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Înfăptuiesc , . ____
informativă și formativă, 
front de desfășurare a 

energiilor creatoare ala poporalul a-

Citîți în pagina a lll-a rînduri izvorîte din mîndria pentru tot ceea 
ce înfăptuim, din dorința de mai bine, din responsabilitatea ci* 

vicâ a conștiinței plămădite de partid

l în tonta întreprinderile industriale din județul 
Depășirilor substanțiale ale sarcinilor de plun

Slatina s Perspedivâ urbană 1972

Nu este Intlmplător, ci ore o pu
ternică justificare economică și poli
tică, faptul că instaurarea unul cli
mat de disciplină in gospodărirea va
lorilor materiale și bănești in fiecare 
unitate socialistă s-a situat printre 
problemele de seamă dezbătute la 
Conferința Noțlonnlă a partidului.

Răspundere maximă

(Continuare în pag.'a V-s)

Imagini E-cu totul'firesc deci ca 
presa românească a anului 11/72'■să 
vibreze, ca un seismograf sensibil, 
Ia suflul .fecund al' evenimentului 

pecetea definitorie n- 
if etape a dezvoltării

, un 
uneado lucru elaborai de marele forum 

al comuniștilor Întruchipează, In 
contururile Băle,’ nu numai mărețul 
tablou al viitorului socialist și co
munist al patrleL.'diir șl perspectiva 
citiră a vieții șl muncii fiecărui ce
tățean al României socialiste; șl, ca 
niaro, însăși substanța munell noas
tre de gazetari comuniști

Marca întrecere'co se desfășoară 
In .intrcaga țară In _ intimpinarea 
sărbătorit eliberării șl a anlvereă-. 
ril unul sfert dc veac do la procla
marea republicii — întrecere al că
rei obiectiv ; „Cincinalul Înainte

maișlrjlor Constantin Chirlbău, Vasile Dobreanu șl a 
strungarilor Constantin Chitic și Vasile Terziman, care 
slut autorii principali' ai acestui succes dedicat apro
piatei sărbătoriri a zilei de 23 August. I

bnțllle R- 
ire șl care slot neajunsurile care 
iează ,asupra gospodăririi cu 

grijă a avutului obștesc, a. valorilor 
materiale și financiare. Pentru în
ceput să". ne referim la derularea rela
țiilor financiare in cadrul Întreprin
derii. In această sferă de relații, prin 
Legea privind gospodărirea mijloace
lor nynertale, .și bănești, organizare* 
și funcționarea controlului financiar, 
prin Legea cu privire la organizarea 
șl conducerea unităților socialiste de 
stat, prin alte acte normative, s-a 
statuat, principiul potrivit căruia col 
cnre conduc Întreprinderea, centrala 
industriala — deci atlt conducerea o- 
peratlvă, cit șl organul de conducere 

■ slnt cel care răspund 
patrimoniul care le-a

PE MASA

lorpșl poate că de secole 
In mentalitatea oameni
lor, m schimbă cu o im
petuozitate care, pentru 
ur, delii ce n-ar fi văzut 
de‘.numai două decenii 
Tara Oltului, face atlt 
Jdcțirile. cit șl oamenii, de 
nerecunoscut. Trupul Ol
teniei. Sra călit In Istorie, 
'dar acum se oțelește, în
suși Oliul, acest mlndru 
zeu ăi durilor romanești 
din. caro Octavian Goga a 
făcut răzbunătorul vitre
giei Istorice șl al nedrep
tății seculare, renaște. Nu

BUZĂU, (corespondentul „Sclniell", Mlbal Bâza). — 
întrecerea, socialistă cunoaște In aceste zile un avlnl 
deosebit In toata inlrep-inderilo industriale din județul 
Buzău. Depășirilor substanțiale ale sarcinilor de.plan 
și angajamentelor pe cele 7 luni din acest an I! se 
adaugă cu fiecare zi noi șl semnificative realizări. Bi
lanțul rezultatelor primei decade a lunii august atestă’ 
hotăriraa fermă a colectivelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de a traduce In fapte sarcinile trasate de 
Conferința Națională a partidului, pentru a Îndeplini 
cincinalul Înainte do termenf în primele 10 zile din au
gust s-au realizat, peste plan, importante cantități de 
produse, printre care : 1 (M3 mc prefabricate din beton, 
1718 tone zahăr rafinai, ’ 50 tone strata zlncată, 
confecții textile In valoare de 501 COT lei, mobilier din 
lemn in valoare de ISBCOO lei șl multe altele.listă, 11 socotim vrednic de noi, 

vrednic de'Încrederea-pe care no-o 
acordă Partidul Comunist Român 
— de a purta euvlnlul său de lu
mină șl adevăr in rlndurile po
porului. î

E o realitate de netăgăduit : nimic 
nu reflectă-in epoca noastră cu mal 
multă fidelitate suflul evenimente
lor ce definesc viața unui popor, 
cadența Înaintării sole Istorice, do
cil presa llpărita, vorbită sau in

aproape
l. i .î:i» O Ca urmare a ofensivei forțelor patriotice, pe întinse 

zone ale Vietnamului de sud pozițiile trupelor saigo- 
neze au fost izolate

0 La Ulan Bator s-au deschis lucrările celei de-a doua 
conferințe a femeilor ăfr'o-așiotice

® Întrevedere Ciu En-lai — Kurt Waldheim

Utilaje prin autodotare

în structura complexa a centralei industriale, resortul financiar are, fără în
doială, un rol vital, lata un adevăr pe care știința îl definește cu claritate, experi
ența îl demonstrează, legea îl consacra. Cum pot, totuși, să-l ignoreze cu atîta dezin
voltură unele cadre de conducere din întreprinderi, centrale și ministere? In pa
guba cui ? Două întrebări de la care pornesc investigațiile de mai jos. .

La „Electromagnetica" din Capitalâ, fiecare operație 
se execuîâ și se verifică cu aceeași atenție pe întreg 
fluxul tehnologic. In fotografie s muncitorii Petre Drâ- 
gan, Ștefan lonijâ și Alexandru Ștefan efectuează re

glajul contactărilor electromagnetici

colectivă 
direct de ___ ,_ „ ._
fost încredințat- Ceea ce înseamnă 
că. lor le revin ca obligații de 
seamă exercitarea unul control

„Ziua presei* — .zi- aniversară a 
„Scimelf, a cărei virata de 41 de 
ani o sărbătorim azi — ne prileju
iește o trecere In revistă a Înfăptui
rilor dpbindlie șl, mal ales, ă impe
rativelor fundamentale care stau In 
fața ziariștilor din țara noastră, mi- 
litanțl devotați pentru cauza socia
lismului, ostași al Partidului Comu
nist Român.

Slujitorii presei noastre consideră 
că nu exista modalitate tiinl demnă 
de n-și Îndeplini menirea profesio
nală șl civică, dealt ‘strădulndu-so 
să răspundă cu toata energia șl ca
pacitatea lor de creație limpezitor 
exigențe politice și elice expri
mate de secretarul general al parti
dului : „Gazetarul comunist trebuie 
să. fie un om cu o concepție înain
tata, cu o temeinici pregătire Ideo
logică marxist-leninista, in stare s& 
înțeleagă, marile transformări revo
luționare din lume, să fie strins le
gal de masele populare, să serveas
că prin Întreaga sa activitate inte
resele clasei muncitoare/ ale în
tregului popor, cauza partidului, 
a socialismului șl comunismului, 
deoarece numai astfel el va putea 
realiza cu succes misiunea sa de a 
milita neobosit pentru înfăptuirea 
politicii' Interne șl externe -a parti
dului".

A face din aceasta chemare sub
stanța concretă șl densă In fapte a 
muncii noastre cotidiene,1 a fiecărei 
pagini de ziar șl revistă, a fiecărei 
emisiuni de radio și televiziune — 
lata unicul răspuns pe care noi, ga
zetarii comuniști din România socia
listă, 11 socotim vrednțe

se 'situează în cenr 
irul preocupărilor unanime — soli
cita din plin aportul și intervenția 
directa, nctlvă n presei. -A puno În 
dispoziția oamenilor muncii coloa
nele ei pentru . a Împărtăși lnl- 
țiatlyelo lor valoroase,' a reflecta cu 
pasiune publicLsiică puternicul 
avlnl consljfucțiy al maselor, a iun

Colectivul întreprinderii de prefabricate din be
ton din Capitală s-a angajat cu toate forțele 
pentru depistarea șl punerea In valoare a tutu
ror rezervelor de sporire a producției și eficienței 
economice in vederea Îndeplinirii mai devreme a sar
cinilor notualulul plan, cincinal. în esență slnt vl-. 
zato două direcții principale. în primul rind este vorba 
do crearea condițiilor pentru devansarea punerii In 
funcțiune a noului atelier do confecții mctallco (ceea 
ce va aduce Încă in trimestrul IV al acestui an o pro- 

iducțle suplimentară de 8W0OT lei) șl a halei de .fa
bricație a panourilor mari (la care se vor putea fa
brica, peste prevederi, anul viitor, S00 mc panouri 
prefabricate). In ffl doilea rind, nta'surjle stabilite In 
întreprindere urmăresc mal buna organizare a pțp- 

;.ducțle3. și> a muncii,.;pcrfecțlonnrea' tehnologiilor ,'de 
fabricație. Astfel, generalizarea înlocuirii miezurilor de 
presiune Ia secțiile dc tuburi premo va determina o 
sporire a productivității munci! cu 5 OOT le! pe un mun
citor. O producție suplimentară de 1OTO mc prefabri
cate ta' fiecare muncilor, cu aceleași capacități de pro
ducție, urmează a fl obținută prin folosirea betonului 
cald la confecționarea elementelor prefabricate, ceea ce 
va determina reducerea ciclurilor tehnologice.

Succesele In realizarea indicatorilor 
economlco-fiiuinciari, In sporirea n- 
cumulărilor bănești, consecință direc
ta o utilizării cu matură chibzuință 
n fiecărui leu, a eliminării pierderilor 
din substanța materială a .patrimo
niului Întreprinderii, prin evitarea 
cheltuielilor neeconomlcoase, nepro
ductive, nu fost obținute tocmai In 
unltalile economice — cum slnt 
cele din subordlnea Centralei indus
triale de anvelope șl articole teh
nice din cauciuc clin Capitală, Cen
tralei Indusirlnlc din Hunedoara, 
Combinatului do exploatare șl indus
trializare a lemnului din Pitești, 
Combinatului de celuloză șl hlrtle din 
Zârneștl și Centralei Industriale de 
prefabricate din beton din Capitală 
— care s-au ocupat stăruitor de în
chiderea căilor de Irosire a valorilor 
materiale, de Imprimarea unei atitu
dini conștiente la toți snlartaiii asu
pra necesitați! respectării regulilor 
disciplinei financiare.

Din păcate, aceste ..exemple —șl al
tele asemănătoare — nu permit Încă 
o caracterizare pozitivă asupra stării 
de disciplină In domeniu! financiar, 
care să fie valabilă pentru toate Între
prinderile și centralele Industrialei 
Unele unități, cum sini Combinatul 
de Îngrășăminte chimice d!n Tr. Mă
gurele, Grupul industrial de chimie 
din lim. Vllcea. Centrala cărbunelui 
Petroșani, Combinatul cărbunelui

Sport
Cornet muzical
Faptul divers

doar metaforic, nici nu
mai simbolic, cl fizic, prin 
însăși ființa Iul de ape, 
caro capătă o ' nouă - di
mensiune șl o nouă uti
litate. O dimensiune față 
de care chiar și zicerile 
dolnelpr rămin pentru 
vecie închise in vraja lor 
de altădată : „Ollule. 61- 
tețule, / Secali-ar Izvoa
rele. / Să crească dudălle /

Ioan GRIGORESCU

la suflul 
care ți-a pus 
suprn actualei 
noastre,-să respire' In paginile el 
climatul de însuflețită'activitate 
creatoare generat.. do Conferința ..... _____
Națională a partidului. Trăim sen- atitudine fermă- Împotriva .neajun- 
tlmentul unanim că vastul program surilor șl deficiențelor care-frinează 

manifestarea plenară a , hărnicie! 
lucide și .entuziaste a milioanelor 
de constructori al socialismului.n 
face, Intr-un ciivlnt, ’ ,dfiâ paginile 
ziarelor șl -revistelor; din einliiu- 
nilo do radio șl televiziune o vasta 
tribună a schimbului de experiență 
— iată sarcina da Înalta responsa
bilitate civică, pe care partidul ,n 
incredintat-o presei cn purtător ni 
ideilor și idealurilor sale. Transpu- 
nlnd In fapta vie Îndrumările des
chizătoare da drumuri ale Confe
rinței Naționale a P.C.R., presei 
noastre li Incumbă misiunea de a 
se ana1 in primele" Hndurl ale bă
tăliei pentru nou, nle acelei ample 
ofensive a ‘ perfecționării menite să 
ducă la o radicală îmbunătățire a 
activității In toate domeniile.
,So știe că, In ansamblul vieții 

noastre sociale, ziarele, radioul, te
leviziunea’ Înfăptuiesc o dublă 
funcție :

'Largul 
energiilor ...»
cum șl In anil cn vin cuprinde’ șl 
tin sector specific, al nostru, 
sector ce solicită din plin, pași 
șl talentul fiecărui ziarist : forma
rea Omului Nou. Așa cum s-a evi
dențiat la recentul «forum națio
nal al comuniștilor, presa, radioul, 
televiziunea, toate mijloacele mo
derne de Informare trebuie să-șl 
subordoneze Integral activitatea 
Înfăptuirii programului de educa
ție sorini istă a mnselo- adoptat de 
Plenara din noiembrie 1971 a C.C. 
Ol P.C.IL, însușit de Conferința

© La Comitetul municipal 
Pitești: Lista activului 
do partid există, dar 
cine lucrează electiv ?

O Cînd „rapoartele globa
le" estompează respon
sabilitățile personale 
(Constaîăii Ia comitete
le executive ale consi
liilor populare Brașov, 
Ploiești și Prahova)

® Puncte de vedere : Con
trolul medical la timp 
pentru depistarea pre
coce - cel mai eficicnl 
„medicament" mti- 
canceros

Oradea, uzina chimică „Colorom1*- 
Codlea, Uzina constructoare de ma
șini Reșița, uzina „Electronica" din 
Capitală, uzina „1 Mal" din Ploiești, 
nu au realizat, In primul semestru 
al anului, beneficiile planificata ori- 
au înregistrat Imobilizări , dc mljloa-- 
co materiale șl bănești. Să încercăm 
stă punctam, deci, cum Iși exercita 
centralele industriale atribuțiile fi
nanciare 
Împleti

Economii la prețul de cost.
REȘIȚA (corespondenfur ..Sclntcll", Horea Ciobanii). 

De la începutul anului șl plnă în prezent, oțclarit Com
binatului siderurgic din Reșița au produs suplimentar 
peste 53OT tone, oțel; Inreglstrind toiodntă 3 milioane 
lei economii la prețui de cost. Vorbind despre aceste 
rezultate, Inginerul Antonică Dljmărescu. șeful secție! 
oțclărlc, ne-a spus că In această perioadă au fost bă-, 
tute trei recorduri de productivitate, to’,1 oțclarll-răs- 
punzlnd prin fapte chemării lansate de’ organizația de 
partid „Nici o tonă de oțel pierdută din cauza avarii
lor și deranjamentelor". De asemenea, calitatea oțelu
lui a crescut eu aproape 39 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, tar gama de oțeluri s-a îmbo
gățit cu 3 no! mărci speciale, printre care ți oțelurile 
destinele fabricației autoturismului „DACIA 13&3". 
Reducerea prețului do co.it se datorește in exclusivi
tate micșorării consumurilor specifice de materii prime 
și materiale. De exemplu, consumul de cărămizi refrac
tare bazice a'fost diminuat cu 3&9 de tone șl au fost 
economisite feroaliaje in vuionre do pesta' 4 mllloano 
lei.

transformă țara, șl ța
ra care transformă oa
menii do pe acesta stră
vechi meleaguri româ
nești, că noua ,,Corle a 
Oltului" tot el o scriu. 
O scriu de un sfert de 
veac, și o scriu mal ales 
!n zilele acestor din urmă 
ani. cind ceea cd rămăsese 
neschimbat de milenii in 

care structura’ fizică a locurl-

vi.ața internațidn

„SCÎNTEIA" trans'

Cred că cea mal succin
ta șl mai teribilă „Carte 
a Oltului" a scris-o po
porul sfllășluitor pe aceste 
meleaguri, prlnzlnd in 
numai patru versuri în
tregul tablou al tragicului 
traversat de Olt de la 
mlază-noaptc către mia- 
ză-zl, prin făgașul dintre 
munții de piatră șl prin 
proluheranțele' rezisteh- < __ -

țel umane secular strati
ficate ulei Intr-o duritate 
n sentimentelor 
minerală: ■;

„Țorfl de. orară... 
Para Focului :
Pita de secară.
Țară do ocară..."

Șl nu doar cred.. cl.sint 
cu. nestrămutare convins, 
văzînd oamenii

prATRA NEA2.IȚ (corespondentul „Sclniell* Ion 
Manea). — Colectivul Combinatului do îngrășăminte 
azoloa.w din Piatra Neamț a clștigat o bogată expe
riență In domeniul satisfacerii nevoilor proprii de uli- 
Jnje și piese de schimb, consldcrind acțiunea de nulo- 
dotare ca una din princițuilelo căi prin care poate asi
gura devansarea cu 6 Iun! a realizării sarcinilor do 
plan din actualul cincinal. Dovada o fac calc peste 
ICT tone utilaje In valoare de aproape 4,3 milioane 
Ici, realizate de la Începutul anului șl plnă !a sUrțl- 
lul primei decade a lunii august In atelierele proprii 
ale• combinatului. Majoritatea acestor utilaje sini, 
rlcștlnnțB noii instalații :„Azot.4", atlatâ In plină , con- 
Btrucțle, lă care se Intenționează cn; prin acțiunea de' 
autodotare, să se scurteze cu o lună de zile terme
nul de .punere in funcțiune. De menționat că o bună 
parte din aceste utilaje — cum slnt condensatorul de 
amoniac, treptele 4 șl 5 ale compresorului de gaz con
vertit șl altele — prezintă un grad Înalt de tehnici
tate și realizarea lor a însemnat o dovadă a capacită
ții creatoare a colectivului combinatului șl îndeosebi a

V :----- -

mite tuturor cititori
lor, colaboratorilor, 
corespondenților 
voluntari, colegilor 
din presa centrală 
si locală, de la 
radio-televiziune si
„Agerpres", tuturor 
tipografilor și celor 
ce difuzează ziarul 
un călduros salut, 
felicitări și urări de



J

'li

□

c

la Petriln, deda'

il

viața de partid
dejoacă urmărirea

■î'

(Urmare'din pag. I)

ferU-

tQL_ -----------,_
situației financiare In limitele

griului 7 Do ce, adesea, cele auzite 
in consfătuiri, sarcinile de serviciu 
sini încălcate cu ușurință ? Greu de

duce direct activitatea ’ laboratoare
lor de agrochimie. Sperăm că Intenți-

LA COMITETUL MUNICIPAL PITEȘTI
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Nc-au fost înfățișate, ta Comitetul 
municipal de partid Pitești. două 
ILste cuprinzlnd — una din ele, com
ponența comisiilor pe probleme. Iar 
cealaltă — numele activiștilor ob
ștești selectați spre a sprijini mun
ca de partid in acest mare oraș al 
țării. Poli cili in aceste tabele aproa
pe *SM de nume alo unor Încercați 
milltanțl comuniști din Piteail — 
muncitori de frunte, maiștri, eco
nomiști, profesori, juriști ele. In ce 
măsură acest activ, larg șl divers ca 
structură, la efectiv parte la munca 
desfășurată do comitetul municipal 
de partid ? Cu alte cuvinte: bogatelor 
tabele și liste de activiști obștești lo 
corespunde ' realmente o activi late 
bogata ?

Se detașează, ca o bună experiență 
a comitetului muhicipol do partid, 
faptul că multe din acțiunile do an
vergură — Intre care studierea mo- 
dalitâților de ridicare a coeficientu
lui de schimburi In întreprinderile 
industriale și pe șantiere, a căilor da 
Îmbunătățire a muncii do partid In 
rir.dul tineretului, de diversificare a- 
formelor șl metodelor do educare 
politică a maselor — au fost con
cepute și s-au desfășurat Intr-o vi
ziune colectivă, lnreglslrind partici
parea membrilor comisiilor pa pro
bleme, a activului obștesc, a altor 
comuniști. De exemplu, un studiu 
vlzlnd accelerarea realizării in
vestițiilor pe primele patru luni uie 
anului, efectuat cu ajutorul a 10 co
lective, a evidențiat existența unor 
Importante rezerve insuficient valo
rificate pe toate șantierele. Apll- 
cind măsurile elaborate In urma n- 
cestor Investigații, cele două trusturi 
de construcții din Pitești au realizat 
volumul lucrărilor programate pe se
mestrul I. lnreglslrind chiar devan
sări de termene la predarea unor ca
pacități productive In Uzina de auto
turisme, Combinatul de orlicolp din 
cauciuc, fabrica „Textlln“ ‘ etc. 
Acsasta arată, deri, că există reale 
posibilități de a conferi man
ei! de partid, pe ealea valorificării 
capacității de Inițiativă șl glndlre a 
activului de partid, competență șl, 
mal ales, eficacitate. Din păcate, in
vestigația întreprinsă de noi printre 
membri nl activului de partid, al co
misiilor pe probleme, a relevat: fap
tul că aceste resurse de energie nu 
slnt Întotdeauna fructificate Integrat

— La o analiză mal aprofundată —

ne spunea tovarășul Radu Pieleanu, . 
secretar cu probleme economice al 
comitetului municipal de partid — 
constatăm că aproximativ 40 Ia sută 
din activul obștesc cu care lucrăm 
In domeniul economic participă efec
tiv la activitatea noastră-

Intr-adevăr, că așa stau lucrurile 
E-a constatat. Analiza chiar a avut 
loc din inițiativa Comitetului jude
țean de partid Argeș. A fost Insă 
subliniată mal mult, cu acest prilej. 
Importanța activului obșteic. s-au. 
făcut sugestii cu privire la atruc- ‘

si roca parfe din activul de partid, 
în așa fel ca această acțiune să nu 
fie formală. Activul nu trebuie alcă
tuit după „funcții*, ci după oameni, 
adică din comuniști care să contri
buie efectiv și — ceea ce nn-i moi 
puțin Important — să poată contri
bui cu adevărat la . rezolvarea 
treburilor. La ce anume mă re
fer? In comisia economică a co
mitetului' municipal ’ eu conduc un 
colectiv permanent, caro are sarcina 
si se ocupe do problemele Între
prinderilor constructoare do mașini.

mulțl muncitori, oameni direct legați 
de producție.

