- 
cernămînt la alegerea suprafețelor 
destinate amenajării. Cazuri ca cele 
arătate mai sus nu pot decît să slă
bească încrederea cooperatorilor in 
rolul irigațiilor pentru sporirea pro
ducției.

în fiecare unitate agricolă trebuie 
să se înțeleagă faptul că paralel cu 
executarea celorlalte lucrări de hi
droameliorații, acum și nu la vară, 
trebuie făcute și amenajările 
gații în sisteme locale, care 
tuie un factor important de 
a producției agricole.

centralizat a unor can-rea la fondul
tități însemnate de fructe, brînzeturi 
etc. Paralel cu aceste acțiuni, s-a dez
voltat sectorul de producție-zooteh- 
nic propriu. Organizațiile cooperației 
de consum din județele Olt, Teleor
man, Timiș, Cluj, de pildă, au reușit 
să livreze din crescătoriile 
între 150 și 300 de tone de 
carne de porcine și ovine.

Stimularea producătorilor

proprii 
păsări.

indivi-

unităților de alimentație publică, ate
lierelor de producție industrială 
prestări de servicii și a producției 
conserve (fructe confiate) etc.

Concret, cooperației de consum 
revin sarcini sporite în toate dome
niile de activitate. Volumul desface
rilor de mărfuri va crește cu 7 la sută, 
ceea ce înseamnă, în cifre absolute, 
peste 2 miliarde de Iei. Sporul va fi 
realizat în principal pe seama mărfu-

și 
de

îi

adecvate realizării acestor sar- 
organizațiile cooperației de con- 
vor face investiții importante.

C. CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii nu e să sapi,

(Urmare din pag. I)
riale 
cini, 
sum

Alături de o aprovizionare co
respunzătoare, un alt factor impor
tant, de care depinde îmbunătățirea 
servirii populației, este perfecționa
rea pregătirii cadrelor — element e- 
sențial pentru ridicarea calității în
tregii activități. într-o formă sau 
alta, toate cadrele din cooperația de

duali și dezvoltarea sectorului zooteh
nic propriu au creat condiții pentru 
livrarea unor importante cantități de 
produse la, fondul pieței — volumul 
total fiind cu 50 la sută mai mare 
decit în 1970.

— Care sînt prevederile mai 
importante ale planului pe anul 
1972 7

— Consiliul CENTROCOOP a a- 
doptat recent măsuri pentru crea
rea condițiilor 
re îndeplinirii 
nurilor in toate 
ții de eficiență 
Dintre acestea, 
special : asigurarea unui 
marfă sporit — cu accent 
terea aportului sectorului propriu de 
producție și pe autoaprovizionarea

materiale
și depășirii 

sectoarele, 
economică 

subliniem.

necesa- 
pla- 

în condi- 
sporită. 

în mod 
fond de 
pe creș-

rilor nealimentare și produselor ali
mentației publice, adoptîndu-se, în 
acest scop, programe tehnico-organi- 
zatorice adecvate. în același timp, se 
prevăd vînzări sporite la produsele 
alimentare de bază : orez, pește, pas
te făinoase, conserve etc.

în domeniul producției și al prestă
rilor de servicii se prevede un spor 
de 230 milioane de Iei, față de 1970 — 
o atenție deosebită urmînd să se a- 
corde lărgirii prestațiilor de servicii 
și producției de bunuri de consum 
Volumul produselor achiziționate va 
fi cu 210 milioane de lei mai mare, 
accentul căzînd pe produsele cu im
portanță deosebită pentru aprovizio
narea populației : ouă, păsări, brin- 
zeturi, ovine, porcine, miere etc. în 
vederea asigurării unei baze mate-

consum vor fi cuprinse în acțiu
nea de perfecționare a pregătirii lor 
profesionale. Peste 27 000 de lucrători 
vor fi pregătiți prin școli și cursuri 
cu scoaterea din producție. De ase
menea, se vor organiza instruiri prac
tice și teoretice la locul de muncă 
în fiecare organizație și unitate coo
peratistă. Pentru realizarea unui pro
gram de asemenea proporții, a fost 
creat recent Centrul de perfecționare 
a pregătirii profesionale a cadrelor 
din cooperația de consum — 
CEPECOOP. în școlile de speciali
zare postliceală. în liceele industria
le, economice. în școlile profesionale 
și la locul de muncă se vor pregăti 
peste 8 000 de cadre.

Strins legată de pregătirea cadre
lor este și sarcina de a asigura e

bază mai științifică întregii activități 
din cooperația de consum. Realizarea 
în anul 1972 a unui volum economic 
serios sporit, in sectoare atît de diver
se, cu o rețea numeroasă (peste 50 000 
de magazine, unități de alimentație 
publică și secții de prestări), este de 
neconceput fără asigurarea unei baze 
științifice, fără o concepție modernă 
de organizare și desfășurare a proce
selor economice. Pornind de la aceste 
cerințe, la toate nivelurile — CEN- 
TROCOOP, centrale economice, u- 
niuni județene, cooperative — se a- 
cordă o importanță deosebită organi
zării și normării muncii (în depozite, 
magazine, secții, ateliere); fundamen
tării temeinice a indicatorilor de 
plan; defalcării și urmăririi acestora 
pînă la nivelul fiecărui sat și lucră
tor; utilizării unor sisteme de infor
mare, control și intervenție eficiente. 
Intr-un cuvînt, se are în vedere con
ducerea științifică a întregii activi
tăți. Pe această linie se înscrie și 
crearea în cadrul CENTROCOOP, a 
Centrului de informatică și calcul — 
CICOOP, precum și a cite unui com
partiment analog Ia întreprinderile e- 
conomice județene și la centralele 
economice.

Avem în vedere și alte acțiuni me
nite să contribuie la dezvoltarea și 
îmbunătățirea activității cooperației 
de consum, la creșterea contribuției 
acesteia la înfăptuirea mărețului 
program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

Convorbire consemnată de
George POPESCU

La întocmirea proiectelor s-a avut 
în vedere ca sistemele locale să nu 
se suprapună cu lucrările celor două 
mari sisteme, Mostiștea și Giurgiu- 
Răzmirești, de pe teritoriul jude
țului.

Acum, în preajma campaniei lu
crărilor de primăvară, se impune ca 
toate lucrările stabilite să fie termi
nate și bine finisate, ca apa să se 
scurgă în voie pe șanțuri și canale, 
iar pămîntul să poată fi cultivat în în
tregime. Din acest punct de vedere, 
se constată însă o serie de neajunsuri 
care pot avea consecințe cînd tere
nul va trebui lucrat. In unele coope
rative sînt situații cînd o seamă de 
canale au fost începute din mai mul
te puncte de lucru, dar încă nu au 
fost terminate, altele nu sînt finisa
te și aduse la cotele normale și 
apa stagnează pe ele. Un exem
plu concludent ni-1 oferă coo
perativa agricolă din Butimanu. 
Aici s-a efectuat un volum mare de 
lucrări pentru scoaterea de sub in
fluenta apei a unei însemnate su
prafețe de teren. Dar pentru ca apa 
să se poată scurge trebuie prelungit 
canalul principal cu încă 1 000 m. 
Altminteri, o seamă de canale se
cundare care au și fost săpate sint 
inutile. Cazuri similare sînt și In 
zona Urziceni, Valea Măcrișului unde 
unele canale principale și secundare 
nu sînt aduse încă la cotele inițial 
stabilite și apa este astfel obligată 
să urce pe ele. Asemenea situații 
sînt și în alte localități. Sînt necesare 
acțiuni operative în vederea termi
nării și finisării lucrărilor, astfel ca 
eforturile făcute pînă acum cu să
parea canalelor să-și atingă în tota
litate scopul propus.I

1



SClNTEIA—joi 17 februarie 1972 PAGINA 3
vbbbsbbsbbbbssb

* FEBRUARlH9ffi^ x
IX CONFERINȚA PE ȚARĂ 

A CADRELORX
-)?■ DE CONDUCERE

•’f. ....DIN ÎNTREPRINDERI
SI CENTRALE

5 • INDUSTRIALE
DE CONSTRUCȚII'

I 

X. 
3.

ANTICIPĂRI LA O DEZBA TERE
■

g> CU 6000 DE PARTICIPANȚI

Ing. GHEORGHE TRICĂ, director 
general al Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare Brașov :

Mi-am propus să supun dezbaterilor conferinței 
cîteva chestiuni, intre care aprovizionarea teh- 
nico-materială a întreprinderilor din cadrul cen
tralei. A devenit o problemă lipsa unor materiale. 
Situația este determinată, între altele, de meto
dologia actuală de încheiere a contractelor eco
nomice, care este greoaie și conține un volum u- 
riaș de lucrări inutile (mă refer la lucrările ce 
premerg perfectarea contractelor). Voi propune 
adoptarea unor măsuri oare să asigure elimi
narea organismelor intermediare în cadrul asi
gurării bazei tehnico-materiale a producției și 
stabilirea, în fapt, a relațiilor directe dintre be
neficiar și furnizor. Voi propune îmbunătățirea 
metodologiei de determinare a fondului de me
tal în sensul dimensionării reale a consumului.

Mă voi referi, în continuare, la necesitatea pro
filării și specializării producției în cadrul centra
lei industriale, ca o cerință imediată. Noi ne-am 
preocupat și pînă acum de unificarea unor ele
mente în fabricația de autocamioane, autobuze, 
autoutilitare și tractoare. Intenționăm să perseve
răm pe această cale. Urmează să realizăm noi 
„familii" de tractoare, la care se vor folosi ma
joritatea elementelor componente comune trac
toarelor de 45 și 65 cai putere, ca și unele ele
mente luate de la autocamioanele' ele ’10—12 tone, 
echipate cu motor Diesel.

O importanță deosebită are problema autodo- 
tării. în actualul cincinal, noi vom mări aportul 
acestei acțiuni la înzestrarea tehnică a noilor ca
pacități de producție prevăzute, prin executarea 
cu forțe proprii a unui număr triplu de agre
gate și mașini speciale. însă, ce se întîmplă ? Ac
tivitatea de autodotare se caracterizează, de re
gulă, printr-o productivitate mai scăzută, care 
influențează negativ acest indicator la nivel de 
uzină. Intenționez să propun, în cadrul conferin
ței, să se examineze această problemă, în sensul 
de a se fixa sarcini de creștere a productivității 
muncii separat pentru activitatea de bază și pen
tru aceea de autodotare, ceea ce ar constitui un 
stimulent real în îmbunătățirea acestei acțiuni.

RUDOLF FRISCH, președintele co
mitetului sindicatului de la fabrica 
de încălțăminte „Banatul" din Timi
șoara * ora actuală’ *n cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare există, cum se știe, trei cen
trale, toate avînd tangență cu activitatea sectoru
lui de pielărie și confecții de încălțăminte. Soco
tim că funcționarea, în paralel, a acestor trei 
centrale nu răspunde în mod eficient oerințelor 
actuale ; datorită unei mentalități eronate sau co
modității, centrala industrială acordă cu precă
dere atenție întreprinderii pe care este grefată, 
încă nu s-a înțeles pretutindeni că organizarea 
unor centrale, pe schema unei unități, nu trebuie 
să ducă la o atitudine preferențială, ci la o do
tare echilibrată a fabricilor, la asigurarea, în mod 
judicios, a fiecărei unități cu baza tehnico-mate- 
rială. Soluția de înlăturare a neajunsurilor o ve
dem in existența unei singure centrale în sectorul 
pielărie și cauciuc.

Mă refer și la activitatea de comerț exterior. 
Fabrica noastră exportă peste 40 la sută dim 
producția sa. Comitetul oamenilor muncii se in
teresează în cel mai înalt grad de bunul mers 
al acestei activități. Dar, fără un volum cores
punzător de informații, care să cuprindă toate 
elementele necesare determinării profilului pro
ducției de export, nu se pot lua întotdeauna de
cizii optime. Noi simțim adeseori consecințele a- 
cestor deficiențe. Soluția ? Documentarea _ mai 
complexă asupra materialelor folosite în străină
tate, a prețurilor practicate, precum și prospec
tarea stăruitoare a piețelor externe deja cîști- 
gate. Aceasta, concomitent cu depistarea unor noi 
piețe de desfacere, pe baza datelor furnizate de 
agențiile noastre comerciale de peste hotare. 
Apoi este vorba de extinderea contractului di
rector cu firme străine, pentru stabilirea mode
lelor destinate exportului ș.a. Va trebui să În
lăturăm neîntîrziat toate lacunele din domeniul 
activității de comerț exterior, atît la nivel de în
treprindere, cît și la nivel de centrală și minister, 
pentru a îndeplini exemplar sarcinile stabilite 
de partid.

NICOLAE MĂRCULESCU, maistru 
principal la furnalele Combinatului 
siderurgic din Hunedoara, secretar 
al comitetului de partid, Erou ai 
Muncii Socialiste : Anul trecut> colectivul 
secției noastre a realizat aproape 8 milioane lei 
economii la prețul de cost — și acestea, în prin
cipal, pe seama reducerii consumului specific 
de cocs. în continuare, în activitatea noastră 
curentă și de perspectivă, punem un accent deo
sebit pe economisirea acestei prețioase materii 
prime, pentru a ușura eforturile valutare ale 
statului. Analizînd temeinic posibilitățile de re
ducere în continuare a consumului de cocs și al 
materiilor prime de orice fel, intenționez să ri
dic, în cadrul lucrărilor conferinței, problema 
respectării cu strictețe a graficelor de reparații 
stabilite pentru agregate, dotarea furnalelor 7 și 
8 cu cel de al 4-lea cauper (care ar fi bine să 
se facă o dată cu reparația capitală a furnalului 
8) necesitatea abordării, cu mai multă insistență, 
a tehnologiilor moderne. Mă refer, între altele, 
la folosirea mai rapidă a procedeului preîncăl- 
zirii gazului metan utilizat la furnale (pe baza 
experienței existente la furnalul Călanului), la 
experimentarea, pe un plan mai larg, a utilizării 
oxigenului în furnale.

O observație : există la noi in domeniul In
vestițiilor practica de a se prevedea unele clauze 
care permit ca aiiumițe luci'ări „de finisare" să 
se execute după punerea în funcțiune a obiecti
vului, ceea ce îngreunează producția. Efectul a- 
cestei practici îl demonstrez printr-un exem
plu. La furnalul 8 — pus în funcțiune de aproa
pe 6 ani — în asemenea clauze era cuprins și 
împingătorul de vagoane cu zgură, care nici 
pînă azi n-a mai fost montat. Și cum asemenea 
exemple mai există, intenționez ca la conferință 
să fac propunerea ca fiecare lucrare prevăzută 
în proiectul noilor obiective să se termine la 
timpul fixat. Nici un fel de derogare nu poate 
fi admisă atîta vreme cît se aduc prejudicii eco
nomiei.

Ing. SAVA C0STACHE, director 
general al Grupului industrial petro
chimic din Pitești: In primul rînd- se
impune remarcată, încă o dată, preocuparea pe 
care o manifestă conducerea de partid și de 
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, 
pentru perfecționarea conducerii, organizării și 
planificării activității economice, pentru rezol
varea optimă și la momentul oportun a proble
melor care se ivesc în acest domeniu. Una din
tre ele privește, după părerea mea, calificarea 
lucrătorilor de toate categoriile, adică identifica
rea unor soluții care, pornind de la orientarea 
profesională și pînă la obținerea carnetului de 
lucrător calificat într-o profesie sau alta, să dea 
garanția acestora că meseria aleasă este aceea 
pe care și-au dorit-o și că în uzină se stră
duiesc să o valorifice cît mai deplin, mai efi
cient. în acest context, aspectele care se cer 
abordate sînt multiple : orientarea profesională 
justă, formarea și dezvoltarea tradiției muncito
rești într-o meserie, îmbunătățirea organizării 
școlilor profesionale și a atelierelor școală — 
aspecte legate de fiecare profesie in parte. Dacă 
ținem seama de evoluția rapidă a tehnicii, a- 
ceste chestiuni trebuie soluționate neîntîrziat, în 
raport de particularitățile fiecărei meserii și de 
cerințele la care trebuie să răspundă, în raport 
cu solicitările economiei naționale. însăși pla
nificarea pregătirii și distribuției forței de mun
că se cere concepută pe alte principii și în per
spectivă. După părerea mea,. în cadrul unor ca
tegorii de salariâți, sub denumirea globală 
„muncitori", „funcționari" ș.a. nu trebuie să se 
piardă noțiunea de profesie. într-o întreprin
dere sînt multe profesii — numai în cadrul 
grupului nostru există peste 50 — și fiecare are 
importanța, cerințele și aria sa de cuprindere, 
în cadrul fiecărei meserii se ridică probleme spe
cifice și asupra acestora se impune aeționat, 
corespunzător cu cerințele producției : cum se 
poate ajunge ca un lucrător să cunoască toate 
noutățile în scopul perfecționării și policalifi
cării, prin ce metode și mijloace și în ce con
diții lucrătorii mai puțin calificați pot egala pe 
cei mai bine pregătiți ș.a.

