
jo

IN INTIMPINAREA

MARII SĂRBĂTORI

PRETUTINDENI - HĂRNICIE, 
SPOR LA TREABĂ SI 

BUCURIA ÎMPLINIRILOR

DIN PERSPECTIVA
UNUI AN

DE MUNCĂ Șl IZBlNZI
Sărbătorim astăzi împlinirea unui 

an de la Conferința Națională a 
P.C.R., un an de la acea zi de iulie, 
•ind, în atmosfera generală de pu

ternic entuziasm și avint politic, ma
rele forum al comuniștilor își des
chidea lucrările pentru a face bilan
țul activității desfășurate de la pre
cedenta Conferință Națională și Con
gresul al X-lea, a stabili jaloanele 
unei înaintări mai rapide pe calea 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate.

In perspectiva istoriei, un an re
prezintă, desigur, 
Suficient totuși 
pentru a scoate 
in evidență imen
sa influență exer
citată de Con
ferința Naționa
lă în viața na
țiunii noastre. A- 
ceastă influență 
se reflectă în pri
mul rînd în fap
tul că hotărîrile 
Conferinței Na
ționale, concreti- 
zînd și amplifi- 
cind prevederile 
Congresului al X- 
lea, s-au integrat 
și fapta milioanelor de constructori 
ai socialismului, au devenit progra
mul de muncă al întregului nostru 
popor. Este elocvent în această pri
vință climatul de muncă intensă, de 
amplă angajare a forțelor și de su
perioară responsabilitate civică, ce 
caracterizează astăzi întreaga noas
tră viață socială : sub impulsul 
orientărilor conferinței, au avut 
loc, în răstimpul acestui an, o 
bogăție de evenimente, de trans
formări înnoitoare in domenii vitale 
ale construcției socialiste — toate ac- 
ționînd în direcția perfecționării me
canismului economico-social și acce
lerării ritmului de dezvoltare a so
cietății.

Se cuvine să relevăm, și cu acest 
prilej, marile merite ce revin, atit 
în elaborarea, cît și în aplicarea idei
lor fundamentale și liniilor directoare 
ale conferinței, secretarului general 
al partidului nostru. Contribuția sa 
esențială la găsirea unor valoroase 
răspunsuri teoretice și practice la 
problemele dezvoltării societății ro
mânești, caracterul științific și ino
vator al soluțiilor adoptate, pasiunea, 
dinamismul, perseverența cu care a 
acționat și acționează pentru trans
punerea lor în viață, pentru mobi
lizarea și unirea energiilor creatoare 
ale întregului popor în opera de con
strucție socialistă fac ca numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu să se 
asocieze indisolubil în conștiința na
țională cu tot ceea ce s-a înfăptuit 
în anul care a trecut de la confe-

un interval scurt.

rință, -ca de altfel In întreaga pe
rioadă a ultimilor ani, pe calea pro
gresului multilateral al patriei.

Chiar și un bilanț sumar arată că 
iot ce a hotărît conferința, toate sar
cinile pe care le-a stabilit — se Reali
zează riguros. Referindu-ne, spre e- 
xemplificare, doar la citeva dome
nii, va trebui să consemnăm, în pri
mul rînd, că hotărîrile conferinței, 
estimările pe baza analizei exigente 
a posibilităților reale ale economiei 
noastre naționale — detaliate de ple
narele C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972 și februarie-martie 1973 — stau

/

cii partidului, rațiunea însăși a con
strucției socialismului — devin po
sibile atingerea însuflețitoarelor o- 
biective trasat^ de Conferința Na
țională, apropierea țării noastre în 
următorii 10—15 ani de nivelul ță
rilor avansate economic. Fermitatea 
cu care partidul acționează pentru a- 
plicarea prevederilor Conferinței 
Naționale în domeniul ridicării ni
velului de trai al populației și-a 
găsit zilele acestea o ilustrare grăi
toare în noua majorare a salariilor, 
mareînd încheierea primei etape de 
creștere a salariilor în cincinal, ca 

in ansamblul 
măsuri pri- 

intensifica-

Prind viață hotărîrile
Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Român din iulie 1972

organic în ghidul

i

la baza amplorii uriașe pe care a 
căpătat-o întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen. In această veritabilă bătălie 
a iscusinței, abnegației și depășirii 
de sine, în care s-au angajat milioa
nele celor ce muncesc de la orașe și 
sate, toate organele și organi
zațiile de partid, fiecare zi aduce 
noi vești despre succese ale co
lectivelor din fabrici și uzine, 
de pe șantiere sau ogoare, despre 
noi și noi depășiri ale planului, 
despre intrarea în funcțiune înainte 
de termen a noi capacități pro
ductive. Răspunzind chemării con
ferinței de a realiza nu orice fel 
de depășiri ale planului, ci depășiri 
care să sporească eficiența întregii 
activități economice, „să contribuie 
efectiv la creșterea avuției naționale 
și a venitului național", oamenii 
muncii depun eforturi susținute pen
tru creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor și 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, 
reducerea 
producție, 
nale de 
xemplară

realizarea de economii 
cheltuielilor materiale 
închiderea 
risipă, 

a sarcinilor 
Perseverînd pe acest 
neralizînd 
eliminind lipsurile 
sista, neajunsurile 
ză realizările de 
asigură îmbunătățirea mai rapidă a 
condițiilor de trai, satisfacerea la un 
nivel mereu mai înalt a nevoilor 
oamenilor — țelul suprem al politi-

Floarea-

Și 
de 

ca- 
e-

oricăror 
îndeplinirea 

de export.' 
drum, ge- 

experiențele pozitive și 
care mai pep- 
ce diminuea- 
ansamblu se

soarelui
Drumurile mele de scriitor și de lucrător în frontul 

culturii îmi poartă adesea pașii in cele patru zări 
de țară. Văd sate și orașe, cimpil și dealuri, munți 
și fiori, cer și ape. Nu de puține ori trebuie să fac 
apel la imaginație, pentru a ține pasul cu transfor
mările extrem de repezi, extraordinare ce se petrec 
sub ochii noștri plini de admirație și — de ce nu — 
de o splendidă mirare. Apar ca din pămint vaste 
stabilimente industriale, uriașe palate pentru oamenii 
muncii, apar școli, lăcașe de cultură etc.

Dar nu despre acestea mi-am propus să scriu 
acum. La altceva vreau a mă opri. La înce

putul lui iunie am fost în Bărăgan — această sub
unitate puternică a Cimpiei Române. Am fost pur 
și simplu din plăcere pentru a revedea aceste minu
nate pămînturi într-o perioadă cînd vegetația luxuri
antă a Bărăganului — după zăpezile unui martie

PICĂTURA DE CERNEALĂ
bintuit de capricii — întirziase. Griul se legăna in 
vînt, dar iepurele trebuia încă să stea pe brînci să nu 
i se vadă spinarea, iar floarea-soarelui abia de făcea 
o umbră mai acătării.

Nu știu de ce eram aproape trist și, fără să vreau, 
fiind în iunie, mi-am adus aminte de „Ploaia din iu
nie" a lui Al. Sahia, dar, de astă dată, n-am mai vă
zut-o în cîmp pe Ana, fiindcă eroina din povestirea 
citată murise demult cu vremea ei cu tot, iar „ciu
linii Bărăganului" se pierduseră și dumnealor într-o 
amintire neagră și amară, aducîndu-mi-1 in suflet pe 
Panait Istrati.

Iulie. Un nou drum mă poartă' prin Bărăgan. Azi 
însă n-am să mă refer nici la griul de aur in care 
cintă combinele românești care fac de toate : taie, 
seceră, leagă, treieră. N-am să vorbesc nici de porum
bul care își răsfiră moțul în vînt și care pe alocuri 
îmi ajunge la bărbie, ci am să invoc o altă plantă- 
minune a Bărăganului, floarea-soarelui, care de astă 
dată îmi dă o stare de adevărat extaz. Mă uit cu ui
mire peste lanurile nemărginite. Văd înaltele tulpini 
ale florii-soarelui fixate în pămint ca niște columne 
antice, terminîndu-se, parcă, cu niște imense pălării 
rotitoare, tivite cu un aur tremurător, mereu îndrep
tate către soare. E un spectacol magnific. Jndesctip- 
tibil. Un cîmp întreg se îndreaptă, privește către 
soare. «i

Mă duc în Bărăgan — perlă a Cimpiei Române — 
trec prin sate care poartă nume mari de voievozi: Vlad 
Țepeș, Radu-Vodă, Ștefan-Vodă. Mihai-Vodă. Mă duc 
prin toată țara și văd ce se vede, și mai ales văd ce 
încă nu se vede, văd ce va fi miine, văd floarea- 
soarelui.

Este un timp al marilor încordări, al marelui fru
mos. Noi sîntem asemenea florii-soarelui, această 
domniță a cîmpului, veșnic credincioasă astrului ei. 
Sîntem 20 de milioane. în lucrul nostru ne în
dreptăm mereu privirea spre faurul unui ev fierbin
te, unui ev de vis, Partidul Comunist Român.

Ion BĂNUȚĂ

I’c șantierul termocentralei de la Rogojclu lucrările se altă intr-un stadiu 
avansat de construcție și montaj. Aiei. in (Trezeai. funcționează, producind 
energie electrică, primele două grupuri de 200 MW fiecare. Acum se lu
crează cu toate forțele la montarea și conectarea la sistemul energetic 
național a altor grupuri de 330 MW fiecare, la cel de-al treilea și ul
timul coș de fum și la ultimele turnuri de răcire. în fotografie un aspect 

de lucru de pe șantier

Și 
de 
vind 
rea dezvoltării zo
otehniei, care dau 
certitudinea spo
ririi producției de 
carne, mai bunei 
aprovizionări a 
pieței, creșterii 
continue a bună
stării 
muncii.

Este 
noscută 
vența 
partidul 

pentru perfecționarea 
și conducerii vieții so- 
accst amplu 
necesitate de 

noastre

oâmeniior

binec.u- 
consec- 

cu care 
nostru

acționează 
organizării 
ciale. 
cerut 
tarea 
actuală, Conferința Națională a mar
cat un moment decisiv, măsurile pe 
care le-a stabilit vizind cele mai 
importante laturi ale activității so
ciale. Se poate aprecia că nici
odată, in decursul întregii opere de 
construcție socialistă în țara noastră, 
nu ș-a acționat pe un front atit de 
larg, cii o giscmerieă vigoare și coh- 
secvcnțâ, pentru perfecționarea or
ganizării și conducerii vieții econo- 
mico-sociale. Important este în pre
zent ca avantajele noului cadru or
ganizatoric 
valorificate, 
fie aplicate 
unitățile, cu 
tuturor organelor 
stat, a tuturor 1 
noastre.

Edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate implică în mod 
necesar nu numai un nivel înalt al 
forțelor de producție, o organizare 
superioară a societății, dar și un om 
nou, cu o profundă conștiință socia
listă și un larg orizont de cultură. 
Tocmai acestor cerințe le-a răspuns 
Conferința Națională prin însușirea 
în întregime, ca propriul ei program, 
a măsurilor de îmbunătățire a activi
tății ideologice-educative adoptate 
de plenara din noiembrie 1971 a C.C.

în
cu 
societății

proces, 
dezvol- 

în clapa

creat să fie pe deplin 
ca măsurile stabilite să 
pînă la capăt, în toate 
participarea efectivă a 

• de partid și de 
forțelor societății

(Continuare în pag- a IV-a)

Laminate livrate peste pian .

Muncitorii, inginerii și tehnicienii laminorului de 
tablă din Galați au realizat, peste prevederile pla
nului la zi. 1 600 tone de laminate finite pline, de
pășind astfel angajamentul pentru această perioadă 
cu peste 100 de tone. în cinstea marii sărbători de 
la 23 August, metalurgiștii uzinei din Galați se an
gajează să adauge depășirilor dc. plan de pină 
acum încă 200 tone de laminate. Paralel cu îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de producție, .colecti
vul întreprinderii este preocupat de diversificarea 
producției de laminate. Recent au început experi
mentările pentru fabricarea tablei din oțel inoxida
bil, produs nou, care va fi omologat pină la șfirșilul 
acestui ■ an.

Crește producția de biostimulatori
.. ;>• 2 ...

Chimiir completează necesarul de;substanțe hrăni
toare pentru practicarea unei zootehnii avansate. în 
prezent, laboratoarele și unitățile specializate ale 
Ministerului Industriei Chimice produc o gamă largă 
de biostimulatori, utilizați cu efecte deosebite în 
creșterea rapidă a animalelor și păsărilor. în 
cursul acestui an au fost livrate două noi. tipuri 
de biostimulatori : Bevitex și Lizină, la ' care, se 
adaugă cantități . sporite de clorură de colină. 
Prin creșterea capacității unor instalații și intra
rea in funcțiune a unor noi linii de producție se 
prevede ca de la circa 37 000 tone de biosti
mulatori, cit vor fi produși în acest an, să se 
ajungă în 1975 la 60 000 de tone. De asemenea, se 
va lărgi și gama de sortimente.. adăugîndu-se noi 
tipuri de vitamine, aminoacizi, antioxidanți.

Procedeu origina! de asfaltare 
a drumurilor

h
în nordul țării, pe valea Cormaia, din apropie

rea stațțunii balneare Singiorz-Băi, constructorii 
de drumuri forestiere aplică un procedeu de

asfaltare . original. Bitumul lichefiat, tratat cu o 
emulsie cationică, se întinde la rece, prin stropire. 
Metoda prezintă numeroase avantaje : se simpli
fică întregul proces tehnologic de asfaltare prin 
eliminarea „focului continuu-, bitumul aderă mult 
mai birie la rocă, asigurind drumului o mai mare 
trăinicie, asfaltarea poate continua și pe timp mai 
răcoros sau chiar pe ploaie. Noul procedeu de 
asfaltare la rece, cu bitum lichid, a fost, elaborat 
de un colectiv de specialiști din București și Cluj, 
din care fac parte inginerii Petre Romanenco. Tra
ian Viman și Ștefan Moț. Drumul forestier și tu
ristic din valea Cormaia. este primul din țară care 
va fi complet asfaltat după acest procedeu.

IA EXPLOATAREA MINIERA SUPLAC

A intrat în funcțiune prima instalație 
din țară pentru automatizarea 

transportului în subteran

ORADEA (Corespondentul „Scințeii", Dumitru 
Găță). — La exploatarea minieră Supjac din județul 
Bihor a fost pusă în funcțiune înainte de termen, 
dună probe tehnologice care au dat rezultate remar
cabile, prima instalație din țară pentru automati
zarea transportului continuu și a comunicației sub
terane.

Noua instalație funcționează pe bază de elemen
te logice fără contacte și permite ca întregul trans
port subteran să fie dirijat, de către un singur om 
de la tabloul de comandă, care urmărește și diri
jează, toate mijloacele de. transport, al cărbunelui. 
Concomitent, dispecerul de serviciu comunică direct 
cu toate locurile de muncă, putindu-se astfel inter
veni operativ in eliminarea urgentă a diferitelor 
defecțiuni care apar in sistemul de transport sau 
pentru rezolvarea grabnică a diferitelor probleme 
pe care le ridică desfășurarea normală a procesului 
de producție in subteran.

Constructorii 
din Piatra Neamț - 

la... înălțime!
Mobilizatorul angajament al 

constructorilor de locuințe din ju
dețul Neamț, de a realiza sarcinile 
actualului plan cincinal in numai 
4 ani. se înfăptuiește cu succes. Pe 
fiecare șantier. întrecerea socialis
tă in cinstea zilei de 23 August a 
căpătai, noi- dimensiuni. Construc
torii1 de aici au ciștigat un avans 
de peste 6 luni. Cu ajutorul dr. ing.’ 
Adrian Ghica. director al între
prinderii județene de construc
ții montaj, facem o retrospectivă 
a acestui succes.

— Debutul activității din acest 
cincinal — ne spune interlocutorul 
nostru — l-am făcut prin realiza
rea in primul an a 1 421 aparta
mente. pentru că în 1972 să „ridi
căm" 1 976 apartamente, iar acum 
să ajungem la 2 800 apartamente, 
adică aproape dublu față do 1971. 
în prezent srțitem in pragul fini
sării celui dc-al fi 000-lea aparta
ment din cele 8 500 prevăzute a fi

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

Consacram pagina a IlI-a a ziarului sublinierii consecvenței cu care
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REPUTAJI OAMENI DE ȘTIINȚĂ AFIRMĂ:

jumătate din bolile cunoscute 
pot fi tratate fără medicamente 
DE CE, DECI, IN NUMAI ZECE ANI S-A DUBLAT CONSUMUL DE MEDICAMENTE ?

O pastilă albă — diminea
ța, pentru limpezirea minții. 
O pastilă cafenie și una por
tocalie — in timpul și după 
masa de prinz ajută diges
tia. Cînd, uneori, după-amia- 
za apare o ușoară migrenă, 
drajeurile galbene fac mi
nuni. Seara. înainte de cul
care, tranchilizantul bleu 
este obligatoriu ; fără el 
somnul nu poate îi dulce și 
odihnitor. Peste zi, niscaiva 
vitamine nu stricai.

Nu, nu este nici o exage
rare. Sint oameni' care în
ghit adevărate farmacii, de 
parcă organismul omenesc, 
pus pe chiul, nu: și-ar mai 
indeplini funcțiunile decit 
„biciuit" de efectul medica
mentelor. Iar dacă numărul 
„mîncătorilor" de pastile este 
relativ mic, cel al consuma
torilor obișnuiți este foarte 
mare. Cei mai mulți dintre 
noi au (în buzunar sau în 
poșetă) o mică farmacie. „Ce 
e rău în asta? — spunem cu

____________

candoare, dind pe git al cin
cilea antinevralgic din ziua 
respectivă. De ani de zile iau 
și uite că nu mi s-a intim- 
plat nimic !“.

Unii dintre cei care nu 
mai concep viața fără mira

teorii. Statisticile cu privire 
la starea sănătății, in țara 
noastră, arată o considerabi
lă prelungire a mediei de 
viață, o coborire constantă 
și accentuată a curbei multor 
îmbolnăviri. Și totuși, con

La ancheta noastră participă, în cadrul rubricii 
„OMUL Șl VIAJA RAȚIONALĂ" : prof. dr. do
cent Ion Bruckner, conf. dr. Dumitru Dobrescu, 
conf. dr. E. Seropian și conf. dr. Gheorghe 

Mogoș

culoasele pilule colorate vor 
să acrediteze ideea că orga
nismul omului, atit de slăbit 
de asaltul vieții moderne, 
are neapărată nevoie de aju
torul medicamentelor, că nu 
poate trăi altfel. Putem să le 
dăm crezare ? Desigur, nu. 
în primul rînd, pentru că 
realitatea dezminte aceste

sumul de medicamente s-a 
dublat în ultimii zece ani 1

Pentru a avea o opinie a- 
vizată, cu privire la apelul 
ușuratic la medicamente și 
justificările lui, ne-am adre
sat unui eminent cunoscător 
al corpului omenesc și al su
ferințelor ce-1 pot submina —

prof. dr. docent Ion Bruck
ner, directorul Institutului de 
medicină internă.

— Ființa umană este în
zestrată cu toate mijloacele 
necesare menținerii echili
brului ce poaștă numele de 
sănătate, ne' asigură d-sa. 
Corpul ■ omenesc dispune de 
propriile sale mijloace de a- 
părare — mecanismele celu
lare și humorale. Imunitatea 
naturală este capabilă să a- 
pere organismul împotriva 
majorității germenilor pato
geni.

..— Deci, 'singura îndato
rire pe care o acem față 
de noi. înșine este să 
păstrăm acest echilibru.