• Alexandru Călinolii, director ad
junct al sucursalei Băncii de Inves
tiții :

— De exemplu, In cadrul comisiei
economlce, nouă nl sc cere, de multe 
ori, să Întocmim felurite studii teh
nico. Pentru perioada 1 Iulie—15 au
gust, bunăoară, colectivul permanent 
pentru Investiții și construcții, de care* 
răspund, trebuie să efectueze o in
vestigație tehnlco-economlcă privind 
condițiile materiale șl de organizare

toți secretarii do
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Una din verigile țehnplog.țcl crju- 
IuL care condiționează in 'ceY’”mhI 
inAt grad taVehnW4bftîaf,f*o JorisTl- 
luii: pregătirea terenulul.Miltecoltoic
mări obținute de uneia, cooperativa 
agricole se datoresc, intre altele; 
faptului că au făcut un pas Înainte 
ta executarea corectă o arăturilor. 
La cooperativa agricolă din Slăveai, 
județul Olt, caro a obținut anul a- 
cesta o recoltă de 5 IDO kg griu la 
hectar, In vara trecută, din cauza 
secetei, nu s-a putut face o arătură 
do bună calitate. Insă, după flecare 
ploaie, s-n discuit terenul, ceea ce 
a contribuit la mărunțlrea bulgărilor 
șl. totodată, a asi
gurat distrugerea 
buruienilor. La 
consfătuirea griu
lui, directorul 
S.M.A. Girbovi, 
județul Ilfov, a 
subliniat că In 
obținerea de 5 MO 
kg griu la coope
rativa agricolă 
Valea Măcrișulul 
a contribuit fap
tul că pregătirea 
terenului de căire 
mecanizatori s-a 
făcut ta mod ex
cepțional. După 
eliberarea supra
fețelor de plante 
premergătoare, te
renul s-a discuit, 
Iar la circa 3 săp- 
tămtal s-n arat
Pină la Începerea 
semănatului, tere
nul a fost grapa", 
Iar pentru nive
lare s-a folosit o 
tirșltoare confec
ționată din țevi.

Asemenea lucrări

tura șl 'pregătirea sa, dar s-a discu
tat mai puțin despre problema esen
țială — de ce o maro parte din co
muniștii a fin ți pe listele activului 
comitetului municipal stat prezențl 
doar... pe liste ? Astfel spus, analiza 
nu s-a încheiat prlntr-un program 
concret, Iri baza căruia să fie mal 
sistematic antrenați toți membrii 
activului.

Care slnt principalele neajunsuri 
In acest sens și ce s-ar putea tatre- 
firlndo pentru Înlăturarea lor ? Iotă 
ntrebărl la care ne răspund clțiva 

din activiștii obștești ai comitetu
lui municipal :

o Ing. Octavian Popa, director 
tehnic pentru cercetare șl dezvoltare 
la Grupul uzinelor de autoturisme : ■

— Tn primul rind. slnt de părere 
că trebuie să se manifeste mol mul
ti grijă Ia alegerea oamenilor care

Or, toți cel 5 membri al acestui co
lectiv au funcții de directori sau in- 
gincrl-șefi ta diferite Întreprinderi, 
ălal mult, fiecare dintre noi Înde
plinim diferite sarcini de partid Im
portante la locurile noastre de mun
că. Firește, este nevoie să so aleagă 
ta activul de partid și cadre de con
ducere, dar clnd numărul acestora 
ajunge să fie preponderent, nu se 
poate asigura rezolvarea operativă a 
problemelor și, implicit, sfera de 
preocupări este Îngusta iă din cauză 
că el slnt. ta genere, oameni ocupați, 
cu disponibilități de timp liber mal 
reduse. Pe do altă parte, este nefi
resc să nu fie antrenați ta activ mal

a muncii pe șantierele din munici
piu. Desigur, slnt folositoare aceste 
studii, dar cred că activul de partid 
trebuie să albă ca primă sarcină 
aceea de a lucra mnl mult cu oa
menii, a participa nemijlocit ta 
munca politică.

O Ftorea Anghel, maistru princi
pal. secretarul comitetului de partid 
de In întreprinderea de poduri me
talice .șl prefabricate din beton :

-- Părerea mea este că activitatea 
noastră ar fi mult mai eficientă dacă 
am fi solicitați Întotdeauna in pro
blemele majore ale muncii de 
partid din municipiu. Din păcate, 
mulțl dintre membrii activului — 
mnl ales secretarii de partid — slnT 
tem ndesea chemați la comitelui mu
nicipal sau la consiliul popular mu
nicipal pentru probleme de ordin 
administrativ. De exemplu, cu dt

va timp ta urmă, 
partid șl directorii din întreprinderi 
am stat !ntrri> ședință Ia munici
piu... pentru a discuta despre re
clamele și firmele din oraș. >.

Ceea ce se desprinde, printre al
tele, din aceste opinii este și necesi
tatea unei mal mari exigențe din 
partea comitetului municipal de 
partid față de acel membri al 
activului care nu-șl îndeplinesc 
niandaiui cu care au . fost inves
tiți; Repartizat — pe llslă.' — să 
se ocupe de organizația de bază nr. 
4 a întreprinderii de locuințe ș.l con
strucții din Pitești, do exemplu, pro- 
curonîl-țef al municipiului, tovară
șul Ion Papuci după cile ne spunea 
secretarul organizației de bază res
pective. ș!-n limitat Îndrumarea, in 
neest an. la o expunere privind ne
cesitatea respectării legalității socia
liste. Evident, stal binevenite șl tre
buie subliniat rolul educativ nl unor 
asemenea expuneri, Insă acestea nu 
rezolvă singure problema sprijinirii 
muncii de partid Intr-o unitate unde 
cnBtalâa lucrărilor, disciplina sala- 
rtațllor Insă tacă de dorit, iar in- 
tcn'ențJllo organizației de bază sint 
timide, deseori lipsite de eficacitate.

Concluzia care se Impune este că bi
roul Comitetului municipal do partid 
Pitești are datoria să-șl facă o pre
ocupare mal sistematică din folosi
rea dinamică, Ingenioasă, cu efica
citate, a cadrului creat ta ultimii 
ani de partid pentru a atrage roase 
cit mnl largi de comuniști la proce
sul de perfecționare a muncii orga
nizațiilor de partid. Esle cunoscut 
faptul că documentele recentei Con
ferințe Naționale a partidului subli
niază In mod deosebit rolul Important 
pe care II an comisiile de partid, ac
tivai de partid nesatartal, chemate să 
sprijine organele de partid la elabo
rarea șl traducerea ta viață a ho tarî- 
rilor partidului șl slatulul. Prin 
prisma acestor exigențe se impune 
o reevaluare de către comitetul 
municipal de partid a modulul in 
care valorifică aportul creator al co- 
muntșlllor In soluționarea probleme
lor perfecționării activității in toate 
domeniile, astfel ca numelor induse 
In listele cu activul de partid, ale 
comisiilor pe probleme să le răspun
dă Întotdeauna fapte concrete.

Marla BABOIAN

' t. . . >
Se Împlinesc la 15 august 1972 șasa 

decenii de in nașterea iul MLhai Mu
jic,' activist devotat al partidului, al 
mișcării noastre sindicale.

Născut intr-o familie muncito
rească din Pclrlla, Mlhal Mujic a 
lucrat de la virala de 10 ani in mină, 
alătur! de tatăl șl frații săL Mizeria 
șl exploatarea crlncenă. hărăzite cla
sei, muncitoare in anii regimului bur- 
^hezo-moșlcrcsc. l-nu determinat să 
iâ parte d© tlnăr la acțiunile revolu
ționare inițiale de Partidul Comu
nist Român. Tn perioada eroicelor

7. 7-’ 7-, I

«

hotăritor ta eforturile ’ clasei munci 
toace, alo Întregului popor, pentru 
refacerea economiei naționale devas
tate do război și de Jaful hlUerist, 
pentru asigurarea transporturilor ne
cesare aprovizionării frontului an
tifascist:, organizațiile do partid din 
Valea Jiului. au insuflat minerilor 
acel minunat eroism șl spirit de sa
crificiu care i-au făcut ca. ta ciuda 
foametei șl a grelelor lipsuri să 
lucreze cite două șuturi spre a spori 
cantitatea de cărbune extras. Nu- 

__ ______ _____________ ________ mal In. PeLrila, de pildă, ta ianuarie 
lupte alo minerilor Văii Jiului din 1015, minerii au scos din ndlncurl cu 
august 1029, a intrat In mișcarea sta- ----------
dlcală, numărtadu-se printre pariiei- 
panțli Ia greva de “ 
rată in semn de 
solidaritate cu 
lupta minerilor 
din LAij3®ii, care, 
din ordinul cercu
rilor guvernante 
burghezo - moșie
rești, a fost înă
bușită in singe.

Ca măsură 
represiune e: 
concediat. Nevoit 
să caute de lucru 
In alte locnlltățl, 
exercitată de agenții Siguranței, con- 
tlnutadu-și activitatea ta mișcarea 
revoluționară. Astfel, ta mai 19>t 
se numără printre organizatorii gre
vei generale din Valea Jiului, de
clanșată Împotriva dictaturii milita- 
ro-fasciste.

tn zilele Insurecției naționale an
tifasciste din august 1944 II găsim 
ta primele rlndurl ale acțiunilor 
inițiate de organizațiile de partid 
din Valea Jiului pentru zdrobirea 
rezistenței forțelor hlllerlste. Pri
mit In rindurile partidului ta noiem
brie 1944. stimat șl prețuit pentru 
spiritul combativ, revoluționar, este 
ales apoi secretar ol Comitetului lo
cal Petrlla al P.C.R., iar In 10W, se
cretar al Comitetului regional Volen 
Jiului ol P.C.R.

Calitățile sale de militant 
ționar slrîns legat de mase, 
tlsmul înflăcărat, energia și 
tatea sa da mobilizare și-au 
vio expresie In perioada 
partidul a lansat campania „To
tul pentru front, totul pentru vic
torie". în condițiile ta care creșterea 
producției de cărbune . avea un rol

aproape 21 000 tone de minereu mai 
mult dorit In septembrie 1044.

La Conferința Națională ti partidu
lui din octom
brie 1915, Mlhal 
Mujic a fost ales 
membru supleant 
al C.C. nl P.C.R., 
iar ia Congresul 
al VII-Ica al 
partidului, din 
1055, a devenit 
membru ol C.C. 
al P.C.R. Intre 
anii 1030— 1KB a 
lucrat In cadrul 

do Revizie a C.C. 
mai multe rlndurl

lui Mihai Mujic

60 de ani de la nașterea

revolu- 
patrlo- 
capacl- 
găilt o 
in care.

Comisiei Centrale 
al P.C.R. Alas In 
deputat, el a îndeplinit un timp 
funcția de vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

O activitate fructuoasă a desfășu
rat Mihal Mujic pentru dezvoltarea 
mișcării sindicale din țara noastră. 
Ales, in 1M7, președinte al Uniunii 
Sindicalelor Miniere șl acllvlnd din 
1919 ptnă In 1800 ca secretar al Con
siliului Central-al Sindicatelor. Iar, 
ulterior, ca membru al Consiliului 
Central al U.G.S.R., pină la înceta
rea sa din viață, In G iunie 10®7, el 
șl-a consacrat forțele Întăririi orga
nizatorico a sindicatelor, amplificării 
aportului acestora ta înfăptuirea po
liticii partidului, Ia edificarea socia
lismului In patria noastră.

Prin Inlrenga sa viață șl activitate, 
Mlhal Mujic se înscrie In galeria ml- 
litanțllor devotați al mișcării noas
tre muncitorești care, căliți In focul 
luptei revoluționare desfășurate sub 
conducerea partidului, și-au dăruit 
întreaga energie șl putere de muncă 
triumfului cauzei socialismului.

Silviu ACH1M

Abonați-vă .la
MUNCA DE PARTID
revistă a C.C. al P.C.R

Iilor de calitate Ia arături șl, ta ge- cele mal .mart neajunsuri. Cu prlje- 
nerai, la‘‘pregătirea'terenului. ’ jur consfătuirii,) pe ecran” au-'’fost

Există cauze care’ determină*’rail- :.'prolcclaic.‘lmnglnl surprtaîe'pȘ'ferita 2 
tatea necorespunzătoarc aîlilcj&tildir» ' t căra Înfățișau ' neglljențe^ravb/inj 1 
în primul rind, este vorba de lipsa pteirareu șl administrarea ■ Tnarășă-In primul rlnd, este vorba de lipsa păstrarea și hdnil 
de Îndrumare șl control din partea mintclor chimice, 
specialiștilor din unitățile agricolă.
„Producția bună nu poți obține plnă ™ .
nu calci, pas cu pas, terenul" — spu
nea, la consfătuire, tov. Victor Stoi- 
ccscu, Inginer șef In cooperativa n- ■ —______ _ ,
nrlcolă din Bărăganul, județul Brăila. agronom, fiecare conducător de unl- 
Intr-adevăr, in această direcție rolul’ ' ' ' ■ —
specialistului este hotăritor. De ce, 
totuși, unii specialiști nu respectă 
elementele de bază ale tehnologiei

...__ ....... _____ Aplicarea, neuril-
formă, pe fișll, a îngrășămintelor 
chimice a dus la alternarea de plan
te dezvoltate puternic, cu altele fi
rave. Asemenea constatări nr putea 
și ar trebui să tacă fiecare inginer 

iote agricolă Ta locul Tul' de'rnunett.
Orice agronom, realmente califi

cat', știe ce are de făcut, știe că nu 
11 este Îngăduit să aplice mecanic o

fi careInlă.o. măsură, bine gîndllL _ 
. ș.r n, v.i f> a;'l:cat&-cu '-fermiiiițîj 

■ ’ ■Sfont^ a?vo£^jlp; sprjUtaRji* țpccin* 
■'.■Il^lftryvilfny.unități* ste-fi ..

fio iri'ibunfttățllă'1 jl activitatea labo
ratoarelor de agrochimie. Acestea 
nu trebuie să se limiteze In a tace 
analize ci, stat.’datoare să dea rețete , 
de fertilizare. Pe această linie so 
preconizează șț Îmbunătățirea activi
tății IrisUlutuIțil» de pedologie care 
In, locul studiilor despre sol va con-

•mi lp sprijinul; specia? , 
unități' e’to necesar a.'i .7 ®’

Sfisar —,un,1ndu!’}i frumos car

tier de locuinjc tn municipiul

- Baia Mare

Foto : Gh. VinHlă

„MUNCA DE PARTID", rovisîfl interne și externe a partidului și 
C.C'ol' P.GR.,' apare bilunar în- ' stalului; necesare activiștilor de 
ipîrid' din Jiîha septembrie a.c.1'’ji1'‘ jj’arficf/.'lectorilbr;. p'ropâgandișlilor, 

cuprinde articole despre stilul agitatorilor.
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©nrea
O cerință prioritară a modernizării agriculturii
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_____________ __ stat adesea ne
glijate sau se execută fără grijă, 
fără pricepere. Unii specialiști pre
supun că, din moment ce au soluri 
productive. îngrășăminte, sc pot 
face concesii la calitatea lucrărilor. 
Or,, soiurile Intensive reclamă res
pectarea cu cca mal mare strictețe a 
tehnologiilor.

Iată de ce, la consfătuirea griu
lui, cea mal mare parte a discuții
lor a fost axată pe problema pregă
tirii terenului șl, ta special, pe cali
tatea arăturilor. Pe lingă "recoman
dările tehnice care s-au făcut ta a- 
ceastă direcție s-nu .prevăzut dote 
precise ptaă Ia care suprafețele pre
văzutei a se Insămtața.cu griu, după 
culturi de vară, să fie arate, discuite 
și grăpale. Există acum condiții ex
cepționale .pentru executarea acestor 
lucrări. Plollo din prima perioadă a 
lunii august, care au însumat chiar 
50—CT lltrl de apă pe rnetru pătrat, 
permit executarea unor arături de 
bună calitate. Tocmai faptul că 
pămtalui are umezeală impune gră- 
birea lucrărilor de pregătire "pentru 
menținerea apel, distrugerea buruie
nilor ®i favorizarea proceselor caro 
se petrec in sol. Faptul că. In.unele 
județe, arăturile de vară slnt lnUr- 

' ziate sau că nu slnt întreținute 
cum so cuvine, prin discuiri șl gră- 
pări, demonstrează că nu sc urmă
rește aplicarea punct cu punct n re- 
lor stabilita în consfătuire. Dacă 
crearea de soluri Intensive șl gene
ralizarea lor ta producție constltulo 
obligația 91 preocuparea cercetători
lor iar amplasarea culturilor cade 
Jn seama specialiștilor șl a cadrelor 
de conducere din unități — P™-do conducere din unități — pro
bleme de care ne-um ocunal In arti
colele anterioare — executarea pre
gătirii solului, fertilizarea șl semă
natei privesc pe toți lucrătorii d n 
aorlculiura. Fiecare mecanizator din 
IJAS sau S.M.A.. flecare coopera
tor orb datorie de a respecta întoc
mai toate momentele și amănuntele 
tehnologiei griului. Cu atlt mai mult. 
Inginerii, conducătorii de unități agri
cole nu datoria să organizeze; să asi
gure! să controleze respectarea regu-

serie de norme generale, că e obli
gat să focă o fertilizare rațională, ta 

____________  __------------------- Funcție do cantitatea de îngrășăminte 
răspuns fără a Implica direct califi- chimico date la cultura premergă- 

" "____ ’________ *------- - - toare ; gradul de fertilitate naturală
a solului, nivelul producției prevă
zut ele. Toate ăceslea presupun cu
noașterea terenului, străduință șl 
răspundere.

La consfătuire s-n arătat Intre 
altele, că nu vor prinți repartiții de 
Îngrășăminte chimice acele unități 
care nu folosesc gunoiul de grajd 
(dat In planta premergătoare cultu
rii griului) șl amendamentele calca- 
roose. în al doilea rind, s-n insistat 
asupra' necesității ca IngrășămlnlelB 
să se dea pe baza unor analize pre
cise, tacit să completeze 
lltatea naturală j a solului șl, astfel, 
»ă sa obțină recolte cit mal

carea șl răspunderea profesională a 
celor In cauză.

Este necesar să se acționeze șl ta 
direcția ridicării răspunderii mecani
zatorilor pentru calitatea lucrărilor 
șl, Implicit, pentru producție. Extin
derea acordului global, sistem cară 
leagă salariul de recolta obținută, de
vine astfel o problemă pretutindeni 
urgentă. Totodată, irebuie ca de pe 
acum flecare tractorist să aibă re
partizată pentru lucru o anumită 
suprafață de teren.

Aplicarea corectă a Îngrășămintelor 
chimice n constituit o problemă mult 
discutată la consfătuirea griului 
In acest domeniu sc manifestă și

, fcLS ll ut* 1**7
ile vor deveni, cit 
de curind, fapt
Împlinit.

Fertilizarea tre
buie-să se. facă in 
prezenta Ingine
rului șef, a șe
fului de fermă. 
Penu-u aceasta, 
mașinile de ad
ministrat vor tre
bui grupate ; să 
sa facă Jalonarea® 
fiecărei flșll de' 
lucru. aslgurln- 
du-se astfel aco
perirea uniformă 
a suprafeței cu 
cantitatea medie 
de 'inirfișămlnte? 
stabilită pentru 
fiecare parcelă.

Consfătui
rea griului a 
contribuit la lă
murirea unor pro
bleme legate de 
tehnologiile cele 
mnl potrivite pen
tru obținerea u- 
nor recolta mari 
de griu In 1973. 

Fie trebuie aplicate cu riguro
zitate încă do pe acum de către 
specialiști, de toți oamenii mun
cii din agricultură pentru că, de 
această disciplină tehnologică, de 
răspunderea cu care se va lucra In 
aceste zile depinde recolta anului 
viitor. Or, aceasta este o problemă 
care nu poate fi lăsată la voia In- 
Umplărll, la nivelul de pricepere șl 
răspundere a oricărui lucrător. Dar 
tocmai de aceetf 'nvem organetocmai de aceetf "avem organe de 
răspundere la toate eșaloanele orga
nizatorice ale agriculturii noastre de 
stat șl cooperatiste ; a, lor este înda
torirea de a 
bunul mers 
grlcole I

organiza, de a controla 
al Întregii campanii a-

■ ;

tnarl. Ion HEHTEG

Lid *'• ' 'V’-,® MM*
1 ' *
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La cooperativa agricolă Budești, județul Ilfov, terenurile destinate culturilor de 
iar acum tint întreținute prin discuiri

locmnS au fost arate la timp,

notodeîe 8e muncS ale organe-' , ------- t.----------------------

și organizajiilor de partid, vid- lei semestrial și 48 lei anual. A- 
|a internâ dp partid, conducerea bonamenlelo sa fac la oficiile poș- 
de cfllre organiza|iiîe de partid lalet prin factorii poștali și difu-

a acltvitâjii economice, conținutul zorii din Întreprinderi, instituții și
de idei și metodica Invâțâmlntului de la sate.

Prețul unui exemplar esle de 2 ...... . ' ț" se
va gâsi de vinzare la librării și la 
chioșcurile de difuzare a presei.

economico, con|____
__ __  și melodica învâțâmînfului
de partid, lecții, consultații, pla- Prețul unui exemplar, este c 
nuri temaiice si bibliografii pen-. lei. Revista „Munca.de partid' 
tru Invâjâmintul ideologic, docu
mentare pe probleme ale politicii

PIRGHIA FINANCIARA
m mecanismul economic

permanent, riguros asupra desfă
șurări! activității economice, adop
tarea' măsurilor de menținere a 

__ ,__1'2____ 2 _ _ ’ ■■ ■• ■) nor_ 
mole. Ce se fntlmplă Insă atunci clnd 
se Încalcă această prevedere legală î 
Să ne oprim la un fapt coneret.

In activitatea econOmico-financtară 
n întreprinderii Integrate de lină din 
Constanța se menține de mult timp 
o situație nesatisfăcătoare, caracteri
zată prin nctndepllnlren planului la 
principalii Indicatori calitativi, In spe
cial la cheltuielile do producție 
la acumulările bănești și prlntr-i 
volum important de Imobilizări t

șl 
■un

. ale -
mijloacelor materiale șl bănești. Cre
ditele cu doblnzl majorate nu înre
gistrat in anil 1B71 și 1072, o varia
ție intre 20 și 77 do milioane lei. - 
Pagubele resimțite In conturile în
treprinderii datorate cheltuielilor nee- 
conomtcoa.se prin nellvrarea unor 
mărfuri, ncreallzarea unor însemna- • 
te acumulări bănești, scoaterea din 
circuitul productiv a unor fonduri pot 
fi estimate in mnl multe zeci de mi
lioane let Noajunsurllo financiaro nu 
slnt altceva decll consecințe ale unor 
grave deficiențe tehnlco-organlzatori- 
ce. Deși tn principal vinovată de n- 
coastă situație.* de neapllcarea unor 
măsuri eficienta pentru lichidarea 
lipsurilor, conducerea acestei între
prinderi, In pofida deselor „semnale 
de alarmă** ale organelor bancare, a 
obligațiilor care II revin prin lege, 
continuă să manifeste o condamna
bilă pasivitate. Nu a mlșcal-o din 
inerție nici sancțiunea blocării de 
către baheă' a salariilor unor cadre 
de conducere, poate șl pentru că, in 
cele din urmă, aceste salarii tot au 
fost eliberate.