ELENA ISAC, țesătoare, preșe
dinta comitetului sindicatului de la 
fabrica „Țesătura" din lași: preaj
ma acestui eveniment m-am consultat cu tex- 
tilistele și am identificat noi posibilități de creș
tere a producției și calității acesteia. Am ajuns 
la părerea că ar fi bine ca, în domeniul nostru 
de activitate, să se introducă pe o scară mai 
largă tehnologiile noi, care să permită extin
derea, in țesătorii, a folosirii fibrelor poliesteri- 
ce. în fabrică, grupa de creație-cercetare a și 
realizat în stația-pilot țesături din fire, lucrate 
de noi, din fibre poliesterice in amestec cu 
bumbac, ca și din fibre tip melana. Le vom 
introduce în producția industrială chiar din 
acest an. Se lucrează acum — și trebuie să fim 
mai mult sprijiniți — pentru a îmbunătăți în 
acest scop tehnologiile existente, pentru a in
troduce în producție altele noi. Textilistele în
treprinderii depun eforturi susținute pentru 
folosirea cu grijă a fiecărui gram de bumbac 
și de fibre poliesterice, a tuturor materialelor 
auxiliare, in scopul reducerii pe cît posibil a 
cheltuielilor materiale de producție. Din acest 
punct de vedere, considerăm că în industria 
noastră — și nu numai în industria ușoară — 
trebuie întărit substanțial rolul maiștrilor, ca. 
principali gospodari ai materialelor la locul ■ de 
muncă. ■ ■ ■ :

Grija partidului și statului pentru munca șl 
viața textilistelor este mare ; muncitoarele 
mame dispun de tot mai multe locuri la creșe 
și cămine pentru copiii lor, de tot mai multe 
bilete la odihnă și tratament. Pe această linie, 
muncitoarele noastre fac propunerea să se ana
lizeze problema vîrstei de pensionare a țesă
toarelor. Aceasta pentru că, in ultimii 5—10 
ani dfe, muncă, țesătoarele nu mai pot de
servi războaiele și sînt repartizate adeseori la 
repansat, la ales țevi, la curățat coapse ș.a., 
deci la munci necalificate.

IULIAN TUDOSE, directorul Grupu
lui de șantiere de pe platforma in
dustrială Tîrgoviște : Ministerul nostru 
este de „construcții industriale”, deci este vorba 
de o industrie a construcțiilor. întreb pe repre
zentanții ministerului : cum se poate face in
dustrie a construcțiilor, fără o pregătire temei
nică a producției ? în relațiile noastre cu furni
zorii se încalcă deseori clauzele contractelor. Pe 
bună dreptate, furnizorii nu contractează nimic 
dacă noi nu le predăm documentația respectivă 
cu 3, 6 sau chiar cu 9 luni înainte de termenul 
de livrare. Dar, de unde să luăm datele nece
sare. cînd în cadrul ministerului nostru leit-mo- 
tivul „sarcini urgente" ne obligă să contractăm 
lucrări nepregătite din punctul de vedere al do
cumentației ? Este nedrept ca neglijența bene
ficiarilor, întîrzierile în proiectare, lipsurile în 
aprovizionare să se răsfrîngă asupra construc
torului. De aceea, propun : condițiile încasării 
integrale a salariului (așa cum, de altfel, se a- 
plică și constructorilor) să fie extinse și asu
pra organelor de planificare, avizare și proiec
tare, asupra beneficiarului, tuturor acelora care 
concură la realizarea investițiilor.

Adeseori, pe șantierele noastre se folosește 
încă metoda lucrului în regie. Acest mod de re
tribuție și de decontare generează pierderi eco
nomiei naționale. Să argumentăm. Pe șantiere 
nu se normează toate lucrările, nu se alcătu
iește un program de lucru ca volum al lucră
rilor, din care cauză, la sfîrșitul lunii, salariile 
muncitorilor din această categorie se comple
tează cu ore in regie. Neajunsurile în aprovizio
narea locurilor de muncă la fel sînt „acope
rite", la sfîrșit de lună, cu ore în regie. Lucrez 
pe șantiere de 25 de ani. Am constatat că un 
foarte mare volum de producție se pierde în zi
lele de plată a salariilor. S-a ajuns ca, în loc de 
2 zile pe lună, plata salariilor să consume 6 și 
chiar 8 zile, in funcție de datele planificate de 
bancă. Considerăm necesar ca plata salariilor, 
în sectorul construcții-montaj, să se facă în a- 
ceeași zi, de pildă, sîmbăta, cînd muncitorii au 
de obicei o zi de lucru mai sourtă pe șantiere.

SZĂSZ ISTVAN, maistru forestier, 
C.E.I.L. Tg. Mureș : Unitatea noastTă
gospodărește o suprafață de peste 200 000 
ha pădure de unde se dau anual în exploatare 
sute de mii de metri cubi material lemnos. Pe 
acest vast teritoriu, peste tot unde lucrează 
muncitorii noștri, s-au creat condiții bune de 
muncă și de trai. S-au construit blocuri de lo
cuințe pentru familiști și nefamiliști la centrul 
întreprinderii, băi muncitorești, cabane forestiere 
din cărămidă sau- lemn la toate locurile de mun
că. Nu întîmplător, avem mandat de a supune a- 
tenției conferinței problema folosirii integrale a 
tuturor capacităților de producție și, legat de a- 
ceasta, gospodărirea mai bună a masei lemnoase 
încredințate, exploatarea judicioasă a utilajelor 
și mecanismelor din parchetele forestiere și din 
secțiile fabricilor de cherestea. Ca maistru de 
pădure (tehnician) și șef al sectorului forestier 
din Rastolita — Lunca Bradului, mă refer în 
primul rînd la exploatarea și prelucrarea lem
nului. în vederea creșterii randamentului mași
nilor și utilajelor moderne cu care am fost do
tați, am elaborat un studiu pentru generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbului III la fa
bricile de cherestea și la depozitele de bușteni, 
în producție însă am intimpinat greutăți destul 
de mari, datorită calității necorespunzătoare a 
unor produse necesare, primite de la diferite 
unități, ca : lanțuri tăietoare pentru ferăstraie- 
le mecanice, țapine, topoare, joagăre, pile, col- 
țari, pînze de gatere și circulare, pietre de poli
zor și altele. De aceea, propunem să se perfec
ționeze și să se urmărească cu cea mai mare 
strictețe producția și livrarea acestor materiale 
la nivelul cerințelor noastre, eliminîndu-se in 
acest fel pierderile de materiale și de producti
vitate a muncii ce se înregistrează in unitățile 
forestiere. în producție se semnalează repetate 
stagnări și din cauza lipsei pieselor de schimb. 
Nerezolvată este și problema producției de ga
tere pentru fabricile de cherestea ; practic, de 
cîțiva ani, aceste utilaje de bază lipsesc aproape 
în totalitate. îi invităm pe constructorii de ma
șini să se gîndească serios la aceste probleme de 
care depinde rodnicia muncii forestierilor.

VASILE CHI0REAN, lăcătuș, uzina 
„Tehnofrig" din Cluj: De mare tn-
semnătate pentru îmbunătățirea activității în 
industrie este ridicarea continuă a calității pro
duselor și — în mod special pentru construcția 
de maișini — asimilarea de noi utilaje complexe, 
cu un înalt nivel tehnic. Pentru a realiza aseme
nea mijloace tehnice necesare industriei frigului 
și alimentare, în condiții de eficiență economică 
sporită, trebuie să se folosească pe scară largă 
noile soluții constructive ale elementelor și sub- 
ansamblelor componente. Iată de ce considerăm 
că industria noastră este chemată să-și îndrepte 
mai mult atenția spre asimilarea unor elemente 
tipizate, ca organe de asamblare — nituri de for
fecare, piulițe autoblocante ; elemente de etan- 
șare, cum ar fi manșetele de rotație, inele de cau
ciuc și altele. Pun această problemă deoarece, în 
momentul de față, nu se asigură nici necesarul de 
elemente de asamblare clasice, ca șuruburi, piu
lițe, știfturi, din care cauză sîntem nevoiți să le 
realizăm singuri și la prețuri exagerate, ocupîn- 
du-se totodată importante capacități de producție. 
Și nu sîntem nici pe departe singura întreprin
dere care se vede obligată de împrejurări să-și 
facă șuruburi și piulițe. în hale echipate modern 
și complex, unde în mod normal ar trebui să se 
realizeze o producție de mare tehnicitate și, prin 
urmare, cît mai eficientă. După părerea noastră, 
este absolut necesară crearea de unități speciali
zate în producția de organe de mașini.

Nu puține probleme se ridică in legătură cu 
buna utilizare a forței de muncă. La noi s-au fă
cut eforturi pentru generalizarea schimbului II și 
Introducerea și extinderea schimbului III. In- 
tîmpinăm Insă unele greutăți. Printre altele, 
există fluctuație de cadre. Pentru curmarea aces
tei situații dăunătoare economiei s-ar impune ca 
toate întreprinderile să fie obligate să-și pregă
tească cadre oalificate la nivelul sarcinilor de 
plan. Apoi, programul mijloacelor de transport 
auto și C.F.R. ar trebui sincronizat mai bine cu 
cel al schimburilor.

IOSIF STEINBACH, director gene
ral al Centralei industriale de con
fecții din București: Am trecut la sPe- 
cializarea producției fabricilor componente, pe 
baza condițiilor oferite de dotarea tehnică, de 
sursele de aprovizionare, de posibilitățile de des
facere a mărfurilor. Dar nu au fost lichidate 
încă unele rezistențe care îngreunează promova
rea noului. Mă refer, in primul rînd, la relațiile 
centrală—departament—minister. Consider că 
tendințele de centralism excesiv, exprimate în 
tărăgănarea acordării unor competențe sporite 
conducerii centralelor, se manifestă încă în ca
drul ministerului nostru ; între departamente și 
direcțiile generale de sinteză există paralelis
me și, din această cauză, departamentul nu spri
jină efectiv activitatea centralei. Departa
mentul cumulează unele din atribuțiile centrale
lor și direcțiilor de coordonare și sinteză, con- 
centrînd un număr de cadre de specialiști cu 
experiență, care ar putea fi folosite mai judi
cios în activitatea centralelor industriale. Se 
pare că nu s-a înțeles încă suficient că ministe
rul, cit și organismele sale, trebuie să se ocupe 
cli precădere de problemele de concepție, de 
politica dezvoltării ramurii și nu de tutela mă
runtă. Ne oprim la problema corelării și coordo
nării activității între subramuri. Se știe că mi
nisterul nostru are sarcini deosebite de export. 
De aceea, calitatea produselor are un rol deter
minant. Noi, cei din industria ușoară, am obți
nut bune rezultate in acest sens. Totuși, întâm
pinăm încă mari dificultăți datorită lipsei, 
devenite cronice, de furnituri, accesorii și mate
riale auxiliare, fără de care nu se poate realiza 
o producție modernă, de calitate și eficientă. 
Dacă la al V-lea Pavilion de mostre ale bunuri
lor de consum am avut expusă o colecție fru
moasă de modele, din păcate pînă acum nu am 
fost in măsură să le concretizăm în totalitate, în 
contractele solicitate, pentru că nu ni s-au pus 
la dispoziție țesăturile respective. Cum se vede, 
vom avea ce discuta la conferință, pentru a în
deplini mai bine sarcinile stabilite de conduce
rea de partid și de stat.

Ing. STELIAN TE0D0RESC5J, direc
torul uzinei „1 Mai" din Ploiești: 
Prima problemă ce o voi ridica privește realiza
rea investițiilor in regie proprie. Anul trecut, cu 
posibilități proprii, am realizat, printre altele.
o hală de utilaj complex și diverse con
strucții, economisind peste 3 milioane lei față de 
deviz. Avantajele acestui sistem, cu deosebire 
în uzinele mari, sînt evidente ; se scutesc între
prinderile de construcții specializate de efortu
rile respective, se asigură onorarea strictă a 
termenelor de intrare în funcțiune a noilor obiec
tive, iar investiția în regie proprie este mult mai 
economicoasă și dezvoltă, totodată, o puternică 
mișcare de autodotare.

A doua problemă ce s-ar impune atenției con
ferinței : stabilizarea cadrelor de strungari, fre
zori, rabotori, meserii deficitare azi nu numai la 
uzina noastră. (Avem mașini aproape pentru un 
schimb întreg, care din această cauză nu lu
crează). Să fie vorba de o slabă preocupare pe 
plan local ? Poate și asta, dar cred că se impun 
măsuri mai ferme, chiar și anumite îmbunătățiri 
ale legislației în vigoare. Cîți muncitori pregă
tim la grupul profesional al uzinei sau la locul 
de muncă, aproape tot atîția pleacă în alte uni
tăți. Cauza 7 Forurile de resort urmăresc cu 
exigență realizarea tuturor indicatorilor de plan, 
ceea ce este bine, dar se preocupă mai puțin 
de pregătirea cadrelor pentru uzinele nou con
struite. Bine ar ti să se asigure — în cazul unor 
meserii căutate, deficitare — practicarea unei 
salarizări cît de cit diferențiate. Strungarul, fre
zorul, rabotorul se pregătesc mult mai greu de- 
cît alți muncitori, cerindu-li-se cunoștințe de 
matematică, geometrie ș.a. Prin urmare, aceste 
meserii se cer plătite mai bine. Am spus-o in 
mai multe ședințe și multor tovarăși care au po
sibilități să reglementeze situația. Ni s-a dat 
dreptate și ni s-a replicat că problema este stu
diată de Ministerul Muncii. Dar cît timp ? Aș
teptăm ca ea să-și găsească mai repede rezol
va-ea.
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de partid, maturizarea •- 
cestuia o dată cu trecerea 
anilor, și hotărîrea lui de a 
lupta pentru idealul căruia 
și-a închinat existența. In
terpretul a avut de învins 
limitele unei partituri care
— deși trebuia să exprime 
tocmai forța tendințelor in 
ascensiune care pînă ,1a 
urmă se afirmă biruitoare
— nu-i oferă posibilitatea 
să-și caracterizeze perso
najul în acțiune și să-i ex
plice suficient de convin
gător evoluția.
. într-un rol oomplet dife
rit de cele interpretate pină 
acum, Amza Pellea aduce 
pe ecran drama inginerului 
Petre Petrescu. El compune 
personalitatea acestui co
munist cu o rară discreție ; 
jocul său interiorizat do
bândește im dramatism a- 
parte în momentele in 
care — incapabil să în
țeleagă ce se întîmplă cu el
— Petrescu iși exprimă stu
poarea și dezaprobarea față 
de practicile lui Stoian prin 
tăceri mai i elocvente decît 
orice replici spuse. Amza 
Pellea joacă expresiv, dar 
cu aceeași economie de 
mijloace, capitularea tragică 
a personajului, după curn 
este • firesc în confruntă
rile care urmează reabilită
rii, dăruind vibrație gîndu- 
rilor, reproșurilor sau în
trebărilor sale Îmbrăcate 
zgîrcit în cuvinte.

în general, personajele 
filmului sînt conturate nu
anțat. apărate de primejdia 
simplificărilor arbitrare. 
Actorul Lazăr Vrabie re
apare — după o îndelungată 
absență de pe ecran — în 
rolul Olariu, demonstrînd, 
o dată mai mult, disponibi
litățile sale ca actor de 
film ; el întruchipează cu 
sobrietate acest personaj 
complex, a cărui evoluție 
contradictorie este marcată 
de climatul ce se creează, 
jurul lui Pavel Stoian. Oc 
tăvi an Cotescu surprinde — 
cu jocul plin de culoare care 
îl caracterizează — perfidia 
și demagogia ieftină în care 
se refugiază Mânu, un alt 
exemplar din galeria ace
lora prin care filmul su
gerează că stagnarea și, im
plicit, regresul constituie, 
în multe situații, un mare 
pericol social.

Un portret succint dar 
plin de adevăr, demnitate, 
frumusețe umană schițează 

, Nucu Păunescu (bătrînul 
Matei), în timp ce Ernest. 
Maftei (poate prea Înclinat 
spre parodie în secvența șe
dinței). oa și Zephi Alțec 
sau Peter Paulhoffer, creea
ză roluri de mai mică în
tindere, dar care întregesc 
peisajul uman al evocării.

In ce privește personajele 
feminine, am regretat că 
Irina Gărdescu, spontană și 
atrăgătoare, n-a avut nici 
de astă dată un rol mai 
substanțial. Aceeași obser
vație e valabilă și în cazul 
Danei Comnea, care, ca și 
Nineta Guști, rămîne totuși 
o prezență care impune.