— întocmai.. Neglijențele se 
răzbună. Pierderea acestui 
echilibru, adică boala, se 
dat.orește adbseâ nu unor 
germeni pâtogerii, ci propriei

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a II-a)

Campania de recoltare 
a griului

ZILE DE DOUĂ 
OR/ FfâtâlNțl 
ÎN TELEORMAN

In această săptămină decisivă pentru 

succesul secerișului, viteza zilnică 

pentru cele două mii de combine 

trebuie să depășească 8 300 hectare 

în pagina a ll-a
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liftului

invenție 
si fie 

in apli-

foarte grăbit, so- 
i se acorde prio- 
îndeplinirea for-rna-

FAPTUL

de 100 ha cu

Jumătate din bolile cunoscute
pot fi tratate fără medicamente
(Urmare din pag. I)

(

Ploaie

— Firește, ar fi mai bine.

la

cu-

a-

3®

la Tribunalul Suprem

ino-

este

medica- 
prieten 

să uzăm

ca medicamentele să lucreze 
el. Rar se întimplă ca, prin 
să i se recomande pacien- 
plimbare zilnică de 5—10 km 
regim alimentar anume, li

să fie atinsă și chiar depășită, fără 
a scăpa nici un moment din vedere 
calitatea lucrărilor. Iar calitatea la 
recoltat Înseamnă eliminarea orică
ror pierderi.

că 
de 
că 
la

— Așa stind lucrurile, nu 
fi mai bine, în unele cazuri, 
In loc de medicamente să i 
prescrie pacientului un regim 
viață ?

ne- 
tur,

din ju- 
i și Jus- 

pus în 
extinde-

ar 
ca 
se 
de

vilor și prescriu medicamente 
multe dccit este nevoie, zici nd 
oricum, nu sînt dăunătoare...

cu noi hanuri și moteluri 
locuri pitorești, pe trasee 
circulație.
Neamț, intr-un peisaj de 

Cetă-

internării 
gravă, la 

De obicei,

fie trimis in 
responsabilul 
Mihai Mi- 
discutată in 
colectiv de

— Atunci de ce o vizită 
medic se incheie, aproape inva
riabil, cu recomandarea unor 
pastile sau injecții sau și una 
și alta ?

Un dosar „în excursie"

— Există medicament 
fensiv ?

Campania de recoltare a griului

DIVERS
S-a găsit 
remediul

pururea 
defect ?

Vor înceta oare lifturile 
ne mai dea bătaie de cap 
desele și imprevizibilele lor 
fectări ? Întreprinderea „ 
censorul" pare hotărită să gă
sească remediul. Dovadă — in
venția realizată de inginerul 
Năstasie Saizescu. Este vorba 
de un contor care înregistrează 
cu precizie distanța parcursă 
de cabina ascensorului in am
bele sensuri, astfel incit per
mite stabilirea, cu exactitate, a 
gradului de uzură a diferitelor 
piese și subansamble, pentru 
înlocuirea lor promptă atunci 
cind situația o cere, evitindu-se 
astfel defectarea și lungile ope- 

. rații de reparare. In perspecti
vă deci, pe baza noului contor, 
lifturile vor funcționa... ca cea
sul. Rămîne ca noua 
(care a fost brevetată) 
pusă, cit mai curînd, 
care.

Diagnos 
ticul
entilor“ »

— Tovarășe doctor, știți, 
tița mea, Adriana, trebuie 
meargă și in acest an într-o 
stațiune balneară pentru trata
ment. Cum s-ar putea urgenta 
trimiterea ?

— Știi mata, răspunse medi
cul, trebuie să procedăm ca 
anul trecut...

— Da, dar acum nu am bani.
— Ce să-ți fac. împrumută 

și d-ta de unde știi.
Și, cu toate că fetița avea 

dreptul la trimitere gratuită in 
stațiune, mama ei, Maria Ifrim, 
din Ibănești (Botoșani), a fost 
nevoită să împrumute bani ca 
să-i dea „ciubuc" medicului pe
diatru Herș Butnaru, de la spi
talul unificat din Dorohoi. Me
dicul a luat banii, i-a pus în 
buzunarul halatului alb și a în
ceput întocmirea formelor de 
trimitere a fetiței in stațiune. 
După cîteva minute au venit 
în vizită la medic și alți „paci- 
enți" care, găsindu-i bancnoțele 

’ cu seriile înregistrate Tn~ prea-'* 
labil, i-au stabilit pe Ioc „diag
nosticul" cuvenit, urmînd 
instanța de judecată să-i 
scrie tratamentul prevăzut 
lege.

cu umbrele ?
Control vamal la unul din 

punctele de frontieră. .Aflat la 
volanul unui automobil, turistul 
străin I.Z., 
licita să 
ritate în 
lităților necesare pentru conti
nuarea drumului. Controlorul va
mal i-a satisfăcut dorința, dar 
la o sumară verificare asupra 
celor consemnate în declarația 
solicitantului, a constatat că. din 
păcate, trebuie să zăbovească 
ceva mai mult decît s-ar fi aș
teptat. Pentru simplul motiv, că 
în portbagajul mașinii descope
rise nu mai puțin de 120 de um
brele și diverse obiecte de îm
brăcăminte, în valoare de cîteva 
zeci de mii de lei, pe care I.Z. 
„omisese" să le declare. în 
această situație, proprietarul lor 
a fost invitat să relateze, intr-un 
proces-verbal separat, de unde 
plouase cu atîtea umbrele. După 
care s-a convins el însuși că o 
singură umbrelă il apără 
bine de ploaie.

Dar pentru 
clubul 
UNICEF

Bogata activitate susținută de 
pionieri in direcția întăririi 

. prieteniei cu toți copiii lumii, 
acțiunile desfășurate de ei pe 
linia cunoașterii de către copii 
a acțiunilor UNICEF au primit 
o binemeritată răsplată. In 
semn de prețuire pentru fru
moasele rezultate, clubul UNI
CEF, care activează la Palatul 
pionierilor . din Capitală, a pri
mit in dar, din partea directo
rului Centrului de informare al 
Națiunilor Unite, cu sediul la 
București, doi fildeși de elefant. 
Colecția pionierilor naturaliști 
s-a îmbogățit cu două 
rare.

Cursă cu
<• s&'Jsi fara9

obstacole

piese

Vasile Minzat, șofer la 
treprinderea de transporturi 
auto din Timișoara, a venit eu 
un autofurgonet la Dej, în vizită 
la familie. A tras mașina in 
fața casei, a trlntit portiera și 
a intrat pe poartă. Dar nici n-a 
ajuns bine - in -casă și mașina, 
oprită în pantă, fără asigurarea 
necesară, a pornit-o singură la 
vale 1 Luind viteză, ea a intrat 
într-o casă; de unde „a ricoșat" 
intr-un strip electric, pe care 
l-a rupt! De prisos să mai spu
nem ce s-a ales după aceste 
„șocuri", din mașina respectivă, 
care, intre noi fie vorba, nu 
avea ce căuta la Dej. Acum, 
orice ar face, V. M. este 
d.e plată.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorțjhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii
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În această săptămină decisivă pentru succesul secerișului,

viteza zilnică pentru cele două mii de combine trebuie

să depășească 8 300 hectare

Toate forțele umane și mecanice 
din cooperativele agricole sint mo
bilizate, în aceste zile, în vederea 
strîngerii cit mai grabnice a recoltei 
de grîu. Mii de mecanizatori, țărani 
cooperatori și specialiști măsoară 
zilele in tone de griu puse în ham
bare. Din zori pînă seara tîrziu cele 
aproape 2 000 de combine de 
dispun secțiile de mecanizare 
județ dau ocol lanurilor,

care 
din 

adunind 
aurul spicelor, mii de autocamioane, 
tractoare cu remorci, căruțe străbat 
drumurile dintre lanuri și magazii.

„în efortul general pentru a strîn
ge recolta acestei veri, la loc de 
frunte se situează munca plină de 
dăruire a mecanizatorilor, a acestor 
oameni care dau gust și aromă 
piinii". . Cuvintele -aparțin' inginerei 
Florentina Mihai, de la cooperativa 
din Videle, pe care am întîlnit-o 
dimineața în cîmp, alături de meca
nizatori și cooperatori. Se muncea 
de zor. Mecanizatorii Gheorghe 
Predel. Ștefan Pițigoi, Marin Ne- 
groi, și ceilalți de pe cele 11 com
bine, încheiau o tarla de 125 de hec
tare. „Reparațiile bune din iarnă ne 
ajută acum. Toate combinele lucrea
ză din plin, precizează inginera în 
timp ce controlează tobele la cîteva 
combine ieșite din brazdă. Trecem 
acum într-o tarla 
grîu pentru sămînță. Din cele 654 de 
hectare ne mai rămîn pînă pe seară 
de recoltat circa 500. Ne străduim 
cu toții să strîngem griul cit mai

repede și fără pierderi". Pentru rea
lizarea acestui țel s-au organizat 
temeinic munca și participarea 
oamenilor din cooperativă la re
coltare. Pe lingă fiecare combină, 
o căruță transportă sacii intr-un sin
gur loc, de unde sînt incărcați în re
morci și iau drumul bazei de recep
ție. La punctul de încărcare lucrea
ză bărbații. l-am văzut intr-un mo
ment cind încărcau un nou transport, 
alături de cooperatori, pe Victor Bra- 
tu, șef de fermă, Constantin Dogaru, 
ajutor de șef de fermă, pe mecaniza
torul Ion Ciinaru, pe președintele 
cooperativei Vasile Bobe. „Cînd tre
buie, punem mîpa cu toții, să 
stea mijloacele ' 
președintele.

împreună cu 
neanu, secretar 
nesc de partid, 
președintele consiliului intercoopera
tist Videle, am trecut și pe Ia punc
tele de lucru din cooperativele agri
cole Coșoaia și Tămășești. Aceeași 
preocupare pentru strîngerea, fără 
pierderi și la timp a recoltei. Și aici 
mecanizatori harnici, neobosiți „dau 
de lucru" celor de la transpor
turi. La Coșoaia și la Tămășești se 
lucrează ca în întreg județul, de 
dimineață pînă seara. Mecanizatorii 
Alexandru Lazăr, Paul Vlădan, Ilie 
Ciinaru și Ilie Dinu, de ia Coșoaia, 
Constantin Nedelcu, Neagu Tăbă- 
rana și Victor Dănici, de la Tămă
șești, sint cei mai buni din cele două

nu
de transport1', spune

tov. Anton Storobă- 
al comitetului orășe- 
și ing. Emil Ghena,

TELEORMAN

16 mai. anul curent.
la Tribunalului Suprem 

se judecă dosarul cu nr. 
835/1973. Pe banca acuzați
lor, sub stare de arest, in
culpatele Ecaterina Micu 
și Floarea Tudoran. Fie
care condamnată la 
cinci ani închisoare, 
tru 
33 388,20 lei

cite 
pen- 

delapidarea sumei de 
” ' de la O.C.L.

Textila Craiova. Au lucrat 
ca vînzătoare la un maga
zin de încălțăminte cu au
toservire și cu gestiune co
mună. Nemulțumite de pe
deapsa dată de către Tri
bunalul județean Dolj, in
culpatele au contestat.

La Tribunalpl Suprem, 
atit apărarea, cit și procu
rorul au cerut completului 
de judecată să aibă în ve
dere că din dosarul respec
tiv rezultă foarte multe ne
clarități și nu se dovedeș
te pe deplin vinovăția ce
lor aflate pe banca acuza
ților (mame a cite 4 și — 
respectiv — 3 copii mi
nori) ; s-a remarcat fap
tul că a existat o gesti
uni comună împreună cu 

’ responsabilul unității și cu 
alți vinzători din magazin. 
Co-gestionarii au fost însă 
ocoliți de către ancheta
tori (! ! !). Pentru aceste 
motive s-a pronunțat ad
miterea: recursului, pune
rea in libertate provizorie 
a celor două inculpate șl 
trimiterea dosarului la Pro
curatura județeană Dolj 
pentru completarea cerce
tărilor. Se pune întreba
rea : de ce s-a ajuns cu a- 
cest dosar la Tribunalul 
Suprem ? De ce nu s-a fă
cut lumină în cauza amin
tită de către Tribunalul 
județean Dolj ? De ce nu 
s-a restituit dosarul procu- . 
raturii de către instanța 
din Craiova, din moment 
ce tot acolo, la fața locu
lui, trebuie elucidate fap
tele ? A fost absolut 
voie de o „excursie" - 
retur.— la București? în 
cauza amintită sînt de fapt 
foarte multe semne de în
trebare încă neclarificate ; 
dar să dăm cuvintul fapte
lor.

...în noaptea de revelion a 
anului 1970, Mihai Mitrică, 
responsabilul unității cu 
pricina, a intrat în maga-

zin împreună cu soția, 
vînzătorul Gheorghe Pîrvu, 
•care locuia la el in gazdă, 
și cu un cumnat al acestuia 
din^urmă, pentru a face...

. inve'ntarul mărfurilor !... 
Deci, este de reținut că au 
fost introduse in magazin, 
noaptea (noaptea de reve
lion !!!), 'două persoane 
străine. La. așa-zisul inven
tar. nu au participat în 
schimb nici Floarea Tudo- 
ran (aflată in concediu de

formații de mecanizatori care 
crează pe combine.

La cele trei cooperative, la care 
ne-am referit, cit și la unitățile din 
Furculeștii de Videle, Crevenicu, 
Merenii de Sus și Merenii de Jos, 
din același consiliu intercooperatist, 
la Botoroaga, Tîrnava, Moșteni, 
Stejaru 
coltarea 
nul 
rea 
ducții de griu. In acest sens au fost 
mobilizate toate forțele de care dis
pun unitățile respective. Toate ca
drele de conducere și-au stabilit locul 
de muncă în cîmp, alături de meca
nizatori și cooperatori. Pretutindeni 
sînt prezenți și mecanicii de întreți
nere din secțiile 
lierele mobile, 
defecțiunile ce 
timpul zilei. Și 
ultimă însemnătate : 
griului, alături de autocamioane și, 
tractoarele cu remorci, pe drumurile 
care duc din cîmp spre bazele de 
recepție ori spre magazii, am întîlnit 
șiruri lungi de căruțe. Oamenii folo
sesc intens toate mijloacele pe care 
le au la îndemină pentru a pune re
colta la adăpost cit mai grabnic.

Sînt numai cîteva secvențe din bă
tălia pe care mecanizatorii și coope-, 
ratorii teleormăneni o dau în aceste 
zile. Ele oglindesc efortul general 
făcut pe ogoarele județului pentru a 
strînge recolta fără nici o risipă.

Botoroaga, Tîrnava,
și Valea Cireșului re- 
se .desfășoară sub sem- 

preocupării pentru strînge- 
fără pierderi a întregii pro-

de mecanizare, ate- 
gata să remedieze 

se pot ivi in 
un amănunt, nu de 

la transportul

In lanurile cooperatorilor din Videle, județul Teleorman, combinele lucrează fără întrerupere

O privire de ansamblu asupra ci
frelor statistice impune constatarea 
că această săptămină devine hotări- 
toare pentru reușita campaniei de 
vară. Din cele aproape 99 000 hectare 
cultivate cu grîu în cooperativele a- 
gricole, recolta a fost strînsă de pe

aproape 30 000 hectare. S-a lucrat, ce-i 
drept, printre ploi, -dar acum vremea 
nu mai constituie o piedică. Fiecare 
oră bună de lucru folosită din plin 
înseamnă inlăturarea pierderilor pro
venite din scuturarea lanurilor. Tre
buie făcute eforturi, in continuare, 
pentru ca viteza zilnică, de 8 300 ha,

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii

Dar să lăsăm aceste 
măhunte" și. să ne adre
săm in continuare faptelor. 
Cind s-a redeschis maga
zinul, responsabilul Mi
hai Mitrică le-a anunțat 
pe. cele două vinzătoare că 
a găsit o lipsă în depozitul, 
la care numai el avea cheie 
și acces, de 10 000 lei. „Ge
neros", le-a mărturisit 
nu vrea să mai afle cei 
la direcția comercială și 
a hotărît să pună banii

In ultimul timp,, rețeaua de 
lăți turistice a cooperației de consum 
s-a lărgit 
situate ’ in 
de largă

La Tg.
o rară frumusețe, la poalele 
ții Neamțului, „Casa Arcașului' 
oferă oaspeților găzduire in camere 
elegante. Ea dispune de restau
rant, bar, cofetărie. De aici se pot 
face excursii în Împrejurimi, la 
„Casa memorială Ion Creangă" de 
la Humulești, mănăstirile Neamț, A- 
gapia, Vărat.ec.

La numai 15 km de Drobeta Turnu- 
Severin, pe drumul național E 94, 
intr-o frumoasă pădure de stejari, 
aproape de Dunăre, cooperația de 
consum a dat in folosință motelul 
„Balota" (in fotografie). Unitatea 
oferă cazare în camere confortabile 
și in căsuțe-camping, precum și pre
parate de la stina proprie, vinuri din 
podgoriile județului.

Zilele acestea, cooperația de con
sum va da în folosință „Hanul Dră- 
gușeni", situat la 52 de kilometri de 
Suceava.

noastre neglijențe, slăbirii puterii de 
rezistență a organismului printr-un 
regim de viață nesănătos. Sedenta
rismul. de pildă, aduce mari daune 
sănătății maiț mult de o treime din 
^rfetsțptăa 'corbtilui —'mușchii — este 
condamnată să vegeteze, ceea ce nu 
rămîne fără efect asupra întregii 
ființe. Lipsa activității fizice este 
cauza multor boli : tulburările car
diace, cele digestive, cele provocate 
de obezitate etc. Fără nici o îndo
ială, mișcarea este indispensabilă 
menținerii sănătății, ea nu poate fi 
înlocuită prin nici un medicament.

merciale ; constată o
lipsă mult mai serioasă. 
Roadele „evidenței" abia 
instituite se soldau cu un 
minus de 33 388,20 lei. Pa
guba a fost adusă la 
noștința organelor de an
chetă și, cum era firesc, au 
început cercetările pentru 
a descoperi hoții.

Ancheta a durat mai bine 
de doi ani de zile. în 
ceastă perioadă s-au făcut 
ample investigații, printre

— Este o concesie pe care medi
cii o fac mentalității și capriciilor 
pacientului, prea convins că nu se 
va face sănătos fără medicamente.

Cu buzunarele doldora de flaco- 
nașe și tubulețe, omul pleacă mul
țumit acasă, se culcă pe-o ureche aș- 
teptînd 
pentru 
rețetă, 
tului o 
sau un 
nii medici, din dorința de a menaja 
susceptibilitatea pacienților, ba chiar 
din convingere prescriu medicamen
te în exces. Probabil că așa 
născut concepția că medicul 
recomandă cit mai multe,

alergii provocate de medicamente (80 
la sută din acestea la femei), numă
rul lor fiind in creștere vertiginoasă.

— în ultimii 20 de ani, ne spune 
șeful acestei clinici, conf. dr. E. SE- 
ROPIAN, s-a născut o nouă patolo
gie, aceea a bolilor, provocate de 
.medicamente. In momentul de față 
putem afirma, cu certitudine, că 
frecvența reacțiilor severe la medica
mente s-a accentuat. Aceasta, fără 
îndoială, se datorește și creșterii 
consumului abuziv. Dintre alergiile 
la medicamente frecvența maximă o 
dețin penicilinele. Incontestabil, ele 
rămîn foarte utile in tratarea unor 
boli, dar nu sint omnipotente, așa 
cum cred unii care le iau. chiar și 
pentru o durere de cap. Piramidonul 
și aspirina sînt și ele foarte aler-, 
gice. Iei o aspirină să-ți treacă mi
grena și te pricopsești cu o urtica- 
rie dintre cele mai neplăcute. Une
ori șocurile alergice pot fi însă 
mortale. Acum o lună, de exemplu, 
am examinat o pacientă care, în urma 
unei injecții cu penicilină, a făcut 
o stare de șoc foarte severă, din 
care numai cu mare greutate a fost 
salvată. Ce credeți că a urmat ? 
Peste trei săptămini și-a făcut din 
nou o injecție cu penicilină, cu ace
leași grave urmări, firește.

Abuzul de medicamente reprezin- 
unor bolnavi 
spitalul de 
victime ale

® După trei ani, în instanța supremă se constată ceea ce se putea 
constata din prima zi, în prima instanță ® Un ciudat inventar fă
cut în noaptea de revelion a anului 1970 • Să nu căutăm vinovății 
acolo unde nu există, dar, dacă sînt, să nu ne facem că nu-i vedem

naștere), nici Ecaterina 
Micu (care a refuzat, să 
subscrie la un atit de bizar 
mod de a „sărbători" noap
tea de revelion), nici o a 
treia salariată a magazi
nului.

Practica, statuată și prin 
dispoziții ale direcției co
merciale, era ca in maga
zin să intre toți Sa- 
lariații deodată, pentru a 
nu se crea suspiciuni. E- 
xistau două lacăte ; o cheie 
se afla la responsabil, a 
doua Ia ceilalți salariați, 
prin rotație. în acea noapte 
de Anul nou, a. doua cheie 
se afla la Gh. Pirvu care 
a încălcat regula elementa
ră de a nu intra in 
magazin decit in prezența 
mai. multor salariați. Ca să 
nu mai amintim de subita 
pasiuițe a inventarului... 
nocturn.

loc. Dar... nu singur, ci pe 
din două cu ele...