Dar forul de resort, Centrala >5 
industriei linii din București, cum a 
acceptat perpetuarea păgublrii- eco
nomiei de-către unitatea sa din Con
stanța ? Pare de necrezut, dar, după 
cum bbi fost informați ido organele 
bancare, centrala nu numai că s-a 
complăcut Iri această situație, dnr 
a Sl Incurajat.-o ; in loc să aplice 
cu fermitate literă legii pentru În
tărirea discipline! financiare in uni
tatea conalănțeană, ca a aprobat pen
tru anul 1972 acestei întreprinderi un 
normativ exagerat .de mijloace cir
culante, cu mult peste necesitățile 
reale. Cu alte cuvinte, a încercat 
să umple cu bani o pungă spar
tă. th acest climat de caldă în
găduință, să ne mal mirăm că 
anumite cadre de conducere din 
Întreprinderi eludează legea, că Ișl 
permit să cheltuiască fără suficient 
discernămtat banii statului î

Sltuațil In care se admite cu bună 
știință păgublrea economiei prin
tergiversarea rezolvării unor pro
bleme organizatorice, prin admiterea 
proliferării aprovizionărilor peste ne
cesități, a fabricării unor produse 
fără desfacere asigurată pol fi 
Ulnlte, din ’ ” ' —
din Capii 
geamuri -----
Întreprinderi de industrie locală, 
toate aceste unități, centralele si 
rurile de resort nu nu acționat 
hotărire, nu au Intervenit In mod 
direct, operativ pentru aplicarea le
gii, pentru întărirea disciplinei eco- 
nomlco-flnanclare.

Cum atribuțiile centralelor nu s-nu 
exercitat In mod corespunzător, este 
firesc să ne punem întrebarea : ce 
este de făcui pentru a obliga centra
lele să intervină mal direct in activi
tatea unităților la care an apărut ne
ajunsuri in domeniul financiar 1 Ne 
glndlm, de pildă, la faptul că poate 
altul ar fi fost interesul centralelor 
pentru situația financiară a fiecărei 
întreprinderi dacă activitatea acesto
ra ar fi apreciată nu numai după 
realizările globale, el șl după cele 
ale unităților componente.

Ne oprim la un caz semnificativ 
In acest sena. Intr-o scrisoare -tri
misă redacției de către comitetul oa
menilor muririi și comitetul do par
tid de la Uzina de mașini electrica 
din București, se arăta că. deși aceas
tă întreprindere șl-a îndeplinit pla
nul la toți Indicatorii, premiile cu
venita personalului tehnlco-admtals- 
trativ nu s-au putut achita din cauza 
dificultăților financiare cărora o tre
buit să io facă față uzina In acest 
on. In esență, este vorba de imobili
zarea unor importante valori bănești 
datorată, în parte, Întreprinderii, dar 
mal ales unor decizii de modificare 
a structurii producției emise de 
Centrala industrială de mașini șl 
materiale electrotehnice. Nu asu
pra cauzei acestor imobilizări vom 

-.ZM?-' releva1, 
cu care s-nu transmis sar-

«j.. !n_ '■

la păcate, și ta „Trlcodava* 
ipltală, la întreprinderea ds 
-1 din Buzău, Intr-o scrie de 
‘ ‘ ...... ' ' '■ La

fo- 
cu

pra cauze! acestor imoblllzl 
Insista, deși se poate totuși 
ușurința ._ L2.„„__
cinl noi fără a se analiza șl Impli
cațiile financiare, fără a se da șl 
soluțiile cele mai potrivite pentru 
ca situația financiară a uzlne.1 să 
nu albă de suferit Ceea ce reține 
atenția este totala lipsă da Interes 
de care, timp de aproape șase luni 
din acest an, a dat dovadă centrala 
amintită pentru lichidarea Imobili
zărilor de fonduri la U.M-E. Bucu
rești.

Rezolvarea financiară Imediată a 
problemei era simplă : solicitarea 
unul credit In condiții restrictive. 
Dac personalul tehnlco-adminls- 
tratlv al centralei Ișl Încasase gra
tifica ț iile — constituite toi pe sea-

ma beneficiilor realizate tn 
prinderi 
mașini 
angajat ta un credit ta condiții res. 
trlctlvc, ar fi fost In cele din urmă 
direct antrenată răspunderea cen
tralei. Chiar dacă vina pentru apa
riția Imobilizărilor respective nu 
aparține ta exclusivitate centralei 
amintite, ea nu ponto fi scuzată 
pentru faptul că nu a imprimat 
unităților componente un spirit de 
lnalUI disciplină în activitatea fi
nanciară ; ,nu șl-a Impus cu fermi
tate punctul do vedere departamen
telor de resort, atunci cinci rezolva
rea unor probleme II depășea com
petențele : a admis nmlnnren lichidă
rii unor Imobilizări de fonduri. In 
neenstă situație, Centrata Industrială 
de mașini șl materiale electrotehnice 
a uitat că nu este o verigă organiza
torică Intermediară, pasivă, ci un or
ganism operant, de acțiune si de
cizie. .

Regulile disciplinei financiare stat 
ferm precizate de reglementările 
actuale, Legea finanțelor, al cărei 
proiect se află ta dezbatare publică, 
accentuează răspunderile conduceri
lor centralelor șl întreprinderilor, 
ale tuturor unităților socialiste pen
tru gospodărirea judicioasă a patri
moniului încredințat spre adminis
trare. Esențial este cu ncîntlrzlat, 
fără a se aștepta adoptarea șl Intra
rea Tn vigoare a acestei legi, ta fie
care unitate, economică să se aplice 
ta practică principiul, reafirmat cu 
tărie la Conferința Națională a 
partidului, că flecare leu trebuie să 
aducă o maximă eficiență, că nici 
un leu nu poate fi folosit ta afara 
pionului, fără o deplină Justi
ficare legală, fără ca cel investiți 
cu atribuții ta acest sens să nu fl 
analizat necesitatea și oportunita
tea efectuării oricăror cheltuieli.

.Dar, In nfnră de prevederile nor
mative, soluția pentru crearea unul 
climat de disciplină, do grijă față 
de avutul obștesc rezidă In dezvolta
rea unei opinii ferme ta flecare co
lectiv de muncă. pentru sancționarea 
materială promptă a oricăror abateri 
de la legislația economică, pentru 
preintlmplnnren apariției lor. Din n- 
ccst punct de vedere, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii din uni
tățile economice, care se desfășoară 
In aceste zile, pot șl trebuie să con
stituie cadrul de afirmare a răspun
derii sl Inițlntlvel crenlonre a fiecă
rui colectiv ta gospodărirea patrimo
niului încredințat spre administrare, 
de manifestare a unei atitudini In- 
tranșlsento față de cel care se fac 
vlnovnțT ue încălcarea disciplinei ta 
utilizarea banului public, opărin- 
du-se cu fermitate interesele finan
ciare generala ale etatuluL

Intre- 
— și apoi, dacă Uzina do 
electrice București 8-ar fi

%25e2%2580%259eMunca.de
conomtcoa.se
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Petru GĂINA 
orașul Petrifa

Ion PETCU 
contabil șef 
CAP. Fâcâenî-lalomifa

consu- 
tehno- 
dnto-' 

defec- 
a Un

iri niite- Nlcolae BÎRLIGA 
instalator
C. PETROVICI
tehnician,' din grupul 
de corespondenți voluntari 
ai „Sclnteii*
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Ion ȘUC1U
tehnician, Uzina de produse 
sodice din Ocna Mureșului

Balteș, maistrul Tomn Dumitru, 
lăcătușul Dumitru Iancu, ajuStorul 
Constantin Teodorescu, tehnicianul 
Valentin ,Săvulescu ș.a.

Este menționat Să majoritatea 
cazurilor dc Încălcare a regulilor 
generale do comerț ca șl actele de 
necinste - constatate do echipele 
noastre au primit riposta cuvenita 
din partea organelor inspecției co
merciale da stal a sectorului 7, cei 
vinovațl fiind sancționați.după lege. 
Nu-i mai puțin adevărat insă că 
alte constatări, consemnate In re
gistrele unice de îndrumare și con
trol nle unităților, n-au ayut eeim 
la. organizațiile comerciale do re
sort. Dacă este să facem o apre
ciere a gradului de receptivitate ia 
sesizările echipelor de control ob
ștesc din partea unor organizații 
comerciale locale, • trebuie mențio
nat slabul interes pe care-i dove
desc In această privință conducerile 
■I.A.P.I2 „Coifoccni* (director Ale
xandru Șerbănescu), O.C.L. „Pli
nea”. sector 7 (director I. OJarjuh 
T.LCJL 1 (director Ștefan Ducii) 
ș. a., care nu numai că nu Iau mă
surile ce se impun, dar nici măcar 
nur catadicsesc să răspundă la sesi
zările echipelor noastre de control 
obștesc. , :. -

O activitate rodnică au desfășu
rat șl cele două echipe de control 
obștesc cu atribuții in domeniul su-

Succeso însemnate s-au 
Înregistrat !n această ac
țiune și la lamlttoarele de 
tablă groasă șl de benzi 
la rece.. La laminorul de 
bonzi In rece, de pildă, a 
fost luată inițiativa de a 
se reduce consumul speci
fic in procesul do lamina
re. Inițiativa — ne-a decla
rat inginerul tehnolog 
Gheorghe Dlnescu — vn 
determina In final o ceo-

O PRINCIPALA PREOCUPARE 
A CONSILIULUI POPULAR AL 
COMUNEI . BTLTENI-GORJ. o 
constituie înființarea, unor atelie
re pe lingă școlile' gdnerale de 10 
ani șl liceu, In vederea legării ln- 
vățfimîntulul de practică. Atelie
rele din Blllenl șl Peșteann au șl 
fost date In folosință, tar la cel 
din satul Mol se fac acum .ultime
le lucrări do .finisaj. Totodată, 
continuăm lucrările gospodărești 
și de înfrumusețare. De exemplu, 
fi-a prevăzut, ca plnă la sflrșitul 
anului, să construim 3 COT mp tro
tuare ; am și realizat - 2 GOT mp.

la Hunedoara au confecționat un 
alt pinion, pe care specialistul Iu 
tratamente Aurel Solea l-a supus 
la lot' felul de Încercări. Acum, 
cind nu demontat reductorul și au 
scos pinlonul confecționat de el, au 
constatat că, după 353 de zile do 
funcționare,' este ca nou.

Cind scriu aceste rindurl nu slht 
Încă centralizate tonte datele pri
vind economiile realizate do colec
tivul uzlnol La executarea repara
țiilor generale: din acest an. Este 
vorba, In orice caz, de economii dr 
peste un milion de lei, la'rare tre
buie adăugat că terminarea repara
țiilor la Instalații cu 3 zile mal de
vreme’ înseamnă o producție peste 
plan de cel puțin 300 vagoane de 
sodă. Ți j h .T- ■' ' ’ -R W

TN CADRUL INIȚIATIVEI „NICI 
UN CENTIMETRU DE ȚESĂTURĂ 
IROSIT. TOTUL VALORIFICAT", 
colectivul Fabricii de confecții din 
Botoșani a aplicat o serie de mă
suri concrete : Încadrarea judicioa
să a tiparelor pa-'țesMură, utiliza
rea rațională a cupoanelor, folosi
rea la maximum a lățimilor, com
binarea șabloanelor pe talii și gro
simi. Rezultatul,? Dr: la Începutul 
anului șl plnă acum s-nu economi
sit I4 0OT mp țesături, din care se 
pot realiza 8 2OT-. confecții. De sub
liniat că numai din valorificarea 
cupoanelor s-au executat 3 IOT pe
rechi pantaloni șl fustițe pentru 
copil, toate eu desfacere asigurată.

furllor este pe deplin de
monstrat

în ceea ce privește eco
nomisirea metalului, oțe- 
lnril au adoptat o metodă 
avantajoasă de turnare 
directă in lingo 11 eră a 
oțelului elaborat, fără in
termediul sifonului do 
turnare. Inițiată de servi
ciul do cercetare al Cen
trului de proiectări șl 
cercetări metalurgice Ga-

nomle de bandă de 0 DOT 
tone metal.

O analiză mat atentă 
scoale Insă In evidență 
faptul că problemele pri
vind gospodărirea me
talului slnt deseori ne
glijata șl că din această 
cauză se înregistrează 
pierderi. Iji sleb'ng, In 
sectorul . laminoare,. da
torită 'preocupari!« -pen
tru rații buna ■ folositei a 
metalului introdus ,!țț fa
bricație,' economiile1 în
registrate de la începutul 
anului se
1 700 tone. Totuși, o re
centă radiografie a con
sumurilor de metal la 
șieblng arată că ceea co 
se clștlgă in unele sorti
mente se irosește In al
tele, ca, do pildă, in oțe-

trâiau 
muri.
mii 5
șirul t

mln muncitoresc > cu curs de realizare prin 
120 locuri, o școală cu contribuția in bahi șl

în atelierul de prototipuri al 
uzinelor „Timpuri noi": lăcă
tușul mecanic Cornel - Nedelcn, 
muncitor de înaltă calificare, 
fruntaș in producție de 5 ani la 
rlnd, lucrlnd in asamblarea 
unul motor Diesel D-7 de 
13 CP. (Imaginea din stingă). 
Membri al grupurilor de cores
pondenți voluntari ni „Sclnteii", 
la locurile lor' de muncă: Cu 
mașina de plasmă cu joi, su
dorul Dumitru Drago, do la u- 
zinole „Vulcan” din Caoltaiă, 
execută tăierea do precizie n 

■tablei de inox, din care se con- 
fecționează o carcasă a caza
nului do 1035 tone-abur-oră.
(Imaginea din dreapta).

Foto : M. Andreeseu

PRODUCȚIA PENTRU 5 ZILE, 
DIN METAL ECONOMISIT. în pri
mele 7 luni din acest tan, muncito
rii, Inginerii șl tehnicienii fabricii 
de mașini casnice emailate „23 Au
gust” din Satu Mare au economi
sii circa 65 tone de metal. adică 
aproape Jumătate din angajamentul 
anuoL îndeosebi, prin apliearea de 
no! metode de croire. Din metalul 
economisit, colectivul nostru va 
asigura materia primă pentru pro
ducția pe -cinci zile ale anului 1072.

1. ȘCHWARTZBERG 
inginer-șef
Gh. G1IICA 
maistru; din grupul 
de carespohderiji voluntari:

• ai.-„ScInteii"iir:'i.ij jn

Constantin C1OBANU 
iumfiior,
Cornel M1RESCU 
controlor C.T.C.
Nlcolae ZAMFIR 
sudor
Ion DOBRE 
magaziner 
din grupul de corespondenți 
voluntari ai „Scinieii" 
de la uzinele „Semânâtoarea 
București

lațl șl aplicată în practică, 
turnarea directă asigură o 
economie de 1 COT ta me
tal pe șarjă. Experimen
tarea metodei de turnare 
directă a dus la urmă
toarele concluzii : se îm
bogățește scoaterea lin
goului brumă cit 1 ia sută; 
se reduce consumul de 
fontă, lichidă fprin elabo- , 

■ rărea și turnarea Ia tem-1 
paraturi mal scăzuta;, 
.timpul de pregătire a.lln- 
gbQerclor se' reduce’ cu M ’ 
la'sută. Ca rezultat al tu
turor acestor preocupări 
alp oțelurilor,. de La Înce
putul anului s-au econo
misit peste 2 GOT tone do 
metal, iar la prețul de 
cost al oțelului elaborat 
g-au realizat economii de 
5 COT COT lei față de plan.

Satu-Mare, 
lași, Botoșani

si... de

nităr. E’.e eu controlat cu reguterl- 
tnle secțiile din cadrul spitalului 
„Colțea”, ce le-au fost repartizate, 
fădnd' de flecare dată ntlt apreacn 
pozitive, cit și observații critica în 
legătură cu lipsurile constatate, 
propurdnd conducerii spitalului 
măsuri de Îndreptare.

în Încheiere, dorim să reamintim 
conducerilor organizațiilor comer
ciale șl unităților prestatoare de 
servicii din cadrul sectorului nos
tra, Îndatoririle ce le reVln prin 
lege de a lua măsurile cele mai 
potrivite in urina constatărilor e- 
feciuate de echipele de control ob
ștesc, dc n combate cu fermitate 
toate abaterile șl fenomenele nega
tive, cis le sini semnalate.

în uzitia-noastră, au .'fost, consti
tuite șl lși desfășoară activitatea 31 
echipe de control ohștesc. Dintre 
acestea, 20 de echipa, flecare for
mată din die 3 [ membri aleși in 
adunările pe grupe sindicale, sini 
împuternicite, de către Consiliul 
Frontului Unității Socialiste al sec
torului 7, să controleze un’.număr 
do 81 de unități comerciala șl do 
alimentație publică, precum șl uni
tăți prestatoare do servicii pentru 
populație; alte două echipe ou 
drept sarcină controlul unor secții 
sie spitalului „Colțea”. .

în cursul lunii Iulie a. c. au tost 
controlaie, dlo o dată'sau <fe mal 
multe ori, fiecare unitate In parte 
din cadrul sectorului comercial șt 
al prestărilor de servicii. în multe 
dintre ele s-au făcut constatări 
mulțumitoare pe linia bunel apro
vizionări șl serviri a populației, 
în uliele Insă,, au fost consemnate 
manifestări dc neglijență, nepăsare 
și lipsă de răspundere față de in
teresele populației, Încălcări ale re
gulilor generale de comerț. Din 
procesele verbale întocmite In 
unități de membrllr ■, diferitelor 
echipe din uzina noastră, reținem 
că printre responsabilii de ethlnă 
cel mol deutoinfcl, care nu precu
pețesc nici un efort 'pentru n-si 
face cum trebuie datoria, se nu
mără cup’.orarul lermlst Dumitru

VasUe PODAȘCA 
muncilor, secretarul 
comitetului de partid 
din secția .laminoare 
ion FOTACHE 
șef de serviciu
Ion PA1AMIUC 
șl Vasile BÎRJLA 
redactori ai ziarului 
de uzinâ, din grupul 
de corespondenți vo
luntari aj „Sdnteii"

După cum s-a subliniat 
In documentele Conferin
ței Naționale a partidului, 
o sarcină de mare Însem
nătate in vederea creșterii 
continuo n. eficienței, eco
nomico este reducerea 
consumurilor specifice de 
materii prime, materialo 
și combustibil Cbnstlehțl 
de faptul că, prin înfăp
tuirea acestui deziderat, 
uu dc cîștlgat atlt oame
nii muncii dt șl economia 
națională, colectivele din 
sectoarele Combinatului 
siderurgic Galați șl-nu 
propus să desfășoare o 
largă acțiune de economi
sire a metalului, de eli
minare a pierderilor la 
laminare șl preluaare. în 
prezent, la furnale, la oțe- 
lărle, ca șl la cele pateu 
laminoare se desfășoară 
o permanentă activitate 
menită să ducă la redu
cerea consumurilor speci
fice de cocs, metale, fero
aliaje. -

La oțelărie discutăm cu 
Inginerul Mlhnl 
care ne precizează că, in 
prezent, oțelaril acționea
ză in direcția reducerii, 
cantităților de feroaliaje 
șl blocuri dolomlllce folo
site in fabricarea oțelu
lui, pe calea aplicării 
unor tehnologii moderne, 
adecvnle. Printre me
todele utilizate se nu
mără tehnologia de for
mare timpurie o zgurel 
prin întrebuințarea unei 
lănci de Insufiare a oxi
genului cu 4 duze, tehno
logie care sporește dura
bilitatea zidăriei conver

tizoarelor și, .„prin „acen.'i- . 
nta, contrlbulo direct- la 
.economisirea • blocurilor 
.doiomlțice. O altă metn- 
!dă este vnlbrlficaren Inte
grală a prafurilor do fero- 
rnangan ți -ferosillciu. 
Dacă precizăm că In o 
șarjă de 150 tone oțel' se‘ 
folosesc plnă in 400 kg 
mangnn șl că tona dc 
mangan costă aproxlmallv. 
5 5OT lei, avantajul între
buințării integrale a pra-

lul calmat, la care con
sumul dc metal in piua 
se cifrează la peste 2 0OT 
de tone. Aceasta se dato- 
rește, îndeosebi, menține
rii unor lingouri In cup
toare peste limita tehno
logică adrhisă,. denivelării 
veteelor la clteva cuptoa
re, ca șl defectări repe
tate a mașinii de-Hamal 
din fluxul dd producție. 
Faptul că atlt la slebing, 
dl și la laminoare se 
mal Înregistrează 
muri peste limita 
logică stabilită se 
rește și modulul 
tuos de pregătire 
gourilo- pentru 
rea lor in laminoare.

Combinatul nnsteu dis
pune de multiple mijloa
ce șl metode pentru îm
bunătățirea proceselor 
de elaborare șl laminare, 
deci pentru reducerea 
continuă a consumurilor 
specifice de metal. Res
ponsabilii comisiilor in
ginerilor șl tehnicienilor 
au inițiat acțiunea , denu
mită „Registrul econo
miei". Printre obiective
le stabilite, de cea mul 
mare atenție se bucură 
redueereo consumurilor 
specifice de metaL Este 
demn do consemnat că 
marea majoritate a in
ginerilor și tehnicienilor 
s-au încadrat in această 
acțiune lntocmindu-și 
planuri de studii aplica
tive care vizează ridica
rea eficienței producției.

am și realizai

Constantin VĂDUVA 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al consiliului .
popular comunal Bțlteni-Gorț

LA COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE FACAENI-IA- 
LOMIȚA s-au Înregistrat anul ,a- 
cesta depășiri substanțiale nle pro
ducțiilor planificate. Astfel, la 
griu 8-uu obținut 3 400 kg la hec
tar, 'față de 2.050 kg, Iar la mazăre 
2140 kg, față'de 2 000 kg. Acesta n 
permis să se livreze statului peste 
plan 170 tone de griu șl 45 tone ds- 
mazăre.

uzinei noaxlrc lși îndeplinesc cu 
hotărire 'sarcinile ce Te revin, an-‘ 
gajamenlele luate pentru traduce- ' 
rea în viață a holărtrilor adoptate 
de Conferința ’Națională a partidu- 
lui; ■■ ■ L‘ Kt? .. •; ' L.i Ț

Urdnd sub, pe deal, 16 săli de clasă Anul in muncă a cetățeni' 
cuprinzi cu privirea acesta: se vor da in fo- 
intrcgul oraș Petrila. ioslnță o grădiniță șl 
Clădiri noi, albe, cu o croță cu 350 do anii 
mai multe etaje, locuri, o piață De n-
străzi nsfaltale. Un o- Eemenen,

a»
doi iste pe locul fos
telor cocioabe In care 

minării pe vre- 
Numal In ulti- 
anl s-au con- 
blocuri cu

apartamente.
muncitoresc

ACȚIUNEA DE URBANIZARE 
A COMUNEI COTEANA-OLT a 
început cu doi nnl ih urmă, cind 
s-au executat lucrări de alimen
taro cu npă potabilă-pe toate uli
țele. Tot In această perioadă; la 
Cotcana s-n conșirult o școală cu 8 
răii de clasă, laborator șl atelier, 
în acest an .«unt, In construcție noi 
edificii și diferite, lucrări gospodă
rești in valoare d\ 4OTOT0 leL 
Vom termina plnă la aflrșllul anu
lui o bale comunală modernă, iar 
șoseaua ce străbate eentrul civic al 
comunei n fost asfaltată pe o por
țiune de peste l km.