Decorurile semnate de 
arh. Nicolae Drăgan aduc o 
contribuție de calitate la 
Autenticitatea evocării (in 
prima parte a filmului, în
deosebi), cu observația că, 
uneori, opulența anumitor 
interioare este, poate, for
țată. Muzica lui Tiberiu 
Olah este frumoasă, sugesti
vă, în genere adecvată tem
peraturii dramatice a aces
tui film. In ce privește.ima
ginea — incontestabil că o- 
peratorul Nicu Stan este di
rect implicat în reușita fil
mului „Puterea și Adevă
rul" — atît în ce privește 
realismul povestirii cinema
tografice, cît și punerea [în 
valoare a virtuților echipei 
de interpreți.

Filmul are și anumite Im
perfecțiuni, situații mai 
puțin aprofundate, asupra 
cărora n.u ne propunem [să 
insistăm. Vom menționa, 
totuși, existența unor lun
gimi (în prima parte, unde 
și genericul, prea întins, 
accentuează impresia unui 
demaraj greoi).

Ar mai fi multe de spus 
despre valoarea artistică, 
profesională a realizării ci
nematografice. despre une
le momente cu adevărat 
memorabile ale acestui 
film. Puterea și Adevărul 
se prezintă la întîlnirea ci ■ 
publicul ca o operă matura 
din punct de vedere artis
tic și profund angajată so
cial, ca o pasionantă invi
tație la dezbaterea unor 
probleme politice de inte
res actual.

«obiectivism tn exercitarea 
mandatului ; îndepărtarea 
lentă dar continuă de ma
se ; acceptarea și apoi cul
tivarea unui anturaj pe 
care înțelegerea greșită a 
noțiunilor de disciplină și 
devotament îl conduce la 
subordonarea necondițio
nată față de persoane și, de 
aici, la servilism ; pierde
rea simțului realității în 
favoarea spiritului festivist, 
de paradă — sînt tot atîtea 
trepte ale adînciirii acestui 
proces. In aceste condiții 
Stoian ajunge să facă din 
proiectul deficient al unei 
construcții o chestiune de 
orgoliu personal. Izolat de 
mase, opac față de alte 
păreri, cu intoleranța omu
lui convins că deține ade
vărul absolut, refractar 
față de argumentele știin
ței, el ajunge să conducă, 
să ia decizii de unul 
Singur, gata eă desco
pere. în cei care i se opun.

1972 
sub

Anul cinematografic 
debutează promițător 
raportul premierelor româ
nești. Critica a consemnat 
cu îndreptățită căldură ca
litățile filmului „Atunci 
i-ani condamnat pe toți la 
moarte", prezentat de cu
rând pe ecrane. Acum avem 
prilejul să discutăm despre 
o nouă producție a studiou
lui „București", care repre
zintă — o spunem de la în
ceput — o reușită de pres
tigiu a cinematografiei na
ționale. Intitulate respectiv 
Puterea și Adevărul, cele 
două părți ale acestui film 
urmăresc citeva destine 
de-a lungul unei perioade 
de douăzeci de ani ; 1944r- 
1965.

Cîteva secvențe — evo- 
cînd momente importante 
ale epocii — definesc ca
drul social-politic al în- 
tîmplărilor imaginate de 
scriitorul Titus Popovici și 
transfigurate cinematogra
fic de regizorul Manole 
Marcus. Tensiunea și ro
mantismul primelor zile de 
după Eliberare, confruntă
rile, adeseori dure, cu re- 
acțiunea, actul . istoric al 
naționalizării, atentatele te
roriste . împotriva puterii 
populare — o întreagă pe
rioadă istorică reînvie p« 
ecran, evenimente vii în 
memoria noastră. In acest 
cadru, schițat uneori expo
zitiv în prima parte a fil
mului, sînt prezentați eroii 
principali — comuniști ca
re au luptat împreună în 
ilegalitate, care s-au întH- 
nit din nou împărțind, in
tr-un oraș oarecare al țării, 
greul și entuziasmul mari
lor bătălii pentru cucerirea 
puterii și pe care-i vedem, 
apoi, activiști cu munci de 
răspundere ai unei jude
țene de partid.

în partea a doua a fil
mului evocarea evenimen
telor istorice cedează locul 
analizei raporturilor dintre 
personaje, confruntării, de 
atitudini și concepții în so
luționarea unor probleme 
importante ale exercitării 
puterii. Forța și interesul 
deosebit al filmului re
zultă din faptul că autorii 
au fost preocupați nu de 
anumite tipuri particulare, 
ci tocmai de această con
fruntare. în imagini care 
au acuitatea unor împreju
rări trăite, povestirea cine
matografică se ridică astfel 
la nivelul dezbaterii de idei 
politice, o dezbatere artis
tică pasionantă în jurul u- 
nor procese și fenomene ale 
maturizării societății noas
tre socialiste.

Semnificativă în acest 
sens, traiectoria . contradic
torie a personajului Pavel 
Stoian (creat de Mircea Al
bulescu) aduce în dezbate
re problema exercitării pu
terii politice, care nu poate 
fi apanajul unui singur om, 
ci al maselor muncitoare, al 
constructorilor noii socie
tăți. Prim-secretar al jude- 
țenei de partid, Stoian -r- 
deși rămîne același comu
nist convins, devotat cauzei 
revoluționare — devine 

„ treptat prizonierul unqi 
concepții înguste privind a- 
devărul revoluției și par
curge calea spre impasul 
autoizolării. cu consecința 
comiterii unor grave gre
șeli.

Pe ecran este surprinsă 
cu pătrundere psihologică 
desfășurarea acestui pro
ces; modul cum satisfacția 
unor succese reale se trans
formă în suficiență și în 
manifestări necontrolate de 
voluntarism. Tendințele de

RĂSPUND CHEMĂRILOR

LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
cmectivui Uzjnei de aluminiu din 

Slatina râspunzînd cu entuziasm chemării 
la întrecerea socialistă, se angajează să rea
lizeze în plus față de plan următoarele : o 
producție globală de peste 10 milioane lei, 
400 de tone aluminiu și aliaje din aluminiu, 
o producție marfă de 8 milioane lei, creșterea 
productivității muncii cu 0,4 la sută, asimi
larea și executarea unui volum de piese de 
schimb în valoare de 6 milioane lei. La rîn- 
dui său, întreprinderea mecanică 
din Boman ProPune s“ depășească sar
cinile de plan pe anul 1972 astfel : la produc
ția marfă cu 5 000 mii lei, la mașini și utilaje 
pentru prelucrarea lemnului cu 3 500 mii lei, 
la piese de schimb tractor cu 800 mii lei, ex
portul de mărfuri cu 1,4 Ia sută ; să econo
misească 31 tone metal, 100 tone combustibil 
convențional ; 75 mii kWh energie electrică ; 
să scurteze termenul de punere în funcțiune 
a turnătoriei de fontă cu 90 zile, să realizeze 
suplimentar un volum de producție destinat 
autoutilării în valoare de 2 000 mii lei. Anga
jamente însuflețitoare și-a luat și colectivul 
Uzinei de vagoane din Turnu-Se- 
Verin : depășirea producției marfă fabri
cate cu 1 la sută, a producției marfă vîndută 
și încasată cu 1 la sută, realizarea prin auto- 
utilare a unor utilaje și mașini precum și 
instalații în valoare de peste 1 800 000 lei, 
obținerea unei economii de metal de 210 tone, 
reducerea consumului specific de energie 
electrică cu 231 000 kWh ș.a. In ceea ce o 
privește, uzjna „Tehnofrig" din Cluj 
so angajează să depășească planul producției 
marfă cu 2 milioane lei, să realizeze un vo
lum de 6,7-milioane lei autoutilări, să econo
misească 316 tone metal în valoare de 1,8 
milioane lei.

petroliștii din Schela de extracție 
BăiCOÎ *’”au Pr°Pus să asigure depășirea 
planului producției globale cu 0,7 la sută și * 
producției marfă cu 0,5 la sută, să dea peste 
plan 400 tone țiței. 3 500 000 mc gaze utiliza
bile și 110 tone gazolină, să reducă pierderile 
de țiței și gaze, în procesele de tratare- 
manipulare și transport cu 5 la sută, și, res
pectiv, 10 la sută, să sporească productivita
tea muncii pe salariat cu 1 la sută și să

diminueze cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă cu 15 lei, obținînd 500 000 lei economii 
suplimentare la prețul de cost. CCtîîhîntl" 
tul minier Bălan M angajează, printre 
altele, să obțină depășirea planului producției 
globale și marfă cu 4 milioane lei, creșterea 
productivității fizice a muncii peste sarcina 
de plan ou 450 lei pe salariat, reducerea con
sumului de materiale cu 15 tone la metal, 
300 000 kWh energie electrică. Colectivul 
de oameni ai muncii de la fntrȘpi'în* 
derea minieră Dobrogea își propun* 
Bă înregistreze următoarele rezultate : depăși
rea planului la producția globală și la produc
ția marfă cu 4 milioane lei, a livrărilor de 
mărfuri pentru fondul pieței cu 10 la sută, 
creșterea productivității muncii cu 625 lei pe 
salariat, reducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
■producție marfă cu 1,3 lei, realizarea unui be
neficiu peste plan de 250 000 Iei.

Prevederi mobilizatoare în cadrul angaja
mentelor și-a fixat și Combinatul de 
exploatare și industrializare a 
lemnului din Miercurea Ciuc: 
depășirea producției marfă industrială cu 10 
milioane lei, a producției marfă vindută și 

: încasată cu 10 milioane lei, volumul activi
tății de autoutilare va crește cu 50 la sută 
față de realizările din 1971, volumul -livrărilor 
la export se va depăși cu 1 milion lei valută, 
iar al livrărilor la fondul pieței cu 4 milioane 
lei, beneficiul peste prevederile planului va 
fi de 1 600 000 lei ; la C.P.L. Gălăuțaș se 
va începe, pentru prima dată în țara noastră, 
producția de serie a placajului de rășinoase, 
realizîndu-se 1 000 mc în 1972. Tot la fel, 
C.E.I.L. Sigheiu-Marmației i?i pr0' 
pune să asigure : depășirea producției marfă 
industrială cu 8 milioane lei, a producției 
marfă vîndută și încasată cu 1,2 la sută, creș- 
terea productivității muncii cu 0,2 la sută, de
pășirea volumului livrărilor la export cu 1 
milion lei valută și cu 3 milioane lei la fondul 
pieței, creșterea volumului beneficiilor cu 3 
la sută.

Grupul de șantiere din Slatina 
se angajează să pună în funcțiune înainte de 
termen cu 30 de zile Uzina de utilaj alimentar 
din Slatina, cu o lună hala de turnătorie 
etapa a doua de la Fabrica de prelucrare a

aluminiului Slatina, cti ÎS sile Uzina de va
goane din Caracal, cu 2 săptămîni cuptorul 
de coacere nr. 2 și cuptoarele de grafitare de 
la Fabrica de produse carbonoase Slatina, să 
asigure reducerea cu 2 lei a cheltuielilor la 
1 000 lei producție construcții-montaj, pre
cum și economisirea următoarelor materiale: 
75 tone oțel-beton, laminate și tablă, 80 metri 
cubi material lemnos, 100 tone ciment, 1 500 
kg electrozi de sudură, 5 tone electrozi sudură 
de aluminiu. Colectivul țjg
hăr „Șiretul" din Bucecea se anga_ 
jează să realizeze în anul 1972 următoarele : 
reducerea pierderilor de sfeclă de zahăr cu 
0.06 la sută, a pierderilor tehnologice cu 74 
tone zahăr, a duratei de remont cu 50 zile 
față de timpul folosit în anul trecut, obți
nerea unei producții suplimentare de 4 500 
tone zahăr, creșterea productivității muncii 
cu 15 000 lei pe salariat, față de prevederile 
de plan, reducerea cheltuielilor cu 1.3 lei la 
1 000 lei producție marfă, depășirea beneficiu
lui planificat cu 2 800 000 lei. Institutul 
de proiectare județean Bacău 
propus să îndeplinească Ia termen și să depă
șească sarcinile prevăzute pentru anul 1972, 
în principal la următoarele obiective : să ex
tindă prin proiectare metodele de execuție 
industrializate, astfel ca la finele acestui an 
să obțină pentru totalitatea obiectivelor pro
iectate procentele — la construcții de locu
ințe 95 la sută din numărul total de aparta
mente —, la construcții social-culturale 90 la 
sută din suprafața desfășurată —, la construc
ții comerciale 85 la sută din suprafața desfă
șurată ; să sporească gradul de folosire a 
proiectelor tip directive și refolosibile astfel 
ca, în cursul acestui an, să obțină următoarele 
procente, calculate la valoarea totală a con
strucțiilor proiectate — construcții de locu
ințe 93 la sută —, construcții social-culturale 
85 la sută ; să reducă volumul de manoperă 
consumată pe șantiere cu 35 la sută la docu
mentațiile elaborate în anul 1972, față de anul 
1970, să obțină o producție globală suplimen
tară în valoare de 300 000 lei, prin sporirea 
productivității muncii cu 3 la sută, să dimi
nueze costul proiectării cu 5 la sută față de 
tarif, realizind pe această cale o economie la 
volumul de investiții de 550 000 lei, să eco
nomisească metal — 300 000 lei, lemn — 150 000 
lei și ciment — 50 000 lei.

care sînt

maitografice. Concluzia fil
mului semnifică — prin des
tinul lui Duma — triumful 
acelor tendințe 
purtătoare ale progresului
general al noii societăți, su- 
gerînd, totodată, că viața 
îi dă la o parte pe cei ră
mași în urmă, că evoluția 
noastră socială elimină a- 
cele mentalități și practici 
ce alcătuiesc un „corp 
străin" și că nimic nu poa
te stăvili procesul istoric 
al înălțării edificiului so
cialist. Cînd concepția asu
pra „puterii" intră în con
flict cu „adevărul" vieții, a- 
cesta din urmă învinge. De 
altfel, o dată cu „eroul" real 
al filmului — Drocesul so
cial al confruntării unor 
mentalități deosebite — e- 
xistă și un alt erou, prezent 
ca un fundal al acțiunii : 
înfăptuirile noi, 
toare, ale țării, 
de imaginea 
înfloritoare de

dinamiza
și mboli za te 
construcției 
astăzi.

Cronica cinematografică

PUTEREA
si

ADEVĂRUL
V

ÎN SĂLAJ

Luna culturii si educației
socialiste

ZALAU (Corespondentul „Scînteii" 
Vasile Rusu). — Zilele acestea s-a 
deschis în județul Sălaj o amplă ma
nifestare cultural-educativă intitulată 
„Luna culturii și educației socialiste". 
Acțiunea, organizată de comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă, a fost inaugurată o dată cu 
sărbătorirea aniversării a două de
cenii de la înființarea Muzeului de 
istorie și artă din Zalău. Cu acest 
prilej a avut loc o sesiune de comu
nicări științifice în cadrul căreia 
profesori, conferențiari, cercetători 
din București, Cluj și din alte orașe 
ale tării au susținut interesante ex
puneri privind momente semnifica
tive din istoria veche și contempo
rană a poporului nostru.

„Luna culturii și educației socia
liste" se va desfășura în aproape

fiecare localitate sălăjeană și va cu
prinde o largă gamă de activități. 
Spicuim din cartea-program, editată 
cu atest prilej : pe parcursul celor 30 
de zile, mii de cetățeni vor participa 

■ la oonferințe și expuneri privind 
dezvoltarea economică a Sălajului, 
aspecte ale vieții sociale, economice 
și politice locale, susținute de per
sonalități de seamă din cadrul unor 
instituții bucureștene și clujene, lec
tori și activiști de partid, Specialiști 
din județ. Pe agenda manifestărilor 
sînt înscrise, de asemenea, întîlniri 
cu scriitori și poeți, cu activiști de 
partid și de stat. Simpozioanele, 
concursurile tematice, spectacolele 
folclorice, expozițiile și medalioanele 
cinematografice vor constitui tot 
atîtea puncte de interes în cadrul bo
gatului program ce se anunță.