La data de 28 ianuarie 
1970 s-a făcut un inventar 
inopinat de către revizorii 
direcției comerciale și s-a 
constatat o altă lipsă, de 
circa 3 000 lei. La acea dată 
s-a introdus de către res
ponsabil o evidență pe ra
ioane, foarte primitivă și 
neclară. într-un caiet, ne
parafat, nenumerotat și cu 
foi rupte din el, se nota ce 
se scotea zilnic din maga
zie și semnau de primirea 
mărfii responsabilii de ra
ioane. Dacă în timpul zilei 
se mai aducea marfă în 
magazin, se trecea pe ace
lași bon de mină, care ră- 
minea deschis pînă la în
chiderea magazinului. La 
9 iunie 1970 — un al treilea 
inventar, inițiat, tot de că
tre revizorii direcției co-

care și trei expertize con
tabile. Toate acestea au 
constatat aceeași lipsă in 
gestiune, dar au ajuns la 
concluzii diferite. Unii sus
țin că vinovate sînt numai 
cele două vînzătoare, iar 
alții argumentează că vino- 
vați sînt și alți salariați, 
împreună cu responsabilul, 
avînd in vedere că a exis
tat o gestiune comună - și 
mai ales incilcită. anapoda. 
Mai mult, cu prilejul unei 
expertize contabile se con
stată o lipsă de circa 10 000 
lei exclusiv in sarcina ges
tionarului Mitrică. Dar, in 
mod ciudat, tot în magazia 
gestionată de: el se semna
lează și un plus de 14 000 
Iei (!).

Prima cercetare a făcut-o 
căpitanul de miliție Gheor
ghe Gacea. și a ajuns la 
concluzia că de vină Șint ,

cele două inculpate, fiindcă 
n-ar fi sincere, își schim
bă declarațiile, nu recunosc 
mai nimic. Cercetarea a 
fost preluată de procurorul 
Vasile RădulescU, care a dat 
soluția ca să 
judecată și 
magazinului, 
trică. Soluția, 
cadrul unui
procurori de la procuratura 
județeană, a fost infirmată 
și ancheta a fost preluată 
de către procurorul Ion 
Petre, care a trimis în in
stanță numai pe cele 
două vinzătoare. După 
4—5 ședințe de judecată, 
procurorul Gheorghe Giur- 
că a ajuns la concluzia că 
era vorba de o răspundere 
mai extinsă. Din nou si
tuația creată este analizată 
de un colectiv de procu
rori, după care la ședințele 
de judecată a început să 
participe un alt procuror, 
Gheorghe Robu.

Completul format 
decătorii Ion Ilinca 
tinian Fierăscu a 
discuția părților < 
rea învinuirii, dar noul 
procuror de ședință s-a ab
ținut să ceară aceasta, 
astfel că instanța a rămas 
investită numai cu soarta 
celor două inculpate.

Ajunși aici; se ridică fi- 
reSc intrebafea : dacă ju
decătorii amintiți au avut 
îndoieli, dacă au constatat 
că sint probe suficiente și 
argumente temeinice pentru 
condamnarea nu numai a 
celor două inculpate, de ce 
s-au pronunțat, totuși, de 
ce le-au aplicat lor — și 
numai lor — cite 5 ani de 
zile închisoare, din care au 
și executat cite 3 luni de 
zile fiecare ?

Nu pledăm pentru a afla 
vinovați acolo unde nu 
există, dar învederăm că 
o dreptate e cu atit mai 
periclitată cu cit e realizată 
ifiai tîrziu. Tocmai de a- 
ce.ea nu înțelegem, de ce a 
trebuit să treacă trei ani 
de zile piuă să se ajungă 
la instanța supremă, pen
tru a se constata doar că... 
hotărirca nu e legala și te
meinică și... lucrurile tre
buie luate de la capăt.

Florea CEAUSEȘCU

s-a 
care 

cit mai 
scumpe și... mai străine medicamen- 

- te este și cel mai bun, mai căutat 
de pacienti.

într-adevăr, trebuie să mărtu
risim că ne este mai ușor să a- 
pelăm la medicamente (cu sau fără 
prescripție medicală) decit să renun
țăm la comoditățile vieții moderne, 
să înlocuim statul în fața televizo
rului cu o plimbare în parc, să 
mergem la munte nu pentru a aș
terne masa lingă portiera autoturis
mului parcat la zece metri de șo
sea. ci pentru a face cunoștință ne
mijlocită cu farmecul cărărilor de 
munte. In general, sintem tentați să 
atribuim medicamentelor un rol dis
proporționat de mare, puteri neli
mitate. în realitate, rolul lor este 
mult mai modest. Această afirmație 
aparține unui specialist in materie 
— conf. dr. Dumitru Dobrcscu, de
canul facultății de farmacie.

— Adevărul este că medicamentul 
nu face altceva decît să influențeze 
și să ajute funcțiunile organismului, 
in sens stimulator sau inhibitor. A- 
meliorarea sau vindecarea bolii este, 
de cele mai multe ori, rezultatul in
trării in acțiune a diverselor funcții 

~..........................ar fi un
poate bi- 
ca însuși 
se apere. 
Cu toate

fiziologice. Oricit de activ 
medicament, el singur nu 
rui suferința ; este nevoie 
organismul să lupte, să 
Medicii știu acest lucru, 
acestea, după părerea mea, ei se 
lașă înduioșați de insistențele bolna- 

: mai 
că,

— Potențial, orice medicament 
un toxic. Chiar și cele mai banale 
pot provoca neplăceri, chiar acci
dente. Ca să nu mai vorbim de fap
tul că astăzi industria farmaceutică 
produce medicamente foarte active 
a căror folosire trebuie strict supra
vegheată, deoarece există marele 
risc al reacțiilor adverse, ce nu pot 
fi prevăzute. Există, apoi, primejdia 
unei asocieri nefericite între medi
camentele prescrise, asociere care, in 
cel mai bun caz, duce la anihilarea 
reciprocă a efectului.

Afirmația de mai sus se sprijină 
pe numeroase fapte. La clinica de 
alergol’ogie,’ de pildă, din 15 000 de 
bolnavi consultați, circa 2 000 aveau

tă cauza 
in stare 
urgență. . _ ____ , ..........._
„autotratamentului". O tinără de 22 
de ani. R. A. din Mizil, în urma u- 
nui îndelungat tratament cu un me
dicament pe care, după cum singură 
mărturisea, l-a luat în cantități duble 
decît cele prescrise, și-a agravat sta
rea, la boala tratată adăugîndu-se 
alta provocată de abuz. A. C., so
ția unui medic, lua înainte de cul
care... 15 pastile de Meprobamat ; a 
fost internată pentru „intoxicație, in 
cadrul unui fenomen de dependen
ță". Lui T. P., din București, i-au 
trebuit aproape patru luni de inter
nare pentru a se redresa in urma 
intoxicației provocate de consumul 
mare de antiastmatice, luate fără 
nici un discernămint.

Cum se ajunge la abuzuri de a- 
semenea proporții ? Iată ce ne spu
ne conf. dr. Gheorghe Mogoș, de la 
clinica medicală a Spitalului de ur
gență din București :

— S-a creat un mit : cum că, une
ori, in complexul de măsuri terapeu
tice medicamentul joacă rolul nr. 1. 
Ceea ce nu este deloc adevărat. în 
tratamentul a peste 50 la sută din 
boli, medicamentul poate lipsi; în al
tele ajută, ameliorează. Sînt, desigur, 
și boli — cele infecțioase sau endocri
ne — care nu pot fi tratate fără 
medicamente. Din nenorocire insă 
medicamentele se iau și cînd trebuie 
și. mai ales, cind nu trebuie. E des
tul ca cineva, în sala de așteptare a 
unei policlinici sau pe o bancă în 
Cișmigiu, să povestească ce minuni 
face medicamentul cutare, pentru ca 
jumătate din „auditoriu" să se nă
pustească in farmacii să-l ceară.

Desigur, se pot lua o serie de mă
suri, la nivelul organelor centrale, 
pentru stăvilirea abuzului de medi
camente. Unele s-ău și luat : se fac 
simțite, în mod pozitiv, restricțiile 
introduse în vinzarea anumitor me
dicamente. Cu toate acestea, din sta
tisticile aflate la direcția de resort 
din Ministerul Sănătății, rezultă că, 
la unele grupe de medicamente, con
sumul înregistrează creșteri foarte 
mari. De altfel, fenomenul nu este 
izolat : in toată lumea se constată o 
creștere a consumului de medica
mente. La antibiotice, coticosteroizi, 
analgezice, tranchilizante, față de a- 
cum 10 ani, cantitățile sint consi
derabil mărite. La tetraciclină, de 
pildă, sporul este de 1 138 la sută, 
la Supercortizol — 1 475 la sută, Su- 
perprednol — 354 la sută etc. în to
tal, așa cum arătam la început, in 
zece ani consumul s-a dublat. Și o 

creșteriparte însemnată a acestei 
este rezultatul abuzului.

Trebuie să înțelegem că 
meritul este pentru noi un 
de al cărui ajutor nu trebuie 
decît la nevoie, cum spune proverbul, 
și nu pentru orice fleac. Căci prin
cipalul apărător al sănătății noastre, 
așa cum rezultă clar din opiniile 
personalităților medicale mai sus ci
tate, sintem noi inșine.
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UN O
DE MMI ÎNFĂPTUIRI.

DE CONFIRMARE 
fl BOLULUI

SI OBIECTIVELOR
IMPORTANTULUI

FORUM DIN IULIE 1972
AL PARTIDULUI
„Lucrările Conferinței Națio

nale vor marca un nou și im
portant pas înainte în dezvol
tarea multilaterală a patriei, 
vor exercita o puternică influ
ență pozitivă asupra întregii 
vieți economice, politice și so
ciale a României socialiste, vor 
demonstra cu putere forța și 
unitatea partidului nostru, vor 
asigura îndeplinirea cu tot mai 
mult succes a misiunii sale is
torice de forță conducătoare a 
națiunii noastre, vor permite 
declanșarea și mai impetuoasă 
a capacității creatoare a po
porului român în făurirea pro
priului său destin, a viitorului

Adevărul acestor cuvinte, rostite de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
Conferința Națională, îl demonstrăm zi 
de zi prin munca noastră, prin tot ceea 
ce înfăptuim, prin tot ceea ce ne pro
punem, prin hărnicia și cutezanța 

încorporate în construcția socialistă

In spiritul programului adoptat de Conferința Națio
nală a fost adoptat în ultimul an un șir de hotărîri im
portante la plenarele Comitetului Central al P.C.R. 
Amintim dintre acestea hotărî rile adoptate la :

PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 
NOIEMBRIE 1972.

• sarcinile ce revin organelor și 
organizațiilor de partid pentru În
deplinirea și depășirea prevederi
lor planului de dezvoltare econorni- 
co-socială a României pe anul 1973
• perfecționarea activității comite
telor județene, municipale și oră
șenești de partid, a consiliilor 
populare, organizarea consiliilor de 
control muncitoresc asupra activi
tății economice și sociale și con
stituirea comisiilor pe domenii în 
unitățile economice.

PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 
FEBRUARIE — MARTIE 1973.

• îmbunătățirea organizării și 
retribuirii muncii in agricultură
• reducerea numărului cadrelor 
de conducere și îmbunătățirea 
structurii organizatorice la minis
tere, centrale și organizații econo
mice • îmbunătățirea activității de 
educație fizică și sport.

PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 
IUNIE 1973.

• dezvoltarea și perfecționarea 
invățămintului in România • creș-

—
Cu un an în urmă. Conferința 

Națională a P.C.R. a adresat clasei 
muncitoare, întregului popor in- 
suflețitoarea chemare privind rea
lizarea cincinalului înainte de ter
men, subliniind că aceasta este o 
deviză realistă la scara întregii e- 
conomii naționale care exprimă 
cerințe cu caracter ohiectiv-nece- 
sar. In acest sens. Conferința Na
țională sublinia într-o rezoluție : 
..îndeplinirea înainte de termen a 
planului cincinal reprezintă un im
perativ major al accelerării dez
voltării economico-sociale a țării 
noastre in interesul avîntului ge
neral al construcției socialiste, al 
ridicării mai rapide a nivelului de 
trai al poporului''.

După cum se știe, conducerea 
partidului nostru, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu au urmărit 
sistematic realizarea celor mai 
bune condiții tehnico-organizato- 
rice pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv. O importanță excepțională 
au avut, în acest sens, indicațiile 
date la consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din septembrie 1972. 
precum și la plenarele C.C. al 
P.C.R. din noiembrie anul trecut 
și februarie—martie a.c., care au 
dezbătut problemele legate de rea
lizarea optimă a prevederilor pla-

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r

și simplificarea aparatului admi
nistrativ • afirmarea continuă a 
rolului conducător al partidului în 
întreaga viată 'politică, economică 
și socială a țării • activitatea in

iilor determinate de modificarea 
prețurilor la produsele din carne.

Toate acestea au contribuit ca a- 
nul scurs de la încheierea lucră
rilor Conferinței Naționale să fie

Perfecționări în conducerea 
vieții social-economice

terea rolului femeii în viața eco
nomică, politică și socială a țării 
• reluarea lucrărilor pentru sis
temul de navigație Dunăre — Ma
rea Neagră.

Plenara a stabilit un șir de mă
suri vizind :

• o mai bună folosire a forței 
de muncă, repartizarea cadrelor in 
producția materială, raționalizarea

nului și angajamentelor pe a- 
cest an.

Azi, la un an de la Conferința 
Națională, avem deplin temei de a 
afirma : ,,Cincinalul inainte de ter-

domeniul formării și promovării ca
drelor.

ȘEDINȚA COMUNA DIN 13 IU
LIE 1973 A C.C. AL P.C.R.. A CON
SILIULUI SUPREM AL DEZVOL
TĂRII ECONOMICE SI SOCIALE 
Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI.

• majorarea prețurilor la con
tractarea animalelor și stimularea 
producției de carne și produselor 
din carne • majorarea salariilor pe 
anul 1973 și compensarea cheltuie-

lun an deosebit de bogat în măsuri 
pe linia modernizării și perfecțio
nării structurilor organizatorice, de 
conducere a activității economico- 
sociale. Pe primul plan se situea
ză crearea unor importante orga
nisme centrale de îndrumare :

• Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, prezidat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

• Consiliul peniru problemele or
ganizării economico-sociale • Con
siliul . Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale • Comitetul pentru proble
mele consiliilor populare • Consi
liul pentru coordonarea și îndru
marea activității de aprovizionare 
și prestări de servicii către popu
lație • Curtea Superioară de Con
trol Financier.

Pe linia dezvoltării cadrului or
ganizatoric al participării 'directe, 
tot mai intense a oamenilor mun
cii la conducerea vieții sociale se 
înscriu :

• Instituirea Congresului depu- 
iaților consiliilor populare jude
țene și a conferințelor președinților 
consiliilor populare comunale și o- 
rășenești • înființarea la nivel ju
dețean și al. municipiului București 
a comisiilor de planificare econo
mică și a comisiilor pentru proble
mele de export.

Adoptarea unor legi de deosebită 
importanță pentru procesul de 
continuă perfecționare a conduce
rii vieții sociale : Legea cu privire 
la dezvoltarea economico-socială 
planificată a . României, Codul 
muncii, Legea privind organizarea 
apărării naționale.

sa. Rezultatele? In primul1 semes
tru al acestui an — an hotăritor 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen — ritmul de 
creștere a producției industriale a

cincinalului, cind s-a realizat su
plimentar o producție in valoare 
de peste 12 miliarde lei. In fie
care zi, știri din toate colțurile 
țării consemnează fapte ce dau tă-

„CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN!*1 
o deviză devenită trăsătură definitorie 

a muncii pe întreg cuprinsul țării
men 1“ a devenit o deviză a între
gului popor — nu în sensul unei 
adeziuni platonice, declarative, ci 
iii sensul că întregul popor mun
cește efectiv peniru îndeplinirea

fost de 14,6 la sută, cu aproape 2 
la sută superior celui prevăzut ini
țial prin planul cincinal — rezul
tat remarcabil care se adaugă ce
lor obținute in primii doi ani ai

rie de granit angajamentului în
tregului popor.

Procesul înfăptuirii, hotăririlor 
Conferinței Naționale nu se limi
tează ensă la aspectele de ordin

cantitativ: așa cum se știe, una
din problemele centrale subliniate 
de conferință : este aceea că ac
tuala etapă de dezvoltare a econo
miei naționale impune să trecem 
pe un front larg, cuprinzător, la 
perfecționarea calitativă a întregii 
activități economice. In acest sens, 
de maximă importanță este faptul 
că atenția organizațiilor de partid, 
a factorilor de conducere și colec
tivelor de oameni ai muncii din 
economie s-a îndreptat tot . mai 
consecvent în acest răstimp nu 
asupra unora din laturile eficienței 
economice, ci asupra complexului 
de factori de care depinde utiliza
rea cu deplin randament a resur
selor materiale și umane. Există 
toate condițiile tehnice și organi
zatorice pentru ca însuflețitorul 
angajament asumat de întregul 
popor cu un an în urmă să fie in
tegral îndeplinit. Iar aceasta în
seamnă progrese mai mari, mai 
rapide pe calea înfloririi țării, 
spre binele întregului popor, in 
concordanță cu interesele ridicării’ 
continue a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, realizarea de noi' 
pași inainte ai țării noastre in 
plină ascensiune spre culmile ci
vilizației.

....... . "
l-a revenit Conferinței Naționale meritul de a fi definit intr-un 

document de excepțională însemnătate unul dintre principalele izvoare 
ale superiorității orînduirii noastre — cota etică superioară specifică 
unei societăți socialiste. Insușindu-și programul de educare comunista, 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. conferința a 
elaborat, totodată, Proiectul de norme ale eticii și echității socialiste 
pe care l-a. supus dezbaterii publice', urmînd ca el să fie prezentat spre' 
aprobare celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. Ancheta, efectuată in 
rindurile secretarilor unor organizații de partid relevă faptul că, para
lel cu dezbaterea proiectului de norme, munca politico-educalivă este 
orientată spre, 
incit ele să se 
lor, a celorlalți

aplicarea neintîrziată a prevederilor acestuia, astfel 
ihrădăcineze trainic in viața și comportarea comunițli- 
oameni ai muncii.

SPIRITUL
NAR. Marin Verzea, secretarul co
mitetului de partid al uzinei de 
anvelope „Victoria" Florești : Cul
tivarea spiritului revoluționar con
centrează cu precădere eforturile 
organizației noastre. Firește, nu 
este vorba de aspectul declarativ, 
ci de acel element de conținut care 
constă în fermitatea și abnegația 
manifestate in înfăptuirea politicii 
partidului. In adunările de partid, 
în ședințele de birou analizăm, 
prin prisma acestor prevederi ale 
codului etic, cu exigență, activita
tea .și comportarea comuniștilor, 
modul în care își îndeplinesc obli
gațiile profesionale și obștești, fo
losind permanent critica deschisă, 
principială, a oricărei manifestări 
de pasivitate. A stirnit un puternic 
curent de emulație inițiativa de. a se 
acorda titlul de „Fiu de onoare al 
întreprinderii" celor mai înaintați 
muncitori și tehnicieni. Cei 120 de 
tovarăși cărora le-a fost decernat 
se afirmă ca un veritabil activ po
litic al organizației, dovedind — 
prin spirit de inițiativă, efort 
tenace de ridicare a calificării pro
fesionale, abnegație în îndeplinirea 
sarcinilor — cum se materializează 
spiritul revoluționar.