Vaslle TONU.
funcționar, comuna Coteana 
— Olt

La data stabilită pentru executa
rea reparațiilor generale anuala, 
marile instalații ale Uzinelor de 
produse sodice din Ocna Mureșu
lui nu fost oprite. Pregătiți din 
vreme, oamenii nu Inălțnt schele, 
au tras Unii do forță, nu des? 
fâșurat planuri șl au Început 
munca in ritm susținut, hotărlți să 
scurteze cit mai mult durata repa
rațiilor. Potrivit calculelor, se pre
văzuse că pentru’ revizia Întregi! 
aparaturi, repararea . utilajelor și 
inslnlsțlllor „obosite" — după un 
an de foc continuu — șl cuplarea 
in fluxul tehnologic a noilor obiec
tive vor fi necesare 15 zile de 
oprire. Dar organizarea) superioară 
a munell pe echipe specializate, en
tuziasmul șl hărnicia oamenilor au 
scurtat mult timpul reparațiilor.

în bătălia cu timpul, oamenii 
uzinei noastre au învins. Echipa Iui 
Traian Man avea sarcina de n exe
cuta repararea aparatelor DER, din 
secția sodă caustică. In prima zi, 
lăcătușii-sudorl, mohtorll și ca
zangiii au lucrați 12 ore, reaLLzInd 
cit se prevăzuse pentru două zile.

înnoiri ediiitnre

loan GFIEORGIIE 
responsabilul cabinetului 
de rnovâjii
Mlhnl MUREȘAN 
inginer
Kallk SANDOR 
tehnician, din grupul 
de corespondonji .voluntari 
ai „Scinieii"

SCURTAREA «IRMENULUI DE 
REALIZARE aTiNVESTIȚIILOR 
constituie una dintre principalele 
preocupări ale constructorilor șl 
mentorilor, nle conducerii uzinei 
mecanice „Nlcolina“-IașL Plnă n- 
cum s-au executat, peste plan, 
lucrări in valoare do 2 772 DOT ■ leL 
Uzina a fost înzestrată cu noi 
strunguri, mașini de alezat și fraze, 
prese do marc putere, care contri
buie la creșterea productivității 
muncii șl îmbunătățirea . calității 
produselor. Alte rezultate impor
tante ale colectivului : țealtzaroa 
planului de producție pe sortimen
te și la toți indicatorii, • 2OT 
metal economisit.

lor Petrilei.
în planurile pentru 
" viitori s-au pre

văzut construcția u- 
s-au execu- nosr ,no1 bMxairi de Io- 

cu In (e, a unei școli cu
■ •, . ■•■_,,■ 16 sfill dc clasă, exe-ia trotuarelor, și căilor cutarea de !ucrari de 
de acces din cartiere, canalizare șl moder- 
planiări de arbori și nlzare a străzilor, 
flori, s-au amenajat cnre vor face orașul 
șl dotat locurile de Petrila ’ tot mai fru- 

244 Joacă pentru copil. nMl Wno gos'
că- Alte lucrări slnt In ll<xk,n‘'

Și In zilele următoare au muncit 
la fel. Astfel, aparatele tehnologice 
au fost gala pentru probe cu 4 zile 
mal devreme.

Evidența operativă a desfășură
rii reparațiilor, ținută’ la mecanicul 
șef. arăta zl do zi un ritm înalt de 
lucru șl In celelalte sectoare. Oa
menii maistrului Ion Banca, lu
crlnd la cuptoarele de var șl trane-, 
portoare, Împreună cu sudorii, lă
cătușii șl montorll maistrului Popa 
V. Ion, au reușit gă termine repa
rațiile cu 52 ore mai devreme. De 
asemenea, la secția sodă calcinată, 
spălatul instalațiilor cu acid cloi- 
hldric s-a făcut In mai puțin ac 
Jumătate din timpul afectai.

Mal vreau ®ă relatez un amănunt 
care oglindește priceperea tehnică 
a oamenilor noștri. Cu un an in 
urmă, crăpase pinlonul original dc 
la reductorul de turație al presei 
cu valțurl (nu funcțlonoxe decit 
dieva luni). Se punea problema 
aducerii din străinătate a aceste! 
piese. Dar asta însemna timp și 
valută. Tehnicianul Tralan Iile? și 
maistrul Aurel Solea au rezolvat 
această problemă. Din oțel produs

ZIARUL ÎL FACEM ÎMPREUNĂ CU EI, 
ÎN FIECARE ZI

De „Ziua presei” eu neputință si nu ne îndreptăm glndul, Ir.cSrcat' 
de simțăminte de recunoștință, de dragoste ți stirnă, spre cel cu care, 
zi și noapte, împreună, lucrăm pentru a împlini ziarul pe care In fle
care dimineață ll oferim cititorilor noștri ; cu neputință deci, la 
„Ziua presei” să .na-i simțim alături de noi, ca totdeauna, pe cel mei 
aproplați colaboratori al noștri, pa tipografi. Ei ne culeg ziarul topind 
in plumb idee, informație, atitudine, dlnd formă materială cuvlntului 
iubit ți prețuit al' partidului nostru. Urmînd o glorioasă tradiție re
voluționară, o tradiție pe care ziariștii și tipografii deopotrivă au 
pecetluit-o, în anii grei ai Ilegalității, cu sacrificii ți jertfe, el na tipă
resc ziarul, increciinfind hlrtial albe toi ceea ce zunlc ne străduim să 
comunicăm milioanelor de oameni ai muncii.

Imaginile alăturate înfățișează trei momente importante in alcă
tuirea „Scinieii" : culegerea la linotip a manuscriselor, paginarea zia
rului ți imprimarea lui la rotativă. Sini trei momente surprinse in 
trei secții ale Combinatului poligrafic „Casa Sclnteii”. Ele prezintă 
cititorilor doar elfi ea dintre tipografii cu care muncim împreună ți 
cărora ari, le strlngem tuturor, prietenește, mina și ie mulfumlm.

în prima imagine : Juliana Dumltriu, la secția Unotip, una din 
harnicele linotipiste ți linotipiști ; in cea de-a doua, maistrul Nicola 
Dumitru ți paginatorul Petre Plrlea In atelierul de paplnație al 
„Sclnteii” ; in ultima : maistrul Voiau Vasile și maflniștil fritz Sieg
fried ;i Arenescu Verile, In fața unui pupitru de comandă al marii 
rotative. ,’ >
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9^29 Cămin ul. d
10,OT Cura de limba ’ engleza. Lcc- ) 

Ha a ©-a.

i.i’C.zystcTî-. coiurunuLrB iu lu
mina tezelor Conferinței Na- V 
țlonale a P.C.R. a Democrația /

i

cinema

â-ii

.11

i

conU-

15.33:

puncte de vedere

teatre

i

vlndeclndu-se
Prof. iinlv. cir. Ion CHIJKICUTA 
directorul Insiilulului oncologic-Cluj

un 
co- 
fol-

cadrul unui 
care 11 la

in . tara

Conslanllo
RASVAN

personal pe 
primul vlce- 

fața

„Inventa lorii".
„Salut Germain": 
schimbă frontul, 
din emisiunea

»,» Deschiderea emisiunii. Telex. 
p,®3 Melodii populara interpretate 

do Ion Jtolâneacu,

organizați mal multe 
ire 7 — l-am Intrcbnt

medicina modernă.
să sugerez ca aceste _ _ __
de depistare oncbln- oncologice di 
permanent pO agen
de sănătate publică

de Antonio Eslăroz, pentru E| nordoncv de

O Teatrul GluleșU (ta Arenele Ro
mane) : Comedie cu olteni — TO. 
o Teatrul sadrlc-muzlcal ..C. Tă- 
nase” lla grădina Bobina) • Trls- 
niiul meu drag — 30.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„ton Vaalleseu* da Teatral de vară 
„ES August") : Floare do caetns 
- Si.
a Ansamblul artistic „Ransndla 
Remfină” : Pe plaiurile Mioriței 

1 — 18.30.

Pofta bună la masă

l®40 Priin-plan :
11.03 Film serial:

Liu Marten
11,IS «elecțiuni

„Promenada duminicală”. 
13,30 Telejurnal.

Deschiderea emisiunii de 
dupa-arnlază. Cura de limba 
franceză. Lecția a 13-a. .

1S,M Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară șl profesio
nală o Strungarii.

18,» Săpc&mlna folclorului timișo
rean,

14,50 Dezbateri, confruntări ta lu-

si«o>a»M«v4»L3sr* --sh». <das es«av
La Buda — Argeș, multă răbdare și năduf pentru răcoritoarele pe care poate lo-al f! avut mal ușor in Bucureșil. 
Nimic organizat, după cum se vede. Din păcate. Imagini asemănătoare, re portarii noștri au adus țl de la alto 

ștranduri mai puțin periferica

Ț

PAGINA 4

O caracteristică de bază n sistemu
lui nostru de conducere a vieții de 
stat este aceea că organele alese, de 
sus și plnă jos, au obligația de a ra
porta periodic despre propria activi
tate in fața celor care le-au încre
dințat -mandatul. în practica consi
liilor populare, controlul maselor se 
realizează In forme dintre cele moi 
diverse : de la dările de scamă pe 
care deputății stat obligați să le pre
zinte ta fața alegătorilor, plnă la ra
poartele șl Informările pe care pre
ședinții, vicepreședinții șl secretarii 
le dau ta fața comitetelor executive 
ori a sesiunilor.

Cum este tradusă ta viață aceasta 
cerință 7

— Practic — ne spune tovarășul 
Marin Dccu, prim-vlccpreședlnte nl 
Comitetului executiv ăl Consiliului 
populnr ai municipiului Brașov — 
flecare ședință a biroului nostru per
manent Începe cu prezentarea de 
către vicepreședinți a unor informări 
asupra problemelor mal Importante 
pe care le-au' avut de rezolvat.

...Am citit mal multe stenograme 
ale acestor ședințe și am constatat 
că, pe baza unei Informări exacte, 
riguroase, biroul pemianent stabi
lește adeseori măsuri operative, cu 
responsabilități precise, pentru re
zolvarea unor probleme curente de 
larg interes cetățenesc..

— în Unii mari, așa procedăm șl 
noi — afirmă tovarășul Vaslle Chl- 
vulescu, prlm-vlccpreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
jwpular județean Prahova. în ședin
țele de comitet executiv, ori ta se
siuni, vicepreședinții raportează asu
pra activității sectoarelor pe care le 

' conduc.
într-a<fevăr, cercetfnd documente 

ale celor două consilii populare, con- 
Btatăm că, atlt In cursul anului frecut 
rit țl in prima parte a acestui an, fie
care vicepreședinte a prezentat cel 
puțin o dată sau de două ori ra
poarte și Informări in fața co
mitetului executiv ori a sesiunilor. 
Plnă alei, toate bune. Dar ce sa 
observă Ia o analiză atentă a acts-

tor rapoarte ? Că ele rint ..glo- 
bale“, că analizează activitatea unor 
compartimente, direcții ori între
prinderi, ?i mal puțin, sau deloc, 
activitatea personală a vicepreședin
telui care răspunde de respectivul 
sector. Aprecierile referitoare Ia ac
tivitatea personală a raportorilor slnt 
cuprinse, de cele mal multe ori, In 
formulări generale, de genul acesta : 
„pentru lipsurile care s-au manifestat 
in sectorul cutare se face vinovat șl

1.,».^....—-...... ---------iT-TmTTffrifri*TrnnT7r?

Constaturi la Comitetele

populare Brașov, Ploiești 

și Prahova

comitetul executiv, respectiv vice
președintele de resort, care n-a reu
șit să îndrume șl să controleze per
manent pe cel care răspundeau de 
aceasta ■ activitate".

— N-am cerut plnă acum vicepre
ședinților să prezinte rapoarte și in
formări In fata comitetului executiv 
ori n sesiunilor asupra nrtlvltațll 
personale — precizează tov. Gh. Ale- 
cu,‘ președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului Ploiești. Am considerat că 
dacă-1 solicităm să raportez® des
pre activitatea sectoarelor ce le con
duc, e suficient.

a Mrbatl cumsecade i CENTRAL i
— 8: 11,13: 13^.3; ÎS; 111,13; 23,®. ’
o Ntaolcuna Bursai : FESTIVAL l
— 8; 11,13; 13,»; 18; 1I,M; 1L
o Războiul minelor : LUMINA — I 
8; 11,13; 13^9; 10; 14,13; 23^3.
a Creierul s BUCUREȘTI — B,30; | 
u: UJO; 18; 14,41; SI, SCALA — 
8,33; 11; îyil; 18; 10.33; u, GRA- | 
DINA FESTIVAL - 18,13, GRA
DINA SELECT — XX |
Q Ulriccuvlniap animalele șl co
piii s PATRIA S; 11; 13; 18; a. I 
o Tintin ți Templul Soarelui : 
CAPITOL — 0,33; 11,45; 14,13; SS.13; I 
1Ș,»; 15,43, ta i;tădi::A —. j 1.0-. , 
RKA3CA — 13,33; 1B; 33.». 1
a Daci e marți,'e- Belgie1:'-KAEA 1, 
PALATULUI - 17,15 (scria de hi- 1 
lele — 42:iî); 3® (scria de bilc-.c — 
4SIS). FEROVIAR - 0; 11,13; 13,33; 
13,13; 18,13; 33,43. MELODIA — 0,43; 
11; 14^3; 10; 18,33; 33,43, MODERN
— 6; 11,15; 13,33; 10; 10,13; B3.M, ta

a Procesul unei stele s LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,33; IS; 18,»: 
31. GRADINA DOINA - 29, FAVO
RIT - 9,13; 11NE3; 13,45; 13; 10,13: 
30,33.
a Columna t MUNCA — 10; 19.
a Ferma din Arliona i VICTORIA
— 0; IMS; 1®; 19,», FLAMURA — 
8; 12J0: 16 { 10,». AURORA — 0: 
1M0; I«; 19.13. la gradină — K. 
a Program de desene animate

T — S,<3; îl, O afacere 
;‘ 15,33; îs; : DOINA.

i1

V

<
1
i
I
*

i
*

ț

i. . . .
l pentru copil
’ - 13,»;' I3A................ . ....... .............. ,
\ a Aventuri la Marea Neagră : l 
i FLACARA — 15,33; 1®, LAROMET / 
4 — 13,20; 19, POPULAR — 15,33; 10. \
l a Balada iul Cable Hogue a EX- 1 
’ CELSIOR — 0,45; 11; 13,»; 16; 10JD; 
\ »,43. GLORIA — 0.3J: 10.43: 13.15;
’ 15,43: 13.15: SS,«, TOMIS - 3,43;
L 11; 13,15; 13,J»; 18, la grădina — 
l î3'15-
I a Jandarmul din Saint Tropez — 
l 10; 12: 14; 16; 18,15, Duminică la 
1 New Torit — »,» : CINEMATECA 
i (sala Union)..

a Naufragiațl ta spațiu s GUIVI- 
TA — 0; 11,43: 18: 1S.M, VOLGA 
- 9; 11; 13; 18: S3,43.

) a Fanfan Ia Tullpe : ARTA —
1 15,»; 18. la gradină — XJ.15.
’ a Lupul negru s LIRA — 15,S3: UF, 
î la grădină - 30.15.
1 a UlLlmuI tren din Gun HUI ■ 
ț DACIA - 9; 11,13; 13.»: 16: 10.15: 
i sa,».
’ a Nevăzut, necunoscut i VIITO-
L RUL — îs: .18: sa.
I a Trei din Virginia : BUCF.GI — 
\ 13,45; 10, CIULEȘTI - 15,»; 18:
I S5.S0.
) a Apa vie s MIORIȚA — 10: UiM: . 
I 15; 17.W; sa. 1
f a Explozia albă : COTROCEN! — 
\ 13.»: 18; 43,14.
1 a Casa de sub arbori i BUZE^Tl 
J — 15.39; 18. Sa grădină — SS.IB.
I a Waterloo 1 UNIREA -13.
i a Fredy șl einteeul preriei I GRA- 
ț DINA UNIREA - 10,43.- 1
î a Mărtnrlslrile unul comisar do 
' politie făeulo procurorului repu- 
‘ Dllcli 1 FERENTARI — 15.33; 10:

30,15.
a Directorul i COSMOS — 13.39; 10. 
a 33 CC<3 de leghe sub mări i DRU
MUL sAnn — 15, 17.35: sa.

15: îs:e Robin Hood : PACEA — 
așja.
a Amintiri bucureșlene i TIM-
PUTU NOI — 9.45— S3,15 In 
nuare.
a Legenda s CiliNGAgi —
17.45: S3.
a Desculț In parc î' MOȘILOR — 
13,3'J: 18. la grădină — 10.15.
a Germen : WAN — 15,»: 14.
a Jocul de-a moartea : GRADINA 
WAN - ».Î5.
a Mlha.II SirogoH s PROGRESUL
— 15.S3: 10: SJ.4J.
o Vedere do pe pod.i RAHOVA
— 13,»; 10: Sili.

i

ascultarea unu! raport 
care trebuie aâ-1 dea . 
președinte, vicepreședinții. In 
comitetelor executive, despre propria 
activitate, despre modul cum I.șl în
deplinesc el sarcinile ce le-au fast 
încredințate.

în fond, In întregul nostru sistem 
de conducere se practică această me
todă și ea este, ram bine se știe, un 
mijloc direct de cantrol asupra mo
dulul cum lucrează cadrele cu munci 
de răspundere, oamenii aleși de ob
ște, o modalitate de perfecționare 
a stilului tor de lucru, de creștere 
a răspunderii personale pentru Înde
plinirea sarcinilor încredințate.

De ce insistăm asupra acestui 
fapt 7 Pentru că, nu mai departe 
decit Ia Ploiești, raportarea de ma
nieră generală., fără o analiză cuprin
zătoare șl n activității cadrelor de 
conducere, a avut ca efect slăbirea 
— o bună perioadă de timp — o cri
ticii șl autocriticii In ședințele co
mitetului executiv, cu consecințe ne
gative ta conducerea treburilor locale, 
in luarea unor decizii operative pen
tru soluționarea unor probleme edi
litar gospodărești.

Exemple asemănătoare nm putea 
relata șl din alte locuri. Nu enu
merarea lor ni se pare esențială, 
cl concluziile de ordin practic pe 
care le relevă. în activitatea, unor 
comitete executive ale consiliilor 
populare comunale, orășenești, mu
nicipale șl-a făcut loc, sub o formă 
sau alta, Ideea că președinții și vice
președinții nu trebuie să raizorteze 
deck la modul general, In . numele 
consiliului popular. Or. cn aleși ai 
obștel. el trebuie să dea socoteala, ta 
primul rlnd. pentru activitatea pro
prie pe care o desfășoară ta secto
rul Încredințat Așa cum bine se glie 
șl cum se poate verifica din practica 
oricărui comitet executiv, raportarea 
Ia „modul general*1 estompează răs
punderea personală, slăbește capaci
tatea de a soluționa mai bine pro- 

. blemele locale. , ț. .
Constantin PR1ESCU

- * F * c •

Muzeul de etnografie a Bărăganului din Slobozia

Dili lac

/ 1

artistic SfiU

• >4

(

mo-

Nu pledăm, firește,' pentru renuBș 
țnren la asemenea metode prin care 
comitetul executiv la cunoștință, In 
mod operativ, de o stare de lucruri 
existentă lnir-un sector sau altul șl 
stabilește; astfel, măsurile ce se Im
pun pentru îndreptarea neajunsuri
lor. Ceea ce vrem să subliniem Insă 
este faptul că -nst’el de analize nu 
po* fi. In niel un fel, despărțite de

dacă ti-ai adus de acasă...
Duminică, prin cîteva locuri de agrement din jurul Capitalei

de — Ia Bănensa, Comica, Snngov, 
Pustnicul sau Mogo?joala — este re
confortantă. Aerul rural, lacul le 
fnc să uiți de zăpușeală La fel de 
plăcuta este șl'o zi de ștrand. La 
Fiorcasca, la Tei, la Bordel, la Ti
neretului și Mogoșoaiș, peste tot pe 
unde am trecut, lume multă — dtă 
frunză, cită iarbă I

Cel plecați. In agrement vor Insă 
să-și procure ți o gustare, vor bău-.

Metcorologll anunțau In prognoza 
pentru duminica ce a trecut : „vre
me frumoasă, călduroasă, cu tempe
raturi ce vor depăși 30 de grade”. 
Pe. o asemenea caniculă, In sfirșital ■ 
unei sâptemlhi de lucru, este desigur 
greu să reziști tentației de o loji din 
casă. Unde „emigrează” bucurcșteanul 
duminica 7 Nc-nm pus șl noi adeeașl 
întrebare înainte de a porni In cău
tarea faptelar pentru fotoreportajul ..... „ ....
de față. Și cum era Imposibil să tari răcoritoare.; Pentru cel prevtaă-
stabllim un răspuns care să cuprindă lori, care și-au adus In traistă de-silo
opțiunile sutelor de mii • de bucu- gurii șl* tiu mal cărat cu ei șl'un ul- 
reștcnl. nm ales una din numeroa
sele posibilități de recrecre : locu
rile de agrement

Ajunși lă pădurea Bănoasa, privi
rea ne este atrasă de un fapt stra
niu : vedem oameni serioși, In toate 
firea, ram adună de prin iarbă cutH 
și sticle goale, resturi de ziare. Ce să 
fie ? Vreo echipă trimisă do la D.C.A. 
pentru colectarea deșeurilor 7 — 
ne-arn Întrebat Sau poate se fac 
pregătiri pentru un foc de .tabără 7 
Privind mal atent ta jur nc-nm dat 
seama că nici vorbă de așa ceva. Oa
menii adunau sticlele și cutiile goale, 
lăsase de cel ce nu fost pe acolo cu 
o săpLămlrte In urmă, pentru a aven 
loc undo să-șl întindă pătura sau 
cearioful cu care veniseră de acațJLȚ _ _____
De ce nu se ocupă de curățenie nd-’ lențeL Sperăm Insă că următoarele
mlnlstrația pădurii 7 Tot nllt de duminici li vor scuti pe bucurcșteni
bir.e se poate întreba : de ce nu slnt do asemenea situații.
mal respectuoși cu tovarășii lor cei inVTCril
venlțl la pădure 7 Mut ai I OM S CU

O duminică petrecută la Iarbă ver- Foto <: Mlhnl Andreesca

gurii șl nu mal cărat cu el ți’un ul
cior, două de apă — totul c simplu. 
Dar cei care ?l-au pus speranță • In • 
organizațiile comerciale— au trăit 
clipe de dezamăgire (și de Indignare).

Pe noi. orn mesei ne-a prins la 
Pădurea Buda-Argc?. Ne așezăm ta 
rlnd șl cronometrăm : 23 de minute 
ta clmăclori (altceva nu se găsea do 
vlnzare) șl încă 20 de minute ta ră
coritoare.

— De ce nu < _ 
puncte de vlnzare 7 
pi* C. Popăceanu, responsabilul com
plexului.

— ‘Nu slntcm noi de vină că se 
face coadă, vine răspunsul acesiula. 
De vină sini cumpărătorii care vor 
să mănlnce toți o date (I 7).

Un răspuns demn de... stătuta Indo-

sodallatâ șl pcrfecRonarea 
acUvRățll «octala.

10.13 1W1 de seri.
11,» Telejurnal a In cinstea zilei 

de 23 August — Marea Între
cere la zl.

io,i» înflorești, pAnitnt ol bucuriei. 
Clittecc patriotice interpretate 
de corul șl orchestra de stu
dio ale RadloielevlzlunlL

13.13 Seara de teatru : „Trei gene
rații" de Lucta Demetrius.

■ Distribuția : Sandlna Stan,
Tom Dlmllrlu, Ovidlu Schu
macher, Mircea Cosme, Ml- 
liaela Dumbravă, Mnriua Pe- 
plno, Sorin Gheorghiu, Const. 
Brezaanu, Catlța iînai, întina 
Demlan, Genoveva Preda, 
Candid Stoica, Gh. Sillu, Flo
rina Lulcăn.