Recunoașterea contribuției școlii românești« • A

J

și „Glicogenul In diabetul florizinic*. 
în 1922, Ministerul Industriei și Co- 

r/merțului din România îi brevetează 
invenția „Pancreina și procedura fa
bricației sale". Mult mai tîrziu, după 
aceste evenimente, canadienii Ban-

Savanți din întreaga lume, reuniți 
într-un congres internațional cu 
prilejul aniversării a 50 de ani de la 
descoperirea insulinei, au reconside
rat contribuția școlii românești de 
medicină în acest domeniu. Intr-o
comunicare făcută de Institutul din ' ting și Best prepară insulina după ' 
Uppsala se recunoaște meritul medi
cului român Nicolae C. Paulescu de 
a fi descoperitorul insulinei, substan
ță de care beneficiază peste 11 mi
lioane de diabetici din lume. Potri
vit concluziilor cercetătorilor, savan
tul român publicase în Franța, încă 
din 1913, o lucrare intitulată „Origi
nile glicogenului", iar în 1920 — alte 
două, denumite „Glicogenul în dia
betul prin extirparea pancreasului

metoda savantului român si pri
mesc... Premiul Nobel. Cu prilejul 
semicentenarului insulinei, canadienii 
Banting și Beet au recunoscut pater
nitatea invenției insulinei ca fiind a 
doctorului Paulescu, declarînd că lu
mea medicală i-a considerat ca des
coperitori al acestei substanțe, nu 
ca fabricanți ai acesteia, datorită 
unei... erori de traducere a lucrării 
publicate de ei. (Agerpres)

„Puterea și Adevărul" este 
— prin intențiile și prin 
poziția autorilor săi — un 
film politic, in sensul pro
priu al acestei noțiuni, 
care definește atitudinea 
angajată, directă a cineas
tului -in 
fenomene 
realității 
Identificăm, 
profunzimea 
tea politică 
lui Titus Popovici, vo
cația scenaristului pentru 
dezbaterea de idei, știința 
lui de 
conflicte, 
dramatice 
forța de 
devărului 
tificăm

niște rău intenționați, dacă 
nu chiar niște dușmani. 
Generind 
jurul său 
neîncredere, 
ne, el împinge, în 
din urmă, arbitrariul 
la hotărîrea arestării pro
priului prieten și tova
răș din ilegalitate, care, 
ca tehnician, s-a opus ferm 
deciziei sale de a începe 
orbește o construcție spec
taculoasă dar 
nerealist.

Cazul acestui 
inginerul Petre 
(întruchipat de Amza Pel
lea), întemnițat abuziv și 
obligat să-și asume extrem 
de grave vini imaginare, 
pune într-o lumină crudă 
consecințele evoluției nega
tive a lui Pavel Stoian. Sin- 
tem martorii unei drame 
care invită la meditație a- 
supra responsabilității in
dividuale și colective în a- 
părarea democrației so
cialiste, pentru triumful 
adevărului, și al demni
tății umane, oare stau — 
în toate verigile vieții 
ciale — la baza 
partidului nostru, 
invocă aici, 
lă, anumite 
roase ale 
dezvăluite 
Zavuate la 
partid — 
pledoarii aspre 
radicarea 
ror condiții 
in așa fel încît 
greșeli să nu ._ __
poată repeta niciodată.

Nici Duma, tinărul se
cretar al județenei, nu în
țelege la început gravita
tea i 
deși 
care-1 
joare de lingușitori, să- se 
lâșe înșelat de pitorescul 
fals al unor festivități 
găunoase, și cu atît mai 
puțin îi aprobă rigiditatea 
părerilor, duritatea cu care 
își impune punctul de ve
dere personal, îndepărtarea 
de oameni. Apropiat de 
cei- din jur, deschis față 
de realitate, Duma (actorul 
Ion Besoiu) parcurge un 
proces invers, de. clarifi
care, „cazul Petrescu" ac- 
ționînd asupra conștiinței 
sale ca un revelator. Faptul 
că adevărul, încrederea în 
semeni, omenia sînt părți 
componente ale noțiunii de 
comunist încetează â mai fi 
pentru el doar o definiție 
abstractă, cf devine o reali
tate pentru afirmarea că
reia trebuie să . lupți. în 
contextul relațiilor com
plexe dezvăluite pe ecran, 
evoluția Iui Duma șe în
scrie pe liniile de forță ale 
dezvoltării sociale. Sînt ar
gumente vii în dezbaterea 
de idei, subliniind esenta 
optimistă a povestirii cine-

și tolerînd în 
un climat de 

de suSpiciu- 
cele 
pină

proiectată
tehnician, 
Petrescu

so- 
politicii 
Filmul 

fără îndoia- 
greșeli dure- 

trecutului — 
cu curaj și de- 
vremea lor de 
în cadrul unei 

pentru e- 
hotărîtă a Orică- 

favorizante,
; asemenea 

se mai

abordarea unor 
și procese ale 

contemporane, 
in acest film. 
Și

a
maturita- 
scrisului

a crea situații, 
caractere intens 

și investite cu 
convingere a a- 
vieții. Și iden- 

mina sigură a re
gizorului Manole . Marcus, 
spiritul de responsabilita
te politică și artistică al ci
neastului care 
interpretind 
pectiva 
azi — 
istorie 
responsabilitate este 
dentă î _ ‘
zorală, în structura __
listă și în franchețea po
vestirii cinematografice, în 
caracterul tonic al între
gii evocări. Limbajul fil
mului este simplu, direct, 
punctul de vedere al au
torilor — scenarist și re
gizor — este exprimat cu 
îndrăzneala autentică și 
fertilă a creatorului dor
nic să angajeze un dia
log constructiv cu pu
blicul său.

Problematica filmului, 
a căror desfâ- 
surprinde au 

sub îhdru- 
resursele 

echipe. Și am 
amintim în pri- 
omogenitatea și

reconstituie 
din pers- 

comunistuluj de 
două decenii de 

fierbinte. Această 
__  evi- 

în concepția regi- 
în structura rea-

procesele 
șurare o 
polarizat 
marea regiei 
întregii 
dori să 
mul rînd 
relieful interpretării actori
cești. Intr-un rol dificil 
și de o mare complexitate 
(Pavel Stoian), actorul 
Mircea Albulescu izbutește 
o creație memorabilă, care 
ar merita discutată în deta
liu, pe larg. El intuiește și 
trăiește cu o forță excepțio
nală diferitele ipostaze ale 
eroului imaginat, cu care se 
identifică perfect în momen
tele caracteristice pentru 
procesul parcurs de-a lun
gul a douăzeci de ani; jo
cul interpretului este nuan
țat. încărcat de sugestii și, 
în același timp, ferit de ori
ce îngroșări, de accentele 
ostentative care ar fi pu
tut duce la schematizarea a- 
ceștui personaj. Este, în 
mod indiscutabil, o creație 
care va rămîne notabilă in 
cinematografia noastră.

Și Ion Besoiu dă viață, 
cu naturalețe, personaju
lui Duma, reliefează in
certitudinile, dar și gene
rozitatea tînărului activist

note de lectură • note de lectură

erorilor lui Stoian,
nu aprobă miopia

! face să se încon-

un eveniment
„ATLAS ISTORIC

D. COSTIN

editorial și didactic
în cultura și știință 

noastră demult se sim
țea lipsa unui instru
ment de lucru pentru 
cei care învață și cer
cetează istoria : un ate 
las istoric. Pentru un 
istoric acesta este ca 
dicționarul pentru un 
lingvist ; fără el nu se 
poate mișca în spațiu, 
nu poate urmări con
cret dinamica dezvol
tării societăților și cul
turilor umane, 6 ase
menea lucrare deosebit 
de necesară și utilă 
este acest „Atlas isto
ric", elaborat de Edi
tura didactică și peda
gogică.

Deși adresat, în pri
mul rînd, învățămîntu- 
lui, totuși — o spunem 
de la început — pină 
la crearea unor atlase 
mai dezvoltate el poa
te împlini o lacună și 
în domeniul cercetării 
științifice. Cei zece au
tori și doi colaboratori, 
coordonatorul — prof, 
univ. Ștefan Pascu, 
membru corespondent 
al Academiei — și con
sultantul științific — 
acad. Constantin Dai- 
coviciu — s-au străduit 
să redea, în cele 136 de 
hărți, tot ce este esen
țial din evoluția și re
voluția civilizațiilor, în 
transformările și în 
desfășurarea eveni
mentelor istorice de pe 
glob, din epoca stră
veche pînă în contem
poraneitate. Spațiul a- 
eordat problematicii 
fiecărei epoci mi se 
pare judicios, bine gîn- 
dit (32 de hărți pentru 
•poca străveche și ve-

che, 45 penti'u epoca 
medie, 38 pentru cea 
modernă și 20 pentru 
cea contemporană).

Este un merit al au
torilor că n-au pedalat 
pe un europocentrism, 
ci au căutat să redea 
istoria omenirii în 

„genere. De aseme
nea, meritoriu este 
faptul că au intro
dus hărți privind dez
voltarea economică a 
unor continente sau 
țări, la anume date is
torice, așa după cum 
trebuie subliniat și 
faptul că au alcătuit 
hărți privind frămînt.ă- 
rile sociale și politice 
sau hărți unde se 
fixează cuceririle cul
turale ale oamenilor, 
înfățișind divers dina
mica evenimentelor pe 
întregul mapamond, se 
realizează un interesant 
sincronism istoric, tot
deauna instructiv și 
rodnic în analiza fe
nomenului de civiliza
ție umană.

Remarcabil este și 
faptul că, pentru întîia 
oară într-un atlas isto
ric, ca instrument de 
instrucție și cercetare, 
istoria poporului și a 
țării noastre își ocupă 
locul cuvenit. In toate 
epocile istorice redate 
in atlas au fost inclu
se științific, organic, 
hărți privind istoria 
României.

Datori sîntem să 
semnalăm și bogăția 
de medalioane (în total 
61) care însoțesc plan
șele „Atlasului istoric", 
cuprinzînd planuri de 
orașe sau cetăți — în-

tiia oară apare intr-un 
atlas istoric planul Sar- 
mizegetusei, edificat în 
urma cercetărilor ar
heologice din ultima 
vreme —, planuri de 
bătălii memorabile sau 
unele momente ale 
mișcărilor social-politi- 
ce de mare răsunet în 
istoria națională sau 
universală. Bine au fă
cut autorii că au intro
dus și acele „Documen
te cartografice" de Ia 
sfîrșit. Ele dau o ima
gine despre evoluția is
torică a conceptului de 
hartă. Dar și mai bine 
făceau dacă le însoțeau 
de scurte explicații, ne
cesare mai ales elevi
lor, nu lipsite de inte
res nici pentru cititori 
mai avizați.

Editura s-a preocu
pat — și în foarte bună 
măsură a reușit — ca 
prezentarea grafică să 
fie cît mai adecvată, 
mai nouă, întemeiată 
pe o tehnică și artă de 
gen de prima mină. 
Marile dificultăți în 
coordonarea, asambla
rea și unificarea unui 
material atîț de vast și 

complicat ne obligă 
venim cu un cuvint 
relevare a prioepe- 
și migalei redacto- 

(prof. Vasilica

de
■ să 
de 
rii
rului
Neagu), ca și a merite
lor colectivului tehnic. 
De remarcat și calita
tea tiparului executat 
la întreprinderea poli
grafică „Arta grafi
că", cunoscută pentru 
preocupările sale rod
nice în realizarea unor 
lucrări memorabile.

Dumitru ALMAS

într-una din sălile muzeului „Țârii Crișurilor" din Oradea Foto : ML Andreescu

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață • Telex.

9,10 Muzică și dansuri populare, 
în jurul orei 9,30 transmisie 
directă . de la Pavilionul ex
poziției realizărilor economiei 
naționale : Deschiderea con
ferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de 
construcții. 
Moment folcloric.
Curs de limbi străine. 
Teleclnemateca.
Telejurnal.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. „Creșterea 
corespunzătoare a purceilor, 
baza sporirii eficienței în în- 
gtășarea porcilor".
— 17,00 Curs de limba ger
mană. Lecția a Il-a (reluare). 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Emisiune în limba maghiară. 
Confruntări : Perfecționarea 
relațiilor de cooperare între 
întreprinderi, un obiectiv eco
nomic major.
Muzică ușoară eu formația 
Cornel Popescu.
Publicitate.
1001 de seri — Aventurile lut 

■ Pehafiik.
19,30 Telejurnal.
20,15 Tinerii despre el înșiși... Din 

cuprins : • In întîmpinarea

semicentenarului U.T.C. • De 
trei ori despre tinerii din Za
lău.

21,00 Pagini de umor : Charlie 
Chaplin.

21,40 Mai aveți o întrebare ? Ce 
știm astăzi despre microuni- 
versul vieții ? Prezintă : Ion 
Petru. Redactor : Tereza Bu- 
dura.

22,20 Cîntă Nicoletta.
22,30 ,,24 de ore“.

PROGRAMUL II

Concert simfonic. Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Constantin Bobescu. 
In program : Simfonia a IV-a 
de R. Schumann ; Simfonia I 
de J. Brahms. Prezintă : Ada 
Brumaru. In pauză, în jurul 
orei 20,35 : Agenda.
Film serial : Planeta gigan- 
ților.
Cărți și idei : Z. Ornea : „Se- 
mănătorismul". Participă : 
Dumitru Micu, Ion Vlad, Geo 
Șerban.

q Puterea sf adevărul (ambele 
serii) : PATRIA — 10; 16; 19,45. 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Atunci i-am condamnat pe toti 
Ia moarte : GRIVIȚA ~ 9; 11,15; 
13,30; 15,45 20,30, VOLGA —
9; 11,15; 20,15,
CENTRAL 
13,15; 20,30.

• Poveste de dragoste : CAPITOL
— 9; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• Osceola : SALA. PALATULUI — 
17 (Seria de bilete — 4018) ; 20 (se
ria de bilete — 4019), FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21.
• Locotenent Bullitt : FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13,15; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.'
• Fuga : FLAMURA — 11; 16;
19.30.
• Ultimul războinic : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,30: 21, FERO
VIAR - 8.45: 11; 13,30: 16; 18,30;
20.45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
a Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FLOREASCA - 15,30; 18; 30,15.
• Hugo și Josefina : LUMINA — 
9—19,30 în continuare:
a Trogram de desene animata 
pentru copii : DOINA — 10.
a B.D. Ia munte și la mare : 
DOINA - 11,30; 13.45; 13; 18,15;
20.30.
• Love Story : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 10; 18,30: 20,45, MIORI
ȚA — 9: 11,15;. 13,30; ,15,45; 13;
20.30. BUCEGI - 10; 12; 15,45; 18; 
20,15.
a Decolarea : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE - 15,30; 17,45; 20. 
a Mirii anului II : TOMIS — 0; 
11,15; 13,30; 15,45: 13,15: 20,30, ARTA
— 15.30: 18; 20.15.
a Vară și fum — 9,43; 12; 14,15, 
Un bărbat și o femeie — 16,30;
13.45, Popa Prostu’ — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
BUZESTI — 15,30; 18: 20,15.
• Waterloo : POPULAR — 15,30; 
19, RAHOVA — 15,30: 19.
a O duminică pierdută : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
a Aventuri în Ontario : GLORIA

MODERN
18,15; 20,30.
• Trenul : LIRA — 15.30; 18; 20,15, 
VITAN — 15,30; ÎS; 20,15.
• Livada din stepă : FERENTARI
— 15,30; 17,45: 20.
• Tick... Tick... Tick... FLACARA
— 15,30; 17,45; 20.
• Mihail Strogoff : COSMOS — 
15,30;- 18; 20,15.
• Copacii mor în picioare : DRU
MUL, SĂRII — 15,30; 17,45; “ 
a Anna celor o mie de 
PĂCEA — 15,45; 19.
• Neînfricatul Gyula, vara
11a : LAI-IOMET — 15,30;
19,30.
• Articolul 420 : UNIREA 
15,30; ib;
a Cea mai frumoasă soție : AU
RORA —■ 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15.
• Floarea de cactus : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• Un amanet ciudat — 9—18,30 în 
continuare : Program de filme do
cumentare — 20,15 : TIMPURI NOI.
• O floare și doi grădinari : CIU
LEȘTI — 11; 15,30: 19.
• Marele premiu : MOȘILOR — 
15,30; 19.
• Castanele sînt bune : VIITORUL
— 15,45; 18; 20.15.
• Vagabondul : MUNCA — 10,30; 
15,30; 19.

20. 
zile î

u;

teatre
Îi Radloteleviziunea Română (Stu- 
ioul din str. Nuferilor) : Concert

simfonic. Dirijor : Constantin Bo
bescu — 20.
• Conservatorul de muzică „Cl-
prian Porumbesctt" (sala George 
Enescu) : Recital instrumental
susținut de Ventura Rosental 
harpă . șl Constantin Bdgdănaș 
vioară — -20.
a Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Coniedia): Take, lanke 
și Cadîr — 20 : (sala Studio) : Jo
cul de-a vacanța — 20.
a Teatru) de Comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul 
dra“ (sala 
Vicarul —
• Teatrul ___
ților — 19,30.
■ Teatrul „C. I. 
Magheru) : Omul 
a Teatrul Glulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : școala 
din Humulești — 9,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 10; 1T; (sala din str. Aca
demiei) : Cartea cu Apolodor 
17.
a Teatrul evreiesc de stat : 
șirag de perle — 19.30.
a Teatrul satirie-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30: (sala din .Calea victoriei nr. 
174) : Și femeile joacă fotbal — 
19,30.
a Teatrul de revistă 
„Ion Vasiiescu" : Cînd 
tac — 19,30.
a Ansamblul artistic 
Română" : Concert 
populară românească — 19,30.
a Circul Globus : ’72 circ ’7! —

,.Lucia Sturdza Bulan- 
diri str. Alex. Sahia) : 
premieră — 20.
Mic : “ ' ’ * 'Balul absolven-

Nottara' 
care...