REVOLUȚIO

CULTUL MUNCII. F,orM
Anghel. secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de 
poduri metalice și prefabricate din 
beton Pitești : A-l ajut* pe fiecare 
să descopere demnitatea și satisfac
ția muncii este țelul principal al 
întregii noastre activități politico- 
educative. Urmărim să înrădăcinăm 
în conștiința fiecăruia convinge
rea că munca e datoria fundamen-

f

&■i

GRIJA PENTRU APĂRA
REA AVUTULUI OBȘTESC. 
Josef Hekloi’, secretarul comite
tului de partid de la C.A.P. Comlo- 
șul Mic — Timiș,: Sa păzim ca lu
mina ochilor avutul obștesc, să-I 
sporim necontenit prin hărnicie și 
pricepere — iată îndemnul, gîndul 
pe care ne străduim să-I înrădăci
năm în mintea cooperatorilor, ca 
una din cele mai de seamă îndato
riri care le revin din proiectul de

spirituală comună" pe care ii spri
jinim să o dobindească este, inte
gritatea morală. Ne-am convins de 
ecoul puternic pe care l-a avut in 
conștiințe dezbaterea în adunările 
de partid și in cele ale asociațiilor 
studențești, în publicațiile universi
tare, ca și in grupele de studiu, a 
aspectelor legate de . asimilarea or
ganică a unei concepții inainiate 
asupra răspunderii sociale a inte
lectualului comunist, asupra modu
lui său de comportare in activitatea

i‘ ’rb ' ț> .
liticii partidului, un izvor comun 
de forță' și un bun de neprețuit al 
tuturor 
ț'eni ai 
folosit 
cruciale 
ția din 
luptele muncitorești din 1933) spre 
a evidenția ce rădăcini adinei are 
in istorie lupta revoluționară pur} 
tata in comun de poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, datoria 
noastră de a o continua și ridica 
pe un plan superior prin munca și 
lupta. comună pe frontul construcj- 
fiei socialiste.

celor 20 de milioane cetă-j 
României socialiste. Am 
aniversarea unor momente 
din istoria patriei (revolu- 
1848. crearea P.M.S.D.R.

CARTA MORALĂ
a societății noastre

ială, de onoare, a omului demn 
de acest nume, iar pe această 
tulpină sănătoasă poi fi lesne 
altoiți mugurii celorlalte trăsături 
etice definite în proiectul de norme. 
Am cerut comuniștilor să stimuleze 
prin exemplul lor cultul muncii. 
Și putem spune că dacă in toate 
secțiile uzinei cuvîntul organizației 
cîntărește greu, este și pentru că 
mai toți fruntașii in producție și 
inovatorii sint membri de partid. 
Iar dacă tinerii se integrează acum 
mai ușor în ambianța colectivului, 
lă aceasta a contribuit tradiția 
fiecare 
r,e“ de 
cu cea 
învață
rebuturi, 
iască meseria. Rezultatele se răs- 
fring în viața întregului colectiv — 
și ele iși găsesc expresie in faptul 
că uzina a obținut pină acum, in 
întrecerea pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, un a- 
vans de 80 de zile.

ca 
să fie „preluat spre crește- 
cite unul dintre comuniștii 
mai bună pregătire, care îl 
nu numai să lucreze fără 

dar și cum să-și prețu-

norme. Consecvent, agitatorii, cei
lalți membri de partid le arată, cu a- 
jutorul unor fapte din viață, că dez
voltarea proprietății obștești este 
temelia propășirii cooperativei'. a 
țării, izvorul bunăstării tuturor. In 
adunările de partid și în cele ale 
cooperatorilor, la gazetele de perete 
popularizăm pe cei care muncesc 
cu tragere de inimă, pentru a spori 
avuția obștească, iar cel care do
sește pină și un știulete de porumb 
de pe 
fie . dg 
pentru 
ratiste
muncească fără preget, pe orar de 
,.zi-lumină“, astfel incit anul tre
cut am obținut cea mai bogată .re
coltă de la întemeierea cooperati
vei.

lan e criticat aspru, să le 
învățătură și altora. Grija 
sporirea proprietății coope- 
i-a făcut pe cooperatori să

profesională, obștească, in familie. 
Cu căldură tovărășească, dar cu 
fermitate, combatem manifestările 
de automulțumire sau aroganță ale 
unor tineri, după cum am împiedi
cat alunecarea sau „deriva" altora, 
care vădeau mentalități Înapoiate 
sau tendințe de parazitism. In acest 
scop, controlăm îndeaproape modul 
în care cadrele didactice, atit prin 
lecții, seminarii, cit și prin contac
tul viu cu grupa de studenți pe 
care o indrumă, îi deprind nu nu
mai tainele viitoarei profesii, dar 
și să trăiască și să muncească in 
mod comunist.

INTERNAȚIONALISMUL.
Drăghici. secretarul com it e- 
de partid al Uzinei de trac- 
Brașqv ; Pot spune că preve- 
din proiectul de norme pri- 

cultivarea spiritului solidari- 
internaționaliste este, privită

Ion 
titlui 
toare 
rierea 
vind 
tații 
la noi ca o obligație de conștiință. 
Pentru organizația noastră, „inter
naționalismul in acțiune" s-a con
cretizat și prin sprijinul tovărășesc 
acordat celor aproape 100 muncitori 
și tehnicieni din R.D. Vietnam, 
veriiți la noi să-și dezvolte pregăti
rea profesională, ca și altor circa 
200 cadre tehnice din Cuba. Chile, 
Algeria, Kenya, Guineea, care s-au 
specializat în secțiile uzinei. Cu
vintele de prețuire pe care prințiil 
Norodom Șianuk, președinții Ni- 
meiri și Lamizana le-au rostit in 
uzina noastră la adresa politicii in
ternaționaliste a P.C.R. ne-au în
tărit convingerea că sprijinul acor
dat de noi înființării unor linii de 
montaj-tractoare în citeva din tine
rele state afro-asiatice este o măr
turie a solidarității României so
cialiste cu popoarele care și-au luat 
soarta jn propriile 
gind sporește 
derii noastre 
naționaliști, 
partidul.

miini. Acest 
sentimentul răsp'un- 
ca patrioți și inter- 
așa cum ne educă

INTEGRITATEA MORALĂ.
Prof. dr. Corneliu Zol.vncak. se
cretarul comitetului de partid al 
Centrului universitar Iași : Indife
rent de specialitatea profesională a 
viitorilor absolvenți ai universității 
și politehnicii ieșene, „specialitatea

SENTIMENTUL PRIETE
NIEI FRĂȚEȘTI. Ele™ 
ros.. secretara organizației de 
bază nr. 4, Fabrica de confec
ții Tg. Mureș : In convorbirile de 
la om la om, în invățămîntul de 
partid, in discuțiile cu tineretul in
sistăm asupra faptului că deplina 
egalitate în drepturi a oamenilor 
muncii de. toate naționalitățile re
prezintă o minunată victorie a po-

Pagină realizata de
Tudor OLARU
Viorel SALAGEAN 
Paul DOBRESCU 
și corespondenții .„Scînteii
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Femeile sint muncitoare Solemnitatea înmînării■ B

atit de bune, incit unii
nu se îndură să le promoveze

Dar nu-i vorba numai de atit

SOCIAUSTE ROMANIA
In curînd, o nouă lucrare fun

damentală va Îmbogăți bibliote
cile. răspunzînd cerințelor citi
torilor, specialiștilor, ale tuturor 
celor interesați. Este vorba de 
ATLASUL REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA, editat de Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia, prin Institutul de geografie. 
Lucrarea, ce va apărea In Editura 
Academiei, realizată pentru pri
ma dată în țara noastră, își pro
pune să ofere o prezentare uni
tară, complexă a trăsăturilor geo
grafice ale teritoriului româ
nesc. Ea se Înscrie în seria ma
rilor opere geografice similare,

unor decorații
t

n ■

aniversării a 40 de ani 
forestieră în România, 
Stat al Republicii So-

— Care este, tn prezent, pon
derea femeilor 
ușoară ?

în industria

— Mai mult de 65 
talul salariatilor sînt 
prezente în toate fazele 
de producție și contribuie; de pe toa
te treptele ierarhice, la bunul mers 
al activității întreprinderilor. Un 
mare procent dintre muncitoare, 
85—90 la sută, sînt calificate sau se 
află în curs de însușire a calificării 
necesare executării, în bune condiții, 
a lucrărilor încredințate. O mare par
te a inginerilor și tehnicienilor care 
muncesc in întreprinderile noastre 
sint, de asemenea, femei.

la sută din to- 
femei. Ele sînt 

procesului

cerea secției se află in mîinile unui 
bărbat. Se mai observă că posturile 
de mai înaltă calificare și mai bine 
retribuite la unele întreprinderi sint 
ocupate cu predilecție de bărbați : de 
pildă, controlul de calitate la Fabrica 
de mănuși din Tg. Mureș și la în
treprinderea de încălțăminte din 
Brașov, deși e clar că ar fi mai po
trivite femeile pentru o asemenea 
muncă.

Pe de altă parte, femeile înseși sint 
responsabile de această situație pe 
care au acceptat-o. Nu au destulă 
încredere în forțele proprii. Se lasă 
adesea impresionate de „argumen-

care uită că unele sînt condiționate 
de altele. In unele din unitățile 
Centralei confecțiilor, de pildă, efor
tul pentru folosirea intensivă a spa
țiului productiv nu a fost însoțit de , 
grija pentru crearea condițiilor co
respunzătoare de muncă ; sînt nu
meroase instalații de condiționare a 
aerului care au costat sume mari 
de bani și care, din diferite motive, 
nu funcționează corespunzător, ast
fel că muncitoarele se pling de căl
dură excesivă. Sînt, apoi, o serie de 
lucruri considerate . fleacuri, dar 
care, de fapt, reprezintă atenția de 
care se bucură problemele sociale

pentru ca femeile salaria- 
se bucure de toate 

pe care legislația

rență 
te să 
turtle 
noastre le acordă ?

drep-
țării'

grijă

— Evidenta majoritate nume
rică a femeilor in industria 
ușoară le dă dreptul la o parti
cipare efectivă la conducerea 
treburilor in întreprinderea unde 
lucrează. Cite posturi de condu
cere sint încredințate femeilor?

Convorbire cu MARGARETA CUCU, 
vicepreședinta comitetului Uniunii sindicatelor din întreprin

derile industriei ușoare

— In ultima vreme situația s-a a- 
meliorat : avem o femeie în condu
cerea ministerului în funcția de se
cretar general; în consiliul de condu
cere al ministerului, din 46 de mem
bri, 15 sînt femei, iar în biroul exe
cutiv al acestui consiliu, din 11 
membri, 4 sint femei. Două din cele 
9 centrale industriale — aceea a in
dustriei bumbacului și a mătăsii și 
inului — sînt conduse de directori 
generali femei ; în conducerile cen
tralelor mai sînt o femeie-director 
tehnic, două directori comerciali- și 
trei directori comerciali adjuncți. 25 
de întreprinderi (din aproape 300 e- 
xistente 1) sint încredințate unor di- 
rectori-femei ; 31 femei sînt ingineri- 
șefi, 12 directori adjuncți, 26 conta- 
bili-șefi. în total — 91 de posturi de 
conducere din întreprinderi și 7 in 
centrale sînt ocupate de femei. Toate 
acestea constituie, desigur, un pas 
spre recunoașterea dreptului femei
lor de a face parte din organismele 
de decizie, dar un pas încă prea 
timid în raport cu posibilitățile și cu 
cerințele unei reprezentări echitabile.

— Cum se explică faptul că 
ascensiunea femeilor spre pos
turile de conducere este mai a- 
nevoioasă decit a bărbaților ?

— In ramura noastră, nu pentru 
că nu ar avea pregătirea necesară 
(numărul femeilor-inginer reprezintă 
37 la sută) sau capacitatea de a 
conduce, ci pur și simplu pentru că 
nu a fost .cine să o propună. în 
funcții de conducere sînt mai' rtiult 
bărbați și, cînd s-a pus în discuție 
ocuparea unei asemenea funcții, nu 
s-a optat prea des pentru o femeie 

■ (chiar și cind este vorba de o tri
mitere la specializare, femeile sint 
pe planul doi). Nu este deloc un se
cret faptul că formații de lucru 
exclusiv feminine sînt conduse de un 
bărbat. Exemple de acest fel se gă
sesc multe și nu v trebuie să par
curgem un drum prea lung pentru a 
le găsi. Chiar la Fabrica de confecții 
și tricotaje-București sînt secții unde 
muncesc sute de femei, dar condu-

tele" soților care le spun : „ce-ți tre
buie ție muncă de răspundere, bă
taie de cap ? Cînd ai să mai ai timp 
de casă și de copii ?“ Inutil să afirm 
că este un punct de vedere egoist. 
Este posibil, și exemplele confirmă 
că, fără a renunța la obligațiile din 
familie, femeia poate să se realizeze 
și profesional. Nu este firesc și drept 
ca femeia să-și sacrifice profesiu
nea, să renunțe la afirmarea perso
nalității. Căminul, copiii sînt, deopo
trivă, ai ambilor soți și cred că a 
venit timpul să se înțeleagă că ei 
amîndoi sint egali în fața obligațiilor 
familiale. Nu-i vorbă, femeia va fi 
în continuare mamă și participarea 
ei, nu numai afectivă, în gospodări
rea căminului va fi întotdeauna mai 
mare. Dar familia, societatea trebuie 
să-i întindă mina, să o ajute mai 
mult în îndeplinirea rolului ei în 
menaj, printr-o mai bună organizare 
a serviciilor, printr-o diversificare a 
obiectelor casnice care-i pot ușura 
munca (acțiune care, în parte, ține 
chiar de ministerul nostru), printr-o 
mai judicioasă împărțire, intre mem
brii familiei, a treburilor. In felul 
acesta, femeii îi va rămine mai mult 
timp pentru sine, pentru dezvoltarea 
aptitudinilor și personalității sale, 
spre folosul societății.

— Conducerile întreprinderi
lor manifestă grija cuvenită 
pentru crearea unor condiții 
bune la locul de muncă ?

— Răspunsul este pozitiv : există 
o preocupare constantă în acest 
sens. O atestă noile întreprinderi, 
la a căror concepție și execuție s-au 
avut în vedere principiile cele mai 
moderne, ca și vechile întreprin
deri, la a căror reutilare s-a ținut 
seama de cerințele microclimatului 
necesar unei colectivități de femei. 
Dar am spune un adevăr trunchiat 
dacă am afirma că s-a făcut totul. 
Nu în raport cu o situație idpală, ci 
chiar cu posibilitățile de care dis
punem, cu ceea ce merită salariatele 
noastre. Mai sînt conducători de în
treprindere preocupați exclusiv de 
realizarea indicatorilor de plan și

în ochii conducerii întreprinderilor : 
vestiare neîngrijite, oglinzi 
la vestiare, 
permanență 
sînt puerile 
reproducem.

în aceeași 
spunem că în fiecare an se prevăd, 
prin plan, construcții de creșe și gră-, 
dinițe, dar planul nu întotdeauna se 
respectă, ceea ce înseamnă că locu
rile pe care se sconta nu pot fi puse 
la dispoziția salariatelor. In anul 
trecut, centralele noastre și-au pre
văzut din fondurile necentralizate 
anumite sume cu această destinație. 
Ele nu au putut fi însă fructificate, 
ni s-a spus, din lipsă de materiale 
și capacitate de construcție. Eu cred 
insă că aceste construcții nu trebuie, 
cu nici un chip, să mai fie aminate, 
indiferent ce eforturi s-ar face pen
tru realizarea lor. Căci dacă se res
pectă și în acest domeniu prevede
rile cincinalului, cuprinderea copii
lor în creșe și grădinițe se va apro
pia de rezolvarea ei totală. Trebuie 
făcut totul pentru ca maternitatea 
să fie pentru femeia salariată 
prilej de bucurii și satisfacții.

sparte 
robinete care curg în 
etc. Explicațiile primite 
și e mai bine să nu le

ordine de idei trebuie să

un

nu

CEN-
19,30,

© Dragostea începe vineri : 
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30
21.15,
e Ciprlan Porumbescu : 
TRAL — 9.15: 12,30; 10:
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
0 Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,15.
o Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, la grădină — 20,30, FA
VORIT — 8,45; 11; 13,15; 15,30: 18;
20.30, MELODIA — 9: 11,15 
16; 18,30; 20,45, MODERN 
11; 13,30: 16; 18,30; 20,45. 
dină — 20,15.
□ Program de desene 
pentru copii : DOINA — 
0 Lumea se distrează : 
— 11; 13; 15,30; 17,45: 20. 
CENI — 15.30; 18; 20.15.
a La răscruce de vinturi 
LA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; :
21.15, CAPITOL — 9; 11,15; : 
16; 18,30; 21, la grădină — 
GRADINA DINAMO — 20.15.
0 Ultimul cartuș : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Un om în sălbăticie : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13.30: 16: 18,45,
21.15, la grădină — 20,15. GRADI
NA SELECT — 20.
0 Veronica — 9,30—18 în conti
nuare. Program de filme docu
mentare — 20,15 : TIMPURI NOI. 
O Antoniu și Cleopatra : EXCEL
SIOR — 9; 12,30: 16; 19,30. BU- 
ZEȘTI — 9: 12,30; 16; 19,30, la
grădină — 20,15, GLORIA — 9; 
12,30: 16: 19,3(1.
a Hombre — 10; 12; 14; 16,30;
18.30, Noaptea — 20.30 : CINEMA
TECA (sala Union).

13,30; 
— 8.45; 
la gră-

animate 
9,30.
DOINA 

COTRO-

SCA- 
18,45; 
13,30; 
20,15,

9:

— Am lăsat la urmă,-dar 
și in ultimul rind, rolul pe care 
sindicatele pot să-l aibă în toate 
aspectele relevate in discuția 
noastră. Nu sinteți de părere că, 
totuși, sindicatele ar trebui să 
militeze cu mai multă perseve-

— Există o preocupare și o 
permanentă din partea organizațiilor 
sindicale pentru ca în întreprinde
rile noastre să fie 
ce este 
rarea în 
diții a 
rea unor 
feminine, 
mat favorabil afirmării profesionale 
a femeilor, la nivelul capacității și 
puterii lor de muncă. Analizîndu-ne 
mai atent activitatea, nu putem să 
nu recunoaștem insă că — deși sîn- 
tem prezenți în toate organismele 
de conducere colectivă din minister, 
centrale, întreprinderi — nu ne-am 
folosit in suficientă măsură de drep
tul și datoria pe care le avem pen
tru asigurarea tuturor condițiilor 

. pentru ca femeile să se bucure în 
totalitate de drepturile pe care le
gislația țării noastre le acordă, pen
tru creșterea rolului lor în viața 
economică a întreprinderilor noastre.

Dacă putem menționa, ca un punct 
pozitiv în activitatea noastră, faptul 
că majoritatea președinților comite
telor sindicale .din industria ușoară 
sînt femei — respectiv cam 60 la 
sută — nu in aceeași măsură am ac
ționat însă pentru ca femeile care, 
prin munca lor, și-au cîștigat presT 
tigiu și considerație să fie promo
vate și în funcțiile de 
tehnico-administrativă 
derilor și centralelor

Hotărîrea recentei 
al P.C.R. cu privire 
în viața economică, 
cială a țării, indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cer o preocupare 
mai susținută și mai atentă a tutu
ror organelor și organizațiilor _ de 
stat și obștești pe această linie' și 
deci șe impune ca și activitatea 
noastră, a sindicatelor, să cunoască 
un spor calitativ, substanțial. Ne-am 
propus, de altfel, ca îmbunătățirea 
activității ce o desfășoară organele 
și organizațiile sindicale, in rîndul 
femeilor salariate și în scopul creș
terii contribuției acestora la înfăp
tuirea tuturor sarcinilor ce le avem 
de realizat în industria ușoară, să nu 
fie o campanie, trecătoare, ci o pre
ocupare permanentă, stăruitoare.

creat tot ceea 
pentru desfășu- 

mai bune con- 
pentru rezolva-

necesar 
cele

muncii, 
probleme specifice muncii 
pentru formarea unui cli-

conducere 
a întreprin- 

industriale.
Plenare a C.C. 
la rolul femeii 
politică și so

Rucsandra SERBU

t V

0 Soarta uliul combatant din cor
pul de autoapărare : LIRA —
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.15. 
0 Monte Carlo : GRIVIȚA — 8,45; 
11,15; 13,30; 15,45: 18.15; 20,30,
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, AURORA — 9: 11.15; 
13,30: 15,45; 18; 20,30, la grădină 
— 20.
0 Simon Templar intervine : B1J- 
CEGI — 15,30; 18: 20.15. la grădi
nă — 20,30, GIULEȘTI — -----
18: 20,30, MIORIȚA — 9; 
13,30: 15,45; 18: 20,15.
a Ceața : VITAN — 15.30; 
19,30, la grădină — 20,15.
e Fluturii sînt liberi : VOLGA 
9: 11,15; 13.30:................................
TOMIS — 8,45: 
20,45, la grădină — 
© Rond de noapte 
11.15;

15,30;
11,15;

17,30;

15,45: 1B.15; 
11; 13.30; 16;

26,15.
DACIA 

13.30; 16; 18,15;
POPULAR — 15,30; 18: 20,15. 
• Tecumseh : ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE -------

29.31),
18,30',

— 9;
20,30,

IN- 
15,30: 13; 20,15. 

a Grăbiți apusul soarelui : UNI
REA — 15,30; 19,15, la grădină —
28.15.
e Aventurile lui Babușcă : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20.15.
g Copiii căpitanului Grant : FLO- 
REASCA — 15,30: 18; 20,15.
n Salcîmul liliachiu : ARTA —
16; 13; 20. la grădină
e Pe aripile vîntului : VIITO
RUL — 10; 14.30; 19, MOȘILOR — 
9; 13,30; 13. la grădină — 20.
• Jandarmul se însoară : FE
RENTARI — 10: 15,30.
O O zi mai lungă decit un an : 
FERENTARI — 18: 20,15.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, cl 
nu aude s PACEA — 15,30; 18;
20.15.
• Fata care vinde flori : RAHO
VA — 15.30; 18; . 20,15.
• Nici un moment de plictisea
lă : MUNCA — 15,30; 18: 20,15.
O Acea pisică blestemată i COS
MOS — 15.30: 18; 20,15.
a Ce se întimplă, doctore 7: PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

20,30.