35.13 Te'.eglob : Republica Populară 
Congo. Reportaj filmat.

43,45 „ai de ore”.

PROGRAMUL H

15,03 Teledrtemaleca pentru tine
ret : „Primăvara*. O produc
ție a studiourilor Iugoslave.

31J0 Agenda.
31.40 Luminile rampei. Tineri In

terpret!.
H.13 Telex tchnicoșUlnțlfic. 
a,33 Dicționar muilcal-dlstrac

Formația coral-ca- șl discreție de către 
morală do amatori dirijoral Ugo Corset- 
„I.os Madrigalislas de ti, printr-o gestică so- 
Aragua" din Vene
zuela, care a susținut 
primul său concert 
vineri după-amlază, 
pe scena Casei de 
cultură „Mlhal ,Emi- 
nescu” din Capitate (o 
zi mal llrziu a Inter
pretat același pro
gram pe podiumul 
Casei de cultură din 
sectorul S), urmează 
să mai evolueze in 
orașele Ploiești. Si
naia, Brașov, Sibiu' șl 
Pitești, in 
turneu pe 
treprlnde 
noastră.

Colectiv 
deosebit de 
ta patria sa 
contribuția adusă ta 
acțiunea de culturali
zare, „Los Madriga- 
llstas" ne-a apărut, pe 
parcursul Întregului 
program prezentat, ca 
o formație vocală do 
foarte bună calitate. 
Cei 12 Interpret! slnt 
posesori al unor ex
cepționale calități In
terpretative, dove
dind o remnreabllă 
armonie și expresivi
tate in conducerea vo
cilor, grijă deosebită 
pentru redarea celor 
mal neînsemnate de
talii alo partiturilor 
abordate, elemente 
reliefate cu' siguranță

bră-, directă.
,în prima parte, am 

ascultat un mănunchi 
de lucrări ale unor 
compozitori venezue- 
lenl contemporani 
(Mata del Anima Sola

carnet
!

cente Emilio Sojo, 
Evohă de Jpsă An
tonio Caleano, Canto 
para San Benîto de 
Angel Sauce ș.a.), lu
crări care, pornind de 
la | elemente sonore 
ale folclorului, s-au 
caracterizat prlntr-o 
deosebită forte expre
sivă. De asemenea, nu 
fost prezentate, in
tr-o redare'1 plină de 
farmec, șl pfeso apnr- 
ținlnd, repertoriului 
preclasic al secolelor 
18—17 de Lasso, Do
nato șl Banchleri. 
Pârlea a doua a cu- 

intcr-

pretare alerte 
program do piese 
ral-camerale din 
clorul lallno-amerl- 
can șl venraueleon. 
deosebit de ritmate șl 
atrăgătoare. De data 
aceasta, membrii for
mației dovedindu-se 
șl virtuoși iasiru- 
mentiștl- s-nu acom
paniat la chitare șl 
mandoline.

Concertul a fost 
ț,prefațat“ de un film 
color, In care am ad
mirat deopotrivă In- 
cihtătorui relief mon
tan, brăzdat de ape 
vijelioase șl bogat in 
zăcăminte naiurale, 
întinsele clmpll nurii 
alo Orlnoculul 
mănosul podiș al 
junelor, străvechi 
bicelurl folclorice 
tumultul orașelor
derne, o Interesantă 
și binevenită privire 
panoramică asupra 
Venezuelel.

Talentațli artiști ve- 
ne.zuelcnl au adus 
mesajul unei Inter
pretări originale, pli
ne de farmec șl pros
pețime, bucurindu-so 
de o egidă primire 
din partea publicu
lui bucureștean.

Clnd scriu aceste rtadurl mă gln- 
desc in unele probleme prioritare ale 
sănătății publice, mal exact, ta pro
blema centrală a luptei anticanre- 
roase i"! organizarea diagnosticului 
firecoce prin efectuarea unor controa- 
e periodice în morile’ colectivități.
în acenslă ordine de Idei, cred că 

trebuie subliniat mal tatii saltul 
extraordinar de important tăcut la 
noi prin Înființarea de către Ministe
rul sănătății a laboratoarelor județe
ne de citodlngnostlc. Un studiu în
tocmit asupra eficienței acestor iabs- 
ratoare In depistarea cancerului (Ia 
femei mal ales) a arătat că In acela 
județe unde s-au respectat normeis 
fixate, treaba a mere bine. în uneia 
țări (Canada, mai ales, șl parțial In 
Finlanda șl Bulgarin) s-a ajuna să

Intotdeauna, Iar In stadiile avansate 
(stadiul HI-IV) costă 12 000 de dolari 
și cu șanse foarte mici.

O alte problemă tot atlt de Impor
tantă ca aceea a diagnosticului pre
coce este asigurarea tratamentelor 
calificate șl de înaltă tehnicitate..- Nu 
orlco bun chirurg general sau orice 
specialist radiolog poate train com
petent cancerul. Există super-specla- 
llzflrl, rare In oncologie se dovedesc 
necesare mal triult dedt in orice alt
■ ‘f’^ -T ' | T - ' Cj; . -p i

medicale. De aceea o măsura bună 
luată de Ministerul Sănătății- a fast 
Ierarhizarea spitalelor, pcclențli fiind 
Îndrumați In cel mai scurt timp (fapt 
esențial pentru vindecare) 'spre cen
tre județene,-încadrate ra aparatura 
și specialiștii necesari tratări! aces
tei boli. în ultimii trei ani, ministe
rul a luat măsuri pentru dotarea pro
gresivă a rețelei cu aparatură de ra
dioterapie de supravoltaj — apara
tură e drept extrem de costisitoare,

dlril, de diferite specialități stat 
atlt mal importante, cu cit in prezent 
tratamentul bolii canceroase de cele 
mai multe ori nu mal aparține unei 
singure specialități, ta vindecarea bo
lii colaborind chirurgul, radloterapeu- 
lul șl chlmloterapeutul. Este ne
cesar deci cn flecare specialist 
șft-țl cunoască limitele speciali
tății sale și momentul colaborării cu 
alt spedaiisi' pentru rezolvarea ca
zului.

în puț
Afllndu-se In volanul autobu

zului 31—B—3281, proprietatea 
Autobazei nr. 1 Cățclu, conducă
torul auto Constantin Horea a 
sâvirșit lntr-una din zile o aba
tere gravă de la normele de cir
culație șl, cum mai avea la activ 
o altă abatere recentă, 1 s-a ri
dicat permisul de conducere. 
După două zile, C. F. s-a pre- 

Izentat la Miliția municipiului 
București, Însoțit do colegul său 
Ion Popa, susținind — Împotri
va evidenței — că nu el, ci n- 

icesta s-ar fi aflat la volan (1 7). 
La rlndul său, I. P. „și-a re
cunoscut" greșeala șl a cerul 

Isă fie sancționat. Cu prilejul) 
cercetărilor efectuate ulterior, a- 
dovărul a ieșit Insă la iveală : ta 

Iurmn unor amenințări din par
tea Iul C. F., Ion Popa conslm- 
țisa să la asupra sa abaterea 
săvlrșite do acesta I Așa sUnd 

I lucrurile, acum, Constantin Ho
rea nu numai că nu va obține 
permisul de conducere, dar va 

I trebui să suporte șl conscclnțeie
prevăzute de lege pentru infrac
țiunea de Instigare la mărturie 
mincinoasă.

Olimpiada 
verde

Duminică, la Reghin 8-a în
cheiat „Olimpiada verde", la 
al cărei start s-nu prezentat ta 
acest an peste 7 GOO de munci
tori forestieri, dornici să cuce
rească titlul de „Cel mol bun 
fesonator mecanic". La faza fi
nală au participat <15 munci
tori, ciștlgători al etapelor pre^ 
cedente. Toți au trecut cu brio 
probele pe care le-au avut de 
susținut — lovirea la țintă cu 
toporul șl, ta final, tăierea șl 
curățirea cile unul copac. Fină 
In urmă însă cel mal buni din
tre col mnl buni s-au dovedit 
Gheorghe Allenel șl Gheorghe 
Călin, de In C.E.I.L. Piatra 
Neamț, șl Ioan Merce, de la 
C.E.I.L. Bihor, care au întrunit 
cel mal mare număr de puncte. 
Practic insă, clșllgătorl stat 
toy parilclpanțli, deoarece con
cursul a scos la Iveală experi
ențe de muncă valoroase care, 
altminteri, puteau rămlne doar 
Intr-o'singură pădure.

®e depisteze unele esneefa (de col 
uterin. de exemplu) 03 In șută In 
stadiul zero, adică In forma cea mal 
Incipienta posibilă, ctad vindecarea 
este asigurată 100 la sută, evlt!ndu-sa 

■ totodată tratamentele mutilante, fe
meile respective puțind deveni 
mame. IndepHnlndu-șl cu succes 
șl obligațiile sociale. Nu văd de ea 
nu s-ar putea obține ocoleați rezul
tate șl In. no! In țară, dacă exami
nările cllologlce se vor efectua cu 
taată seriozitatea. Există posibilita
tea ca In 10 ani practic nici o femele 
să nu mal moara de cancer uterin, 
cancerul cei mal frecvent In prezent 
In femei (aproape S3 la sută din fe
meile canceroase nu această localizare 
a bolii). Acest efort ar fi șl un oma
giu postum pe care rețeaua medicală 
din tara noastră are obligația morală 
sfi-1 aducă savantului rornăn dr. Au
rel Baba?, care împreună cu profeso
rul dr. C. Daniel, tacă din 1D28. ou 
Intuit metoda dtoexfollntivă ta diag
nosticul cancerului șl au pun la dis
poziția omenirii poate metoda cea 
mal valoraata de diagnostic precoce 
din dto posedă

Ml-aș permite 
acțiuni In masă 
glcă să figureze 
da obiectivelor ----
și nu eate o utople«dnd afirm că tn 
dțlya ani direcțiile sanitare ale Că- 

I pliatei șl ale celorlalte mari muniei- 
. i pil vor putea raporta că njortalltalea 

I prin cancer de col uterin a fost era-
. dlcaiă total (cu condiția ca acțiunile

de depistare să fie conduse compctenî 
| ș! energic). Cile vleU salvate șl ce 

economie fantastică de fonduri din 
• bugetul sănătății publice re vor țea- 
l liza, deoarece se știe din statistica
' Internațională că tratamentul unul
! eslfel de bolnav In stadiu incipient 

' (zero) cmlă — ca cifră etalon — 
200 dolari, bolnavele

CONTROLUL MEDICAL LA TIMP
PENTRU DEPISTAREA PRECOCE-

„medicament" anticanceros
J .

cel mai eficient

o Doi din trei bolnavi de cancer se pot vindeca ® Educația sanitara — condiție pri
mordială ® 0 inițiativa a școlii medicale românești de specialitate: cursuri Integrate

domeniu al medicinii ; In ultima de
cadă, ctdmloteraplă tumorilor a tăcut 
progrese reale, dar pentru a nu fi o 
armă cu două tăișuri (deoarece doza 
tumoricidâ este vecină cu doza toxică 
generală pentru întregul organism) 
trebuie blirte condusă, cu competență.

Dă aici șl utilitatea Institutelor 
.icoloaice din București șl Cluj, cen

tre tuperspcctallznte In diagnosticul 
șl tratamentul bolii canceroase, do
tate cu aparatură modernă șl cadrele 
de specialiști necesare diagnosti
cului ■ și tratamentului Cancerului. 
O satisfacție deosebită am Încer
cat do nenumărate irl clnd tn con
vorbirile ăvute ta diferite congrese 
Internaționale cu marii specialiști 
oncologi din reputate Centre ale lu
mii. am auzit cuvinte de caldă 
șl reală apreciere a eforturilor fă
cute de oncologia românească In 
rezolvarea problemei cancerului.

Desigur. sarcina diagnosticului șl 
tratamentului bolii canceroase tre
buie sâ fio o sarcină a întregii rețele

dar care va ridica eficienta terapeu
tică la nivelul marilor centre onco
logice din lume.

A® dori să amintesc încă două pro
bleme de a căror rezolvare va depin
de succesul luptei anUcanceroiute In 
tara noastră : formarea unor cadre 
medicale bine orientate In problemele 
organizatorice, diagnostice șl terapeu
tice ale cancerului șl educația marelui 
public pentru a participa activ la or
ganizarea luptei contra cancerului.

Nu mal Intra In discuție necesitatea 
existenței unor cadre de oncologi' cl 
necesitatea însușirii unsr noțiuni te
meinice asupra bolii canceroase de 
către specialiștii chirurgi, ginecologi. 
Interniști sau radiologi (spre exem
plu), pentru a rezolva cil mal compe
tent cazurile din practica zilnica a 
specialității respective. Aceste cursuri 
do informare oncologică pentru rne-

Deoarece programele analitice ale 
lnvățămlntulul medical universitar nu 
rezolvă aceste aspecte, s-a considerat 
util ca In cadrul Invfițămlntulul post
universitar, medicul să-și însușească 
aceste noțiuni. în acest sens. Ministe
rul tnvățămlntulul șl Ministerul Să
nătății desigur că’vor acorda o aten
ție și mal marc. cursurilor postuni
versitare de Inițiere a medicilor din 
rețea In problemele oncologice, 
cursuri efectuata In cadrul catedre
lor do oncologie șl institutelor onco
logice din București șl Cluj.

O Inițiativă lăudabilă a fost luate 
de conducerea Institutului de Medi
cină și Farmarle din Cluj, care a In
trodus Încă din 1009. sub formă de 
Invățămlnl integrat, cursuri de on
cologie pentru studenții In medici
nă din ultimii 4 ani de studii, 
în felul acesta, viitorului medic 
i se formează. încă de pe băncile fa
cultății. o optică motlcrr.fi de Inter
pretare șl soluționare pe multiple pla
nuri a problemei cancerului (cunoaj-

tarea biologiei bolii, a aspectelor 
organizatorice, profilactice, diagnos
tice, precoce și a tratamentului com
plex ele.).

De nltfel, această Inițiativă româ- 
neașcă a fost extrem de bine primită 
lo conferința cu tema „Probleme or
ganizatorice oncologice ta țările so
cialiste", conferință ce n avut loc la 
Dresda ta 1070. Chestiunea invățămfn- 
tului ontologic in facultățile de me
dicină este atât de importantă. Incit 
anul acesta in octombrie va aven loc 
în Krakovln o nouă conferință inter
națională ce va discuta necesitatea șl 
organizarea Invățămlntului oncologic 
ta facultățile de medicină.

In ce privește educația publicului 
pentru a participa mai activ In lupta 
antlcanceroasă, problema ridică as
pecte extrem de complexe de ordin 
psihologic. S-a făcut ceva, dar mal 
rămlne foarte mult de făcut. Trebuie 
mobilizate toate stetemelc de educa
ție șl propogandă : școala, presa etc. 
Am solicita, bunăoară, un sprijin 

. mal activ din partea Televiziunii ; 
insistențele noastre de a se prezenta 
pa mirai ecran 'scurte filme artlsll- 
co-știlnțlfice cu tonus optlmjsf pen
tru lămurirea publicului In această 
problemă nu au fost încununa
te, plnă acum, de succes. Trebuie 
menționat că filmele respective s-nu 
bucurai de un deosebit succes la fes
tivalurile filmului educativ medical 
de la Dresda. Amsterdam și Vama.
>Se vn obține un mare succes ta 

educația maselor clnd teama de can
cer va fi Înlocuite cu teama con
știentă de a te prezenta prea Urata 
Ia medic. în secolul nostru, clnd price 
copil este familiarizat cu noțiunile 
modeme despre cucerirea spațiului 
cosmic sau despre energia atomică, 
nu ne Cste permis să lăsăm publicul 
adult ta ignoranță asupra tiolll se
colului. .

Astăzi 2 din 3 bolnavi canceroși se 
pol vindeca sau ameliora substanțial. 
Progresul este uriaș față de acum 
15—20 de ani. clnd numai 2 din S 
bolnavi aveau această soarta feridlă. 
Acești pași mici In fond, dar fflguri, 
s-au tăcut nu numai prin descsperl- 
rile noi științifice In domeniul diag
nosticului precoce șl tratamentului (în 
special introducerea Iradierilor cu 
energii înalte), ci mai ales prlntr-o 
bună organizare a rețelei sanitare, 
problemă care ta final este o ches
tiune de conștiință profesională pen
tru medic șl de cultură șl educație 
sanitară pentru public.

AM-prim&uară, pe adresa | 
J.L.P. Ploiești a sosit de peste I 
mări fi țări, adus cu praful . 
cltoroa sute de mii de Iei vsiufd, I 
un prea modem agregat de | 
preambalat legume șl fructe. O 
mașină despre care, la început, 
se spunea că ar fi in stare să 
facă minuni, indeojcbl in resol- 
varea problemei asigurării unei 
șercirl operative a turiftUor ve- 
nl(i pa valea'Prahovei, Dar cum 
au luat-o in primire pe rjru- 
moasa" atil de mult ațteptată, 
cel de la au co!x>rît-o in
pivnița unui magazii» de legume 
clin Ploiețli șl... acolo zace șl 
acum, intre saci, cartofi și bu
toaie goale I De ce! Nu se țtle 
precis. Unii zic că ar fi defectă, 
alfti că nu s-ar pricepe nimeni 
să o pună In funcțiune sau că 
n-ar mai fi nevoie de ea. In ce 
ne pripește, moi ne abținem s-î 
«punem cine are dreptate. Dorim 
numai si întrebăm : cine șî-a 
permis să dea bani grei pe o ma
șină.care să producă doar... ru
gină 7 Așteptăm răspuns de 
consiliul popular județean.

După 
„calificare"

I
I
I
I
IDeșI ajuns In virata de 3) 

ani, Florin Ilovlci din Capii 
mai era incii in căutarea vllt

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rln Ilovlci din Capitala 
__ ___ Încă în căutarea viitoa
rei salo meserii : după antece
dentele penale pe care lo acu
mulase deja la activ, voia nea
părat — col puțin așa susținea el 
— să-șl facă un rost In viață. A 
fost nngajat la I.P.R.S. Bănoasa 
șl urma ca, In scurt timp, să fie 
teimls la calificare. într-unn din 
zile Insă, po clnd lucra la sor
tarea diodelor, șl-a strecurat in 
buzunare 18 piese In valoare do 
0 848 lei; Prins pe clnd Încerca 
r'A le scoată din Întreprindere, 
F, I. a fost deferit Instanței de 
Judecată. Aici, calificarea faptei 
sale — furi din avutul obștesc — 
a fost sancționată cn atare : trei 
ani închisoare.

Pe lingd întreprinderea minie
ră Căpenl (Covasna) funefionefl- 
td un muzeu în vitrinele cârula 
se află numero-ase eronate de 
mare valoare, aduse din adlneuri 
de mineri sau colectate cu pri
lejul diverselor foraje de cerce
tare. Muzeul cuprinde două sec
ții : pelrograflcă și palcontoloffi- 
feă. In secția de pelrografle se 
află aproape toate rocile carac 
terlstice din zona bazinului m! 
nter Dar colt și a Munților Per 
tanl, iar cea de paleontologie 
dispune de o bogată colecție de 
fosile de la sflrsitul terflarului 
sl începutul plelstocenului. Prin
tre piesele rare existente In 
muzeu sini citeva fosile de mas
todont, rinocer fl tapir.

Rubrică redactată de i 
Dumitra TIRCOB 
Gheorqhc DAVID 
ți corespondenții „ScîntoiiD

motlcrr.fi


PAGINA 5

V-

l!

.ț

deal pe Șta
Junei al mii 
teme al Rej

N1COLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al IlimubHdi Socialiste România

Excelenței Sale
Comandantul MARTEN N’GOUABI

Președintele Republicii Populare Congo

SC1NTEIA - marți 15 august 1972

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Populare Congo am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, 
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român,, al Con
siliului de, Stat, al . poporului român și al meri personal cele mal 
călduroase felicitări, împreună cu urări de sănătate șl fericire personală, 
de prosperitate șl bunăstare poporului congolez. prieten.

AmLntindu-ml cu deosebită plăcere despre recenta vizită in fru
moasa dumneavoastră țară, despre contactele și convorbirile prietenești 
și rodnice pe care le-am avut, îmi exprim, șl cu această ocazie, Încre
derea că bunele relații existente pe diverse planuri între Republica So
cialistă România șl Republica Populară Congo se vor dezvolta continuu 
în interesul popoarelor noastre, al păcii, Înțelegerii internaționale și so
cialismului.

Cu deosebită considerație,

Excelenței Sale
Domnului VARAHAGIRI VENKATA GIRI

Președintele Republicii India

Președintele Consiliului de Ifcistri
. *‘ ' ■ 

Ion Glieoryfe Maurer,, l-a primit 
pe Stanislaw Irepczynslri, 

adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Polone
La 14 august, tovarășul Ion aflat- Iii concediu de odllină In țara 

Gheorgbe Maurer, președintele Corial- ■ noaslrâ ,
lluiul de Miniștri al Republici! So- r - —----------
clallsio România, l-a primit Io Pre-

. ’ "tanlslaw Trcpczynskl, ad
junct ai mlnls’.rulul afacerilor ex
terne al Republicii Populare'Polone,

• ■ ______

Tovarășul Glicorghc Pană s-a Mlîlnit 
cu tovarășul Ivan Âhagiev 

roîilui Politic, secretar al C.C, nl 
P.C. Bulgar, care se ăflă In concediu 
de odihnii in țara noastră. \

Discuțiile purtate cu acest prilej 
s-au desfășurat Intr-o atmosfera cor-

1

iHistnL
La primire, care s-a desfășurat In- 

itr-o atmosferă caldă*, tovărășească, 
u luat parte Nicoiae. Ecobescu, ad
junct- al*'ministrului' afacerilor cx- 

. terne!

Tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, ui Pre
zidiului Permanent, secretar nl C.C. 
nl I’.C’.R, a avuii, în cursul zilei do 
luni, o JnUlnira cu tovarășul Ivan 
Ateglcv, membru supleant al Di- diata, tovărășească.

NEW DELHI

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a Zllol Independenței am 
plăcerea de a transmite Excelenței Voastre șl, prin dumneavoastră, po
porului Indian, calde felicitări șl cele mal bune urări de progres șl bună
stare. Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare 
dintre România șl India vor continua sâ se dezvolte șl să se întărească 
în interesul popoarelosr noastre, al păcii ta lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ÎNTOARCEREA DOI TIN1ANDA A DELEGAȚIEI U. G. S. R., 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL VIRGIL TROTIN

Luni după-amloză s-a înapoiat in ceasta țară. La sosire, pe aeroportul 
“ " ” ■ ■ ■ - internațional Bucureșil-Otopenî, de

legația a fost întlmplnata de membri 
ai Biroului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. șl. de activiști) al 
sindicatelor. A‘ fost prezent, de nse- 
raenea, Porții Kauonen, Însărcinatul 
cu afaceri ad-lnterim ol Finlandei la 
București. (Agerprc»)

Capitală, verflnd din Finlanda, dele
gația Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România; condurii de tovarășul 
Virgil Trofln, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care, In in
vitația Confederației sindicatelor din 
Finlanda — S.A.K. —a făcut o vizită' 
pentru schimb de experiență in n-

Cronica
Ministrul '-afacerilor externe al Re-' 

. pub!’c;!l Socipjist.îj; România, .CorneHu 
,Mâncșcuv a ‘.-.mi ministrului aface
rilor pfterrîe ol* Republicii Bopularo 
Congo, l-lenr! Lopes, o telegram.*! do 
feltcdtare cu prilejui celei de-a> iX-n \ 
aniversar! a zilei naționale a acestol - 
,țâri — 15 ihiEuvi 19Ț2.