șl comedie 
revolverele

..RaDSodla 
de muzică
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Intilnire intre delegația Partidului
Comunist Român și delegația

Partidului Socialist din Uruguay

Cu prilejul aniversării luptelor ceferiștilor 
și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933

Adunarea din Capitală CURIER JUDEȚEAN
Marți după-amiază și miercuri, de

legația Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Paul Niculescu- 
Mîzil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Zara Mir
cea, secretar general al Comitetului 
de Stat al Planificării, și Constantin 
Boștină, secretar al U.A.S.R., s-a în
tîlnit cu delegația Partidului Socia
list din Uruguay, formată din Jose 
Pedro Cardoso, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar pentru proble
mele relațiilor internaționale al C.C. 
al P.S.U., conducătorul delegației.

Executiv, secretar al C.C. 
De asemenea, au fost pre- 
Dan Enăchescu, ministrul 
membrii colegiului Ministe-

în ziua de 16 februarie a.c. a avut 
Ioc plenara Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România.

La plenară a participat tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului “ 
al P.C.R. 
zenți dr. 
sănătății, 
rului Sănătății, activiști ai comisiilor 
județene ale Crucii Roșii, activiști de 
partid și obștești, personalități 
vieții sociale și medicale.

Plenara a dezbătut și aprobat mă
surile ce trebuie luate pentru apli
care? în viață a recentei Hotărîri a 
Sec .ariatului C.C. al P.C.R. cu pri- 
vir...
Cruce Roșie.

ale

la îmbunătățirea muncii de

Cronica zilei
GALĂ DE FILME

VIETNAMEZE

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniver
sări a unificării Forțelor Armate 
Populare de Eliberare din Vietnamul 
de sud, Lam Van Luu, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de sud la 
București, a organizat, miercuri 
seara, la Clubul corpului diplomatic, 
o gală de filme. Au participat 
general-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului forțelor armate, Ta- 
mafa Dobrin, vicepreședinte al Fron
tului Unității Socialiste, Tudor D. Io- 
nescu, președintele Comitetului na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne, generali și ofițeri superiori, zia
riști.

Au fost prezențl șefi de misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII UNITE 

TANZANIA.- '

Miercuri după-amiază a sosit 
Capitală Anthony Balthazar Nyakyi, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Unite Tanzania 
în Republica Socialistă România.

ES3D

Timpul probabil pentru 18, 19 și 20 
februarie. In țară : După o ameliorare 
de scurtă durată, cerul se va Înnora din 
nou începind din vestul țării și vor că
dea precipitații locale, mal ales sub 
formă de burniță și ploaie. Vînt potri
vit, predomlnind din sectorul sud-vestic. 
Temperatura !n creștere la început, apoi 
In scădere. Minimele vor îl cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, tar maxi
mele Intre zero și 10 grade. Ceață locală. 
In București : După o ameliorare tre
cătoare, cerul se 
venind favorabil 
tura în creștere 
staționară. Ceață

va înnora treptat, de- 
ploii slabe. Tempera- 

la început, apoi va fi 
dimineața șl seara.

• După consumarea a opt runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Reykjavik conduce marele maestru 
român Florin Gheorghiu, cu 6 puncte. Otto BENKO

REPUBLICA POPULARA
CONGO

ei, o atenție deosebită este 
culturilor industriale și, 

aceasta, industriei zahăru
lui

0" 3O°E51

30°norw

‘rica-

Ecuador

30°5DO

COORDONATE GENERALE. Si
tuată pe malul drept al fluviului de la 
care își trage numele. Republica 
Populară Congo, țară a unor vaste 
păduri bogate în esențe prețioase, se 
întinde — pe o suprafață de 342 000 
km p — de o parte și de alta a Ecua
torului. în timp ce una din frontiere
le ei — cea dinspre vest — o consti
tuie țărmul întins al Atlanticului, 
granița opusă acesteia atinge, centrul 
continentului african.

Populată de peste 1 000 000 de lo- 
euiteri, dintre care majoritatea ocupă 
regiunile sudice (între Brazzaville și 
coasta oceanică), această țară a fost 
descoperită de europeni în 1482, cînd 
portughezul Diego Cao a debarcat la 
gurile fluviului Congo. „Redescoperi
tă" și recolonizat.ă după mai multe 
secole de francezi, prin expediția din 
1880 a lui Savorgnen de B’-az’.a. ea a 
consemnat în trecutul ei istoric tragi
ca experiență a înrobirii și oprimării 
străine. După o lungă perioadă de do
minație colonială. în anul 1960. 
poporul acestei țări și-a cucerit 
independența. împlinindu-și astfel o 
năzuință de veacuri. Dar țara s-a 
putut înscrie cu adevărat pe drumul 
consolidării libertății și dezvoltării 
sale de sine stătătoare abia dună trei 
ani, in 1963, cînd masele populare au 

Francisco Laurenzo, membru al Co
mitetului Central, Carlos Altesor, șe
ful Departamentului relații interna
ționale al C.C. al P.S.U., și Jorge 
Iristi, activist al P.S.U.

în cadrul convorbirilor care au a- 
vut loc cu acest prilej s-a făcut o 
informare reciprocă privind activita
tea Partidului Comunist Român și 
Partidului Socialist din Uruguay, și 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme ale mișcării muncitorești și 
ale situației internaționale.

Tntîlnirile și discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă tovărășească.

Plenara a eliberat pe tovarășul An
ton Moisescu din Consiliul Național, 
Comitetul Executiv și din funcția de 
președinte, și pe dr. Laurențiu Fotes- 
cu din Consiliul Național, Comitetul 
Executiv și din funcția de secretar 
general al societății.

în funcția de președinte al Consi
liului Național al Societății de Cruce 
Roșie, plenara a ales în unanimitate 
pe tovarășul general-colonel Mihai 
Burcă, membru al C.C. al P.C.R., ca 
vicepreședinți pe tovarășii Baloescu 
Corneliu și Coroi Victor, iar ca se
cretari generali pe tovarășii Stana 
Drăgoi, membru al C.C. al P.C.R., și 
Sandu loan.

Plenara a primit cu deosebită sa
tisfacție hotărirea Secretariatului C.C. 
a) P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
activității Societății de Cruce Roșie 
și s-a angajat să transpună neabătut 
în practică sarcinile trasate de par
tid de a contribui din plin la îmbu
nătățirea stării de sănătate a popu
lației.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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hochei Ieri, in „Cupa Federației"
Desigur, nu-i dificil să organizezi 

un campionat al comunei la schiuri 
dacă magazia de echipament a aso
ciației sportive e bine aprovizio
nată. Altfel stau însă
în magazie nu sînt schiuri, 
fesorii Ilie Filipoi 
Timiș din comuna 
Bistrița-Năsăud) — știind că pe a- 
cele „meleaguri există o vechetradi-

lucrurile cind 
Pro-

și Octavian 
Șanț (județul

IN CITEVA RINDURI

Pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" a a- 
vut loc aseară cel de-al doilea 
cuplaj al turneului internațional 
de hochei pe gheață dotat cu 
„Cupa Federației". în primul 
meci, Dynamo Berlin a învins cu 
scorul de 6-4 (2—2, 3—2, 1—0) 
selecționata Budapestei. Echipa

• Echipa de fotbal U.T. Arad și-a 
început turneul în Algeria, jucind 
miercuri la Oran (500 km de capitala 
țării) în compania selecționatei de ti
neret a Algeriei. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu soorul de 2—0.

• Ieri, la Salisbury (Maryland), au 
continuat meciurile din cadrul cam
pionatelor de tenis „open" ale S.U.A. 
pe teren acoperit. Ilie Năstase l-a 
învins cu scorul de 6—4, 6—1 pe me
xicanul Raui Ramirez. Juniorul ame
rican Harold Salomon a înregistrat 
prima mare surpriză, ciștigînd cu 
2—6, 7—6, 6—1, in fața lui Ion Ti
riac.

înlăturat de la putere regimul reac
ționar, favorabil cercurilor neocolo- 
nialiste, deschizînd astfel drum larg 
prefacerilor progresiste ce au urmat.

Ceea ce ni se dezvăluie ca defini
toriu pentru acest popor este voința 
sa de emancipare, dorința sa nestră
mutată de a trăi intr-o țară cu o in
dependență deplină, reală, lipsită de 
servituti. Efortul general de regăsi
re de sine, de valorificare și adap
tare a talentelor și energiilor sale la 
cerințele făuririi unei vieți noi, a 
unui viitor tot mai bun — este in
tru totul caracteristic acestui po
por.

în ANII INDEPENDENȚEI, afir
marea progresivă a unei căi proprii 
de dezvoltare, corespunzătoare con
dițiilor concrete, a dat un sens pro
fund și ferm schimbărilor petrecute 
în țară. Acest curs a devenit deosebit 
de evident, impulsionînd puternic.des
fășurarea vieții politice, economice, 
sociale din ultimii ani. în special din 
momentul instalării la conducerea 
țării a președintelui Marien N’Gouabi, 
al înființării Partidului Congolez al 
Muncii și promulgării unei noi Consti
tuții. între obiectivele politice urmă
rite. fixate în Constituție, se înscriu 
lichidarea tuturor formelor de ex
ploatare, asigurarea dezvoltării țării 
pe calea necapitalistă. Drapelul na
țional, în întregime roșu, deviza tî- 
nărului stat — „Unitate, Muncă. Pro
gres" — dar mai ales înfăptuirile de 
pînă acum semnifică drumul nou de 
dezvoltare pe care s-a angajat po
porul acestei țări.

Cunoscută pînă nu de mult ca o 
țară cu o economie agrară înapoiată 
— moștenire a anilor de dependență 
colonială — Republica Populară Con
go dispune de însemnate avuții națio
nale care așteaptă să fie valorificate. 
Subsolul conține zăcăminte de mine
reu de fier (apreciate la 500 milioane 
tone), petrol, diamante, aur. plumb, 
zinc, staniu, cupru ; la acestea se a- 
daugă pădurile — ocupînd 50 la sută 
din suprafața tării — culturile de 
arahide, cacao, cafea, cauciuc, nuci 
de cocos, trestie de zahăr, ca și șen- 
telul de animale și zonele, piscicole. 
Pentru prima oară în istoria sa, po
porul acestei țări își poate realiza, 
visul de a fructifica toate aceste re
surse în propriul său interes.

Relevăm, în acest sens, una din ho- 
tărîrile de principiu, de certă rezo
nanță și de mare însemnătate pentru 
evoluția politico-economică a Repu
blicii Populare Congo. Este vorba de 
proclamarea, in 1969, a principiului

Cu prilejul aniversării a 39 de ani 
de la luptele ceferiștilor și petroliș
tilor din ianuarie-februarie 1933 și 
a „Zilei ceferiștilor", miercuri după- 
amiază a avut loc în Capitală o a- 
dunare festivă.

Au participat Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Alexandru 
Grecu, președintele Uniunii sindica
telor din transporturi și telecomuni
cații, reprezentanți ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., mem
bri de partid cu stagiu din ilegali
tate, participant la memorabilele 
lupte revoluționare, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor obștești, 
lucrători fruntași din unitățile căilor 
ferate și din alte întreprinderi și in
stituții bucureștene.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Gheorghe Stuparu, președintele 
Consiliului municipal București al 
sindicatelor. Ion Nicolescu, adjunct

*

în semn de omagiu adus memoriei 
eroilor ceferiști căzuți în marile 
bătălii de clasă ale proletariatului 
român din ianuarie-februarie 1933, 
delegații din partea Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
Uniunii sindicatelor din transnorturi 
și telecomunicații, uzinei „Grivița

Concursul de admitere in instituțiile
militare de

învă-
15 iu-

ofițeri activi

Ministerul Forțelor Armate orga
nizează concursuri de admitere, pen
tru anul școlar 1972—1973, în urmă
toarele instituții militare de 
țămînt :

Liceele militare, anul I, între 
nie și 3 iulie 1972.

Școlile militare de 
între 1 și 9 iulie 1972.

Facultățile tehnice 
militară și Institutul 
ceutic București, Secția militară, între 
3 și 20 iulie 1972.

Școlile militare de maiștri și sub
ofițeri între 28 august și 8 septem
brie 1972.

din Academia 
medico-farma-

(Agerpres)

Concurs pe schiuri de fabricație locală
orașului București a întîlnit for
mația Gornik Katowice. Victoria 
a revenit formației poloneze cu 
scorul de 4—2 (1—0, 2—2, 1—0).

Astăzi au loc următoarele par
tide': București A—București B 
(ora 16,30), Berlin—Katowioe (ora 
18,30) 

5.5 
Stein, 

Anders- 
puncte, 
și două

urmat de Hort (Cehoslovacia) — 
puncte, Olaffson (Islanda), 
Tukmakov (ambii U.R.S.S.), 
son (Suedia) — toți cu cite 5 
Timan (Olanda) — 4 puncte . 
partide întrerupte etc. în runda a 
8-a, Florin Gheorghiu (cu piesele 
albe) l-a învins pe islandezul Tor- 
fasson.
• La Sarajevo se desfășoară tradi

ționalul meci de șah dintre echipele 
feminine ale României și Iugoslaviei, 
întîlnirea are loc la opt mese în pa
tru ture. După primele două ture, sco
rul este de 8—7 în favoarea șahistelor 
românce, o partidă fiind întreruptă, 
în runda a doua (cînd româncele au 
jucat cu piesele negre), Margareta 
Juncu a învins-o pe Kalbrener, 
Gertrude Baumstark a cîștigat la 
Belamarici, iar Maria Pogorevici a 

a țării — și, implicit, stator- 
unei politici forestiere națio- 
baza unei mai judicioase pla- 
prelucrarea materialului lem-

naționalizării principalelor mijloace 
de producție — act care s-a tradus 
printr-o serie de măsuri concrete, a- 
doptate în conformitate cu necesită
țile specifice ale dezvoltării social- 
economice a țării. Au fost naționa
lizate o serie de întreprinderi din 
domeniul energeticii, transporturilor, 
apelor ; astfel, a fost naționalizată 
calea ferată care leagă Brazzaville, 
traversind jungla, de portul de lș At
lantic, Pointe-Noire. O influență po
zitivă deosebită asupra economiei 
congoleze a avut-o sistarea eliberării 
de noi licențe firmelor străine pentru 
exploatarea pădurilor — principala 
bogăție 
nicirea 
nale pe 
nificări, 
nos fiind de resortul exclusiv al sta
tului.

în ce privește pașii întreprinși pen
tru dezvoltarea unei industrii proprii, 
în ultimii ani au fost construite o se
rie de obiective și întreprinderi. în 
materie de resurse naturale, o mare 
pondere o dețin zăcămintele de fos
fați de la Holle (unele din cele mai 
bogate din lume) și de la Kouilou. 
Crearea, în urmă cu trei ani, a 
„Companiei de fosfați" care exploa
tează zăcămîntul de la Holle. din ar 
propierea orașului Pointe-Noire. s-a 
dovedit una din remarcabilele reali
zări ale economiei congoleze. Avînd 
un efect • stimulator pentru întreaga 
regiune învecinată, aceasta a deter
minat dezvoltarea considerabilă a 
portului Pointe-Noire, unde pot a-

(Agerpres)

Tg.
Invitație la igienăim-

Valorificarea unei
Satira in concurs

TELEORMAN;
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MARAMUREȘ

de

HUNEDOARA

„Săptâmina
mecanizatorului"

al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, a vorbit despre im
portanța. acestor evenimente în is
toria mișcării muncitorești din țara 
noastră. Vorbitorul a subliniat, de a- 
semenea, succesele dobîndite de ce
feriști în anii construcției socialiste, 
contribuția adusă de ei la îmbunătă
țirea activității de transport, la înde
plinirea importantelor sarcini ce 
revin acestui sector în actualul cin
cinal.

în încheiere, Ansamblul „Rapsodia 
română" a prezentat un program ar
tistic.

★
Adunări festive au mai avut loc la 

Brașov, Cluj, Craiova, Galați, Iași și 
Timișoara. De asemenea, în unități, 
cluburi, .săli de cultură au fost or
ganizate conferințe, simpozioane, pre
cum și intilniri între tineri și vechi 
militanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră.