DIN PERSPECTIVA
(Urmare din pag. I)

al P.C.R., prin elaborarea proiectului 
de norme ale vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității socia
liste — adevărat cod moral al omu
lui nou, constructor al socialismului 
și comunismului.

Viața, realitatea noastră socială e- 
vidențiază zi de zi marea forță a 
acestor documente — pirghii puter
nice în mina organizațiilor de partid 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor, pentru înrădăcina
rea trainică și generalizarea la sca
ra întregii noastre societăți 
turilor morale înaintate, 
ționa în spiritul hotăririlor 
rinței Naționale înseamnă 
organele și organizațiile de . 
munci perseverent ca programul de 
educație comunistă să devină normă 
de conduită cotidiană, să fie aplicat 
cu consecvență, în toate laturile lui 
componente, a-i educa pe comuniști, 
pe toți oamenii muncii in spirit re
voluționar, a milita ca principiile 
eticii și echității socialiste să fie nu 
numai bine cunoscute, dar și însuși
te și efectiv aplicate de comuniști și 
de ceilalți oameni ai muncii în în
treaga lor activitate.

Așa cum se știe, în cadrul lucră
rilor Conferinței Naționale, un loc

a trăsă- 
A ac-
Confe- 
pentru 

partid a

important au ocupat problemele si
tuației internaționale, documentele ei 
consemnind o amplă analiză cu pri
vire la principalele procese și eveni
mente care au loc în lumea contem
porană, precum și o definire clară a 
pozițiilor fundamentale, de principiu, 
ale partidului nostru în problemele 
politicii de stat. întreaga desfășurare 
a evenimentelor vieții internaționale 
a confirmat întru totul justețea aces
tor aprecieri și orientări. Ca o tră
sătură de bază a evoluției politice pe 
arena mondială se manifestă astăzi 
— așa cum se arăta in documentele 
conferinței — afirmarea procesului 
de destindere, colaborare și apropie
re între popoare, proces cu caracter 
necesar-obiectiv, stimulat in mod 
hotăritor de voința și acțiunea po
poarelor.

Potrivit liniilor directoare trasate 
de conferință, țara noastră a acțio
nat și acționează cu succes pentru 
amplificarea și adîncirea colaborării 
cu toate țările socialiste, cu, noile 
state independente, cu toate țările, 
fără deosebire de orînduire socială, 
pentru întărirea cursului generai 
spre destindere, colaborare și pace.

Indicațiile conferinței și-au găsit o 
strălucită materializare in activitatea 
laborioasă desfășurată de România 
in slujba cauzei securității europe-

Programul I

9,90 Curs di limba franceză — 
recapitulare (2).

9,30 Prietenii lui Așchiuță : „Prin
țesa Turandot" — partea I. 
Telex.
Tehnic-club.'
Bucureștiul
..Istoria din jurul 
Telecinemateca : „o 
furtunoasă".
Microrecital Mihaela
Panoramic științific.
„Patrie-n amiază" 
siune de versuri. 
Telejurnal.

15,30-17.00 Matineu de vacanță : 
„Omul amfibie" — producție 
a studiourilor sovietice.
Emisiune în limba maghiară. 
Telex.
Publicitate.
Pe-un picior de plai.
Un an de bogate înfăptuiri.

10,00
10.05
10.25

10,45

11,55
12.05
12,45

13.00

17.30
18.30
10,35
13,40 
19,00

necunoscut — 
cetății", 
noapte

Mihai.

emi-

20,

0 Teatrul de comedie (la Arene
le Romane) : Preșul — 20,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

>dra" (in sala Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caraglale") :
O scrisoare pierdută
Teatrul de vară Herăstrău) : 
lentin șl Valentina — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (la Grădina Boema) : 
tival-Boema — 20.
o Ansamblul artistic
Română" : Meleaguri
— 18.30.
o Circul ..București" :
— spectacol Internațional — 19,30.

(Ia 
Va-

Tă- 
Es-

,.Rapsodia 
fermecate

Arena *73

ne, în contribuția substanțială adusă 
Ia înseninarea climatului politic pe 
continent, la buna desfășurare a lu
crărilor pregătitoare 
general-europene, in 
punerile constructive 
fază a, conferinței.

Bogata activitate 
acest an pe plan 
spiritul unei înalte 
făcut să crească și 
giul internațional al României, ex
primat în înaltele aprecieri făcute pe 
toate meridianele globului la adresa 
politicii externe românești, a princi
palului ei autor și exponent, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La un an de la Conferința Națio
nală apare limpede că, prin .hotărî- 
rile ei, poporul nostru a dobîndit un 
minunat program de muncă și de 
luptă, pe deplin realist, care răspun
de cu rigurozitate posibilităților și 
necesităților dezvoltării in perspecti
vă ale României. Stă în puterea 
noastră, a tuturor, ea, sub conducerea 
partidului, să realizăm integral acest 
program, să asigurăm un înalt nivel 
de dezvoltare economică, științifică, 
culturală a patriei-, să făurim po
porului nostru viitorul minunat pe 
care îl merită.

ale Conferinței 
aportul și pro- 
făcute în prima

desfășurată și în 
internațional, în 
principialități, a 

mai mult presti-

Film de montaj de Dionisie 
Șincan și Nicolae Holbări. 

19.25 UHU de seri.
19,30 Telejurnal o Un an de la 

înaltul forum al partidului. 
Festivalul național de mu
zică ușoară — Mamaia, 1973. 
Ziua a IH-a de concurs. 
Transmisiune directă. 
Seară pentru tineret
24 de ore a Din țările so
cialiste.
Univers beethovenian. Con
certul nr. 4 pentru pian și 
orchestră (emisiunea a Il-a).

Programul II

20,00

21,20
22,00

22,30

17,30

10.00

19,25
19,30

20,00

22,00

Telecinemateca 
neret : „Comoara 
Vechi".
Municipalitatea 
bucureșteanului. 
noului an școlar 
1801 de seri. 
Telejurnal © 
înaltul forum 
Marile nume __
niversale : Joseph 
Roman 
venturi 
Episodul V

Un 
al 

ale

pentru 
din Vadul

răspunde 
Pregătirea 

1973-1974.

foileton : 
ale

an de 
partidului.
muzicii
Haydn.
Noile 

mușchetarilor. 
„Fuga".

elaborate sau în curs de elabo
rare în diferite țări ale lumii.

Prin tematica sa variată, prin 
ilustrarea cartografică unitară și 
actualitatea informației geogra
fice, atlasul se adresează deo
potrivă publicului larg, dar șl or
ganelor centrale și locale ale Ad
ministrației de Stat, organismelor 
de planificare și sistematizare te
ritorială, institutelor de 
și proiectări, instituțiilor 
vățămînt.

Tematica sa, împărțită 
sprezece capitole, include proble
me de geologie, relief, climă, ape, 
soluri, vegetație, faună, 
logie, istorie, toponimie, 
lație, așezări, industrie, 
tură, căi de comunicație, trans
porturi. legături economice. In 
acest fel, prin elementele esen
țiale pe care le cuprinde — hartă 
și text — atlasul va constitui o 
bună sursă de documentare a 
specialiștilor .de peste hotare In
teresați în a cunoaște geografia 
României.

Costul unui exemplar din atlas 
este de 800 de lei.

Pe baza unor bonuri de co
mandă, cititorii individuali se pot 
înscrie la orice librărie,
orice localitate, achitînd în 
mentul înscrierii un avans'
200 lei. întreprinderile și institu
țiile vor înainta bonul de co
mandă la Colectura bibliotecilor 
din localitatea respectivă.

cercetări 
de în-

în trei-

geoeco- 
popu- 

agrlcul-

din 
mo

de

Cu prilejul 
de cercetare 
Consiliul de 
cialiste România a conferit Ordinul 
„Meritul științific" clasa I Institutului 
de cercetare, proiectare și documen
tare silvică și Institutului de cerce
tare și proiectare pentru industria 
lemnului, pentru contribuția deose
bită adusă la dezvoltarea economiei 
forestiere. Cu același prilej, printr-un 
alt' decret, a fost conferit, pentru 
merite deosebite în muncă, Ordinul 
„Meritul științific" clasa I tovarășilor: 
prof. dr. docent pensionar Constan
tin D. Chiriță, Dumitru I. Ivănescu, 
directorul Institutului de cercetare 
și proiectare pentru 
nului, prof. dr. ing. 
mitru A. Sburlan și 
Vintilă N. Stinghie, 
dalii au fost conferite, de asemenea, 
unor numeroși cercetători, proiec- 
tanți, tehnicieni și muncitori de Ia 
cele două institute.

înaltele distincții au fost înminate, 
miercuri . dimineață, în cadrul unei 
solemnități, de tovarășul Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

La solemnitatea de la Palatul Con
siliului de Stat au luat parte tova
rășii Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Mihai 
Suder, ministru secretar de stat la 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții.

Tovarășul Emil Bodnaraș a felicitat 
călduros pe cei decorați, în numele 
C.C. al P.C.R. și Consiliului de Stat, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Relevînd succesele deo
sebite obținute de cercetători 
în domeniul forestier, sarcinile de 
răspundere care le stau în față, vice
președintele Consiliului de Stat a 
subliniat faptul că înaltele distincții 
conferite constituie o recunoaștere a 
muncii și rezultatelor înregistrate in 
acest domeniu, o nouă dovadă a a- 
tenției deosebite >pe care' conducerea 
de partid și de stat o acordă bunei 
gospodăriri și valorificări a patrimo
niului forestier național, activității 
celor care lucrează in acest sector 
economic de primă importanță.

în numele celor decorați, expri- 
mind mulțumiri, au luat cuvîntul 
George Bumbu, directorul Institutu
lui de cercetare, proiectare și docu
mentare silvică, și Dumitru Ivănescu. 
directorul Institutului de cercetare și 
proiectare pentru industria lemnului.

★
La Palatul Consiliului de Stat, in 

cursul aceleiași zile, a avut loc so
lemnitatea inminării unor înalte dis
tincții, acordate pentru merite deose
bite în muncă, cu prilejul sărbăto-

industria lem- 
pensionar Du- 
ing. pensionar 
Ordine și me-

ririi „Zilei constructorilor de ma
șini".

„Ordinul Muncii" clasa I a fost 
conferit tovarășilor Aurelian Gh. Di- 
nescu, cazangiu, maistru la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița ro- 
șie“-București, Ioan D. Hurzui, ajus- 
tor la întreprinderea „Electromotor"- 
Timișoara, Ion C. Istrate, maistru 
mecanic, șef de atelier la întreprin
derea de autoturisme-Pitești, Moise 
I. Micu, maistru, șef de atelier la în
treprinderea „Tractorul“-Brașov, Ion 
V. Pirvu, inginer,. director la între
prinderea mecanică-Plopeni, Sanda 
Mihaela A. Popescu, inginer, șef ate
lier cercetări-proiectări la întreprin
derea „Electronica“-București, și Ni
colae N. Rod, strungar, șef de atelier 
la întreprinderea de cabluri și mate
riale electroizolante-București.

înaltele ordine au fost înminate 
de tovarășul Emil Bodnaraș.

La solemnitate au luat parte to
varășii Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Virgil Actarian, minis
trul industriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii.

Felicitindu-i pe cei distinși, in nu
mele C.C. al P.C.R. și Consiliului de 
Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul Emil 
Bodnaraș a subliniat succesele de
osebite obținute, sub conducerea 
partidului, de marea armată a con
structorilor de mașini, în dezvoltarea 
economică a patriei noastre. înaltele 
distincții acordate, ca și instituirea 
„Zilei constructorilor de mașini", 
exprimă încrederea conducerii parti
dului și statului nostru în capacita
tea celor ce muncesc în această im
portantă ramură, convingerea că vor 
face față cu cinste, în continuare, 
importantelor sarcini care le revin 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Ing. Alexandru Roșu, director ge
neral adjunct la Centrala industrială 
de utilaj tehnologic și material ru
lant, directorul uzinelor „23 August" 
din București, și ing. Nicolae Marin, 
director in Ministerul 
Construcțiilor de Mașini Grele, 
exprimat mulțumiri conducerii 
partid și de stat, personal 
lui Nicolae Ceaușescu, in 
celor decorați.

Prin același decret au 
conferite ordine și medalii 
semnat număr de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cercetători, proiectanți, e- 

. conomiști din industria constructoare 
de mașini.

Industriei 
au 
de 

tovarășu- 
numele

mat fost 
unui in-

(Agerpres)

„ROMÂNIA - FILM" prezintă

TE AȘTEPTĂM, FLĂCĂULE

I

un film pentru tineret Producție Uzbek film. Scenariul : Andrei Mihalkov-Kon 
cialovski și Eduard Tropinin. Regia : Ravil Batîrov. Cu : Nabi Ganiev, Aleksandr 

Lenkov, Marina Neelova

Varietatea și originalita
tea creației picturale din 
Cuba este ilustrată prin 
expoziția deschisă in aceste 
zile in sălile Dalles.

Selecția pe care organi
zatorii au realizat-o din lu
crările a circa 25 de pictori 
cubanezi contemporani este 
menită să sugereze atit cli
matul 
centru 
profilul artistic al acestor 
reprezentanți ai săi.

Lucrările expuse, în ge
neral de mari dimensiuni, 
marchează un proces de 
creație unitar. Pînzele ex
puse subliniază morfologia 
particulară a creației cu
baneze în cadrul căreia va
loarea socială și cea artis
tică se află într-o inextri
cabilă conexiune.

Intilnim în expoziția din 
sălile Dalles nu numai 
mărturia realizărilor artis
tice pe care pictura le-a 
înregistrat succesiv înce- 
pind cu așa-numita „gene
rație a anului 1925“ și pină 
la cele mai recente creații 
aparț.inînd acestui an. dar 
și imaginea unei națiuni 
care vrea să se definească 
in omogenitatea ei.

Parte a intensei activități 
artistice desfășurate pe te
ritoriul insulei, lucrările 
prezentate acum in sălile 
Dalles ilustrează, o conti
nuă căutare a specificității 
și autenticității.

Și intr-adevăr, artiști a- 
parținind unor perioade de 
creație diferite — începind 
cu Eduardo Abela, repre
zentant de seamă al „ge
nerației anului 1925“ și pină 
la Carlos Cruz Boix, năs
cut in 1949, deținător al 
premiului Salonului națio
nal al tinerildr artiști — 
au reușit să descopere to
nul, de o extraordinară 
specificitate, in realitățile 
de fiecare zi ale vieții lor. 
întorcindu-se spre mediul 
atit de familiar vieții co
tidiene, dezbătînd 
omenești de strictă 
litate, punctînd în 
majorele probleme 
și ideologice cu care

general al acestui 
de cultură, cit și

confruntată viața de azi a 
insulei, ei se adresează di
rect receptivității contem
porane.

Imagini ale unei țări ce 
pășește cu hotărîre pe 
drumul construirii socia
lismului, lucrările sînt con
cepute nu numai ca o 
sumă de realități. Ele tind 
să dea expresie conștiinței 
unei națiuni care se pri-

tensiunea unei cunoașteri 
de tip special. A unei cu
noașteri care-și asociază 
pasiunea în analiza com
plexă a faptelor ajungind 
la privitor ca 
concretă a unei 
patriotice.

Un fierbinte militantism 
răzbate și din lucrările care 
condamnă imperialismul 
războinic, exploatarea. Cu

substanță 
mărturii

Tematica gravitează de 
cele mai multe ori în ju
rul unor compoziții, care 
tind să pună în evidență 
realizări dintre cele mai 
prestigioase ale ultimilor 
ani. Realizarea de imagini 
cuprinzătoare aflate la în
trepătrunderea sensibilită
ții cu gîndirea lucidă a 
concentrat eforturile atit 

ale artiștilor mai vîrstnici.

HGR3S

EXPOZIȚIA PICTORILOR CUBANEZI:

UN MESAJ AL
ARTEI MILITANTE

gînduri- 
deter-

un pronunțat caracter 
politic, lucrări ca acelea 
din ciclul „Același cline, 
aceleași mușcături, aceleași

relații 
actua- 
lucrări 

politice 
este

vește în propria ei deve
nire ; sint menite să creeze 
un spațiu spiritual care să 
consemneze trăirea la uni
son a acțiunilor, 
lor, sentimentelor
minate de elanul construc
tiv pe care l-a cunoscut și 
il cunoaște 
Plasticienii cubanezi 
sesc în 
tăți de 
a ocoli 
sint un 
participării lor la 
cială. Imaginile 
astfel o topire a 
lui în favoarea 
consistente, a 
ca in 
imperialismului" 
zie“, semnate de 
Gonzales Iglesias, președin
tele Comitetului de arte 
plastice al Uniunii scriito
rilor și a artiștilor din 
Cuba, lucrări care aduc

întreaga țară, 
folo- 

acest scop modali- 
expresie, 

efectele 
reflex

CARNET
care, fără 

retorice, 
direct al 
viața so- 

realizează 
narativu- 

sintezei
simbolului, 

luc/ările „Profeție 
sau „Poe- 

Carmelo

PLASTIC

jertfe" semnat de Alberto 
Jorge Carol sau „Intrus in
fam, ți-a sunat ceasul !“ 
de Carlos Cruz Boix, devin 
mesagere ale unui protest 
hotărit, lucid, mărturii în 
același timp ale unei in
tense și polivalente recep
tivități.

cit și ale artiștilor tineri. 
Astfel, decanul de vîrstă al 
pictorilor, Eduardo Abela 
a știut, și lucrul este vi
zibil în majoritatea lucră
rilor sale („Țărani călare", 
„Victoria rumbei") să men
țină un echilibru al vi
talității cu coerența expri
mării unor trăsături spe
cifice societății cubaneze. 
Juan Moreira a continuat 
cu alte mijloace, mai sim
plificate, să transmită prin 
lucrările sale („Căldura 
vieții se revarsă asupra în
tregii lumi", „în acești oa
meni se tntruchipează mii 
de ființe, întreg poporul, 
demnitatea umană") un 
mgsaj de adîncă umanita
te. Tot așa după cum lim
bajul grav, auster la Lesvia 
Vent Dumois („Pină cînd 
patruzeci !“, „St, liniște !“) 
a conturat alte aspecte ale 
societății cubaneze con
temporane. Mijloacele de o

savoare specială ale artei 
naive au fost, de asemenea, 
folosite în conturarea u- 
nor realități dragi poporu
lui cubanez, ca de exem
plu : zafra ~ 
Matamoros — „Pe un cimp 
de trestie de zahăr") sau 
momentele unui spectacol 
dat de un ansamblu de 
balet în fața sătenilor, sur
prinse de Silvio Iniguez în 
lucrarea „Balet pe pajiș
te". Frumusețea peisajului 
cubanez, pitorescul aparte 
al acestor teritorii au fost 
evocate în lucrările lui 
Rene Portocarrero („Noap
te havaneză", „Orașul în 
roșu"), Mariano Rodriguez 
Alvarez („Fructe și reali
tate") sau Luis Martinez 
Pedro („Alte semne ale 
mării") prin intermediul 
legendelor și miturilor in
terpretate, al florei speci
fice sau mării, care au de
venit tot atîtea puncte de 
referință pentru pictură.