(Agcrpres)

PA$I RODNICI

pr coopei 
româfio-iraniană în

> , •
inrlncfrîpi hm

j --V, '■ * ■ .-‘V'-T ' ■
între'! 7 șl 1-ț august a avut ioc-ta 

București sesiunea a Il-a a subco
mitetului ministerial mixt romăno- 
Jrantan de cooperare economică șl ’ 
tehnică'în domeniul forestier șl ol 
industriei lemnului.- , '

, La tncheier.ea lucrărilor sesiunii n 
fost semnat un memorandum prin 

*carc se constata progresul realizat In 
construirea complexului. Iranian de 
industrializare a lemnului de la- Neka 
șl so stabilise premisele pentru dez
voltarea.'pe viitor, a cooperării in
tre România șl Iran In domeniul in-
duftrie! lemnului, hlrtle.1 șl celulozei.

*
Cu prilejul prezenței în țara, noas

tră a delegației iraniene, condusă de 
Gholnm Hossein, Masioumi, odjimct 
al ministrului agriculturii și resur
selor natural? dini Iran, Care a sem
nat memorandumul româno-lraidan, 
anibasHjdoruL acestei țâri ia Bucu^ 

IrejUj’ 
dineu.

X

de stingă-comuniștii din Suedia

,V. I. Lenin" Sin

aeroportul Otopenl, 
salutată de tovarășii 
membru al C.C. nl

a ajuns

Sosirea unei delegații a Partidului

Luni a wilt în Capitală o dele
gație o Partidului de sllnga-comu- 
nișlll din Suedia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o -vizita In 
țara noastră. Din delegație fac parte 
tovarășii Dorje Svensson, membru nl 
Comitetului Central al partidului, 
Evert Fredriksson șl Ada Jonsson, 
membri ai comitetelor de partid din 
districtele Norrtetten și Vasternorr- 
land.

La sosire, pe 
delegația a fost 
Comei Onescu, 
P.C.R., losLf Szasz, membru supleant 
dl C.C. al P.C.R., Ion Dlcu. adjunct 
do șef de secție Ia C.C. nl P.C.R., 
Sleituri Grlndeanu, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R-, do activiști do partid.

PLECAREA DELEGAȚIEI P.C. DIN COLUMBIA
Luni dimineață a părăsit Capitala 

delegația P.C. .din Columbia, formată 
" dl Jose Cardona I-Ioyoa, 

___ ___  .....Idarlngn, membri ai C.C. . yira Caslro 
ziarului „La 

Voz Proletarla". organul central al

a făcut o vizita In

din tovarăși. _
Horacio Saltjarlagn, n 
al P.C. din Columbia, șl 
de Cepeda, redactor al _z
Vuz Frulcuuta", Organul wuhui.
P.C. dln\Columbta,.ea,r.e, la,,invjtațfa

C.C. nl P.C.R.,
.țara noastră.

La aeroportul 
fost salutată de tovarășii Ghlzeln 
Vom șl Alexandru Ionescu, membri 
nl C.C. nl P.CJL, do activiști de 

’ partid. ■Ii , '<i

Otopeni delegația n

i

T

ZIUA PRESEI
(T'rmare din pag. I)

Națională. Indcpllnlndu-țl la ■ un 
înalt nivel de glndirc creatoare 
menirea educativă, presa din țara 
noastră este hotarită să acționeze 
și mai activ, și mal eficient pentru 
a-șl aduce contribuția la' opera de 
făurire a omului constructor al so
cialismului. Este, de altminteri, 
materializarea cea mal elocventă 

■ a vocației esențiale' a presei noas
tre care aspiră să fie o tribună a 
atitudinii înaintate, a virtuților co
muniste, o'„școală a caJIficirll ci
vice" pentru întregul popor.

Slntem perfect conștient! că, pe 
lingă progresele obținute, există 
Încă nu puține lacune pe tărlmu- 
riie amintite, că ne revine Indato- 

A.rlrea de onoare să ținem pasul cu 
procesul vast, Înnoitor, de perfec
ționare a întregii vieți sociale direc
țional de holărirllc Conferinței 

, Naționale, să ne îmbunătățim con
tinuu munca, allt pe tarimul infor
mării, al rclataril șl comen
tarii evenimentelor interne șl ex
terne, al prezentării cit mal de
pline șl mal bogate a tabloului

realității noastre In plin clocot 
creator, cit șl In privința atitudinii 
ferme și intransigente față do ori
ce lipsuri In orice sectoare de acti
vitate.

Cu prilejul acestei zile festive 
adresăm un cald sațut celor ce 
contribuie, prin munca lor, adesea 
anonimă, la tipărirea șl difuzarea 
presei ; totodată, ii felicitam din 
inimă pe corespondenții noștri vo
luntari, din ce In ce mai mulțl,
din ce in cc mal operativi și mal 
combativi, autentic detașament mi
litant ol opiniei publice a mase
lor, a căror prezență In paginile 
ziarelor ancorează șt mal profund 
presa In sistemul democrației noas
tre socialiste, ii sporește priza la 
milioanele de cititori șl eficacita
tea intervenției active In viață.

în aceasta zi de sărbătoare, co
lectivul redacție! noastre ișl afir
mă încă o dată voința fermă de 
a-șl pune toate forțele, inlrenga 
capacitate de muncă in slujba ma
rilor idei șl Idealuri ale partidu
lui, a traducerii lor neabătute In 
viață, In realitățile României so
cialisto de azi. nle României co
muniste de mline.

(Urmare din pag. I)

Să trec cu picioarele. / OI- 
tule, rlu blestemat / Ce 
vil așa de turtei ? / Că te 
repezi ca un zmeu™ / 
Schlmbă-țl. schlmbă-țl a- 
pale. I Slăbeșle-țl virteji- 
le, / Să-țl văz pietricc- 
llle...“.

De cile ori n-ara călcat 
locurile acestea, pe care 
le regăseam întotdeauna 
la fel ? Șl lată că acum, 
In perspectivă încă em
brionară, întreaga Tară 
a Oltului, cu axul el 
de „gencrațll-nspumega- 
te" ale valurilor. îmi a? 
pare In fața ochilor fun
damental schimbată. Mă 
aflu la răsărit de Rlmnî- 
cu-VIlcea. pe malul sling 
nl Oltului, In țesătura de 
fler și betoane a celei 
dinții hidrocentrale elec
trice din sistemul celor 31 
de construcții asemănă
toare care, plnă in 1983, 
vor da acestor locuri o 
cu totul altă ln'ățlșnro 
deții aceea care, timp de 
două milenii, n constituit 
cadrul de viată al așe
zărilor românești înșirate 
pe Valea Oltului, din Car- 
pațl plnă acolo unde a- 
ceasfa legendă In for
mă do rlu își pierde nu
mele șl apele In trupul 
viguros al Dunării.

Din nou trag în nări 
Izul acela de piatră udă, 
de gresie vlnălă tă toarnă 
sfărimlcloarii ; betonul 
proaspăt miroase a ci
ment încremenit în pri
mul său an din virata 
veșniciei șl mustățile 
groase de fler, care ies 
din carnea lui ca niște 
vene dlntr-nn trup ce Ișl 
așteaptă grotele Irapll-

nlril, refuză rugina. E un 
cer plumburiu. orașul 
strălucește in depărtare 
asaltat de grădini, merii 
1 licăreați de poamă din 
livezile Învecinate fac 
plecăciuni spre pămlntul 
nlnecuvlntat de roada lor, 
dar Oltul continuă să 
curgă Inconștient, cu ape
le umflate do ploile ,do 
vară alo acestui capricios 
început de nugust, ne- 
șiilnd șl nebănulnd că oa
menii ii pregătesc o altă 
matcă șl 11 ridică in cale 
o primă "treaptă peste 
care, In curind, va fi ne
voit să sară.

— Dacă-ml parc rău 
de ceva — Îmi spune In
ginerul Ion Șahlnian — 
este că încă nu îl pot opri 
apele astea bogate Intr-un 
lac de acumulare... Dar 
nu mal e mult. La anul, 
clnd se vor coace din nou 
merii. Oltul va curge pe 
aici '

Cuvintele omului aces
tuia, de statură potrivită, 
așa cum spunem despre 
cel ma! mult scunzi de- 
clt înaltl. sună ca o Im
placabilă sentință. Are 39 
de ani și este îndrăgostit 
de._ baraje. O astfel de 
declarație. In cazul prie
tenului meu de La Rlm- 
nicu-VUcea, nu 
simplă consemnare 
încercarea tta a-i da 
Identitate, 
hanță a vocației sale.

— Barajele — îmi spu
ne el ca Intr-un ..credo" 
— reprezintă cutezanța 
minții omenești de a su
pune forțele naturii. Iar 
lacurile do acumulare, 
capacitatea Iu! de a re
voluționa hărțile fizico șl 
morale ale locurilor—

Pasiunea aceasta l-a 
crea* o predestinare. F1-

este o 
la 

0 ci o determi-

—’—; • ■ -c-.—

le SPORT « SPQRT^e?-SPO.RT^3iSPORT?<^SP«O'RB-1

o Te stadionul ,
Moscova, in prezența unei asistențe 
record (peste 1GB OM de spectatori), 
s-a rejucat finala „Cupei U.1US-S.* 
intre echipele Spartak Moscova șl 
Torpedo Moscova. După cum se silo, 
In brlmul joc scorul a fost egal : 
0—0. Victoria a revenit cu scorul de 
6—2 fotbaliștilor de ta Torpedo, după 
executarea lovUurllor do 1a 11 m. 

o Finala „Cupei Balcanice", com
petiție rezervata echipelor de tineret, 
se va disputa Intre selecționatele 
Iugoslavie! șl Turciei. în partida pen
tru locurile 3—1 se vor intllni repre
zentativele Bulgariei șl Albaniei. Tn 
ultimele două meciuri disputate, 
echipa Turdei a învins la " .limită 
(1—0) formația Românjel. tar selec
ționatele Iugoslavie! ’ și Greciei au 
terminat ta egalitate (0—0).

o în cadrul turneului Inicrnațlonal 
de Ia Elche , (Spania).;î Rapid Bucu- ‘ 

. reștl a intllnit cunoscuta formație >' 
Honved Budapesta. Victoria a reve- 

-'hit”-'fotbaliștilor maghiart- cu 1—0

Flacăra olimpică
Y •u

latallst „înrăit", este de
ținătorul unei colecții de 
Umbre a căror tematică 
dominanta sini... baraje
le din lumea Întreagă. Cu 
ea a clștlgnl medalia de 
verneuil la cohcurmil 
„Balsanofll" șl acum se 
pregătește să trimită o 
serie de timbre cu baraje 
românești șl străine la o 
expoziție 
lică de l 
cit poale un astfel de de
taliu caracteriza omuL

. j mondială filatc- 
de In Paris. Nu știu

(0—0), prin golul marcat în minutul 
50 de PuiztaC M

o Reprezentativa dc fotbal n Po
loniei, care se pregfiteșie pentru tur
neul olimpic de la MDnchen, a sus
ținut la Varșovia un med de verifi
care cu formația Jiul Petroșani.' Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
7—0 (4—0) prin golurile înscrise de 
L’ubaiiskl (3), Deyna (2) șl Ga- 
doehn (2).

o Rezultate din prima clapă a 
diverselor campionate naționale de 
fotbal : Olanda : Ajax — Haarlem 
3—0 ; F.C, den Hang — Sparta Rot
terdam 1—1;; Excelsior — F.C. 
Utrecht 0—3 ; F.C. den .Bosch — 
Naasiricht 1—0 ; F.C. Groningen' — 
P.S.V. Eindhoven 1—1, ; Feyenoord — 
Ncc Nljmcgen 1—0! Austria : Aud-L. 
Vlcna — Wddtcr Innsbruck 2—2 ; 
Viena Linz — F. C. Viena 0—3 ; 
Sturm Graz — Austria Salzburg 
1—2 : Admira Wacker Viena — 
Eîsenstadl 1—0 ; Wiener Sport Club
— A-lLKSraz 0—1 ; Austria Klager!- 
furt — Rapid -Vlena 2—3. Elveția : 
F.C. BascJ — Ston.2—3 : Fribourg — 
Lugano .1—L; ."Grasshoppers' Zurich
— Winterthur 2—2 ; Lausanne —
Chaus* de Fonda 1—1'; S’.. Gall — 
FtCzZOrteh 1J-3. .

o Seieciionaia olimpică de fotbal 
a Ungariei ișl continuă in’ .prezent 
pregătirile'' In Spania. F6tballriîl/ma- 
ghlari nu Intllnit Intr-un mccf -de 
verificare formația Mallorca, pe care 
au invlns-o cu scorul de 2—1 (0—0).

î‘. I Al-t*S ■'s"

’ I ■ ' 5 '■ '- i •; îmi spune Inginerul — 
Înșirate de la Veneția Fă- 
gărașllor plnă Jos. unde 
se termină cimpta Dună
rii. 31 de hidrocentrale șl 
toi atltea tacuri de acu
mulare. Puterea tor Insta
lata. ,dnd toate vor. fi 
gata, va atinge o forță de 
1 019 megawați, adică ntlt 
cit rovine părții româno 
din puterea Instalată Ia

Austria , '

",

O RUTĂ DE ASTĂZI : SIBEL’-ALBA IULIA-HUNEDOARA j 
- DEVA |

Flacăra olimpică Ișl continuă 
drumul pe teritoriul României;, 
primită fiind peste iot cu ace
iași mare entuziasm și bucurie 
de mii și mii de, cetățeni de ton
te vlrstele. Plecată ieri 
nouță din Capitală (unde a po
posit In noaptea da duminică 
spre luni), ștafeta tradițională a 
fost purtată pe străzile bucu- 

.reșten.p de sportivi șl sportive 
tdlntre ce! "mal ctmfeuțl.’” La;
Ulif ca a fost transmisa; sportî-. • 
vllpr din județul DlmbovI(a. JjîqJ n 
departe,, io hotarul cu județul 
Argeș, fa Gllmbocata, dlmbovl- 
țcnli nu predat flacăra argeșeni
lor. în capStata Județului — la Pl-

dlml-

Pentru a putea duce la îndepli
nire programul de1 dezvoltare a 
tarii, guvernul condus do Indlra 
Gandhi a odoptat, In ultimul timp, 
cu toată Împotrivirea cercurilor de 
dreapta, o serie de măsuri menite să 
ducă la Întărirea sectorului de stat 
a! economiei : au tos. naționalizate 
princlpalelo bând particulare — ac
țiune urmată de o serie de măsuri 
de Îngrădire a activltațll monopolu
rilor — s-n trecut la urgentarea a- 
pUcăril reformei agrare. Nu de mult, 
a fost pusă sub controlul statalul 
conducerea principalelor exploa
tări carbonifere. In scopul reorgani
zării și dezvoltării planificate a pro
ducției de cărbune ; a fost, de ase
menea, Instituit controlul, guvernului 
asupra principalelor doua companii 
metalurgice.

Transpunerea In viață a dezidera
telor de progres ale poporului Indian 
este indisolubil legată de menținerea 
pârii, promovarea destinderii șl co
laborării internaționale. în acest 
sens, hotarirea Indiei șl Pakistanului 
de a-șl normaliza relațiile, după du

rerosul conflict 
armat de la sfir- 
șltul anului tre
cut, se Insttle ca 
un act pozitiv ol 
vieții Internațio
nale. Opinia pu
blică de pretu
tindeni a salutat 
cu satisfacție a- 

eordul lndo-paklstancz de la Simla, 
precum șl măsurile Întreprinse ul
terior, caro confirmă Încă o dată 
Însemnătatea negocierilor politice 
pentru reglementarea problemelor 
in suspensie.

Poporul român nutrește sentimente 
de prietenie față de poporul indian, 
urmărește cu multă simpatie efortu
rile sale pentru consolidarea indepen
denței. pentru progres șl bunăstare. 

• între Remărita și India există pe 
plan politic, economic ca șl In alte 
domenii, bune relații care, întemeiate 
pe stimă și respect reciproc, cunosc 
o continuă dezvoltare. O expresie a 
acestor relații o constituie evoluția 
pozitivă, de-a lungul anilor, a colabo
rării economice, extinderea schimbu
rilor tehnlco-ștllnțiflce și culturale. O 
contribuție majoră la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie româno-indleno 
nu adus-o schimburile de vizite între 
România șl India la cel mol înalt 
nivel, lntllnirlie șl convorbirile la 
alte niveluri. Discuțiile purtate recent 
la Delhi de primul adjunct al minis
trului afacerilor externe nl României 
se înscriu pe aceeași linie, a bu
nelor raporturi dintre cela două țări.

.în IntllnlrHo pe care lo-nm avut cu 
pbrsonnîltoțl politice indiene, cu re
prezentanți ni cercurilor de afaceri, 
am putut auzi cuvinte de caldă apre
ciere la adresa României, a specia
liștilor români pentru aportul lor 
prețios la valorificarea bogățiilor na
turale ale Indiei, pentru colaborarea 
fructuoasă ce se dcsfășonră Intre cele

în fiecare an, la 13 august, popu
lația capitalei Indiene se adună iln- 
gă zidurile străvechiului Fort Roșii 
pentru a asista la ceremonia ridi
cării drapelului nnțlonnL Este un 
moment .solemn, de ndlneâ cinstire 
a octalul de la 13 august 1IM7, cînd, 
In acelnți toc. murele fiu al poporu
lui indian. Jnwalinrlnl N'ehru, a pro
clamat Independența Indiei.

Scmnlflcajta acestui eveniment de 
hotar din istoria țării ponte fi des
cifrată printr-o simplă retrospectivă 
asupra drumului parcurs de poporul 
indian In ultimul sfert de veac. La 
Delhi, Bombay, Madras aau Trivan
drum, semnele noului se impun In 
prim-plnn. sllnd mărturie a profun
delor prefaceri ce nu ioc in viața 
Indiei. Odinioară unilateral orien
tata, corespunzător intereselor mop 
nopolurilor britanice, economia in
diană sa află Intr-o evoluție di
namică. Alături de ramurile tradi
ționale, cum or fi industria textilă, 
uu fost create șl se dezvoltă In ritm 
susținut o scrie do Industrii do 
bază, de la metalurgia modernă in 
industria chimi
că, de la con- ............. „e-
slracțllte de ma- “ 
șlni ta electro
tehnică. Pentru 
o țară ca India, 
unde pesto 
suta din 
lafle 
sate, 
ren șl 
are o importanță 
Propun.‘ndu-șl ci 
producția agr" ’ .
tă satisface neceritațile 
guvefnui indian acordă o 
deosebită creării de noi soluri de 
cereale — bine cunoscuta „revoluție 
verde". — ca șl dezvoltării indus
triei de Îngrășăminte chimice. Tot- 
odata. a fost pus in aplicare un vast 
ptan da irigații.

Am vizitat unul din oblectlvelc- 
cheie ale acostai program — barajul 
de pe fluviul Khrlshna, in inima po
dișului Deccan. Una din cele mal 
mari lucrări de acest fel din lume, 
barajul șl sistemul de Irigații de pe 
Khrlshna. caro vor reda agriculturii 
sute de mil de acri de pămlnt, au 
fost in Întregime proiectata șl exe
cutate de specialiștii indieni.

Călătorind pe meleagurile Indiene 
ești, astfel, deopotrivă Impresionat 
de monumentele de artă ale acestui 
popor talentat, care șl-a adus o 
mare contribuție la îmbogățirea pa
trimoniului civilizației universale, 
ca ijl de creațiile prezentului — re
zultat al eforturilort sale pentru a 
înainta pe calea progresului. De pe 
Insula Eiephanta, care adăpostește 

, celebre sculpturi ale antichității, se 
zăresc cupolele de beton ale cen
trului atomic de pe insula vednă 
Trombey. O alăturare simbolică, 
ilustrlnd perenitatea geniului crea
tor nl poporului ințlion. ---- ---- ----- ■___ ________ _

Cei 23 de ap! cara’ini trecut do in

Însemnări de călătorie
SO la
popu- 

trăiește la 
dezvolta- 
modernlzarea agriculturii 

1 de prlm-ordin. 
ca In scurt timp 

lecția agricolă proprie eă poa- 
interae, 
atenție

roș public aflai In fața Palatului 
Culturii,,a avut loc o scurtă 
festivitate organizată cu prilejul 
trecerii flăcării sacre. A vorbit 
printnrul niunlclplulul, AL-Po
pescu. Traseul a continuat spre 
Rm. Vtlccaj șl apoi, In sus, pe 
Valea- Oltuiui. pini ja Sibiu.

După o a " doua noapte petre
cută pe teritoriul românesc,

- .. ..cidOM. Âîbati^i / 
Ila.țOrăvifo» iMiperia, Cătan, Hu-^ al 
nedoara, poni'ru a ajunge spre l 
seară ' fa Deva, unde »va poposi .' 
din nou.- Itinerarul do milne nl ț

I

i
;oi ît-i i

- J.î
din nou.- Itinerarul do

___________________ ,___ .. flăcării: eștțț : JDcya •— Zain 
teșii — In prezența unul nume- I Jpoya —* Arad — Timișoara.

‘V ■ , *' ■’■îl'-' a'-’, .'‘«■'■’ej' ’ '■

în cit e v a r î ri d u r i
lh2ST0”W IOT (medic orară — 2i-t!5.*3 
km). CJCLISM. — După dl .|>u:;ir<?.'i a
3 etape, 1n turul’ciclist al Slovaciei 
conduce cehoslovacul Antonin Barto- 
nicek. Cicliștii români Teodor Pu- 
teriti șl NJcolae Andronachc' ocupă

I ■ ,

-

cucerirea, independenței au-fost nnl 
da muncă Intensă'pentru depășirea 
Imenselor greutăți generale de moș
tenirea nefastă a colonialismului, 
dar șl de aprige înfruntări cu for
țele retrograde, alo căror Interesa 
veneau în contradicție cu programul 
da transformări - socfol-economice, 
anunțat încă in perioada do Început 
de conducătorii indienL

io obiective 'ecOhomlee-eu 
de la Gauhatl, ȘlryjârnfțV 1 

împlinirea unul sfert de veac de
Ia cucerirea independenței Indiei 
constituie un fericit prilej pentru 
poporul român de n transmite po
porului Indtan felicitări, urări de noi

Haidiă. fj

■
NATAȚIE. — La Moscova, Igor 

Grivennllrov, a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. Iii proba de 200 m liber 
(l'.'T’i/lO). Cu un nou'record unional 
s-a Încheiat și cursa femLnlna de 
200 m liber, in <care Taltana Zoiotln- 
skala a fost cronometrată !h 2’1 l"3(10. 
TENIS." — în-cadrul .competiției in
ternaționale feminine de tenis (re
zervată echipelor de tineret), care se 
desfășoară in localitatea' italiană 
Bogltasco, selecționata României 
(Florența Mihal, Mariana Stmtor.es-

succese In dezvoltarea patriei soli 
de prosperitate ?! pace.