*
Roșie", Regionalei C.F.R.-București și 
sindicatului salariaților depoului 
C.F.R.-București-călători au depus în 
dimineața zilei de 16 februarie co
roane de flori la plăcile memoriale 
de la uzina „Grivița Roșie" și Pa
latul Căilor Ferate.

A " .invătămint
5

Școala militară de muzică :
— Pentru ofițeri dirijori militari 

între 1 și 9 iulie 1972 ;
— Pentru ciclul profesional între 

28 august și 8 septembrie 1972.
Tinerii care doresc să participe la 

concursul de admitere la una din a- 
ceste instituții militare de învățămint 
vor depune cereri de înscriere la 
centrele militare județene pe raza 
cărora domiciliază, pînă la data de 
20 aprilie 1972.

Detalii suplimentare pot fi cerute 
de la centrele militare județene (mu
nicipale).

învins-o pe Frnjac. S-au încheiat re
miză partidele : Lazarevici—Polihro- 
niade, K. Iovanovici—Nioolau, Piha- 
lici—Teodorescu și Perkovici-Reicher. 
S-a. întrerupt partida Gordana Iova
novici—Suzana Makai.

« Selecționata de fotbal a țării 
noastre, care se află de două zile în 
Grecia, ' va evolua astăzi la Salonic 
în compania echipei P.A.O.K.

• Intr-un meci internațional 
fotbal desfășurat ieri la Atena, 
chipa Olandei a învins cu scorul
5—0 (1—0) echipa Greciei. Cruyff și 
Hulshof au marcat cite două puncte.

• Echipa de fotbal Progresul Bucu
rești, aflată în turneu în Bulgaria, a 
jucat la Varna cu formația locală 
Cerno More. Fotbaliștii bulgari au 
terminat învingători cu scorul de 2—0.

de 
e- 
de

costa nave mineraliere cu o depla
sare de pină la 65 000 tone.

Un fapt notoriu in domeniul in
dustriei extractive l-a constituit re
luarea, in 1971, intr-un ritm susți
nut, a exploatărilor de cupru și de 
minereuri complexe de plumb-zinc 
de către „Societatea M’Passa". De 
asemenea, descoperirea unor noi ză
căminte de fier la Sanghe și Zanaga 
(pare-șe. cu o concentrație de 60—66 
la sută) ar putea lărgi perspectivele 
și in acest domeniu. După o serie de 
date recente, petrolul pare să în
dreptățească speranțele specialiștilor 
în stimularea vocației industriei ex
tractive și _ pe acest plan, dat fiind 
că cercetările de . prospectare a unor 
zăcăminte de petrol aflate la 80 km 
în largul oceanului se arată a fi, în 
pofida dificultăților tehnice, destul 
de încurajatoare.

Progrese marcante s-au obținut și 
în alte ramuri ale economiei. Notăm, 
in special, extinderea complexului 
textil de la Kisoundi. lingă Brazza
ville, construirea Fabricii de ciment 
de la Lutete, a hidrocentralei de pe 
riul Djoue, dezvoltarea treptată a 
unei industrii alimentare proprii 
(rafinării de zahăr și fabrici de ulei 
de palmier) care completează ima
ginea economiei congoleze.

în ce privește agricultura (85 la 
sută din populația activă trăiește în 
mediul rural). ultimele programe 
guvernamentale indică o intensifi
care a activității și în acest dome
niu. Agricultura — se arată la 
Brazzaville — este un „suport al in
dustrializării și o bază a economiei".

Detașamentul 
de pionieri 

16 Februarie"
Ieri, pe peronul gării din 

Jiu, se aflau și pasageri mai pu
țin obișnuiți. Zeci de pionieri, l.„ 
brăcați sărbătorește purtind stea- 
gxiri și buchete de flori, prezen
tau un spectacol de 
apariția trenului 2016, 
Constantin Ion, de pe 
Diesel-electrică, a fost 
cu urale și ovații de 
Lucrătorilor ceferiști 
2016 le sint inmînate 
flori, cărți și' cravate de pionier, ca 
un sincer și emoționant omagiu de 
ziua lor. Tot cu acest prilej, a avut 
loc și un alt eveniment : detașa
mentul de pionieri al clasei a Il-a 
de la Școala generală nr. 8 a fost 
constituit aici, pe peron, prin înmi- 
narea steagului de detașament chiar 
de către mecanicul de locomotivă 
celor, care de azi înainte, vor pur
ta cravatele purpurii. Noul detașa
ment constituit a primit denumirea 

„16 Februarie".

cintece. La 
mecanicul 
locomotiva 
întimpinat 

către copii, 
ai trenului 
buchete de

tradiții
Pe Ungă U.J.C.A.P. Maramureș a 

fost înființată o întreprindere de 
construcții-montaj și prestări

ție a cioplitului în lemn, în parte 
uitată — au rugat pe bătrinii satu
lui, pricepuți în minuirea barde) și 
a Herăstrăului,. să-i învețe pe pio
nierii și uteciștii din localitate cum 
se alege lemnul (frasin sau fag), cum 
se măsoară etc., toate acestea în 
scopul de a-și confecționa singuri 
schiuri. La început, Dumitru Ho
dorogea, Albert Ilieș sau Larion Nis- 
tor n-au ...prea,. reușit. Nu-i tocmai, 
treabă, ușoară.. Totuși, perseverînd — 
și profesorii, și „elevii" — în ' a- 
ceastă iarnă, în decurs de numai 
două săptămîni, au apărut pe pîr.tii 
zeci și zeci de schiuri de fabricație 
proprie.

Deunăzi, pe o pîrtie din apropie
rea vetrei satului, majoritatea local
nicilor, mici și mari, s-au prezentat 
(să concureze sau să asiste) la pri
mul campionat pe schiuri „indige
ne". Frumoasele costume naționale 
de pe Valea Someșului dădeau con
fruntării un aer sărbătoresc. Schiu- 
rile, ca și schiorii au trecut cu bine 
examenul. Dintre tinerii concurenți 
s-au remarcat loan Mezei. Larion 
Nistor, Ariton Gușă. Ariton Sîngior- 
zan, Dorel Boancăș. Iată o inițiativă 
de preț care, așa cum ne asigura 
directorul școlii generale de 10 ani 
din localitate, nu va rămîne izolată, 
alți și alți școlari urmînd a deprin
de „meșteșugul" confecționării 
schiurilor și, firește, al mersului pe 

în cadrul 
acordată 
legat de 
lui ; naționalizarea, la sfirșitul 
1970, a capitalurilor a două mari în
treprinderi franceze și constituirea 
unui organism de stat (Societatea 
Industrială și Agricolă a R. P. Con
go) promite o tot mai rentabilă ex
ploatare și comercializare a zahăru
lui.

Procesul viu de dezvoltare a țării 
a ridicat cu acuitate o problemă de 
mare insemnătate : aceea a învăță- 
mîntului, a creării de cadre specia
lizate. în acest domeniu s-au obți
nut realizări cu adevărat 
bile. Este semnificativ că. în numai 
cîțiva ani, Republica 
Congo a atins cifra de alfabetizare 
— cu totul neobișnuită pentru aces
te zone africane — de peste 80 la 
sută din populație. Dezvoltarea șco
lii a permis descoperirea 
rilor unor munci noi. Am 
marea fabrică de textile

remarca-
Populară

valo- 
vizitat 

de lingă ■ 
Brazzaville înainte de a fi complet 
terminată. Am aflat că nu puțini 
dintre muncitori sînt chiar foștii ei 
constructori. Deprinderea de către 
tot mai mulți oameni a mineritului 
a constituit o izbîndă nu numai pen
tru economia tării, ci a adus schim
bări in însăși mentalitatea unor oa
meni obișnuiți de veacuri numai cu 
darurile naturii. Vizitînd modernele 
instalații de încărcare a minereului 
de potasiu de la Pointe-Noire. am 
fost surprins de iscusința cu care se 
muncește acolo unde pînă nu de mult 
munca însemna doar priceperea de

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT
servicii care cuprinde pe cei mai 
buni meșteri cooperatori. Ea va 
construi in satele județului cămine 
culturale, dispensare medicale, bru
tării, case, magazii. silozuri. Tot
odată, va efectua o gamă largă de 
prestări de serviciu pentru săteni, 
înființarea acestei unități contri
buie la o folosire mai bună a for
ței de muncă din satele județului 
și la valorificarea tradiționalei 
iscusințe a meșterilor maramure
șeni.

In stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județ se desfășoară 
in aceste zile „Săptămâna mecani
zatorului". In cadrul acesteia, ti
nerii mecanizatori se intilnesc cu 
specialiști și activiști de partid, par
ticipă la activități profesionale 
(practice și teoretice), audiază ex
puneri în legătură cu noua formă 
de organizare și retribuire a mun
cii in acord global, iau parte la 
dezbateri pe teme de educație mo- 
ral-cetățenească. Acțiunea se înscrie 
intr-un amplu program dedicat săr
bătorii semicentenarului U.T.C.

Secția de propagandă a Comitetu
lui județean de partid Bihor a ini
țiat un concurs județean al gaze
telor satirice. Concursul urmărește 

(Urmare din pag. I)

ție în mecanizare. Anul trecut, In pri
mul an al planului șesenal, partidul 
nostru și-a concentrat efortul în a- 
cest domeniu și, ca urmare, obiecti- 

. vul propus de" ă prodtice anual 30.000 
de mașini-uhelte a -fost depășit,-ere- 
îndu-se astfel perspective sigure 
pentru îndeplinirea cu succes a pre
vederilor planului șesenal.

în noiembrie 1971, cea de-a Ilî-a 
plenară a C.C., după cel de-ai V-lea 
Congres al partidului nostru, a dez
bătut problemele industriei construc
țiilor de mașini și ale producției de 
bunuri de larg consum, adoptînd ho
tărîri corespunzătoare pentru supli
mentarea, în anul de față, a efortu
rilor în aceste domenii. Sintem în
credințați că sarcinile planului șe
senal vor fi înfăptuite înainte de ter
men de către poporul nostru datorită 
înaltului său entuziasm revoluționar.

Succesele construcției socialiste ob
ținute în partea de nord a țării con
stituie o puternică bază politico-eco
nomică pentru unificarea indepen
dentă și pașnică a patriei ; ele oferă 
speranță și o mare încredere poporu
lui sud-coreean. însuflețindu-1 
lupta pentru îndeplinirea acestui 
bil țel.

raporturile 
o evoluție 
pe diferite

a pescui pe întinderile tulburi 
fluviului sau de a culege puținele 
roade ale unui paradis sărac.

RELAȚIILE DINTRE ROMÂNIA 
ȘI REPUBLICA POPULARA CON
GO. între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Congo 
s-au statornicit și se dezvoltă rapoi-- 
turi de prietenie și colaborare, înte
meiate pe stimă și înțelegere și așe
zate trainic pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, ale 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc. în România sînt cunoscute 
și apreciate cu căldură eforturile po
porului din R. P. Congo pentru con
solidarea independenței și suverani
tății naționale, preocuparea sa pen
tru valorificarea cit mai eficientă a 
resurselor naturale în scopul propă
șirii țării, al îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale maselor.

Animată de profundă solidaritate 
față de statele care s-au ridicat la o 
viață nouă, de sine stătătoare, în 
consens cu cerințele fundamentale 
ale popoarelor lor, România a fost 
printre primele țări care au recu
noscut Republica Congo (Brazza
ville). Din 1966, cînd, intre cele două 
state s-au stabilit relații diplomatice 
la rang de ambasadă, 
reciproce au cunoscut 
continuu ascendentă, 
planuri. O contribuție de seamă in 
acest sens au adus contactele politi
ce la diverse niveluri, vizitele ofi
ciale reciproce din ultimii ani. Pe 
această linie s-a înscris și recenta vi
zită in țara noastră a delegației' Par
tidului Congolez al Muncii, condusă 
de Ange Edouard Poungui. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.M., 
ministrul finanțelor și bugetului. Pe 
tărîmul colaborării economice no
tăm încheierea unor acorduri, iniție
rea unor schimburi de bunuri mate
riale. experiența relațiilor dintre 
cele două țări evidențiind posibilități 
reale de colaborare în diferite do
menii — minier, metalurgic, fores
tier etc.'

Este pe deplin evident că valorifi
carea tot mai largă a posibilităților 
de colaborare pe planuri multiple, 
ducînd la întărirea continuă a rela
țiilor prietenești între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Congo. între Partidul Co
munist Român și Partidul Congolez 
al Muncii, servește intereselor am
belor popoare, intereselor păcii și 
colaborării internaționale. 

Radu PASCAL

sporirea eficienței educative și per
manentizarea activității gazetelor 
satirice, pentru ca acestea să abor
deze probleme concrete, legale de 
activitatea economică din unitățile 
industriale, din cooperația mește
șugărească și comerț.

și civilizație
A fost dată in folosință noua și 

moderna hală a pieței din Hunedoa
ra. Ea ocupă o suprafață de 3 000 
mp și dispune de un depozit fri
gorific, depozite pentru mărfuri, in
stalații pentru spălat și sortat pro
dusele. In noua hală — care se in
tegrează armonios in peisajul urba
nistic modern al Hunedoarei — vor 
funcționa noi unități ale comerțului 
socialist cu produse alimentare 
industriale, in condiții optime 
igxenă și servire civilizata.
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ț„Ecoul sirenei"

Aceasta este denumirea echipaju
lui alcătuit din 16 pionieri conduși 
de doi inimoși profesori de la Școa
la generală nr. 1 din Pitești, care
au pornit o expediție pe urmele 
eroului utecist Vasile Tudose. Echi
pajul efectuează cercetări inedite 
asupra copilăriei lui Vasile Tudose 
in satul natal Pițigova. Rezultatele 
cercetării lor vor fi popularizate, 
acțiunea fiind dedicată semicente
narului U.T.C.

In cursul anului trecut, lupta po
porului sud-coreean împotriva domi- .. 
nației fasciste, pentru democratiza
rea vieții sociale și unificarea pașni
că a țării s-a intensificat mai 
mult ca orieînd. înspăimîntată de

... acest, țsfapț,. clica marionetă a lui . 
Pak Cij’ăn. Hi din Coreea'de sud, sub 
pretextul „amenințării' unei invazii a.....
Sudului de către Nord" — amenin
țare care nu există — a proclamat 
„starea de urgență națională" și, fa- 
bricînd o serie de legi scelerate, a 
trecut Ia intensificarea reprimărilor 
singeroase și a agitației războinice.

Deși situația continuă să rămină 
încordată, datorită isteriei războinice 
și despotismului disperat al clicii lui 
Pak Cijan Hi, partidul nostru depu
ne toate eforturile pentru a soluțio- 

v na problema unificării țării. Consi- 
' derăm că aceasta este o problemă 
internă a națiunii noastre care poate 
fi soluționată de către poporul co
reean însuși, fără nici un amestec 
din afară, nu pe calea războiului, ci 
pe cale pașnică.

Pentru eliminarea încordării In 
Coreea, partidul nostru consideră că 
este necesar să se încheie un tratat 
de pace intre Nord și Sud. Noi ne 
pronunțăm pentru reducerea sub
stanțială a forțelor armate din nor
dul și din sudul Coreei, după înche
ierea în prealabil a unui tratat de 
pace intre Nord și Sud și retragerea 
trupelor agresoare ale imperialismu
lui american din Coreea de sud. Sin
tem, de asemenea, pentru intensifi
carea contactelor și a legăturilor' în
tre Nord și Sud. precum și pentru 
începerea negocierilor politice între 
partidele din Nord și din Sud in ,ve- 
derea unificării patriei.

Deși problema unificării Coreei în- 
tîmpină incâ greutăți, va veni ne
greșit vremea rezolvării ei in mod 
pașnic de către coreenii înșiși, con
form principiului autodeterminării 
naționale.

Folosesc acest prilej spre a expri
ma recunoștința noastră profundă 
față de partidul, guvernul și poporul 
român pentru 
pe care ni-1 
tatea lor cu 
în vederea 
și pașnice a 

sprijinul permanent 
acordă, pentru solidari- 
lupta poporului nostru 
unificării independente 
țării.

Ce impresii ați cules din 
actuala vizită in România și cum 
apreciați perspectivele dezvoltă
rii in continuare a relațiilor ro- 
mâno-coreene 1

— Vizitînd frumoasa dumneavoas
tră țară, delegația noastră a fost in- 
cintată de succesele pe care le dobîn- 
dește in construcția socialistă po
porul frate român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și excelentele perspective de viitor. 
Ne-au impresionat in mod deosebit 
sentimentele calde de frățească 
prietenie și de adîncă stimă pe care 
poporul român le nutrește față de 
poporul coreean. ’

în timpul vizitei noastre am 
efectuat, intr-o atmosferă priete
nească, un schimb de păreri cu to
varășii români privind problemele 
dezvoltării in continuare a relațiilor 
de prietenie, colaborare și solidari
tate militantă intre cele două țări și 
am ajuns la o identitate deplină de 
păreri asupra celor discutate.