S-ar putea vorbi, desi
gur, de o anumită unitate 
a ansamblului acestei ex
poziții, unitate sugerată de 
înscrierea programului fie
cărui artist în programul 
general al artei contempo
rane, de investigare neobo
sită a unora dintre cele 
mai variate modalități de 
exprimare plastică. Artiștii 
expozanți se înfățișează a- 
cum publicului românesc 
ca tot atîtea personalități 
precis conturate, prin tot 
atîtea direcții omologate de 
cursul firesc al istoriei ar
tei, capabili să trateze și 
să comunice un mesaj con- 
tențporan atit pe planul 
angajării sociale, cit și pe 
acela al ambianței intime. 
Privind acum, in sălile 
Dalles, lucrările artiștilor 
cubanezi, recepționăm im
plicit mesajul de umani
tate și prietenie al unui 
popor care-și urmează 
neabătut drumul'‘ales — a- 
cela ai construirii socialis
mului, mesajul artiștilor 
unui popor prieten.

(Ruperto Jay

Marina PREUTU
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Tovarășului GUSTAVO MACHADO
Președintele Partidului Comunist din Venezuela

CARACAS
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Comunist Român vă transmite călduroase felici
tări și vă urează multă sănătate și succes în activitatea dv.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești statornicite între 
partidele noastre se vor dezvolta, în viitor, în interesul extinderii, pe 
planuri multilaterale, a raporturilor dintre cele două țări și popoare, al 
cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat dl Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși, , '
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului' Marelui Hural Popular, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru 
personal, vă exprimăm dumneavoastră și, în persoana dumneavoastră. 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și poporului 
frate român sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale și bunele 
urări transmise cu ocazia celei de-a 52-a aniversări a revoluției populare 
mongole.

împărtășim pe deplin convingerea dv că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei 
neabătut și în viitor, spre binele popoarelor mongol și român, în inte
resul întăririi unității țărilor comunității socialiste, al Consolidării cauzei 
păcii și securității internaționale.

Vă dorim din toată inima dumneavoastră și poporului frate român 
noi și mari succese în construirea socialismului în țara dv, în lupta 
pentru consolidarea păcii și prieteniei dintre popoare.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole

S. LUVSAN
Prim-vicepreședinte 

al Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vorbesc în numele tuturor americanilor, exprimîndu-vă aprecierea 

profundă pentru atentul dumneavoastră mesaj de felicitări cu ocazia 
aniversării independenței americane.

Cu sinceritate
RICHARD NIXON

ÎNTÎLNIRE LA
Tovarășii Cornel Burtică, membru 

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., au avut miercuri dimineața 
o intîlnire, desfășurată intr-o atmos-

Sosirea in Capitală a
Hailong din

Miercuri dimineața a sosit la 
București o delegație a orașului Hai- 
fong din Republica Democrată Viet
nam, la invitația adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, cu 
prilejul vizitei de prietenie făcute în 
acest oraș.

Delegația este condusă de tovarășul 
Tran Thang, membru al Biroului 
Executiv al Comitetului orășenesc

. C. AL P.C.R.
feră prietenească, cordială, cu tova
rășii Jean-Pierre Chevenement și 
Georges Sarre, membri ai Biroului 
Executiv, secretari naționali ai Par
tidului Socialist Francez, care s-au 
aflat la odihnă în țara noastră.

unei delegații a orașului 
R. D. Vietnam

Haifong al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam.

La sosire, în Gara de Nord, oas
peții vietnamezi au fost salutați de 
tovarășul Constantin Nicolae, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., de activiști de par
tid.

A fost prezent Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam în Republica Socialistă Ro
mânia, și membri ai ambasadei.

SPORT® SPORT • SPORT • SPORT

„CUPA DAVIS“
Echipele României și Noii Zeelande - gata pentru în

ceperea meciului @ Astăzi, tragerea la sorți a partidelor

La sediul clubului sportiv „Pro-. 
greșul" din Capitală a avut loc ieri 
o conferință de presă prilejuită de 
desfășurarea meciului de tenis din
tre echipele României și Noii Zee
lande, contind pentru semifinalele 
zonei europene, grupa A, a „Cupei 
Davis". Răspunzînd întrebărilor zia
riștilor, campionul român Ilie Năs- 
tase a spus, printre altele : „Meciul 
se anunță foarte dificil. Căldura 
mare va putea influența calitatea jo
cului. Noi avem avantajul terenului, 
pentru că oaspeții, în general, joacă 
pe terenuri cu iarbă. Vom depune 
toate eforturile pentru a obține cali
ficarea". Căpitanul nejucător al echi
pei Noii Zeelande, John Lokington, 
a declarat următoarele : „Tenismanii 
noștri se acomodează greu cu tere
nurile din Europa, acoperite cu zgu
ră. în acest an însă ne-am pregătit 
mai devreme pe astfel de terenuri.

A

In cite v a
• Astă-seară, pe ringul arenei 

„23 August" din Capitală, va avea 
loc întîlnirea amicală de box dintre 
echipele de tineret ale României șl 
S.U.A. Se vor desfășura partide la 
11 categorii de greutate. Echipa țării 
noastre va avea următoarea alcătui
re : P. Dragu, N. Robu, Al. Barbu, 
V. Soroceanu, C. Hajnal, N. Truță, 
I. Dimache, I. Răducu, I. Istrate, 
M. Simon și I. Siliște. Echipa ame
ricană are în componență, printre 
alții, pe „greul" Jim Chapman și pe 
semigreul Tommy Brooks. Sîmbătă, 
echipa S.U.A. va evolua la Brăila.

• în cursul lunii august, handba
lul nostru va avea un bogat pro
gram internațional. Selecționata fe
minină a României va evolua între 
1 și 5 august la un mare turneu pro
gramat in Ungaria, pentru „Cupa 
Balaton". între 11 și 17 august repre
zentativa masculină va participa, în 
localitatea cehoslovacă Martin, la un 
turneu alături de echipele U.R.S.S., 
Bulgariei, Ungariei și R. D. Germane 
Tradiționala competiție internațională 
pentru tineret „Cupa Prietenia" se va 
desfășura între 10 și 12 august la 
Deva și Hunedoara, cu participarea 
selecționatelor feminine și masculine 
ale României, Bulgariei și Ungariei.

• BASCHET. — La Ragusa (Italia) 
a început un turneu internațional fe
minin de baschet, la care participă

Desigur, meciul este deschis oricărui 
rezultat. Gazdele au un jucător de 
mare clasă în Ilie Năstase. greu de 
învins. Formația noastră este omoge
nă, avind doi jucători de forțe egale, 
Onny Parun și Brian Fairlie, precum 
și un cuplu valoros pentru proba de 
dublu".

în cursul zilei de ieri, tenismanii 
români Ilie Năstase, Ion Sântei, 
Toma Ovici și Viorel Marcu s-au 
antrenat sub îndrumarea căpitanului 
nejucător Tache Caralulis. La ore 
diferite s-au -antrenat și membrii e- 
chipei Noii Zeelande. Astăzi, la ora 
12, are loc tragerea la sorți pentru 
stabilirea partidelor care vor avea 
lo.c vineri, ora 14 (primele două 
probe de simplu), simbătă (proba de 
dublu) de la ora 16 și duminică (ul
timele două probe de simplu) de la 
ora 14.

r î n d u r i
selecționatele R. P. Chineze, Ungariei, 
Iugoslaviei și Italiei. Rezultatele din 
prima zi : Italia—Ungaria 59—54 
(32—27) ; Iugoslavia — R. P. Chineză 
57—47 (33—26).

o în capitala Greciei s-au deschis 
lucrările celei de-a XIII-a se
siuni a Academiei internaționa
le olimpice, la care partici
pă 106 delegați din 35 de țări. în 
alocuțiunile rostite cu acest prilej, 
președintele Academiei olimpice, E. 
Petralias, și decanul de vîrstă al a- 
cestei organizații, O. Simcek, au sub
liniat importanța mișcării olimpice in 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și' 
cooperare între tinerii sportivi din 
toate țările lumii.

« După două regate, în Campio
natul european de yachting — clasa 
..Olandezul zburător" — conduce 
Hettner (R.D.G.), urmat de Pajot 
(Franța), Froebe (R.D.G.). Vollebregt 
(Olanda). A doua regată, disputată pe 
un timp neprielnic, a revenit olan
dezului Vollebregt.

• Celebrul atlet englez David Bed
ford, care a stabilit recent un nou 
record al lumii în proba de 10 000 m 
plat (27’31”), a fost inclus în echi
pa studenților britanici pentru Uni
versiada de la Moscova. Bedford va 
lua parte la probele de 5 000 m și 
10 000 m plat.

Hotărîrea din 13 iulie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului 

de Miniștri în atenția opiniei publice

„Condițiile sint prielnice. E rindul 
nostru să dovedim pricepere 

și sirguință in dezvoltarea zootehniei"
Recentele măsuri adoptate de partid și de stat in vederea stimulă

rii dezvoltării zootehniei și îmbunătățirii aprovizionării populației cu 
produse animaliere continuă să se afle in atenția colectivelor de 
oameni ai muncii din întreaga (ară. în cadrul dezbaterilor pe margi
nea acestor măsuri, in telegramele adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. muncitori, țărani cooperatori, cadre didactice, spe
cialiști în zootehnie, țărani crescători de animale își exprimă 
deplina adeziune față de hotărîrea adoptată Ia ședința comună a Co
mitetului Central. Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale și Consiliului de Miniștri, angajindu-se totodată să transpună 
in viață aceste importante măsuri de care se leagă progresul neîntre
rupt al agriculturii noastre socialiste, al întregii economii a patriei 
noastre.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — se arată în te
legrama Comitetului județean Dîm
bovița a! P.C.R. — au primit cu de
plină satisfacție recentele măsuri 
stabilite pentru aplicarea în conti
nuare a directivelor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a programului național 
de dezvoltare a zootehniei. Afirmăm 
și cu acest prilej înalta noastră 
prețuire pentru grija deosebită a 
conducerii de partid și de stat, a 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea armonioasă a tuturor ra
murilor economiei naționale, pentru 
stimularea efortului întregului po
por, în vederea creșterii continue a 
producției agricole, 
ducției animali
ere — mijloc 
important de ri
dicare a bună
stării materiale 
a tuturor oame
nilor muncii.

Prin măsurile 
ce se vor adopta 
— se arată în 
continuare — 
producția de car
ne a întreprinde
rilor agricole de stat și a cooperative
lor agricole din județul Dîmbovița va 
crește in următorii doi ani cu 1550 
tone față de 1973. Numai prin dez
voltarea capacității Complexului in- 
tercooperatist de la Petrești, de în- 
grășare â porcilor, de la 15 000 la 
30 000 locuri și construirea in aceeași 
localitate a unui nou complex de în- 
grășare a tineretului taurin se va 
asigura 70 la sută din producția to
tală de carne ce va fi livrată la fon
dul de stat in 1975.

In scopul sporirii producției de 
lapte, organul județean de partid și 
de stat se va preocupa de darea in 
folosință la termenele planificate a 
complexelor de, vaci cu lapte de la 
întreprinderea agricolă de stat Titu 
și de intrarea în producție, în cursul 
lunii august 1973, a complexului in- 
tercooperatist Braniște.

Comitetul județean de partid Dîm
bovița, se arată în încheierea tele
gramei, exprimind voința unanimă 
a oamenilor muncii din această zonă 
a țării, vă asigură, tovarășe secre
tar general, că va milita consecvent 
pentru concentrarea tuturor forțelor 
umane și materiale in vederea în
făptuirii cu fermitate a prevederilor 
recentei hotărîri.

în telegrama colectivului de lucră
tori de la întreprinderea agricolă din 
cadrul Trustului județean I.A.S. 
Botoșani se arată : Lucrătorii uni
tăților noastre, hotărîți să răspundă 
prin fapte chemării conducerii 
partidului nostru, apelului adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
angajează ca in acest semestru să 
livreze peste plan, la fondul centra
lizat al statului, 144 tone carne de 
vacă și 200 tone carne de porc.

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderea agrico
lă de ................... ...............
arată 
știent 
drept 
mereu crescînde ale întregului nos
tru popor, se angajează, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ob
țină în acest an o producție medie 
de peste 3100 litri lapte pe cap de 
yacă furajată, un procent de nata
litate de peste 88 la sută, depășirea 
sporurilor de 
a tineretului 
riile, livrind

îndeosebi a pro-

peste 60 de tone carne și 1 300 hecto
litri lapte. Ne propunem, de aseme
nea, să reducem prețul de cost al 
tuturor sortimentelor.

Asigurăm conducerea superioară de 
partid și de stat, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că harnicii lucrători din I.A.S. 
Jidvei, sub conducerea organizației 
de partid, vor depune eforturi, spo
rite pentru înfăptuirea politicii in- 

• țelepte a partidului și statului nostru.
Toți comuniștii și locuitorii comu

nei Gurbănești, județul Ilfov — se 
arată in telegrama comitetului de 
partid comunal — au luat cunoștință 
cu profund interes de Hotărîrea a- 
doptată în ședința comună din 13 
iulie 1973 de către Comitetul Cen
tral al partidului, Consiliul Suprem

!

Telegrame adresate C.C. alP.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

stat Jidvei, județul Alba — se 
într-o altă telegramă — con- 

că recenta hotărîre are 
scop satisfacerea nevoilor

creștere in greutate 
bovin la toate catcgo- 

suplimentar statului

al Dezvoltării Economice și Sociale 
și Consiliul de Miniștri, precum și 
de prețioasele idei cuprinse în cu- 
vintarea rostită cu acest 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul partidului și statului. 
Și de această dată, noi vedem grija 
pe care o acordă partidul și statul, 
dumneavoastră personal, scumpe to
varășe Ceaușescu, agriculturii noas
tre cooperatiste.

Exprimind deplinul acord față de 
măsurile cu privire la majorarea pre
țurilor de contractare a unor animale 
și produse animaliere, în țelegrama 
adresată conducerii de partid, tova
rășului Nicolae Ceaușescu de către 
Comitetul de partid al comunei Dem- 
suș, județul Hunedoara, se arată că 
prin acestg măsuri se creează condi
ții mai bune pentru dezvoltarea zoo
tehniei și in special a creșterii efec
tivelor de animale și pentru valori
ficarea, în condiții superioare, a unor 
produse la fondul centralizat al sta
tului. prin sistemul de contractare. 
In telegramă se arată că dezbaterea 
importantei hotărîri a C.C. al P.C.R., 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și a Consiliului 
de Miniștri, precum și a cuvîntării 
secretarului general al partidului, a 
stimulat angajamentul ca, în anul 
1973, comuna Demsuș să livreze in 
plus statului, față de prevederile pla
nului, 60 tone de carne.

Comuniștii și. alături de ei, toți 
locuitorii din comuna Bosorod, jude
țul Hunedoara, apreciază din toată 
inima grija și prețuirea pe care o 
manifestă conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, față de 
creșterea nivelului de trai al tuturor 
fiilor patriei noastre socialiste, se a- 
rată în telegrama comitetului de 
partid comunal.

Organizația comunală de partid Bo
sorod, toți locuitorii comunei se an
gajează să-și aducă întreaga contri
buție la dezvoltarea și întărirea sec

torului zootehnic, răspunzind în acest 
fel prin fapte grijii deosebite pe care 
conducerea partidului și statului nos
tru o poartă țărănimii, întregului 
popor muncitor.

Relevînd satisfacția cu care mem
brii cooperatori din comuna Virițul 
de Jos, județul Alba, au luat cunoș
tință de măsurile stabilite de condu-

prilej de

cerea de partid și de stat privind 
majorarea prețurilor de contractare 
la carnea de taurine, porcine și ovine, 
telegrama comitetului de partid 
și a consiliului de conducere al 
C.A.P. arată între altele : Pen
tru a răspunde grijii permanente 
pe care partidul și statul nostru, 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, o purtați 
țărănimii cooperatiste, ne angajăm 
să livrăm în acest an 550 tau
rine tinere, în greutate de peste 350 
kg fiecare, ceea ce ne va aduce ve
nituri bănești suplimentare în valoa
re de peste 700 mii Iei.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că comuniștii, toți 
țăranii cooperatori din comuna noas
tră vor face totul pentru a-și spori 
contribuția la prosperitatea și pro
gresul României .socialiste.

Telegrama Comitetului de partid și 
Consiliului de conducere al Coope
rativei agricole de producție din Ri- 
piceni, județill Botoșani, subliniază: 
Aceste măsuri dovedesc grija deose
bită pe care o poartă Comitetul Cen
tral al partidului, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, pentru înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 

privind dezvol- 
■ _ tarea agriculturii 

și ridicarea con
tinuă a nivelului 
de trai al între
gului popor. Fo
losind experiența 
pozitivă acumula
tă pînă in pre
zent, valorificlnd 
mai bine condi
țiile de care dis
punem, în acest 

an vom livra statului 100 tone carne 
peste plan. Prin aceasta vom obține 
venituri suplimentare de 1 750 000 
lei, ceea ce va duce la creșterea va
lorii normei convenționale, la asigu
rarea unei retribuiri superioare » 
muncii.

Apreciindu-se 
de stimulator
pentru dezvoltarea 
creșterea substanțială 
rilor crescătorilor de 
telegrama Consiliului 
Frontului Unității Socialiste din co
muna Almașu, .județul Sălaj, se 
spune, printre altele : Ne angajăm 
să livrăm suplimentar statului, in 
cursul acestui an, 25 tone carne 
bovine și 7,5 tone carne porcine de 
la gospodăriile populației,* iar de la 
C.A.P.. 20 tone carne bovine. Aceste 
depășiri se vor realiza prin creșterea 
in greutate a animalelor livrate.

Au mai adresat telegrame condu
cerii de partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care sini exprimate 
deplina .adeziune la recentele mă
suri, hotărîrea fermă de a le tradu
ce în viață : Comitetul de 
comunal Zam, județul 
muncitorii, inginerii și 
Fabricii de zahăr Corabia ; i 
niștii și membrii cooperatori 
comuna Ianca, județul Brăila ; Co
mitetul de partid și Comitetul 
menilor muncii de la I.A.S. 
mâți, județul Ilfov ; colectivul 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
la Șantierul naval din Brăila ; acti
vul de partid, muncitorii, inginerii, 
maiștrii și funcționarii de la Fabrica 
de produse ceramice Sătuc, județul 
Buzău ; Comitetul de partid al coo
perativei agricole din comuna Gîr- 
bovi. județul Ilfov ; Comitetul de 
partid al I.A.S. însurăței. județul 
Brăila : colectivul de salariați al 
Fabricii de confecții din Brăila.

caracterul deosebit 
al noilor măsuri 

zootehniei și 
a venitu- 

animale, m 
comunal al

partid 
Hunedoara ; 

tehnicienii 
comu- 

i din

oa- 
Afu- 

de 
de

A apărut revista
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Produsele „Industriei textile" Lugoj
in peste 20 de țări

VIZITA DELEGAȚIEI CONSUMI
LEGISLATIV NATIONAL DIN ZAIR

întrevedere la Marea Adunare Naționala
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit, miercuri 
dimineața, la Palatul M.A.N., dele
gația Consiliului Legislativ Național 
(Parlamentul) din Republica Zair, 
condusă de Tshisekedi Wa Mulumba, 
vicepreședinte al consiliului, care 
tace o vizită în țara noastră.

La întrevedere au luăt parte Ilie 
Murgulescu, Maria Groza, vicepre
ședinți ai M.A.N., Corneliu Mănescu, 
președintele Grupului român al U- 
niunii interparlamentare, Dumitru 
Balalia, Constantin Dinculescu, Ale
xandru Sencovici, președinți de co
misii permanente ale M.A.N.. Roman 
Moldovan, deputat, președintele Ca
merei de Comerț. Iuliu Fejes, secre
tar al. M.A.N., Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

A fost prezent Bokingi Embeyolo,

ambasadorul Republicii Zair la 
București.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
avut loc un schimb de informații cu 
privire la activitatea parlamentară 
din ceie două țări. Totodată, oaspe
ții au luat cunoștință de unele re
zultate obținute de poporul român 
in opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

★
în onoarea delegației parlamentare 

zaireze, Biroul Marii Adunări Na
ționale a oferit un dejun. în timpul 
dejunului, Ștefan Voitec șl Tshise
kedi Wa Mulumba au rostit toasturi.