D. ȚINU

locurlle 22 (la 13’49’1 șl, respectiv, 23 
Ca 18’16"). Etapa a 3-a (FUmavskn So- 
bota — Prlcvldza) a ,fost ciștigală do, 
Jan Stejskal, cronometrat pa distan
ța do 149 km in 3h43’45”. Primul so
sit dintre români-— Andronache (lo
cul 13 In 3h50,47’). IIANDBAI- — La 
Eocke (Polonia) a Început un tur
neu Ir.lcrhaliQnai rezereat echipelor 
do Juniori. Tată rezultatele din pri
ma zi : Bulgaria România 16—13;

■ cu, Virginia Ruzldj Slmona -Nun- 
welller) a învins cu, 4—1 formația
Italiei. AUTOMOBILISM. — 15000 
de spectatori au urmărit, pe cir- ..... ..... w„..„ ......... .. . ,
cultul de la Zeitweg competiția . Polonia, (A) ~ R D." Gftrtnană ,13—9 ; 
internațională automobilistică „Ma
rele premiu ai Austriei", contjnd 
phhtru campionatul mondial. Con- 
flrmind forma excelentă manifes
tată in acest sezon, campionul 
brazilian Emerson Fittipaldi a terr 
minat învingător șl In această di'I-

' cllă cursă. Concurind pe o mașină 
■„Lotus” el a parcurs 3I9,2I!O km In

U.RSJS. — Polonia (B) 19—13; Un
garia — Cehoslovacia 23—15. BAS
CHET. — Rezultate ‘din’ prelimina
riile turneului preolîmpic mnsculțn 
dă basebet do- la Augsburg : Suedia 
— Canada 81—63. Bulgaria — Elveția 
114—70, MexicAnglin 71—17, Spa
nia — Grecia ra—62.

■ - 1 ' •  -

Intr-o

Porțile de Fler. Pe asta realitate. El nu venit de 
care o vedeți - aici. In- ’ ' " '
ceputa anul trecut, o vom
-i. v

Convenția pe întreaga indie 
a luptătorilor pentru libertate

infruntlnd teroarea fostelor autorități 
coloniale, au luat parte activă la 
lupta pentru cucerirea IndopcndențeJ, 
subliniind că exemplul lor trebuie 
urmat de actuala generație, angajata 
in dopășlrea subdezvoltării șl recon
strucția țării. „O dată încheiata lupta 
pentru libertate, a Început o altă 
acțiune împotriva sărăciei șl dlspari- 
tăților economice", a declarat Indlra 
Gandhi. Ea a cerul 'să se facă mal 
bine cunoscuta faptelo de eroism din 
timpul luptei penițu independență, 
astfel incit ele să inspire generațiile 
de azi și de mline In eforturile spre 
realizarea aspirațiilor și destinelor 
națiunii.

Convenția a holârit ca în principa
lele orașe să fie ridicate monumente 
cinstind memoria celor care au luptat 
șl s-au jertlfit pentru cauza eliberării 
țării.

DELHI 14. — Trimisul special A- 
gerpres, I. Puținelu, transmite : în 
cadrul manifestărilor prilejuita de 
aniversarea Zilei independenței, la 
Delhi s-au desfășurat lucrările Con
venției pe întreaga Indie a luptăto
rilor pentru libertate. Au participat 
peste 1 5OT de veterani al luptei pen
tru independență, venlțl din toate 
colțurile țării.

Primul ministru Indira Gandhi, 
prezentă ia această manifestare, a 
adus .un călduros omagiu celor care.

jumătate din curau] său 
Inferior... - .

Dacă nu ne-am cunoaș
te extraordinara .capacl- 

. late de ane: ■ transforma 
visele In . realitate, am 
putea crede că planul e

neflclnri : energia, iriga
țiile șl piscicultura. »Am 
puteai vorbj, în mod neîn
doielnic. și de al patru
lea : turismul ri" naviga
ția plnă la Rm. Vltceai

Eu mă glndese ,• Insă' la
supremul beneficiar : po-- prea“ frwitos.'^ri’trii “o fi 
porul din Tara OlUilul. , real. Dar realitatea se află

bazinului Oltului 
adevărata suită de oglinzi 
de ape șl intr-un puternic 
lanț de hidrocentrale, nu 
erau decit o aspirație 
care entuziasma inimile 
poeților. Dar, intre timp, 
ndevârațli „poeți"- al-nou- . 
lui O.t s-au pus pe .rea- . --- ----- ■ ---- -— ivsu. x<ar rcuinaica return
bă. Și proiectele, pe care Oamenii aceștia pentru privirile noastre II-
cernenla încă n-a apucat care intoțdea'una senil- lera el desenată cu
bine.rii ™ usuce, devin mental drago-stcl a fost liniile cîe neclintit ale be-
; —„ >U   i3 tăcut șl nspru. OamenJ . tonului, cu digurile Înal
ta Porțile de Fior, unde aceștia care In trecut te pe care verdeața s-a
au scris cea mai maree- n-aveau decit traista șl așternut temeinic șl noua

carte n Oltului c.scrisă de 
i palmele, acestor oajpenl 

cu mgl puțină iscusință 
in a vorbi; dar cu mul
tă pricepere In a face. 
Ișiă-1 pe doi din el. pe 

; care .am, ținut Eă-j văd. 
căuUnd să Înțeleg cum 
PM descifra din cifrele șl 

a liniile subțiri de pe plan
șele topografice Intnlchl-

0 NOUĂ 'CAUTE SE SCKIE PE OLT.
,_____ \ .________ ________ - _________ __

nlșli, ’este mic de stat, ne
gricios. A lucrat ta înce
put la construirea studi
oului cinematografic de la 
Buftea, apoi a trecut din 
hidrocentrală în hidrocen
trală. Nu au In-, spatele 
lor decit școlile șantiere
lor. Dar clnd 11 Întreb cunf 
descifrează planșele pro- 
lectanților și le dau In 
excavațiile ■căscate In 
pămlnt consistența aceea 
indestructibilii, mă pri
veze, ca pe un ageamiul 
Șeful lor, . Inginerul Lu
cian Bărcscu, Îmi spu
ne că cel doi maiștri nu 
ajuns fa un asemenea 
grad dc specializare In
cit. lncredlnțlndu-le plan
șele. arareori mal orc ne
voie să le dea explicații 
de detaliu. Iar opera — 
credețl-mă pe cuvlnt dacă ' 

____ _ ... _______ nu vă aduc pașii pe aici 
parca fa scara, realului s-o vedeți I — este dom- 

nă de semnătura celor 
mal iscusiți arhltecți-con- 
structori.

...Șl vin olteni! să-I dea 
Oltului noua iul viată. 
Nu cite unul, d cite 
o sută, buluc. E datina 
lor să se adune In stol, 
ca rlndunelele. să se toc
mească puțin, dar clar șl 

■ .răspicat și să se apuce 
da treabă, așa cum spu
ne:a Arghezl. care atlt de 
bine l-a cunoscut-fiind u- 
nul de-ai lor :. .Jn slnge- 
le lor negru și cu un tem
perament englezesc".

Iar la trei zvlrliturl de 
piatră. Oltul curge, curge 
ncsfirșlt, nebănuind că ol
tenii lui. cei din „foaia 
țară do ocară*. II pregă
tesc un nou și neînduple
cat, In strălucirea Iul, 

beta- destin.

i

i

E internaționale"
hr. 1 (15J/1972iSfestlPWMJK «li

Numărul 1 (13)/1972 al „Revis
tei române de studii Internațio
nale" cuprinde studiile : Mo
mente semnificative in evolu
ția situației internaționale 
(D, L. Alexandru) ; UNESCO 
șl Europa (V. Lipattl) ; Buna ve
cinătate CB, Gtascr) ; Exploziile 
nucleare șl folosirea lor in sco
puri pașnice (V. lonracu, D. Ți- 
buleac) ; Unele problemo juri
dice privind cooperarea

doina păstrată In fluierai din cofraje șl beton, 
rtn'ten^mon!^' Numele unuia ml M
oiitoni rtnTU Părea cunoscut : ■ Vaslle
pleritoare ^mutele” b--&ăîow
neînchipuit, dr.d co pe un oină jos m
torStfa? In toafe • înălțimea spetelorSort. Lar in ,* 10 vjni niRnpfnii
trei zvirlituri de ptalrâ, o^tei
Olîul curge, curge, aeo- f • •
perind un prund care deja 
rai mul e al !lul.ă

— Lacurile cele ma,! 
mari se vor .înșira, de ta 
Slatina In jos; !-;i conU,Eu‘ă 
explicațiile sale docte in
ginerul. Apele lor vor 
iriga ' peste opt sute, de 
mii de, hectare. Sare ra!- 
l’arde de metri cubl, de 
ape se vor stringe in iadu
rile de acumulare ale Ol
tului, iar la 30 km dâ 
ulei. In aval, va fi .un port 
fluvial’care Ișl vn trimite 
ambarcațiunile oină [n, 
mare. Căci Oltul va de-

termina in ultimul tri
mestru al anului, viitor. 
Ea va avea 48 megawați, 
adică ceva ma! mult de 
o cincime din forța El
eatului. împreună cu 
„treptele" tnvednatc. cea 
de ta Dâeșii, la nord, șl 
cca de ta Govora, la sud, 
ainbelo intrate in con
strucție' după hotarirea 
conducerii de partid pri
vind amenajarea Oltului, 
aici. In zona RLmnicului 
Vllcea. se vor , produce 
123 MW, ceva mai .mult 
de jumătate din puterea 
hidrocentralei de pe Ar
geș. în curind vom des
chide si Rlurenll. care se

Dar 11 caracterizează pa
siunea care dă/ sens pu
terii de a visa.

îmi pune in față o har
tă care cuprinde tot cursul 
Oltului, de 1a Ieșirea din 
Făgăraș plnă ta vărsarea 
în Dunăre. O hartă a zi
lei do mline care, aici, a 
șl început să devină azi. 
Rlul nu mai este o linie 
șerpuitoare, gravltlnd de 
Li nord către sud. el o șai
bă de mărgele albastre. 
O desenează cu brațele 
lor uriașele macarale a- 
duse de In Porțile dc Fier 
șl o localizează definitiv hidrocentralei de pt 
In configurația tocurilor ge?. în curind vom 
betonul greu, teluric, pie- di!^_ J F_‘-----
trlffclndu-so Înfășat in ti- află In faza de organiza- 
parele cofrajelor. Iar Ol- re a șantierului!
tul curge, curge năval- Caut prin colecțiile zla- 
nlc, ta trei zvirUturi de /relor șl fmf dau seama că

‘. nu nu trecut declt clteva' 
luni, vreo suta cincizeci 
de zile, de clnd prolecte-

j

parele cofrajelor. Iar Ol- .rea șantierului, 
tul curge, curge năval- Caut prin colori 
nlc, la trei zvIrUtur! de .
piatră. In ultimul lu! an j 
do stapln pe o matcă de < 
la Rlmnto.

— Vor fi 31. știți

popee u construcțiilor ro
manești din ultimii nnl, 
vin de ia Lotru, unde lu
crările celei mal puterni
ce hidrocentrale de pe a- 
pele Interioare ale Româ- 
nlol se apropie de sfiralt. 
vin de la încercata școa
lă a Blcazulul, a Sadului 
și a Argeșului, pentru a, 
preface acum „Țara Ol
tului, para focului...". ‘

~ Primele patru hidro
centrale clin zona Rim- 
nlculul Vllcea — îmi spu
ne Ion Șahinlan — vor 
fi echipate In cvasltotall- 
tatea lor cu utilaje ' româ
nești. La un miliard două 
sute șapte zeci șl două 
do mllloanc^lel investiți, 
volumul Importului nu 
va depăși f®0 mii lei va
lută. Este o demonstrație 
dară n capacității Indus
triei noastre șl a vitallta- 

... ........................ . ........ ții școlii românești de e- 
lo privind transformarea nergețieâ.- Trei mari be-

cenușiu 
n-am mai 

recunoscut In el derit 
ochii flăcăiandrului ve
nit acum douăzeci de nnl 
dlntr-un sat sucevean din 
fundul Moldovei «;ță mun
cească cu teșim in BIcoz. 
De atunci o dat roata ță
rii, pe in toate hldrocen- 

' traiele rnarl'. șl acum s-a 
• stabilit aici. Are acum 37 
do ani si. dd clnd nu 
nc-am mal văzut, !-a 
crescut un Du cit bradul 
pe 'care, după terminarea 
școlii, l-a lua' In bri
gada Iul. Celălalt, ' 7 ’
slantin Pirvu, șeful unei 

veni navigabil pe aproape brigăzi de fierari,

Iriga ' peste opi sute,

Con-

dice privind cooperarea prin 
intermediul organizațiilor in
ternaționale In domeniul folo
sirii pașnice a energiei nuclea
re (T. Meleșcanu) ; Controlul 
eonsUluțlonaliiățli tratatelor in
ternaționale (P. Dlmltrlu) ; Con
tribuții 1a studiul raporturilor 
Juridico de muncă cu element 
de extraneitate In dreptul in- ... , —ivat 0) Repu-

............. ....reținu) ; 
ta istoria războ

iului vamal dintre România 
șl Austro-Ungaria (S. Rădulcs- 
cu-Zoner) ; România șl popoa
rele balcanice ■ 06311—1373) (Ni 
Clachîr) ; Din Istoria relații
lor României cu țările nordi
ce (I. Suclu). Sint, de aseme
nea. Inserate : ■ hote; comenta
rii. documente, recenzii.

Revista se găseșie de vinza- 
rc la toate chioșcurile do ziare 
șl la librăriile din Capitală șl 
din (ară.

ternațlonal privat nl' Repu
blici! Snclaitjșie România (0. 
Ștefănescu, I. Rucareahu) ; 
Contribuții

„i
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„Eliberarea" rcia- 
Inlle — in cadrul

Ca urmare a ofensivei fortelor patriotice 
pozițiile trupelor saigoneze au fost izolate 

pe întinse zone din Vietnamul de sud
VIETNAMUL DE SUD 14 (Agerpres). — Agenția

(cază c£, timp de patru luai — din aprilie plnă In 
operațiunilor ofensive declanșate de forțele patriotico Împotriva bazelor 
și pozițiilor șlrateglce deținute de trapele regimului de la Saigon, au fost 
tăiate șl Izolate liniile de comunicație ale Inamicului pe teritoriul unor 
regiuni întinse ale fronturilor de luptă, fapt care a contribuit Ia izolarea 

, inamicului și Ia aducerea sa intr-o poziție extrem de crllicl.
■ ■ , . .1 ■ • ’ ‘ t- i i
In prezent, forțele patriotice dețin 

controlul principalelor căi de comu
nicație rutiere șl fluviale, din pro
vincia Qiiang Tri plita in Delta 
MekonguluL Ca urmare, ambuscade
le repetata organizate do forțele pa
triotice pentru a împiedica efectivele 
saigoneze Izolate să primească .pro
vizii și întăriri au fost încununate 
de succes, In cadrul acestor ciocniri 
inamicul inreglstrind pierderi ridl- i 
câta In oameni și echipament mili
tar. Ca urmare a interceptării repo- „ 
tale de către forțele patriotico a 
transporturilor militare ale Inamicu
lui de-a lungul șoselelor 14. 18 șl 19 
din provincia Kontum. traficul a fost 
complet oprit, timp do două luni, 
de-a lungul acestor căi de comuni
cație. Șoseaua nr. 14 se află, de Ia 
22 aprilie, sub controlul neîntrerupt 
ol forțelor de eliberare.

Șoselele 13 șl 22 căi strategice, si
tuate in perimetrul pozițiilor inami
cului. 1a nord de Saigon — au rămas 
izolate, In pofida eforturilor trupe
lor saigoneze de a străpunge bloca
da pair taților. Trupele salgoneze au

înregistrat pierderea a zeci do mii 
da militari, a mii de vehicule și 
piese de artilerie. Forțele populare 
da eliberare șl populația din Delta 
fluviului Mekong nu scufundat. In 
intervalul menționat, aproape 100 de 
ambarcațiuni de transport ale ina
micului și nu supus unor atacuri 
susținute bazele navale salgoneze do 
ta Hani Luong. Kenh Rang șl Song 
Doc, tăind astfel posibilitățile tru
pelor regimului-marlonetă din aceste 
regiuni de a primi provizii și Întă
riri.

Formațiuni de luotd ale F.N.E. 
au pâtruns luni in interiorul 
unei baze saigoneze din zona 
Platourllor centrale, aruncind, in 
aer tone da muniții, relatează 
agenția Reufer. Exploziile depo
zitului de muniții — situat ta 
6 fcip de Plelku — au fost reslm- 

• ftte timp da mal multe o~“ In 
acest oraș. .Este al treilea depo
zit de muniții, aruncat in aer 
de pslrioți In ultimele 24 de 
ore.

Noi bombardamente ale aviației S.U.A.
asupra R. D. Vietnam

(j

7 I

1'^1'I
■? •

ț _ HANOI 14 (Agerpres). — Aviația 
militară a Statelor Unite o bombar
dat dfn nou, duminică, zone popu
late din numeroasa provincii ale 
R. D. Vietnam — transmite agenția 
V.N.A. în aceeași zi, superbombar- 
dlerele americane „0-52“ nu efectuat 
raiduri asupra regiunilor Vlnh Linh 
și Quang Blnh, Iar navele militare 
ale S.UJL nu supus unul puternic 
tir de artilerie regiunile do coastă 
ale provinciilor Ha Tlnh. Quang 
Binh și Vlnh Linh. în urma acestor 
bombardamente, au fost Înregistrate 
numeroasa victime In rlndul popu
lației civile'și au fast dlslruse locu
ințe, Întreprinderi Industriale șl In- 
aliluțll cultural-educative. ' '

, într-o declarație do protest dată

publlcltdțli de Ministerul Afacerilor 
Externe nl R. D. Vietnam se cere cu 
fermitate guvernului Statelor Unita 
sA pună Imediat capăt bombarda
mentelor asupra teritoriului nord- 
vietnamez. blocadei porturilor șl tu
turor acțelor de încălcare a suvera
nității șl securității R. D. Vietnam.

* '
STOCKHOLM 14 (Agerpres). — Gu

vernul suedez a hotărit să sporească 
ajutorul umanitar acordat R. D. 
Vietnam, ca urmare a noilor pagube 
provocate populației civile — a anun
țat Ministerul de Externe ol Suediei. 
O parte din ajutorul acordat de gu
vernul suedez va fi folosită pentru 
construirea șl echiparea unor noi 
spitale.

FAM VAN DONG A PRIMIT
DELEGAȚIA WtSlfi INTERNAȚIONALE DE ANCHETA

* HANOI 14 (Agerpres), 
V.N.A. anunță că prese 
alUulul dai .. .

• Fam Van Dong, a primit delegația 
Comisiei internaționale pentru an
chetarea atrocităților comisa do 
S.U.A. In Indochina, condusă de 
Hnns Goran Frank, secretarul gene
ral al comisiei, care a efectuat o 
vizită de două săptâmlni in R. D. 
Vietnam.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, în. cadrul căreia membrii

. „ . — Agenția
iință că președintele Conr 
Minlțlrl al IL D. Vietnam,

'■ '3 ’ '■ t
delegației au arătat că In cursul vi
zitei au putut culego dovezi convin
gătoare ale Intenției deliberate a 
forțelor Statelor Unite de a bom
barda orașele, satele, spitalele, șco
lile, locurile de cult, digurile, ba- 
rajelo șl alte lucrări hidrotehnice, 
precum șl zonele populate din R. D. 
vietnam. Premierul Fam Van Dong 
n reafirmat hoiărirea poporului viet
namez de a lupta Împotriva agresi
unii pină la doblndirea victoriei fi
nala și a adresat popoarelor lumii 
chemarea să-și sporească sprijinul 
față de lupta poporului vietnamez 
pentru independență și libertate.

ULAN BATOR

CELEI DE-A DOUA CONFERINȚE

ULAN BATOR 14 (Agerpres). — La 
Won Bator s-a deschis cea-de-a doua 
Conferință a femeilor, afro-oslatlce. 
La lucrările el participă delegați, ob
servatori șl oaspeți din M da țări, 
precum șl reprezentanți al unor or
ganizații democratice Internaționale. 
La conferință participă o delegație a 
Consiliului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, con
dusă de tovarășa Cornelia Dirtescu, 
secretară a consiliului.

Raportul principal ta conferință, 
intitulat ..Pârtiei parau femeilor . din 
Asia șt Africa la lupta pentru liber
tate. unitate, independență șl pace", 
a fost prezentat de Youssef el Scbai, 
secretar general ol Organizației de 
solidaritate a 
Africii

popoarelor Aidei
■
î ' . S - | , f

CONGRESUL 
INTERNAȚIONAL 

DE BIOFIZICA

?!

MOSCOVA J4 — Corespon
dentul Agerprcs, L. Duțd, trans
mite : La Moscova țl-a încheiat 
lucrările al IV-lca congres in- 
ternoționai dă biofizică, la care 
au participat aproximativ 3 OdO 
de oameni de țiUnțâ din peste 

de țări ale lumii. Lucrările 
congresului au prilejuit , pre
zentarea a

prilcJuU . pre-
_____ _ mii de referate ji 

comunicări șliin{lficc.
Membrii delegaflel de cerce

tători . științifici din România, 
In frunte cu prof. unii;. Vasile 
Vasilescu, șeful catedrei de 
biofizică da lă Bucu
rești, au prezentat o. serie, da 
referate fi comunicări ștltnțifi- 

e s-au bucurai da o bund

„Nodon SInmun“ 
eîespre apropiatele convorbiri 

intre reprexentanfii 
organizațiilor de Cruce Roșie 
din Nordul șl Sudul Coreei

IJ

PHENIAN 14 (Agerpres). — în- ■ 
tr^un editorial consacrat încheierii 
cu succes a convorbirilor preliminare 
dintre reprezentanții organizațiilor 
de Cruce Roșie din Nordul și din 
Sudul Coreei șl apropiatei Începeri a 
convorbirilor propriu-zlse. ziarul 
„NODON SINMUN", organ ai C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, relevă 
că este vorba de un eveniment me
morabil în viața întregului popor 
coreean, cure dă un puternic Impuls 
accelerării rcunlficăril patriei. Suc
cesele obținute in cursul convorbiri
lor constituie o victorie a orientării 
Partidului MuncB din Coreea și a 
guvernuluiI 1LP.D. Coreene In pro-, 
blcma rcunlficăril țării, orientare 
form o lata de tovarășul Klm Ir Sen, 
subliniază ziarul. „Notion Sinmun" 
amintește că, la 0 august 1971, tova
rășul Klm Ir Sen h declarat : „Sin- 
tem gala să luăm contact, indiferent 
In ce moment, cu toate partidele po
litice. inclusiv cu Partidul Republi
can Democratic, cu toate organiza
țiile sociale șl toate personalitățile 
din Coreea de sud". Această orien
tare ai valoare programatică, conti
nuă ziarul, este o orientare patrio
tică, ce permite să se realizeze uni
rea națională. In pofida deosebirilor 
de ideologie și regim și să se res
pingă, astfel, agresiunea și amestecul 
străin, fă ci rid să progreseze cit mai 
mult posibil opera do rcunlflcare a 
patriei.