Sintem convinși că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească sta
tornicite între popoarele coreean și 
român, în toate domeniile, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, vor 
continua să se dezvolte și să se adîn- 
cească și mai mult în viitor.

Interviu consemnat de
Ambrozie MUNTEANU



viața internațională_____
„Există posibilități pentru începerea 

imediată a unor convorbiri multilaterale 
in vederea pregătirii conferinței 

general-europene"
• Declarația președintelui Comitetului britanic pentru o con

ferință europeană asupra securității și cooperării
LONDRA 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului britanic pentru 
o conferință europeană asupra secu
rității și cooperării, Gordon Schaffer, 
a declarat corespondentului Ager
pres la Londra, N. Plopeanu, că opi
nia publică britanică se raliază intr-o 
măsură tot mai mare chemării pentru 
0 conferință europeană de securitate.

Arătând că formularea de către 
declarația de la Praga a căilor în 
care poate fi abordată problema 
reuniunii paneuropene este larg sa
lutată, Șchaffer- a spus că „o confe
rință europeană de securitate ar pu
tea să pună bazele practice ale unei 
coexistențe creatoare. Există ample 
posibilități în prezent pentru înce
perea imediată a unor convorbiri 
multilaterale în vederea pregătirii 
cadrului conferinței propriu-zise'j 
In continuare, el a subliniat : „Forțe 
puternice sînt mobilizate aici, în 
Marea Britanic, pentru succesul aces
tei conferințe. Atît conferința Parti
dului laburist, eît și Congresul Trade

Unionurilor s-au declarat în favoarea 
unei asemenea reuniuni. Un impor
tant grup de membri laburiști ai 
parlamentului intenționează, să de
pună în Camera Comunelor o moți
une in favoarea unei conferințe ge- 
neral-europene de securitate și a 
Adunării reprezentanților opiniei pu
blice din țările europene, care ur
mează să aibă loc la Bruxelles, în iu
nie a.c. Lideri ai Partidului laburist, 
Partidului comunist, cele mai mari 
sindicate — totalizind cîteva milioa
ne de membri — mișcarea coopera
tistă. personalități religioase și alte 
personalități și-au anunțat sprijinul".

„Desigur, există încă in Anglia 
torțe interesate în menținerea încor
dării. dar presiunile pentru accep
tarea posibilității oferite de propu
nerea privind organizarea conferinței 
europene de securitate sînt mai am
ple și mai influente decit oricare 
altă campanie de pace anterioară" — 
a adăugat Gordon Schafer.

„Probleme ale colaborării economice 

si tehnico-sființifice în Europa" 
Simpozionul internațional de la Moscova

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova s-au desfășurat, timp de 
două zile, lucrările simpozionului in
ternațional pe tema „Probleme ale 
colaborării economice și tehnico- 
științifice în Europa", organizat de 
Comitetul sovietic pentru securitatea 
europeană și de Camera Unională de 
Comerț Exterior. Manifestarea a 
reunit un mare număr de oameni 
politici, activiști sindicali, reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, pre
cum și oameni de știință din 20 de 
țări. Din România, la lucrări au par
ticipat dr. Martin Rusu, de la Aca
demia de Științe Sociale și Politice, 
și dr. Constantin Grigorescu, direc
tor adjunct al Institutului de cer
cetări economice al Academiei de 
Științe Sooiale și Politice.

Alexei Șitikov, președintele So
vietului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., președintele Co
mitetului sovietic pentru securitatea 
europeană, a arătat, în cuvintul. său..

că perspectiva înfăptuirii securității 
pe continentul european reclamă in
tense eforturi în domeniul dezvol
tării colaborării economice inter- 
europene. In prezent, a spus el, se 
deschid vaste posibilități pentru rea
lizarea colaborării intereuropene in 
sfera ielirico-șliințifică. în domeniile 
energeticii, transporturilor, comuni
cațiilor, ocrotirii mediului înconjură
tor și altele.

In comunicările prezentate la sim
pozion, participanții s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea colaborării în 
domeniile evocate și pentru convo
carea în cel mai scurt timp posibil 
a conferinței general-europene asu
pra securității și colaborării.

Vizita in Austria a ministrului
afacerilor externe al României

VIENA 16. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : 
Miercuri dimineața, la Ministerul 
Afacerilor Externe al Austriei au 
continuat convorbirile oficiale între 
Corneliu .Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, și Rudolf Kirchschlaeger, 
ministrul austriac al afacerilor ex
terne. La convorbiri au participat, 
din partea română, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena, și Dumitru Mi
hail, director a.i. în M.A.E., iar din 
partea austriacă Walter Wodak, se
cretar general al M.A.E., Arno Halu- 
sa, ambasador, șeful Secției politice 
din M.A.E., Alois Marquet, ambasa
dor. șeful Secției economice din 
M.A.E., și Eduard Ttechop, ambasa
dorul Austriei la București.

în cursul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de vederi privind 
evoluția relațiilor, economice, eviden- 
țiindu-se posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări și 
pentru creșterea volumului schim
burilor comerciale în viitor. Cei doi 
miniștri au făcut un schimb larg de 
păreri privind problemele europene, 
îndeosebi pregătirea și convocarea 
Conferinței asupra securității și co
laborării pe continent.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă.

Miercuri după-amiază, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mănescu, 
împreună cu soția și persoanele 
care-1 însoțesc, au făcut o vizită pri
marului capitalei austriece, Felix 
Slavik. Salutându-i călduros pe oas
peții români, primarul Vienei a men
ționat cu satisfacție legăturile exis
tente între capitalele celor două țări 
și interesul pentru o mai strînsă co
laborare reciproc avantajoasă. Mul
țumind pentru cuvintele prietenoase 
rostite _ Ia adresa relațiilor dintre 
România și Austria, ministrul român 
a spus : „Istoria relațiilor noastre 
a înregistrat un moment important 
prin vizita în Austria a președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu. Cred că primăria 
orașului Viena va fi martoră și a 
altor evenimente mareînd dezvolta
rea bunelor relații româno-auștrie- 
ce“.

-în continuare, oaspeții români au 
vizitat Biblioteca Națională a Aus
triei, care cuprinde cărți de mare 
valoare artistică și istorică. Minis
trul român a fost întâmpinat de dr. 
Rudolf Fiedler, directorul general al 
Bibliotecii Naționale. Au fost pre
zentate, printre altele, documente și 
lucrări valoroase legate de istoria și 
cultura poporului român.

Seara, ministrul român și persoa
nele care îl însoțesc au vizionat un 
spectacol de operă.

BELGRAD

Aniversarea semicentenarului
ziarului „Borba"

COMUNICAT COMUN BULGARO-EGIPTEAN
CAIRO — 16 (Agerpres). — Agen

țiile M.E.N. și B.T.A. au transmis co
municatul comun bulgaro-egiptean 
privind vizita oficială făcută in Re
publica Arabă Egipt de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria.

în comunicat se arată că Todor 
Jivkov și Anwar Sadat, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe, președintele 
Republicii Arabe Egipt, au purtat 
convorbiri în legătură cu relațiile 
bilaterale, situația din Orientul A- 
propiat, precum și în probleme de 
interes comun ale situației interna
ționale. Relațiile pe linie de stat, 
precum și cele dintre P.C. Bulgar și 
Uniunea Sooialistă Arabă se dezvol
tă neabătut ; în comerțul dintre Bul
garia și Egipt se observă o tendință 
de sporire continuă, se dezvoltă cu 
succes colaborarea tehnico-științifică, 
îndeosebi în domeniul agriculturii. 
Partea bulgară, arată comunicatul, a 
convenit să acorde Republicii Arabe 
Egipt un credit pe termen lung, de 
40 milioane dolari, ca sprijin în reali
zarea programului său de dezvoltare 
națională.

în legătură cu soluționarea situației 
din Orientul Apropiat, cele două 
părți și-au exprimat profunda con
vingere că o pace echitabilă și trai
nică nu este posibilă fără îndepli

nirea totală și precisă a rezoluției din 
22 noiembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate și, în primul rind, fără 
retragerea necondiționată a Israelului 
din teritoriile ocupate în anul 1967. 
fără restabilirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean. Ele relevă 
utilitatea reluării neîntârziate a mi
siunii lui Gunnar Jarring.

Ambele părți consideră că întă
rirea relațiilor prietenești și a cola
borării între țările socialiste și arabe 
corespunde scopurilor lor comune si 
luptei lor împotriva imperialismului, 
pentru independență și progres. Re
publica Arabă Egipt sprijină inițiati
va țărilor socialiste privind convo
carea conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare.

Președintele Anwar Sadat a primit 
cu satisfacție invitația adresată de 
Todor Jivkov de a face o vizită în 
Bulgaria.

Agențiile B.T.A. și M.E.N. infor
mează, de asemenea, că a fost sem
nat planul de colaborare dintre P.C. 
Bulgar și Uniunea Socialistă Arabă 
pe anul 1972. Planul prevede schim
buri de delegații pentru studierea 
nemijlocită a experienței în diferite 
domenii ale activității de partid și 
stabilirea de legături mai strînse în
tre organele de presă ale celor două 
partide.

IMSIMNEE

CAIRO Sesiunea Congresului Național

al Uniunii Socialiste Arabe

Președintele Makarios:■»

„Nici o forță iui va putea 
infringe rezistența 
poporului nostru"

NICOSIA 16 (Agerpres). — La Ni
cosia s-a desfășurat o demonstrație 
în sprijinul politicii președintelui 
Republicii Cipru, arhiepiscopul Ma
karios, la care au participat peste 
5 000 de persoane, relatează agențiile 
France Presse și Reuter.

în cuvîntarea rostită la mitingul ce 
a urmat demonstrației, președintele 
Makarios a afirmat că „în culise sînt 
urzite diverse planuri pentru a fi 
impuse populației greco-cipriote, con
trar voinței sale, dar acestea vor 
eșua". El și-a exprimat hotărirea de 
a promova o politică în conformitate 
cu voința poporului cipriot. „Nici o 
forță nu va putea infringe rezistența 
poporului nostru", a declarat pre
ședintele Makarios, care a relevat că 
„mașinațiunile îndreptate împotriva 
Ciprului se vor lovi de rezistența 
populației".

Agenția Reuter informează că la o 
reuniune specială a conducerii Parti
dului Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (A.K.E.L.), secretarul 
general, Ezekias Papaioannou, a con
damnat grupurile ilegale care se 
opun politicii guvernamentale și a 
declarat că A.K.E.L. va acorda pre
ședintelui Makarios întregul său 
sprijin. El s-a pronunțat pentru un 
control cipriot atît asupra poliției, 
cit și asupra gărzii naționale. Apre
ciind actuala situație drept cea mai 
critică după obținerea independenței, 
în 1960, Ezekias Papaioannou a spus 
că partidul său sprijină soluționarea 
problemei cipriote pe baza respectă
rii independenței, suveranității și 
Integrității teritoriale a țării.

Noi bombardamente 
ale aviației S. U. A. 
asupra teritoriului 

R. 0. Vietnam
HANOI 16 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează câ aviația ameri
cană a bombardat regiunea Vinh 
Linh și districtul Le Thuy din pro
vincia Quang Binh. Forțele armate 
din zonele respective au doborît două 
avioane, un număr de piloți fiind 
uciși sau luați prizonieri.

în legătură cu aceste noi aețe a- 
gresive, Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam a dat publicită
ții, la 16 februarie, o declarație de 
protest, subliniind că Statele Unite 
trebuie să pună capăt imediat și de
finitiv tuturor violărilor suveranită
ții și securității R.D.V.

Weimar: Congresul

Partidului Liberal Democrat 
al Germaniei

BERLIN 16. — Corespondentul nos
tru Șt. Deju transmite: Miercuri, la 
Weimar, s-au deschis lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Liberal Democrat al Germaniei, 
partid care face parte din Frontul 
Național al R.D. Germane. în fața a 
1 010 delegați, președintele partidului, 
Manfred Gerlach, a prezentat un ra
port. La congres participă o delega
ție a C.C. al P.S.U.G., condusă de 
Friedrich Ebert, membru al Biroului 
Politic.

In mesajul de salut adresat, con
gresului de către C.C. al P.S.U.G. se 
arată că „P.L.D. are merite mari 
în consolidarea multilaterală a statu
lui socialist, prin participarea activă 
la construirea socialismului, la lupta 
pentru pace și securitate. Activitatea 
sa a contribuit în mare măsură ca 
cetățenii din diferite pături să gă
sească acea cale pe care păișesc as
tăzi cu succes, sub oonducerea clasei 
muncitoare și a partidului ei marxist- 
leninist, pentru făurirea societății so
cialiste".

Lovitură de stat în Ecuador
e Conducerea supremă preluată de un consiliu al juntei mili
tare, condus de generalul Guillermo Rodriquez Lara • Fostul 
președinte Juan Maria Velasco Ibarra in exil in Panama 
• Alegerile prezidențiale și parlamentare anunțate pentru 

A iunie a.c, au iost suspendate

QUITO 16 (Agerpres). — După cum informează agențiile United 
Press International și Associated Press, președintele ecuadorian Juan 
Maria Velasco Ibarra a fost răsturnat de la putere, în noaptea de marți 
spre miercuri, în urma unei lovituri militare de stat conduse de generalul 
Guillermo Rodriguez Lara, comandantul armatei terestre, sprijinit de
alți lideri militari.

Lovitura militară de stat a avut 
loc in momentul în care Ibarra se 
afla în portul Guayaquil, aflat la 
402 kilometri sud-vast de capitala 
țării, Quito, pentru a rosti o cuvîn- 
tare radiotelevizată privind situația 
politică din țară în perspectiva ale
gerilor prezidențiale și parlamentare 
programate la 4 iunie a.c. Velasco 
Ibarra a fost plasat sub stare de a- 
rest la domiciliu.

După cum a informat agenția Uni
ted Press International, conducerea 
supremă în Ecuador va reveni unui 
consiliu format din trei membri, con
dus de generalul Guillermo Rodri
guez Lara. Ceilalți doi membri ai 
juntei militare sînt viceamiralul A- 
nibal Vallejo, comandantul marinei, 
și generalul Julio Espinosa, care a 
fost numit și comandant al armatei.

Noul șef al statului, care a decla
rat că își asumă funcția de președinte 
în numele forțelor armate, a anun
țat „menținerea in vigoare a Con
stituției promulgate în 1945 și a tutu
ror legilor care reglementează ordi
nea juridică în țară în măsura în 
care ele nu se opun unei transformări 
politice sau deciziilor care vor fi 
luate de către noul regim militar". 
A fost instituită legea marțială, iar 
mai multe personalități politice, al 
căror nume nu a fost dezvăluit, au 
foșt arestate. S-a precizat, de ase
menea, că fostul președinte Juan 
Maria Velasco Ibarra, a părăsit țara, 
plecînd în exil în Panama. Alegerile 
prezidențiale și parlamentare anun
țate pentru 4 iunie a.c. au fost sus
pendate.

BELGRAD 16. — Corespondentul 
Agerpres, George Ionesou, transmite: 
Manifestările consacrate aniversării 
semicentenarului ziarului „Borba", 
care se desfășoară sub auspiciile pre
ședintelui Iosip Broz Tito, au început 
mierouri seara la Zagreb, pri.ntr-o a- 
dunare festivă.

Au luat parte Stane Dolanț, secre
tai- al Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., Veliko Milatovici, preșe
dintele Conferinței Federale a Uniu
nii Socialiste a Poporului Muncitor, 
Iakov Blajevici, președintele Adună
rii R. S. Croația, Milka Planinț, pre
ședinte al C.C. al U.C. din Croațiaț 
reprezentanți ai organizațiilor social- 
politice, ai organizațiilor economice,

cadre de conducere din Armata Popu
lară Iugoslavă, numeroși lucrători din 
presă.

Adunarea a fost deschisă de Antun 
Zibar, redactor șef al redacției din 
Zagreb a ziarului „Borba". Ă luat a- 
poi euvîntul Iosip Vrhoveț, secretar 
al Comitetului Executiv al C.C. al U.C. 
din Croația, care a trecut în revistă 
momentele deosebite din istoria exis
tenței ziarului în încheierea adunării 
s-a dat citire telegramei de salut a- 
dresate președintelui Iosip Broz Tito 
de către membrii colectivului redac
ției din Zagreb a ziarului „Borba".

Pentru șimbătă este prevăzută o 
mare adunare festivă, consacrată a- 
cestui eveniment, la Belgrad.

CAIRO 16 (Agerpres). — In sala 
„Nasser" a Universității din Cairo 
s-a deschis, miercuri 16 februarie, 
sesiunea extraordinară â Congresu
lui Național al Uniunii Socialiste 
Arabe (U.S.A.), anunță agenția 
M.E.N.