★
în cursul zilei, membrii delegației 

au vizitat cartiere ale Bucureștiului, 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România și au asistat la un 
spectacol folcloric.

(Agerpres)

Plecarea delegației Partidului laburist 
din Marea Britanie

Miercuri a părăsit Capitala dele
gația Partidului laburist din Marea 
Britanie, care a întreprins o vizită 
în țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R. Din delegație au făcut parte 
James Callaghan, vicepreședinte ’ și 
trezorier al partidului, și Ronald G. 
Hayward, secretar general al parti
dului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspe.ții au fost conduși de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi

tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., și 
Lucian Drăguț. vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

Au fost prezenți Robert M. Russell, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). — în
treprinderea „Industria textilă" 
din Lugoj se 
unitățile economice t 
care și-au realizat și 
sarcinile la export pe 
semestru. E un succes 
cabil, dacă se are în 
faptul că el a fost obținut în 
condițiile creșterii atit a volu
mului producției destinate ex
portului, cit și a numărului de 
beneficiari externi. Comparativ 
cu începutul cincinalului, activi
tatea de export a întreprinderii 
s-a dublat, aproape 40 la sută 
din producția de țesături reali
zată in prezent fiind livrată 
partenerilor din peste 20 de țări. 
Calitatea tot mai bună, ca și

numără printre 
timișene 

depășit 
primul 
remar- 
vedere

linia modernă a noilor articole 
create aici au fost, alături de o 
prezență intensă la expozițiile 
internaționale, factorii princi
pali care au impus țesăturile 
acestei întreprinderi pe piețele 
externe. Introducerea și extin
derea unor tehnologii moderne 
de fabricație, intre care se nu
mără și tratarea bactericidă a 
țesăturilor, precum și utilizarea 
unor coloqanți și adezivi cu re
zistență sporită produși in țară, 
ca și prtezența fabricii numai in 
prima parte a anului la 13 tir- 
guri internaționale, au fost căile 
care au făcut ca numărul țări
lor în care sînt exportate pro
dusele întreprinderii lugojene 
să crească în acest an cu încă 
cinci.
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Sesiune
Miercuri s-au deschis in Capitală 

lucrările sesiunii tehnico-științifice 
jubiliare, organizată de Institutul de 
cercetare, proiectare și documentare 
silvică și Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria lemnului, 
cu prilejul împlinirii a patru dece
nii de cercetare forestieră în Româ
nia.

Au participat Mihai Suder, minis
tru secretar de stat la Ministerul E- 
conomiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, reprezentanți ai con
ducerii Academiei de științe agrico
le și silvice, Uniunii sindicatelor de 
ramură, cercetători, proiectânți și in
gineri cu activitate îndelungată in 
domeniul economiei forestiere, nu
meroși lucrători din diferite insti
tute și întreprinderi ale acestui mi
nister.

Cei prezenți au adoptat, Intr-o

jubiliară
atmosferă de puternic entuziasm, o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se exprimă hotărirea cercetătorilor 
forestieri de a nu precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile încredințate de partid pri
vind creșterea aportului cercetării și 
proiectării la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră. „Legind mai strins ac
tivitatea noastră de cerințele econo
miei forestiere, se arată în tele
gramă, ne angajăm să elaborăm noi 
soluții de gospodărire rațională și 
creștere a productivității pădurilor, 
să creăm noi utilaje, tehnologii și 
produse calitativ superioare, care să 
contribuie la dezvoltarea în conti
nuare a industriei de prelucrare a 
lemnului".

(Agerpres)

De la Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății informează că 

în perioada 6—10 august a.c. va avea 
loc o sesiune de transfer dintr-un 
județ în altul pentru medicii de 
medicină generală (profil adulți și 
pediatrie) și medicii stomatologi, iar 
pentru farmaciști — dintr-un oficiu 
farmaceutic în altul.

Lista posturilor ce pot fi ocupate 
în cadrul acestei sesiuni de trans
fer va putea fi consultată de către 
cei interesați după data de 20 iulie

1973, la sediile direcțiilor sanitare 
județene, oficiilor farmaceutice și mi
nisterelor cu rețea sanitară proprie 
de care aparțin posturile respec
tive.

Criteriile, și, metodologia care stau 
la baza, efectuării transferurilor sint 
cele prevăzute de Instrucțiunile Mi; 
nisterului Sănătății cu nr. 43 250/1970', 
cu modificările ulterioare și de cele
lalte norme legale în vigoare.

(Agerpres)

Cronica zilei
La 18 iulie 1973 a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schimbul 
instrumentelor de ratificare a Proto
colului semnat la Varșovia, la 14 
septembrie 1972, de modificare a ar
ticolului 15 alineatul 1 al Tratatului 
româno-polon privind asistenta juri
dică și relațiile juridice în cauzele 
civile, familiale și penale, semnat la 
București, la 25 ianuarie 1962.

Din partea Republicii Socialiste 
România, schimbul a fost efectuat de 
Nicolae Ghenea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, iar din 
partea Republicii Populare Polone de 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
acestei țări la București.

Cu această ocazie, Nicolae Ghenea 
și Jaromir Ocheduszko au rostit 
scurte alocuțiuni in care au subli
niat semnificația juridică a docu
mentului încheiat pentru dezvoltarea 
in continuare a bunelor relații dintre 
cele două țări și popoare.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, miercuri a avut loc o seară

culturală dedicată Zilei naționale a 
Belgiei, care se sărbătorește la 21 iu
lie. Ing. Silviu Comănescu, secretar 
general al Asociației artiștilor foto
grafi din România, a expus, in cadrul 
unei conferințe, impresiile sale in 
urma unei vizite întreprinse in Bel
gia. După conferință a fost prezen
tat un film documentar. La ma
nifestare au participat Andrei Vela, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de artă și cultură, un 
numeros public. Au luat parte, de a- 
semenea. (Jacques Graeffe, ambasado
rul Belgiei la București, și membri 
ai ambasadei.

★
Miercuri. Vasile GUga. adjunct al 

ministrului afacerilor externe, a pri
mit pe Assad Kotaite, secretar gene
ral al Organizației Aviației Civile 
Internaționale. A fost de față și Sa
yed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de Informare al O.N.U. de la 
București. în aceeași zi, oaspetele a 
părăsit Capitala.

(Agerpres)

Constructorii din Piatra Neamț
(Urmare din pag. I)
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0 nouă întreprindere din Focșani
a început să producă

FOCȘANI 
„Scinteii", 
foarte puțin 
producă un nou obiectiv indus
trial focșănean : întreprinderea 
de dispozitive, ștanțe, matrițe și 
scule așchietoare. Lucrind ală
turi de constructori la montarea 
utilajelor și chiar la' operațiuni 
de zidărie, dulgherie. tinichige- 
rie, colectivul de muncă al noii 
întreprinderi, aparținînd indus
triei constructoare de mașini, 
și-a început activitatea cu 7 luni 
înainte de termenul planificat.

— Pentru început — ne spune 
tovarășul inginer Aurel Cristea,

(Corespondentul
Ion Nistor). — De 
timp a început să

directorul fabricii — producem 
diferite tipuri de cuțite pentru 
strung din oțel rapid și cu plă
cuțe din carburi metalice de di
ferite dimensiuni, cărucioare de 
transport, containere metalice, 
căi cu role, rafturi pentru 
SDV, mașini de marcat, instala
ții de protejat cu masă plastică, 
elemente tipizate pentru ștanțe 
și altele. Preocuparea noastră 
centrală este ca tot ceea ce rea
lizăm să fie de cea mai bună 
calitate, astfel incit, de la în
ceput, produsele tinerei noastre 
unități să se bucure de o bună 
apreciere, să fie competitive.
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construite in 5 ani. S-au creat ast
fel toate condițiile tehnieo-mate- 
riale pentru ca angajamentul nos
tru de a înfăptui cincinalul în nu
mai 4 ani să deyină o realitate.

— Cum s-a acționat pentru rea
lizarea acestui ritm intens de lu
cru ?

— încă de la Conferința Națio
nală a partidului din anul trecut, 
atenția ne-a fost îndreptată spre 
înfăptuirea uneia din principalele 
sarcini trasate atunci de partid 
tuturor constructorilor și anume 
dublarea productivității muncii pe 
șantiere. în acest scop am primit 
un sprijin efectiv din partea mem
brilor biroului comitetului județean 
de partid, care ne-au ajutat să re
zolvăm problemele legate de adop
tarea unor metode optime de 
muncă, astfel că, in prezent, 88 la 
sută din volumul lucrărilor de con
strucții se execută în soluții indus
trializate, cu mult peste sarcina 
stabilită în acest domeniu.

Amănunte ne furnizează ing. Ște
fan Harabagiu, șef de lot în car
tierul Dărmănești.

— Este vorba, în primul rind, de 
industrializarea aproape in între
gime a lucrărilor la structurile de 
rezistență, unde, față de zidăria 
clasică, am înregistrat o reducere 
cu 30 la sută a volumului de 
manoperă. Durata de execuție a 
unui bloc cu 100 de apartamente 
din cartierul Dărmănești din Piatra 

' Neamț, spre exemplu, a ajuns să 
fie în prezent de numai 16 zile. 
Astfel, toate diafragmele din beton 
armat pentru interior sint realizate 
numai in cofraje metalice univer
sale. în ultimul timp a fost gene
ralizată la scara întregii intre-

tehnologia de realizare 
planșeelor, a pereților

prinderi și 
a tuturor 
de umplutură, a scărilor și balcoa
nelor din prefabricate. Iar ca o 
noutate de ultimă oră, care consti
tuie o mindrie pentru colectivul' 
nostru, amintesc asimilarea și in
troducerea în producția curentă a 
panourilor exterioare, gata finisate, 
turnate pe covoare de cauciuc, teh
nologie care se practică cu rezul
tate foarte bune pe șantierul nou
lui cartier Dărmănești din Piatra 
Neamț.

Prezent 
strucțiilor 
Popovici, 
liului popular județean, a ținut să 
facă precizarea că aceste succese 
nu ar fi fost posibile fără o pre
ocupare susținută pentru organi
zarea in cadrul întreprinderii a 
unei baze proprii de prefabricate. 
De asemenea, in scopul evitării ri
sipei de materiale și pentru creș
terea productivității muncii. tot 
aici au fost concentrate și activită
țile de preparare a betoanelor și 
de fasonare a oțelului-beton. Gama 
noilor tehnologii de mare randa
ment a fost completată recent prin 
introducerea plaselor sudate la ar
marea planșeelor și diafragmelor, 
ceea ce determină reducerea cu 
1,8 la sută a consumului specific 
de fier-beton. adică, intr-un sin
gur an, se economisește o cantitate 
de fier-beton necesară pentru încă 
100 apartamente.

Progrese însemnate s-au înre
gistrat și pe linia creșterii coefi
cientului de utilizare a mijloacelor 
mecanice grele, cum ar fi maca
ralele, buldozerele și excavatoa
rele. acestea ajungînd să fie folo
site din plin circa 22 de ore din 24. 
Si, legat de aceasta, trebuie a-

mereu pe șantierele con- 
de locuințe, ing. Mihai 
vicepreședinte al consi-

mintiță preocuparea pentru califi
carea și creșterea gradului de pre
gătire profesională a muncitorilor, 
constituirea unor formații de lucru 
compacte și stabile in meseriile 
mai dificile, cum ar fi cele de dul
gher, montor prefabricate, zidar și 
instalator. în prezent, in atenția 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean și a conducerii 
întreprinderii de construcții se află 
evidențierea și punerea in operă a 
unor noi materiale de construcții. 
Este vorba de acele materiale u- 
șoare care se găsesc din belșug în 
zonă, îndeosebi tufurile vul
canice, care vor duce la realiza
rea unor elemente de prefabricate 
mult mai ușoare, cu posibilități 
de manevrare rapidă și de redu
cere aproape completă a opera
țiunilor de armare, in sqnsul că se 
pot realiza pereți exteriori dintr-o 
bucată și Ia dimensiunile reale 
camerelor.

Trebuie reținut și faptul că 
grup de specialiști din cadrul 
cestui harnic colectiv a pus
punct trei invenții specifice lucră
rilor pe șantierele de construcții și 
care, la Piatra Neamț, se aplică 
cu succes. Ne referim la invențiile 
„Structură de rezistență din ele
mente prefabricate". „Matriță pen
tru executarea in poligon a ele
mentelor de fațadă gata finisate" 
și „Covor din cauciuc pentru im
primarea betonului aparent". Toate 
aceste dovezi ale priceperii și hăr
niciei constructorilor din Piatra 
Neamț pun și mai mult in valoare 
hotărîrea colectivului de aici de a 
intimpina ziua de 23 August cu noi 
succese in muncă și de a-și onora 
prin fapte angajamentul de a rea
liza sarcinile actualului cincinal în 
numai 4 ani.
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viața internațională
0 manifestare a soliMătii 

a cauza dreaptă a poporului zambian 
Acțiune întreprinsă în cadrul O.N.U. pentru ajutorarea 

Zambiei

acord Intre partidul baas de guvernamint 
Șl PARTIDUL COMUNIST IRAKIAN ASUPRA 

„CARTEI ACȚIUNII NAȚIONALE"
GENEVA 18 (Agerpres). — Comi

tetul de Coordonare al Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., ale că
rui lucrări continuă la Geneva, a 
dezbătut problema ajutorului econo
mic acordat de Națiunile Unite 
Zambiei, ca urmare a închiderii fron
tierelor acestei țări cu Rhodesia de 
sud.

Luînd cuvîntul în comitet, repre
zentantul român, Valeriu Florean, a 
arătat că România se pronunță cu 
consecvență pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, în conformitate cu in
teresele și aspirațiile proprii, mili- 
tind pentru aplicarea rezoluțiilor și 
măsurilor adoptate în cadrul O.N.U., 
menite să pună capăt dominației co
loniale și politicii de discriminare ra
sială din Rhodesia de sud.

Așa cum o demonstrează realită
țile zilelor noastre, a subliniat vor
bitorul, regimul rasist din Rhodesia, 
ca, de altfel, și cel din Africa de

Apel la unitate adresat 
de guvern poporului chilian
SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager

pres). .— Guvernul chilian a adresat 
poporului un apel la unitate, subli
niind. într-un comunicat dat publi
cității, că „situația politică din țară 
a devenit extrem de gravă în urma 
hotărîrii organizației profasciste 
autointitulate „Patrie și libertate" de 
a-și continua. în clandestinitate, ac
tivitatea sedițioasă îndreptată împo
triva Unității Populare. „Acțiunea 
disperată a grupurilor de extremă 
dreaptă — se arată în comunicat — 
poate să provoace acte cu consecințe 
ireparabile. Forțele politice din țară 
trebuie să analizeze situația la scară

DEZBATERILE DIN CONGRESUL S.U.A.
Ps'oîecî de lege privind sistemul general preferențial 

și relațiile comerciale cu țările socialiste

WASHINGTON 18 (Corespondență 
de la C. Alexandroaie), — Apropiin- 
du-se data vacanței parlamentare — 
3 august — Congresul S.U.A. și-a 
intensificat ritmul activității. tre- 
cind la abordarea unora dintre cele 
mai urgente puncte ale agendei sale, 
în Comisia pentru căi și mijloace a 
Camerei Reprezentanților continuă 
dezbaterile asupra proiectului de lege 
pentru reglementarea relațiilor co
merciale ale S.U.A. cu restul lumii, 
proiect care prevede, îptre altele, a- 
cordarea de puteri depline președin
telui pentru negocierea reformei sis
temului monetar internațional, acor
darea de către S.U.A. țărilor în curs 
de dezvoltare a unui sistem general 
preferențial, punerea relațiilor co
merciale ale Statelor Unite cu ță
rile socialiste pe bazele clauzei na
țiunii celei mai favorizate și altele.

Comisia senatorială pentru relații 
externe a adoptat un proiect de 
lege prin care se interzice oricărei

Sardar Mohammed Daud a fost 
proclamat președinte al Afganistanului

KABUL 18 (Agerpres). — Postul 
de radio Kabul a anunțat că Sar
dar Mohammed Daud (fost prim- 
ministru in perioada anilor 1953— 
1963) a fost proclamat, miercuri, pre
ședinte al Republicii Afganistan, 
transmite agenția. T.A.S.S. S-a a- 
nunțat, totodată, că el urmează să 

Sud, s-au dovedit a fi un pericol 
permanent și o amenințare constan
tă pentru statele africane indepen
dente vecine, care își consacră efor
turile unei dezvoltări libere. Aceasta 
atestă primejdia pe care o repre
zintă pentru independența popoare
lor și pentru pace existența și men
ținerea regimurilor rasiste, care sfi
dează comunitatea internațională, 
promovînd o politică de forță și dic
tat, de amestec în treburile inter
ne ale altor popoare.

Exprimînd sprijinul și solidarita
tea poporului român cu lupta po
poarelor africane pentru apărarea 
independenței și suveranității națio
nale, reprezentantul român a arătat 
că acțiunea întreprinsă în cadrul 
O.N.U. pentru ajutorarea Zambiei 
constituie o expresie a luptei împo
triva rasismului și dominației impe
rialiste. o manifestare a solidarității 
comunității internaționale cu cauza 
dreaptă a poporului zambian.

națională și să-și expună adevăratele 
poziții".

Comunicatul precizează că guver
nul va continua să-și îndeplinească 
atribuțiile sale și să împiedice de
clanșarea unui război civil în Chile.

în localitatea Melipilla au fost a- 
restate două persoane asupra cărora 
s-au găsit, în afară de arme și mu
niții, planuri ale ofițerilor regimen
tului de blindate nr. 2 privind tenta
tiva de lovitură militară de stat de 
la 29 iunie, ceea ce ar putea con
duce la descoperirea altor ramifica
ții privind participarea la această 
acțiune antiguvernamentală.

instituții guvernamentale, inclusiv 
Agenției Centrale de Investigații 
(C.I.A.), de a influența alegerile din- 
tr-o țară străină prin finanțarea pro
pagandei electorale a vreuneia din 
taberele politice. Generată de inter
venția C.I.A. și a Societății I.T.T. in 
alegerile din Chile, din anul 1970, 
legea prevede pgdepse cu închisoarea 
și amenzi pentru orice persoană care 
oferă sau primește fonduri destina
te unor asemenea scopuri.

Comisia juridică a Senatului a a- 
doptat. un proiect de lege care pre
vede ca toate acordurile ce voi’ fi în
cheiate de S.U.A. cu alte state să 
fie, in mod obligatoriu, supuse 
dezbaterilor Congresului. Acest pro
iect de lege derivă din faptul că, în 
trecut, acordurile încheiate de S.U.A. 
cu țările pe ale căror teritorii se află 
baze militare americane nu au fost 
supuse dezbaterilor forului legislativ 
suprem al țării.

dețină și funcțiile de ministru de 
externa și ministru al apărării,

In numele autorităților republica
ne, postul de radio Kabul a adre
sat populației țării un apel la dis
ciplină și ordine, la continuarea nor
mală a activităților. .

BAGDAD 18 (Agerpres). — Parti
dul Baas, de guvernămînt, și Parti
dul Comunist Irakian au dat publi
cității un comunicat comun, prin 
care anunță acordul lor asupra 
„Cartei acțiunii naționale" și a re
gulilor de procedură ale Frontului 
Național Progresist din Irak — in
formează postul de radio Bagdad, 
reluat de agențiile M.E.N., Associa
ted Press și France Presse. Comuni
catul privind realizarea acestui acord 
a fost semnat, la 17 iulie, în numele 
Partidului Baas, de președintele ță
rii, generalul Hassan Al Bakr, care 
este și secretar general al partidului, 
și de Aziz Mohammed, prim-secretar

întrevederile delegației 
guvernamentale române 

la Bagdad
BAGDAD 18 (Agerpres). — Dele

gația guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, care partici
pă la festivitățile prilejuite de 
Ziua națională a Republicii Irak, a 
fost primită de Murtadha Saeed 
Abdul Baqi. membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, al 
Conducerii Regionale a Partidului 
Baas, ministrul afacerilor externe, 
împreună cu Naeem Haddad, mem
bru al conducerii regionale a parti
dului Baas.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
s-a evidențiat dorința reciprocă pen
tru dezvoltarea de relații prietenești 
între România și Irak, în interesul 
celor două popoare, al cauzei pro
gresului și luptei antiimperialiste, 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale.