în încheiere, editorialul subliniază 
că, ta apropiatele convorbiri pro- 
prlu-zlse, partea nord-coreeanfi va 
depune toate eforturile pentru a asi
gura succesul negocierilor. Repre
zentanții Crucii Roșii sud-coreenff 
trebuie. 1a rlndul lor. să depună stră
danii pentru ducerea ta bun sflrșlt a 
convorbirilor, rfisounzlnd prin efor
turi sincere șl active- ta poziția fră
țească șl patriotică a părții nord-co- 
reene.

*
Președintele CC. ai Societății de 

Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană. 
Son Song Pit, l-a Invitat pe primul- 
vlcepresedinte ai Prezidiului CC al 
Asociației generale a coreenilor re
zident! In Japonia. Klm Blong Site, 
să participe. In calitate de consilier 
ai părții 1LP.D. Coreene, in convor
birile propriu-zlse dintre orașnfza- 
țllle de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană șl Corcea de sud.

n
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w. Brandt.- Reglementarea reia Ar 

cu țările es t-earopene a consolidat 

poziția R- F- G. pe plan internațiomsl
BONN 14 (Agcrpres). — „In fața 

noastră stă sarcina de a concretiza 
tratatele semnate cu Uniunea Sovle-

fiilor bilaterale. De ambele părți 
exista posibilități mori in domeniul 
relațiilor comerciale. Așemcnea posi-8JL Lt .Hll II Vil 8.11 UI 1.1 V-cb ijUwlV IVlUțllIUi VOI ll VI i ■-1ljljra.llV.Ll IXUra.l

ilcă șl cu Polonia, de a stabili Ie-, bilităli exista și invsfera selilmburi- 
găturl cu altejstate, membre ale Tra- lor ichnlco-șlilnțifice. Concretizarea,
talului de ta Varșovia șl, Înainte dc transpunerea in viață a tratatelor,
toate, de a reglementa relațiile cu -
R. D. Germană", a declarat, intr-un 
intere iu acordat ziarului „Neue 
Rheln Zeltimg", cancelarul R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt. Prin con-

, ereUzare, subliniat ol. Înțelegem, 
îndeosebi, folosirea deplină a posi
bilităților existente in planul rela-

Implică șl contacte politice eu aceste 
țări.

Reglementarea relațiilor cu țările 
Europei răsăritene, ă spus In încheie-' 
re cancelarul federal, a consolidai 
poziția It. F. a Germanici în sfera 
politicii Internaționale,

.’■a

SALVADOR ALLENDE

drum larg colaborării cu țările socialiste
SANTIAGO DESCHIDE 14 (Ager

pres). — Intr-un interviu acordat 
săptămlnalulul sovietic „Ogoniok",

7

u

permis sfi redăm țării cuprul, fierul, 
să. lichidăm latifundiile, să naționa
lizăm băncile șl diferite,, Întreprin
deri ale industriei monopoliste, a 
spus șeful statului chilian.

-'^"“*“1.- Referltidu-se La politica externă a 
conștiințe , țflTîi sale, președintele a relevat' că 

_ _ i. 4 ■ ,, 0 nw«ora11rir* *>Al<n4Rl■'■'/•ni A flei "
poporului chilian. In scopul cuceririi 
Independenței economice șl curmă
rii hotarite a dependenței politica. O 
asemenea politică a guvernului a

șăpiămlruiluîul _ . _
președintele Salvador Allcndo n re
levat că una din preocupărilo priori
tare ale guvernului Unljățll Populare 
coMlfi 5n făurirea unei c...
noi, a unei voințe revoluționare sic Chila menține relații - cu o serie’ do 

stata capitaliste, dar „esențialul este 
că a fost deschis drum tar® colabo
rării cu țările socialiste".

------------------ -—_
I

PEKIN

ÎNTREVEDERE CIU EN-LAI - KURT WALDHEIM
PEKIN 14 (Agerpres). — Clu En- cretartd generai al 

Waldheim, aflat In 
Chineză, Informează 
Nouă.

lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, șl Ciao Kuan-hua, 
adjunct nl ministrului afacerilor ex
terne, nu avut o întrevedere cu so-

O.N.U.. 
vizită In 

agenția

Kurt 
R. P. 
China

La Santiago de Chile s-a des
chis o ședință plenară a activu
lui Partidului Comunist din Chile, 
consacrată analizării situației din 
agricultură. Luind cuvinlul la des-J 
chlderea lucrZirilor, Luls Cdrvaian, 
secretar general al P.C. din Chile, 
s-a referit In unele probleme actuale 
ale agriculturii chiliene șl'Ia măsu
rile adoptate de guvern in acest 
sector. El a subliniat că sporirea 
prețurilor ta importurile de came, 
lapte și alte produse do primii im
portanță a delermlrtnt adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare de către gu-

DOMENIUL AGRMRir
: ■ | 

vem : sporirea prețurilor 10, obiecte
le de lux importate șl alocarea ex
cedentului do devize realizat ■ pentru 
cumpărarea unor produse de primă 
necesitato. „Trebuie să demon
străm, a spus Luls Corvnlon, 1 că, 
In condițiile create prin desființa
rea morilor latifundii, țăranii pot să 
producă mal mult". Vorbitorul a 
analizat formele de organizare {din 
agricultură, reiieflnd necesitatea (gă
sirii unor modalllăți adecvate pen
tru folosirea la maximum a tuturor 
posibilităților existente In acest sec-

® ■!
\>'i h* --I

MMMMRRIH

Franța. Muncitorii din marele port Le Hâvre demonstrează pentru satisfacerea revendicărilor lor socicl-eco- 
nomice

Poporul congolez sărbătorește as
tăzi împlinirea a 12 ani de la pro
clamarea Independenței, eveniment 
de o deosebita Importanță In Isto
ria patriei sale. în acești ani, șl mal, 
ales după instalarea ,Ln conducerea 
țării a președintelui Marien N'Gouabi 
șl Înființarea Partidului Congolez 
nl Muncii, poporul acestei țări a 
pășit po calea dczvollâril de slno 
stătătoare, a fructificării bogățiilor 
naționale In Interesul propriu. în 
vederea Înfăptuirii acestor aspira
ții vitale au fost naționalizate prin
cipalele mijloace de producție — În
treprinderile din domeniul energe
ticii, nlc industriei prelucrătoare, 
transporturile. O Inrluriro pozitiva 
asupra economiei congoleze a uvul-o 
sistarea eliberării de noi licențe pen
tru firmele străine care exploatau 
pădurile — princlpaln bogăție, a ță
rii — șl stabilirea unei politici fo
restiere naționale; care prevede pre
lucrarea ini Întreprinderi proprii a 
materialului lemnos.

Una din preocupările susținute ale 
ti nărui ui stat a fost prospectarea do 
noi surse de materii prime. Astfel, 
recent au fost descoperite In largul 
coastelor importante rezerve de pc- 
irol, a căror exploatare va permite 
Republicii Populare Congo să siste
ze Importul de țiței. în același timp, 
s-cu depus eforturi susținute pen
tru vnloriflcnrea marilor zăcăminte 
de fosfați de la Holle șl Koullou — 
crelndu-se, In acest "scop, Compania 
națională de fosfați în același ca
dru au fost modernizate vechile ex
ploatări de cupru, plumb, zinc In 
ultimii ani s-a trecut,; de asemenea, 
ta construirea unui șir de fabrici șl 
uzine care nu permis diminuarea 
Importului ta numeroasa produse.

De o atenție deosebita se bucu
ră dezvoltarea agriculturii — ramu
ră economică principală, In care lu
crează marea majoritate a popu- 
InțieE Pe această, linie, s-a introdus 
cultivarea unor plante Industriale, 
s;au creat organisme speciale -. penr 
tru dotarea agriculturii cu mijloace 
mecanizate.

V

PARAGUAY

PE CINE APĂRĂ LEGEA

In urmă cu un an, 
știri provenite din Rlo 
de Janeiro denunțau 
o operație frauduloasă 
de trecere peste fron
tiera cu Paraguairul a 
unui lot de SOO auto
mobila furate din Bra^ 
zilia. Se contura un 
Incident diplomatic de 
proporții, care a pu
tut fi evitat numai da
torită intervenției de 
ultim moment a însuși 
președintelui Para
guayan, generalul 
Stroessner. Poate că 
totul ar fi fost dat ui
tării dacă noi faple nu 
ar veni să demonstre
ze că „afacerea auto
mobilelor’ nu a fost o 
simplă Intlmplare. ci 
doar unul din multi
plele aspecte cara ilus
trează corupție profun
dă a regimului dicta
torial din Paraguay. .

Intr-adevăr, Para
guay este deseori de
numit „statul-contra- 
bandist'’. Asuncion (ca
pitala țârii) a deve
nit unul din principa
lele relee ale traficului 
de droguri intre Eu
ropa gi Statele Unite. 
In contrabanda cu 
narcotice sini ameste
cate numeroase perso
nalități politice sl înl-

1 iitari' 
. tr-un 

dat 
ziarul 
Post*.

din tară. In- 
raporl al C.l.A„ 
publicității de 

„Washington 
se arată că 

traficanta de cocaină 
șl heroină contează pe 
participarea sau com
plicitatea generalilor 
Andres Rodrlguez. Pa
tricio Colman, Fran
cisco Britez, Vicente 
Quinonez. respectiv 
comandanții cavaleriei. 
Infanteriei, politiei, a- 
viaflel șl. da asemenea, 
a minUtrulul apârdrli.

Cabello, a 
de interne, 
Montanero,

•'r iT*' ■’ '
no-amerlcane cu nu
mărul cel mal mare dc 
analfabet!. Potrivit da
telor oficiale, 600 m 
de paraguayenl, — a- 

' dică peste o treime din 
populația tării — tră
iesc In străinătate. Unii 
și-au părăsit patria In 
căutare de lucru, alții 
pentru a scăpa de re
presiunile zbirilor Iul 
Stroersner.

Regimul incliiriționa! 
da ta Asuncion se do
vedește incapabil, ți 
nici nu Ișl propune, da 
altfel, să rezolve pror

Leodegar 
ministrului
Sabina 
precum jl a celui de 
externe, Râul Sapena 
Pastor. Sub oblăduirea 
dictatorului Stroessner, ■ 
traficul cu droguri este 
o afacere deosebit de 
rentabilă, aduclnd pro
fituri fabuloase. Justi
ția tal Stroessner con
sideră legal traficul de 
droguri, ti încurajează, 
punindu-l »ub proiec
ția legii. In schimb, 
legea sancționează cu 
asprime orice mani- . . 
festare de împotrivire blemele deosebit de 
a poporului fală de grave cu care este con- 
actualul regim ! frontală țara. Con-

Țara cu cel mal sldcfind că î?i poate 
mare număr de Inch!- menține dominația 
sori șl penitenciara doar cu ajutorul lero- 
din lume, Paraguayul. ril fl cruzimii, genera- 
este guvernată de IS Iul Stroessner are na- . 
ani d'e una dintre cefe de. subordonați
mal despotice dictaturi 
— cea a lui Strpessner, 
beneficiind de un vast 
aparat represiv militar 
și polițienesc. în tară 
s-a permanentizat sta
rea excepțională, mem
brii partidelor din opo
ziție, conducătorii or
ganizațiilor muncito
rești șl țărănești slnt 
arestați ji torturați, 
aruncați In temni- ...
fă fără Judccalâ. ‘ode?, de guvernare. 
Situația econdmicd Căci* In pofida crince- 
continuă să se înrăută
țească, cu urmări din 
cele mai nefaste asu
pra nivelului de viată 
al oamenilor muncit 
Ritmul anual de creș
tere a economici na
ționalei este dc numai 
1,1 la rută. Peste 6 la 
sută din populația aptă 
de muncă șomează. 
Sistemul de Invătămlnt 
este aproape inexis
tent, «itulnd Paraaua- 
yul printre țările lati-

I

docili șl coruptl, pa 
care, să-l manevreze 
după bunul plac, tole- 
rlndu-le, In schimb, 
tot felul de afaceri ve
roase, așa cum este 
și cea cu stupefian
tele. Ș In calculele dic
tatorului a fost omis 
Insd jun „amănunt" de
loc neglijabil — pârc- 
rea (maselor populare I 
fată de astfel de „mt- |

Convenția privind schim
bul de agenții comerciale 
de stat între B.D.G. și Elve
ția a Intrat in vigoare prin semna
rea ta 40 august la Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Germane a 
unul protocol. Aceasta este prima 
cSnvențlo de stat Încheiată Intre 
R.D.G. șl o țară vest-europeanâ, ex- 
ceptind documentele semnate Intre 
R. D. Germană șl R. F. a Germaniei. 
In vederea stabilirii relațiilor diplo
matice intre cele două state, părțile 
au convenit să înceapă consultări 
preliminare la nivel dc experțL

Necesitatea unirii forțelor 
comuniștilor, social-dcnic- 
craților, tuturor democrați
lor vest-gennani ■ csdru] 

■ campaniei electorale,- precum șl Asi
gurarea Înfăptuirii unei politici noi, 
.sini subliniate Intr-un articol publicat 
in ziarul „Unsere Zclt“, de către pre
ședintele organizației regionale a 
P. C. German din llenania de Norcl- 
Westfalla, G. Trnmbowskl. Autorul 
scoate in evidență unitatea de inte
rese a comuniștilor șl soctal-dcmo- 
craților vest-germanl, utilitatea acțiu
nilor lor comune.

ROMA
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Un succes al școlii 
românești de operă

<
cu toate statele, In ;

____  In drepturi șl res
pectului reciproc. în acest spirit. In
tre Republica Socialista Romănla șl 
Republica Populară Congo s-au sta
bilit relații de prietenie șl colabora
re. țara noastră fiind printre pri
mele care au recunoscut tlnărul stat 
african. în Romănla sini bine. cu
noscute și apreciate eforturile po
porului congolez pentru consolida
rea independenței naționale, preo
cupările sale pentru valorificarea 
cit mai eficientă a resurselor na
ționale in scopul propășirii.

Recenta vizită făcută do tovarășul ; 
Nlcolae Ceaușescu In Republica Popu
lară Congo, convorbirile avute cu 
președintele Marien N’Gouabi nu 
constituit un moment de cea mal 
mare Însemnătate in dezvoltarea 
legăturilor de prietenie șl colabora
re Intre cele două țări șl popoare. 
Intre Partidul Comunist Romăn șl 
Partidul Cofigolez al MimclL Proiec
tele de cooperare concretizata In 
timpul vizitei dau un nou impuls 
raporturilor reciproce. Caracterlzînd 
această vizită, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu sublinia că ea .consti
tuie o Ilustrare a bunelor relații de 
prietenie și colaborare stabilite. In
tre țările, partidele șl popoarele 
noastre, a dorinței comune do a dez
volta șl îmbogăți conîlnuu aceste 
relații, în Interesul celor două țări, 
de a întări unitatea forțelor antllm- 
perlaJLste, de a servi cauza păcii, 
independenței și progresului In lu
me". La rlndul său, dlnd o Înaltă a- 
preclere politicii României de so
lidaritate militantă cu tinerele sta
te africane, președintele Mnrlen 
N'Gouabi a reliefat că In țara sa 
,^c urmăresc cu o atenție deosebită 
victoriile pe care 
român Ic-a 
după 
fascist și trecerea sa în sistemul so- 
ciallsl. Intruclt poporul congolez 
este încă ta primii sil pași pe • a- 
ceaslă cale, el consideră că victoriile 
poporalul român' sint,J de asemenea; 
ale sale". O expresie a bunelor re- 

î

nă, pentru relații 
spiritul egalității

curajosul popor 
Înscris Ia acllvul său, 

eliberarea sa de sub Jugul

lății statornicite Intre cele două 
Continua dezvoltare a tînărulul țjiri șl partide o constituie șl pre-

I recitat fer”?re2 zența în aceste zile in Republica
Populară Congo n unei delegații a 
P.C.H. la festivitățile ocazionata de 
aniversarea independenței.

Cu- prilejul acestei aniversări, po
porul român adresează poporului 
congolez calde felicitări, împreună 
cu urări do progres și prosperitate, 
de noi succese pe colea dezvoltării 
Independente.

stat a neccsitrit și necesită formarea 
de cadre calificate. Datorită stră
daniilor deosebite alo guvernului 
congelez, s-a reușit să se cuprindă 
In sistemul de invățămlnt 60 Ia suta 
din populație, cifră printre cele mai 
ridlcatt? in Întreg continentul.

Pe plan extern, tlnărul stat, mi
litează activ pentru lichidarea ul
timelor vestigii cde colonialismului, 
iinpoțțlvn politicii de apartheid șl a 
oricărei forme de dominație atrăi- 

I

transmit
siliului de Stat, nu avut o întrevedere 
cordială și prietenească cu delegația 
Frontului Patriotic din Laos, condusă 
de Nouhak Phoumsavan, membru ni 
Comitetului Permanent nl C.C. nl 
Frontului, caro' so află In vizită la 
Pekin.

Un tribunal mUitar israe- 
lian a condamnat La Închisoare țw 
viață pe Rima Aissa Tanous șl 
Theresa Halasseh, membre alo rezis
tenței paleslineno, care au partici
pat, in luna mal. ta deturnarea pa 
aeroportul Lod a unul avion apar- 
țlnlnd companiei „Sabena".

I

A. BUMBAC

I
Soldoții indieni au în

ceput acțiunile de înlătu
rare a minelor de-a lungul » 
frontierei de vest, p™1™ 8 ’e 
putea preda Pakistanului teritoriul 
ocupat in timpul războiului din de
cembrie 1971 — a anunțat Ministerul 
Apărării al Indiei.
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Catastrofă aeriană
333*

în R. D. G.
BERLIN 14 (Agerpres). — Un 

avion de tip „IL-a2“ al compa
niei „Inlcrflug" din R. D. Ger
mană, care se Îndrepta spre 
Burgas, s-a prăbușit, din motive 
Încă necunoscute,, In zona 
Kânigs-WOsterhauscn — tains? 
mile agenția A.D.N. Cu toate că - 
imediat au sosit la fața, locului 
echipe de salvare șl medici, n- 
jutorul a foal tardiv. Toți cel 
148 de pasageri, precum șl cel 

.opt membri al echipajului și-au 
pierdut viata-

Imediat după accident a fost 
constituită o comisie guverna
mentală. in frunte1 cu ministrul 
transporturilor, Otto Arndt, pen
tru a cerceta cauzele prăbușirii 
avionului și a acorda asistență 
familiilor color dispăruți

Todor Jivkov, p4rn-sc«'e(flr 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Coaslllului do Stal, a primit delega
ția tanzantană a partidelor Uniunea 
Națională Africană din Tanganlca 
(T.A.N.U.) și Afro-Shlrazi din Zan
zibar, condusă do Ansell Blseko, 
membru al Comllelulul Național 
Executiv al T.A.N.U., deputat In par
lament

0 nouă organizație - Par
tidul Unit al Femeilor - “luat 
ființă In Belgia. ®-a anunțat oficial 
la Bruxelles. în programul partidu
lui se arată că femeile trebuie să 
se bucure de egalitate deplină In 
vința politică șl socială. Partidul va 
milita, In special, .pentru retribuirea 
egală a femeilor In raport cu bărba
ții șl revizuirea-Constituției, caro 
interzice femeilor belgiene să fie 
alese in Senat. Partidul va prezenta 
liste proprii la viitoarele alegeri

Printre ruinele monumentalu
lui complex arheologic „Terme 
di Caracalla’, in decorul natural 
al pinilor cu coroane largi, scâl- 
daii - In lumina multicoloră a 
reflectoarelor. Opera din Roma 
oferă in stagiunea de vară spec
tacole de înaltă' țintită artistică, 
cu participarea unor cunoscuțl 
cinlârcți da peste hotare. Prin
tre aceștia se numârd și soprana 
Lucia Stdnescu, de la Opera din 
Cluj. împreună cu un prestigios 
grup de Interpreți, artista româ
nă s-a afirmat cu mult succei 
in fafa miilor de spectatori, in- 
terpretlnd strălucit rolul Aidei 
din opera cu același nume a lui 
Giuseppe Verdl. Calitățile vocale 
șl scenice ale sopranei române 
au cules vii aplauze. Participlnd 
la trei reprezentații, inclusiv cea 
de luni seara cu care s-a înche
iat staglunen.'soprana română a 
propagat eu cinste faima școlii 
românești de operă. De notat al 
In cadrul aceleiași stagiuni a 
cunoscut muii succes. tot in rolul 
Aidei, și cunoscuta soprană de 
origine română, Virginia Zeani.

N. PUICEA

nci reprimări a mani
festărilor de nemulțu
miri interne. ■ rcaimul 
lui Stroessner Intimai- 
nâ o puternică onozltle 
In tară. Pături tot mal 
largi ale ponu'atiel — 
muncitori, țărani, stu
dent!. elemente ale 
clerului se ridică tot 
mal hotărlt Imnotrlva 
dlclațurli și. in mod 
Inevitabil, ultimul cu
plat lor le va aparține.

Eugen IONESCU

înfr-o declarație a P. C. 
din Salvador ■ denuninta 
campania de calomnii declanșată de parlamentare, 
nutoritățlie salvadorlend împotriva 
comuniștilor. Guvernul, relevă decla
rația, caută să motiveze decizia sa 
antieonsUluJlonală și anlidemocraiică 
de a Închide Universitatea națională 
din capitala țării prin „acțiunile co- ■ 
munlștîlor“. Dar adevărata cauză a 
închiderii universității o constituie 
dorința autorităților de a lichida ori
entarea democratică, populară, anti- 
imperlalista șl antlollgarhlcă a ma
jorității cadrelor didactico șl studen
ților universității, subliniază decla
rația.

i
Jlgcnția China Noua anun- 

țg că. Ie Cien-In, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședintele Comisiei militare a 
C.C. al P. C. Chinez, șl LI Sien-nien, 
membru nl Biroului Politic nl C.C. 
al P. C Chinez, vlcepremîer ol Con-
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Sardinia a devenit m poligan ai M.Â.T.O.

ROMA M (Ager- 
pras). — Sardinia este 
transformată in pre
zent intr-un poligon al 
N.A.T.O., scrie ziarul 
italian „Unită’. Coas
tele Sardiniei au de
venit zone de antrena
ment pentru desantu
rile marine ale flotei 
militare a S.U.A.. iar 
de pe teritoriul el ișl 
iau zborul avioane 
purtind însemnele for
țelor aeriene ameri-

— DEZVĂLUIRILE ZIARULUI „UNITA- —
insulei jl împotriva 
voinței 
muncii din 
In zona Salto dl Qulr- 
ra, unde au loc expe- 
rienfe cu rachete, au 
fost distruse regiuni 
întinse de pășuni, vil și , 
Uvezi, locul lor fiind i 
luat de poligoanele a- 
mericane. Lucrâlorji a- 
grlcoll din aceste zone l 
îngroașă rlnduriie șo- i 
merilor.

cane. Populația locali
tăților situate in apro
pierea poligoanelor de 
rachete americane din 
Sardinia a fost obligată 
să-șl părăsească locu
ințele.

După cum subliniază 
ziarul „Unită-, acu
mularea de tehnică da 
război americană pe 
teritoriul Sardiniei ara 
loc in condițiile inrdu- 
tâfiril cresclnde a si
tuației economice a

oamenilor 
Sardinia,
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