După cuvintul de deschidere rostit 
de primul secretar al C.C. al U.S.A., 
Sayed Marei, a luat cuvintul pre
ședintele Anwar Sadat. „Lupta na
țiunii noastre — a spus el —a ajuns 
într-un stadiu în care am conside
rat necesară convocarea acestui 
congres, în calitatea sa de cel mai 
înalt for, ca să gîndim și să hotărim 
împreună".

în continuare, președintele a arătat 
că obiectivele Egiptului sînt înlătu
rarea urmărilor războiului din 1967 
și sprijinirea drepturilor palestinene, 
subliniind : „Urmărim aceste obiective 
nu prin emoții și aventuri riscante, ci 
prin calcul științific și planificare.

Noi dorim forța legii și nu legea 
forței".

Referi.ndu-se la probleme ale tine
retului egiptean, președintele a spus: 
„Doresc să mă exprim foarte clar. Nu 
vreau să izolez sau să lovesc în miș
carea tineretului. Participarea sa este 
necesară atît acum, cit și după luptă, 
dar în mod organizat. Am avut in ul
timele două săptămîni discuții și dez
bateri cu reprezentanți ai tineretului 
care ar putea fi de un mare folos 
pentru ei". Președintele a anunțat că 
a cerut procurorului general să elibe
reze imediat toți studenții arestați în 
legătură cu recentele incidente.

Președintele Sadat a arătat, în în
cheiere, că unitatea poporului egip
tean constituie principalul instrument 
în luptă și că această unitate trebuie 
să fie întărită și a relevat: „Trebuie 
să ne pregătim pentru o luptă de du
rată, politică și militară, trebuie să 
acceptăm prețul răbdării și al fermi
tății".

Vîrcolacii din Lună 

și eclipsa 

de pe Pămînt 
Noapte la Pnom Penh, capi

tala Cambodgiei, unde se mai 
află încă înscăunată marioneta 
uzurpatoare Lon Noi. Noapte în
stelată, tropicală. Deodată, timp 
de peste o jumătate de oră, li
niștea este sfîșiată de o avalan
șă de bubuituri și focuri de 
armă. Este o eclipsă de Lună, 
căreia folclorul cambodgian ii 
dă o explicație asemănătoare ce
lei de la noi, cu vîrcolacii — cu 
deosebire că eclipsa e pusă pe 
seama unei broaște uriașe care 
ar înghiți Luna. La care, vajni
cii ostași lonnoliști au deschis 
focul, trăgînd (scuzați.') de 
mama focului cu tunurile, puști
le și mitralierele in Lună, să 
gonească „broasca". Ce rezul
tate a avut pe Lună vitejeasca 
ofensivă — nu se cunoaște ; mal 
precise sint rezultatele de pe 
Pămînt : cinci morțl și peș^ t.200 
de răniți din cauza proiecta ’or 
și schijelor căzute in urma a- 
monadei. Deci, o victorie strălu
cită, obținută cu pierderi mi
nime.

Și totuși, marionetele Lon Noi 
și Sirik Ma.tak sint foarte îngri
jorate : n-au cum să înlăture 
eclipsa — nu parțială; ci totală 
— a propriului lor regim. Mai 
ales că de canonada de rigoare 
se ocupă alții — respectiv forțele 
patriotice...

Dividendele

PARIS

în senin de protest împotriva 
inechității fiscale

PARIS 16. — Corespondentul
nostru, Paul Diaconescu, transmite : 
Ziarul „L’Humanită" de miercuri pu
blică un apel al Partidului Comunist 
Francez și al Partidului Socialist 
chemând pe muncitorii și pe toți de
mocrații să participe masiv la mani
festația care va avea loc la Paris la 
17 februarie în semn de protest împo
triva inechității fiscale.

Sistemul fiscal francez — se arată 
în apel — lovește, an de an, tot mai 
puternic pe salariați și categoriile cele 
mai modeste ale populației. în 1972, 
impozitele vor crește din nou, in me
die cu aproape 10 la sută. Aceste 
sume se adaugă la impozitele indi
recte care reprezintă 65 la sută din 
rețetele fiscale ale statului și dintre 
care peste 90 la sută sint suportate 
de muncitori.

Partidul Comunist Francez și Par
tidul Socialist, care nu au încetat să 
denunțe aceste fiscalități de clasă și 
să propună soluții capabile să stabi
lească norme echitabile în domeniul 
impozitelor, reafirmă voința lor de a 
ajunge la o reformă democratică a 
fiscalității.

agențiile de presa transmit:
La Tokio a avut loc un 

mare miting antirăzboinic, 
inițiat de Partidul Comunist din Ja
ponia și de alte organizații democra
tice. Participanții au cerut anularea 
Tratatului de securitate japono—ame
rican și și-au exprimat sprijinul pen
tru lupta popoarelor din Indochina.

G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud și guvernul 
Republicii Somalia au hotârit 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, anunță agenția 
de presă „Eliberarea", citind un co
municat al M.A.E. al G.R.P.

Președintele R. S. Ceho
slovace Ludvik Svoboda, a pri
mit miercuri pe Hă Dam, ministrul 
afacerilor externe al R. P. D. Coree
ne, șeful delegației guvernamentale 
coreene care efectuează o vizită ofi
cială la Praga. Cu acest prilej, rela

tează agenția C.T.K., a avut loc o 
convorbire cordială.

0 delegație a Partidului 
Comunist Finlandez,Sn £runte 
cu Aarne Saarinen, președintele 
partidului, a făcut o vizită în Uniu
nea Sovietică, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., informează agenția T.A.S.S.

0 petiție prin care cer 
ca Libanul să recunoască 
R. D. Germană a fost adresată 
guvernului de 51 de deputați liba
nezi — anunță agenția France Presse. 
Subliniind că un asemenea act ar co
respunde intereselor Libanului, peti
ția menționează, totodată, că . „cir
cumstanțele internaționale sînt foarte 
propice stabilirii de relații diploma
tice cu R. D. Germană".

Convorbiri Osvaldo Cor
tices - Pak Son Cer. Asentia

Dificultățile social - politice 
examinate la lumina luminărilor

Prensa Latina informează că la Ha
vana au avut loc convorbiri între o ' 
delegație cubaneză, condusă de 
Osvaldo Dorticos, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Republicii Cuba, și de
legația R. P. D. Coreene, condusă de 
Pak Sen Cer, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de . Miniștri, membru 
al Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, care face 
o vizită oficială în Cuba. Cu acest 
prilej, părțile au făcut un schimb de 
opinii’cu privire la dezvoltarea reia- ' 
fiilor frățești de colaborare dintre 
cele două partide și guverne.

Agenția T.A.S.S. a anunțat 
că, din însărcinarea guvernului sovie
tic, ambasadorii U.R.S.S. la Atena și 
Washington au prezentat guvernelor 
Greciei și S.U.A. o declarație în le
gătură cu intenția creării pe terito
riul Greciei a bazelor pentru navele 
flotei a Vl-a americane. în declara
ție se atrage atenția că crearea unor 
asemenea baze constituie un act pri
mejdios. menit să complice în mod 
serios situația din Balcani și din 
regiunea Mării Mediterane, înseam
nă un pas spre încordare în Europa, 
ceea ce vine în contradicție cu ten
dințele constatate aici în ultimul 
timp. Asemenea acte din partea 
S.U.A., se spune în declarație, nu 
pot; firește, să nu determine reacția 
corespunzătoare din partea U.R.S.S.

preacuvioaselor 

bombițe
(Nu, cuvintul „scandal" ar fi 

prea tare. Exagerat. Să zicem 
mai bine „stupoare", „surprin
dere" sau „o anumită yilvă");

...Deci, în S.U.A. a devenit cu
noscut un fapt care a provocat 
stupoare, surprindere sau o anu
mită vilvă. Consiliul national al 
bisericilor a desfășurat o anche
tă asupra resurselor financiare a 
zece congregații afiliate, resurse 
care păreau cam... ilicite. După 
care a făcut publică constatarea 
că. — cităm — „acestea sint 
complice la acțiunile iresponsa
bile și amorale ale firmelor de 
armament". In plus, cîteva cifre 
concrete : respectivele congre
gații au investit peste 200 mi
lioane de dolari în 29 de socie
tăți de armament, obținînd mari 
profituri, îndeosebi de pe urma 
războiului agresiv din Indochi
na. Cea mai importantă cotă de 
■participare revine congregației 
metodiștilor — peste 60 milioa
ne de dolari investiți in pro
ducția militară. Socoteală sim
plă : explodează mai multe 
bombe, rachete, șrapnele ? 
Cresc beneficiile corporațiilor, 
cresc și profiturile preacucerni- 
celor congregații.

Desigur, totul fără știrea res
pectivilor credincioși. Firește, 
dacă fondurile respective ar fi 
fost investite in producția de 
conserve sau in fabrici de pan
tofi — mai treacă, meargă, Dar 
este dezgustător să exploatezi 
credințele unor oameni pentru 
un business murdar, legat de un 
război murdar, condamnat de în
treaga omenire, indiferent de 
convingeri religioase.

Cind „diavolul galben" își vtri 
coada, pînă și antica „poruncă 
biblică" se transformă : Să nu 
ucizi... fără dividende !

Ca-n filmele

De cîteva zile, canalele de radio și 
televiziune, alte mijloace de propa
gandă audiovizuale sînt folosite de 
dimineață pină seara pentru a inspi
ra englezului de rind o mare în
grijorare în legătură cu urmările 
grevei minerilor. Revin stereotip 
fraze ca acestea : „Dezastrul planea
ză asupra economiei britanice", „20 
milioane de muncitori vor rămîne 
fără lucru" etc. Scopul acestei 
zarve psihologice, este de a ridica 
opinia publică împotriva minerilor, 
în speranța că astfel aceștia vor fi 
determinați să abdice de la revendi
cările lor. Nu e mai puțin adevărat 
că toată această campanie are și un 
substrat real : Anglia trece în prezent 
printr-o foarte dificilă situație poli
tică, economică și socială. Asupra 
țării planează spectrul reducerii 
drastice a producției industriale, ca 
și al unei temporare încetări a lucru
lui de către milioane de muncitori 
ca urmare a limitării consumului de 
energie electrică din lipsă de com
bustibil.

Pierderile de producție înregistrate 
ca urmare a grevei minerilor se ri
dică în prezent la 90 milioane lire. 
Această sumă se va dubla și tripla 
în următoarele zile. Sînt serios afec
tate exporturile de mașini, ceea ce 
poate provoca. un însemnat deficit al 
balanței comerciale pe luna în curs.

în plus, cetățenii resimt efectele 
acestei situații in viața de toate zi
lele. Milioane și milioane de englezi 
sint nevoiți să-și lumineze noaptea 
locuințele cu luminări și să-și amine 
micul dejun, prînzul sau masa de 
seară pînă cînd vor începe să pri
mească curent electric pentru a-și

încălzi mâncarea. Magazinele nu mai 
izbutesc să facă față vinzării de lu
minări și de aceea tarabe speciale 
s-au instalat pe trotuarele principa
lelor artere de circulație. Trenurile 
electrice sosesc cu mari întârzieri. 
Circulația pe străzile care au sem
nale luminoase este foarte mult în
greunată.

„Țara trebuie să plătească acest 
colosal tribut din cauza rezistenței

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

pe care Consiliul național al minelor 
o opune cu incăpățînare cererilor 
minerilor" — scria ziarul „Sunday 
Times", recunoscînd vina patronatu
lui. Și ziarul precizează câ re
vendicările minerilor nu reprezen
tau nici măcar o treime din pierderile 
înregistrate pină acum de economia 
britanică.

Situația creată a provocat o adincâ 
îngrijorare in rindul oficialităților, 
cu atît mai mult cu cit dificultățile 
provocate de greva minerilor nu sînt 
izolate : în Irlanda de Nord persistă 
riscul dezlănțuirii unui sîngeros 
război civil.; acordul Londra—Salis
bury este respins de imensa majo
ritate a populației africane din Rho
desia, ca și de largi cercuri ale opi
niei publice din Anglia.

De toate aceste deficiențe caută să 
profite opoziția laburistă pentru a 
încerca să blocheze trecerea prin 
parlament a legislației privind ade

rarea la Piața comună. Dezbaterile 
asupra proiectului respectiv (in cea 
de a doua lectură) au început marți 
și au continuat mierouri. Gu
vernul caută pe orice căi să siringă 
rindurile deputaților conservatori, 
printre care tot mai des se aud „mur
mure" — cum se exprimă un ziar — 
pentru a evita o eventuală înfrîngere 
a proiectului, deoarece aceasta ar 
însemna demisia imediată a cabi
netului și ținerea de noi alegeri.

în aceste condiții, guvernul englez 
manevrează pentru a. ieși din dificul
tățile provocate de greva minerilor. 
După cum se subliniază în cercurile 
conservatoare de aici, oficialitățile 
insistă ca „tribunalul de anchetă", 
instituit pentru analizarea conflictu
lui cu minerii, să-și termine activi
tatea in 3—4 zile, pentru ea după a- 
ceea să-și publice concluziile. Aces
te concluzii s-ar putea să prevadă, 
după cum se apreciază, o sporire a 
salariilor minerilor superioară ofer
tei Consiliului național al minelor. 
Optimiștii nu exclud posibilitatea ca 
lucrul în mine să fie reluat săptă- 
mina viitoare, adică la împlinirea a 
șase săptămîni de la izbucnirea gre
vei. Dar demonstrația care a avut 
loc marți după-amiază nu a arătat 
că minerii ar fi dispuși să renunțe 
la revendicările lor. Sînt însă unii 
comentatori care subliniază că guver
nul n-a renunțat definitiv la speran
ța unei eventuale infrîngeri a mi
nerilor. Așa s-ar explica campania 
propagandistică dezlănțuită împotriva 
greviștilor, ca și ciocnirile pe care 
aceștia le au aproape zilnic cu poli
ția.

N. P1OPEANU

Guvernul nigerian a ho- 
tărît ca „nici unei companii, orga
nizații sau persoane, fie străine, fie 
nigeriene", să nu-i mai fie acordate 
nici un fel de concesiuni asupra ză
cămintelor de petrol .ale țării. Această 
hotărîre a intrat in vigoare la 15 fe
bruarie. In afara zăcămintelor deja 
concesionate pînă la această dată, 
toate celelalte vor fi controlate și ex
ploatate de acum înainte de Corpora
ția. Națională Nigeriană a Petrolului.

Senului S.U.A. a ratificat, in 
unanimitate, Tratatul privind inter
zicerea amplasării armelor de distru
gere în masă pe teritoriile submarine, 
care a fost încheiat anul trecut și 
semnat pînă în prezent de un număr 
de 62 de state.

Reuniunea miniștrilor de 
externe africani, participanții 
Ia reuniunea miniștrilor de externe 
africani de la Addis Abeba au hotă- 
rit să includă pe ordinea de zi a 
dezbaterilor, la propunerea Guineei, 
discutarea problemelor referitoare la 
situația din Rhodesia și Namibia. 
Conferința a hotărit, de asemenea, 
crearea unui comitet special pentru 
cooperare interafricană. După adop
tarea ordinii de zi, secretarul gene
ral al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), Diallo Telli, a prezentat un 
raport asupra situației de pe conti
nentul african.

de groază... 

dar fără epilog
Poveste încurcată, de roman po

lițist. Anul trecut, la Bruxelles, 
într-un apartament este găsit 
cadavrul unui bărbat. Este iden
tificat : Maximilian Gomez, se
cretarul general al unei organi
zații revoluționare, M.P.D., Miș
carea Populară Dominicană. 
Mort otrăvit. Alături, o femeie 
în stare de inconștiență. Este 
identificată : Miriam Pinedo de 
Morales, văduva precedentului 
secretar general al M.P.D., Otto 
Morales, împușcat cu un an in 
urmă de poliția dominicană pe 
străzile orașului Santo-Domingo. 
Primul epilog : se consideră că 
a avut loc o dramă sentimentală.

Recent, al doilea epilog: tot 
la Bruxelles, trecătorii fac o des
coperire macabră. Două geaman
tane, azvîrlite pe străzi diferite, 
conțin trupul tăiat in bucăți al 
unei femei. Este identificată : 
aceeași Miriam Morales. Mister 
total. Pină ce revista franceză 
„L’Express" anunță o știre sen
zațională : se află in posesia 
unei benzi de magnetofon in 
care Miriam Morales recunoaște 
că „știe multe" : recunoaște că 
ea este de fapt asasina lui Go
mez, pe care l-a otrăvit, la 
instigarea, a patru dominicani. Si 
menționează că știe despre cei 
patru că ..lucrau pentru C.I.A...".

Cine a ucis-o apoi cu atita săl
băticie ? Un „mister" care nu 
mai are nevoie de al treilea 
epilog...
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