Delegația română a mai fost pri
mită de către ministrul justiției al 
Irakului, Mohamed Ridha, și a avut 
convorbiri cu șeful Biroului Juridic 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției.

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Securitate 

al 0.0. a adoptat, în unanimi
tate, hotărirea de a recomanda Adu
nării Generale primirea în Organi
zația Națiunilor Unite a Insulelor 
Bahamas — cel mai tînăr stat inde
pendent al lumii.

Mao Tzedun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, l-a primit 
pe fizicianul american de origine 
Chineză Ian Cen-ning. La convorbi
rea care a avut Ioc cu acest prilej 
au participat, de asemenea, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat, și 
Ciu Pei-iuari, vicepreședinte al A- 
sociației științifice și tehnice, trans
mite agenția China Nouă.

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
l-a primit pe ministrul de externe 
al Turciei, Haluk Bayulken, aflat în
tr-o vizită oficială în Bulgaria. 
După cum relatează agenția B.T.A., 
convorbirea s-a referit la un cerc larg 
de probleme ale situației internațio

al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Irakian.

în document se arată că acordul 
realizat este fructul unui dialog se
rios între Partidul Baas și P. C. Ira
kian și constituie „baza pentru ac
țiunea în cadrul unui Front Națio
nal Progresist". Desfășurarea mișcă
rii revoluționare în Irak — adaugă 
comunicatul — „a scos în evidență 
importanța deosebită a alianței și 
cooperării forțelor revoluționare în 
cadrul unui front unificat". Totoda
tă, cele două partide subliniază că 
„Frontul Național Progresist repre
zintă o necesitate în vederea rezol
vării problemei kurde", considerînd 
că se impune „prezența alături de 
ele a Partidului Democrat Kurd".

Luînd cuvîntul la ceremonia sem
nării comunicatului prin care se a- 
nunță acordul dintre cele două parti
de, președintele Hassan Al Bakr a 
subliniat că acesta reprezintă un 
moment de însemnătate istorică în 
relațiile dintre Partidul Baas și Par
tidul Comunist Irakian. Totodată, el 
a menționat, potrivit agenției M.E.N., 
că vor avea loc convorbiri pentru 
realizarea unui acord similar cu 
Partidul Democrat Kurd.

★
Consiliul Comandamentului Revolu

ției din Irak a adoptat legea privind 
crearea Consiliului Național (Parla
mentul). Noul organism va fi com
pus din 100 de membri desemnați de 
Consiliul Comandamentului Revolu
ției.

Președintele Sadat se pronunța pentru continuarea 
convorbirilor privind uniunea dintre Egipt și libia

CAIRO 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, An
war Sadat, a adresat lui Moamer El 
Geddafi, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
și celorlalți membri ai acestui orga
nism un mesaj în care se pronunță 
pentru „continuarea unor convorbiri 
serioase, obiective și responsabile 
in vederea realizării proiectatei 
uniuni dintre cele două țări". Tot
odată, șeful statului egiptean subli
niază că țara sa este preocupată și 

nale și ale colaborării bilaterale. A 
fost subliniată posibilitatea dezvoltă
rii în continuare a relațiilor de bună 
vecinătate, colaborare și prietenie 
dintre Bulgaria și Turcia.

Festivalul panafrican al 
tineretului. In cadrul unei mari 
reuniuni ținute miercuri la clubul 
„Bourse du Travail" din Tunis, to
varășul Constantin Boștină, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., președin-\ 
tele Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, a prezentat 
mesajul de simpatie și solidaritate 
internaționalistă al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist și al Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, al întregu
lui nostru tineret, adresat partici- 
panților la primul festival panafri- 
can al tineretului.

ficțiuni vizînd normali
zarea situației de la fron

BUDAPESTA

MITING CU PRILEJUL VIZITEI 
DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei pe care o face în R. P. 
Ungară delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Vietnam, la 
Combinatul „Csepel" din Budapesta 
a avut loc un miting. >

Luînd cuvîntul, JenoFock, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
R. P. Ungare, a relevat solidaritatea 
poporului ungar cu lupta poporului 
vietnamez și sprijinul pe care l-a a- 
cordat R. P. Ungară Republicii De
mocrate Vietnam în lupta acesteia 
împotriva agresiunii. El a subliniat 
necesitatea ca încetarea focului, pre
văzută de Acordul de la Paris, să se 
transforme într-o pace trainică in 
Vietnam.

La rîndul său, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C.

G. R. P. al Republicii Vietnamului 
de Sud cere să fie respectată 

cu fermitate încetarea focului
SAIGON 18 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul in Comisia militară mixtă 
bipartită sud-vietnameză, reprezen
tantul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a subliniat gravitatea violărilor 
încetării focului comise de trupele 
administrației de la Saigon, în spe
cia) ., in provincia Kontum și în re
giunile Chuon Thien, Phuon Vinh și 

va acționa în continuare pentru de- 
săvîrșirea măsurilor pe calea reali
zării uniunii cu Libia.

Președintele Sadat, relevă agenția 
M.E.N., a transmis acest mesaj con
ducătorilor de la Tripoli în legătură 
cu „proiectul unui marș popular li
bian spre frontiera cu Egiptul și, 
apoi, spre Cairo, în favoarea reali
zării unei uniuni imediate și integra
le intre cele două țări". El a apre
ciat că „o asemenea acțiune ar pu
tea să deschidă calea dușmanilor 
uniunii și ai revoluției".

tiera tanzaniano-burunde-
Președintele Tanzaniei, Julius 

Nyerere, a acceptat propunerea 
făcută de președintele Republicii 
Burundi, Michel Micombero, de a 
se întilni la Dar Es Salaam pentru 
a examina problemele legate de ten
siunea de la frontiera dintre cele 
două țări — a anunțat în parlamen
tul tanzanian ministrul afacerilor 
externe, John Malecela.

La Havana a avut loc> in pre’ 
zența lui Fidel Castro, prim-minis- 
tru al Guvernului Revoluționar, Con
sfătuirea națională a lucrătorilor din 
zootehnie — transmite agenția Pren- 
sa Latina. Luind cuvîntul în fața ce
lor 300 de delegați, primul ministru 
cubanez a relevat cîteva aspecte pri
vind dezvoltarea zootehniei în Cuba 
în primele șase luni ale anului și 
măsurile ce trebuie luate în con
tinuare pentru lichidarea unor defi
ciențe .manifestate în acest an. 

1 MARGINALII

al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al guver
nului R. D. Vietnam, a arătat că A- 
cordul de la Paris reprezintă o mare 
victorie în războiul • antiimperialist, 
că'el este o victorie a țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a popoarelor 
din lumea întreagă. Fam Van Dong 
a reliefat că guvernul R. D. Vietnam 
și Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud militează pentru înfăptuirea 
consecventă și cu seriozitate a Acor
dului de la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam.

Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., l-a primit, miercuri, pe 
Fam Van Dong.

Don Xoai — transmite agenția „Eli
berarea". Reprezentantul G.R.P. a 
reafirmat poziția fermă a guvernului- 
său, care dorește aplicarea exempla
ră a încetării focului, însă a relevat 
că forțele armate populare de elibe
rare nu pot să nu reacționeze pen
tru a apăra zona eliberată și pe lo
cuitorii săi.

Pe de altă parte, în fața propune
rilor raționale ale G.R.P. care, do
vedind bunăvoință, se declară gata 
să asigure in cinci zile remiterea 
tuturor persoanelor deținute, reven
dicate de administrația de la Sai
gon, aceasta din urmă a promis să 
elaboreze un plan privind remiterea 
personalului militar și civil revendi
cat de G.R.P. și să aplice acest 
plan- cu începere de la 23 iulie.

★
La întilnirea care a avut loc în 

suburbia pariziană Celle-Saint-Cloud, 
intre reprezentanții Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și cei ai admi
nistrației saigoneze, conducătorul de
legației G.R.P., Nguyen Van Hieu, 
a avansat, în numele guvernului său, 
o propunere privind încheierea grab
nică a unui acord asupra garantării 
drepturilor democratice ale popula
ției sud-vie'tnameze.

Primul ministru ui Fran
ței, Pierre Messmer, a sosit miercuri 

la Budapesta, într-o vizită oficială 
la invitația lui Jeno Fock, pre-
ședințele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare.

In funcția de prim-mi- 
nistru al Nepalului3 fost de- 
semnat Nagendra Prasad RijaI, în 
urma demisiei fostului premier, Kirti 
Nidhi Bista — anunță un comunicat 
oficial dat publicității la Katmandu.

Miniștrii agriculturii din 
țările membre ale Pieței co
mun P au "lncheiat: reuniunea con
sacrată examinării consecințelor pe- 
nuriei de soia și cereale furajere 
după reducerea substanțială a expor
turilor americane de soia. în^ceeace 
privește aprovizionarea crescătorilor 
de animale din țările C.E.E. cu pro
duse furajere, nu s-au realizat de- 
cît măsuri parțiale, apreciază agen
ția France Presse.

SESIUNEA SOVIETULUI 
SUPREM AL U.R.S.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Se
siunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a continuat, miercuri, examinarea 
măsurilor îndreptate spre perfecțio
narea învățămîntului public și a 
proiectului privind bazele legislației 
învățămîntului.

întruniți în ședințe separate ale 
celor două camere ale parlamentu
lui sovietic — Sovietul Uniunii și 
Sovietul Naționalităților — depută
ții au dezbătut prevederile proiectu
lui menționat, care — relevă agen
ția T.A.S.S. — formulează princi
piile și sarcinile învățămîntului pu
blic în conformitate cu cerințele so
cietății socialiste dezvoltate. în 
cursul dezbaterilor au fost aborda
te unele lipsuri din activitatea pe 
plan școlar, la a căror înlăturare 
urmează să contribuie legislația pre
conizată.

Plenara C. C. 

al P. C. Bulgar
SOFIA 18 (Agerpres). — La Sofia 

s-au deschis lucrările Plenarei Q a,:, 
al P.C. Bulgar. Raportul privind 
unele probleme ale situației interna
ționale a fost prezentat de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria.

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL P. C.

DIN MAREA BRITANIE
t

LONDRA 18 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc o ședință a Co
mitetului Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie. în ca
drul ședinței, Gerry Cohen, membru 
al Comitetului Politic, secretar ’ al 
Comitetului regional Londra al parti
dului, a prezentat un raport cu pri
vire la situația politică internă din 
Anglia. în raport se face apel la în
tărirea unității clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor de stingă din Marea 
Britanie, pentru ' crearea unui front 
comun în lupta pentru apărarea in
tereselor oamenilor muncii.

S-au descoperit 
vestigii ale Atlantidei?

O echipă de cercetători ame
ricani a descoperit, intr-o zonă 
a Atlanticului situată în largul 
portului spaniol Cadiz, vestigii 
care ar putea fi ale vestitei 
Atlantide, leagănul civilizației 
străvechi dispărute — după cum 
se afirmă — în ocean în urmă 
cu aproximativ zece mii de ani. 
Scufundătorii au găsit, în locu
rile descrise de Platon, urmele 
unor căi rutiere și coloane de 
mari dimensiuni decorate cu 
motive in spirală.

Detâlii suplimentare — se 
menționează — vor fi furnizate 
după studierea fotografiilor 
realizate in cursul primelor 
scufundări. Locul exact al des
coperirilor nu a fost precizat, 
indicindu-se doar că este vorba 
de o zonă a golfului Cadiz, din
colo de limita de 12 mile a ape
lor teritoriale spaniole. Expedi
ția americană este formată din 
aproximativ 70 cercetători.

ANGLIA
PERU

„Atențiune, smog!" Insulele Cernere
Continuă acțiunile de protest împotriva atrocităților

colonialiștilor portughezi
O dezbatere fără 

precedent in istoria 
parlamentului britanic 
a avut loc marți după 
amiază, cină, in Ca
mera Comunelor, de
putății laburiști și li
berali au protestat 
împotriva prezenței 
premierului portughez 
Caetano in Anglia, 
cerind „retragerea in
vitației".

De altfel, vizita la 
Londra a șefului regi
mului de la Lisabona 
pentru a marca împli
nirea a 600 de ani de 
la proclamarea „alian
ței permanente" din
tre Anglia și Portuga
lia, a început într-o 
atmosferă de încorda
re. După cum se știe, 
cu aproape o săptă- 
mînă înainte, presa 
londoneză a dezvăluit 
cu lux de amănunte 
atrocitățile săvîrșite 
de trupele portugheze 
in coloniile din Afri
ca — Mozambic, An
gola și Guineea-Bis- 
sau, atrocități' pe 
care ziarele le-au 
comparat cu masacrul 
de la Mp Lai și care, 
după cum era de aș
teptat, au stirnit in
dignarea opiniei pu
blice. Chiar înainte de 
aterizarea avionului, 
care îl transporta pe 
premierul portughez,

in capitala Angliei a 
avut loc o puternică 
demonstrație de pro
test. Mii de polițiști 
au fost mobilizați pen
tru a-l apăra pe șeful 
guvernului portughez 
de minia demonstran
ților. In fiecare zi a 
vizitei au avut loc 
ciocniri intre manifes- 
tanți și poliție, in 
urma cărora numeroa
se persoane au fost 
arestate.

Nemulțumirea pro
vocată de această vi
zită neavenită a gă
sit un puternic ecou

în parlament care, 
după aprecierea zia
rului „Times", „părea 
că s-a transformat în
tr-un vulcan". In in
tervențiile lor, nume
roși deputați și-au ex
primat sprijinul hotă- 
rit cu lupta popoare
lor din Mozambic, 
Angola și Guineea- 
Bissau, împotriva do
minației coloniale, 
pentru libertate și in
dependență.

„Sâptămîna culturii 
și tehnicii românești"
LIMA 18 (Agerpres). — In 

cel mai mare port peruan, la 
Callao, s-a deschis „Sâptămîna 
culturii și tehnicii românești". 
Generalul Alfonso Icochea de 
Vivanco, directorul Spitalului 
militar central din Peru, care 
a vizitat recent România, a 
prezentat impresii și aspecte 
din viața economică și socială 
a țării noastre. In holul Uni
versității naționale tehnice din' 
Callao a fost deschisă, cu ace
lași prilej, expoziția fotografică 
„Realizări ale poporului român 
în 25 de ani de republică".

Pentru ca ficțiunea să nu devină realitate

N. PLOPEANU
Londra, 18.

O fotografie care acuză : sat din Mozambic 
ras de pe fața pămîntului de trupele colo

nialiste portugheze 
(Telefoto A.P. Agerpres)

Program consacrat 
României la B.B.C.

LONDRA 18. — Postul de
televiziune „British Broadcasting 
Corporation" a transmis un pro
gram consacrat perspectivelor 
favorabile ale colaborării și co
operării economice dintre Ma
rea Britanie și România. In 
cadrul programului s-a reliefat 
avintul dezvoltării multilatera
le a economiei țării noastre, 
care oferă largi posibilități de 
cooperare cu alte țări. Progra
mul a cuprins un interviu cu 
președintele Camerei de Comerț 
a României, prof. dr. Roman 
Moldovan. Au fost prezentate 
imagini ale unor obiective eco
nomice din România, rod al co
operării de pînă acum dintre 
cele două țări.

...Cerul este întu
necat, vizibilitatea re
dusă aproape la ze
ro. Traficul a încetat. 
Pietonii își pun măști 
de gaze. Oamenii își 
pierd cunoștința. Spi
talele se află in stare 
de alertă. Sînt efec
tele smogului atot- 
prezent.

...Cele de mai sus 
constituie secvențe din 
filmul pentru televi
ziune „Smog", pe care 
l-a transmis recent 
postul din Koln 
(R.F.G.).

„Filmul, pe jumă
tate documentar, pe 
jumătate ficțiune, este 
cit se poate de rea
list — scrie revista 
„Stern". Primejdia 
poluării aerului exis
tă întocmai atit la 
Miinchen, cit și la 
Frankfurt și, mai ales, 
în Ruhr".

Autorul scenariului 
— informează, in con
tinuare, revista — a 
strîns timp de șase 
luni material pentru 
film. Concluziile sale 
au fost aprobate de 
un mare număr de 
foruri competente — 
ministere, institute de 
medicină, stații me
teorologice, spitale, 
școli — din mari ora
șe vest-germane. Fil
mările s-au făcut la 
Duisburg — în inima 
Ruhrului.

Și, totuși, filmul . a 
stirnit proteste. Ele 
au venit, inițial, din

partea a trei deputați 
creștin-democrați din 
dieta landului Rena- 
nia de Nord-Westfa- 
lia, cărora li s-au ală
turat mai multe ca
mere orășenești de in
dustrie și comerț și 
alte foruri interesate. 
Motivul: filmul ar pu
tea duce la... stagna
rea afacerilor firmelor 
care se fac vinovate de 
poluare. Aceste cercuri 
au exercitat, fără suc
ces de altfel, presiuni 
ca emisiunea să fie a- 
nulată.

Pe de altă parte, 
postxil de televiziune 
din Koln a primit un 
mare număr de scri
sori ai căror autori 
— după cum scrie 
„Stern" — „oameni ai 
căror ochi lăcrimează 
și ale căror bronhii

sint atacate de aerul 
viciat din Ruhr" — 
au cerut ca filmul să 
fie reprogramat de 
mai multe ori, tocmai 
în speranța că va con
tribui la prevenirea 
unor consecințe ex
treme, de felul celor 
înfățișate, și în cre
dința că pelicula va 
constitui un nou ar
gument in favoarea 
adoptării unor mă
suri pentru proteja
rea mediului încon
jurător.

în fotografie — O 
scenă din film : cum 
ar putea arăta o pe
reche de îndrăgostiți, 
dacă poluarea atmos
ferică ar ajunge la 
consecințele sale ex
treme.

G. OASCĂLU

devin independente
<

De curînd, intre 
reprezentanți ai gu
vernului francez și 
președintele Consiliu
lui de guvernămînt 
al Insulelor Comore, 
Ahmed Abdallah, au 
fost inițiate schim
buri de vederi în le
gătură cu problema , 
acordării indepen
denței acestui terito
riu. Discuțiile au a- 
vut loc în urma victo
riei obținute în decem
brie anul trecut, în a- 
legerile pentru Camera 
locală a deputaților 
din Comore, de către 
„Frontul Uniunii", 
format din partidele 
Adunarea democrati
că a poporului, Uniu
nea democratică și 
Partidul progresist.

Populația celor pa
tru insule ale arhipe
lagului — Grapde Co
more, Anjouan, Ma
yotte și Mohelli, si
tuate în nordul Cana
lului Mozambic și a- 
vind o suprafață de 
2171 kmp — și-a ex
primat, sub cele mai 
diverse forme, nă
zuința spre o viață 
liberă, spre progres 
economic și social.

Dind expresie do
rinței de libertate și 
neatîrnare a populați
ei, liderii partidelor 
patriotice au apelat la 
Organizația Unității 
Africane, care, în se
siunea din 1972 de la

Chezani 
grande co more
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MOHE'L/ |
canalul mozambic

MArorrz'i,

50KIB.

Rabat, a hotărît ridi
carea problemei Co- 
morelor în fața Na
țiunilor Unite. Pa
ralel, Camera deputa
ților din arhipelag a 
aprobat, cu 34 de vo
turi pentru și 5 împo
trivă, o moțiune prin 
care se acordă autori
tăților locale mandat 
în vederea negocierii 
„accesului Insulelor 
Comore la statutul de 
independență, în coo
perare cu Franța". în 
cadrul recentelor nego
cieri, ^Bernard Stasi, 
ministru însărcinat cu 
problemele departa
mentelor și teritoriilor 
de peste mări, condu
cătorul părții france
ze, a arătat că Franța 
preconizează — la 
momentul oportun —

organizarea unei con
sultări directe a locui
torilor din fiecare 
insulă a arhipelagului.

Acțiunile maselor 
populare, întreprinse 
în vederea obținerii 
independenței, s-au 
amplificat și mai mult 
în ultimul timp. în 
momentul de față, 
„Frontul Uniunii" ac
ționează în vederea 
organizării unui con
gres menit să stabi
lească strategia viitoa
re pentru perioada 
cînd arhipelagul va 
deveni teritoriu liber 
și suveran, după a- 
proape un secol și ju
mătate de dependență 
străină.

T. PRELIPCEANU
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