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MARI REZERVE DE UTILIZARE
A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

Pe ordinea de z! a apropiatei conferințe pe țară a cadrelor de conducere din în
treprinderi și centrale industriale și de construcții figurează, ca o problemă impor
tantă, dezbaterea realizărilor obținute și a sarcinilor ce revin organizațiilor de partid, 
de masă și conducerilor tehnico-administrative din unitățile economice pentru folo
sirea deplină a capacităților de producție, pentru extinderea utilizării pe schimburi a 
mașinilor și utilajelor. Cît este de importantă realizarea acestui obiectiv, care se in
tegrează organic în efortul pentru creșterea eficienței economice, rezultă și din urmă
torul fapt: potrivit calculelor și analizelor făcute în cursul elaborării planului pe acest 
an, pe baza folosirii intensive a capacităților existente, urmează ca 45 la sută din 
sporul producției industriale ce va fi realizat în acest an — față de anul 1971—să fie 
obținut pe această cale.

Cum se acționează pentru punerea în valoare a rezervelor existente în acest do
meniu în întreprinderi și ce măsuri trebuie luate, în continuare, în acest scop ?

Valoarea fiecărui procent 
de creștere a randamentului
Uzina centrală de preparare a mi

nereurilor din Baia Mare a intrat în 
producție în urmă cu numai 10 ani. 
Dar tinerețea ei constă mai cu sea
mă -în ■ preocupările permanente—ale 
lucrătorilor, ale consiliului oameni
lor muncii și comitetului de partid 
pentru a asigura utilizarea superioa
ră a capacităților de producție — cu 
precădere a instalațiilor și mașinilor 
din dotare — în special prin moder
nizarea acestora și prin autoutilare.

Măsurile întreprinse în acest sens 
au fost multe. Aș vrea să subliniez 
însă, că în acest proces de moderni
zare a instalațiilor și utilajelor, de 
folosire deplină a . capacităților pro
ductive, în care a fost antrenat în
tregul colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din uzină, un sprijin 
susținut am primit din partea cen
tralei de resort.

Perfecționările care au fost aplicate 
în vederea folosirii superioare a ca
pacităților productive se oglindesc în 
rezultatele obținute de uzină anul 
trecut. Randamentele de extracție, de 
pildă, au fost mult mai mari față de 
cele planificate.'.Pe această'cale reali- 
zîndu-se o producție suplimentară de 
circa 10 milioane lei. Este o cifră 
care reflectă grăitor orientarea hotă
rîtă a colectivului nostru spre folosi
rea rațională a „zestrei" tehnice.

Sarcinile importante de producție 
pe care le avem în 1972 impun ca un 
adevărat imperativ intensificarea 
preocupărilor pentru modernizarea 
și îmbunătățirea caracteristicilor 
funcționale ale tuturor utilajelor. 
Astfel, în colaborare cu uzinele „23 
August" din București, realizăm. în 
acest an, un nou tip de mori pentru 
liniile de minereuri complexe, care 
vor exclude în totalitate autozdrobi- 
rea. De asemenea, se vor moderniza 
și două linii de celule de flotare, iar

pompele metalice vor fi înlocuite in
tegral cu pompe cauciucate. Scontăm 
ca. în anul curent;, prin aceste mă
suri să realizăm eoonomii de 1400 

-tone bile forjate și -peste 100 tone 
piese de uzură din oțel turnat. în 
expresie valorică, aceasta înseamnă 
o economie de circa 1,4 milioane lei.

Fără îndoială, participarea noastră 
și a conducerii centralei de resort la

consfătuirea pe țară de la București 
va fi un bun prilej de a învăța din 
experiența în acest domeniu a altor 
unități industriale, de a ne pune la 
curent cu realizările cele mai bune 
în ceea ce privește utilizarea supe
rioară a capacității de producție a 
utilajelor și instalațiilor, orientîn- 
du-ne, la rîndul nostru, în continua-țs 
re, eforturile și preocupările pentru 
obținerea unei producții cit mai mari 
și mai eficiente cu potențialul tehnic 
de care dispunem.

Ing. Grigore IORDĂCHESCU 
directorul Uzinei centrale 
de preparare a minereurilor 
din Baia Mare

Secțiile de bază și auxiliare

Esențial pentru creșterea sistema
tică și substanțială a volumului pro
ducției este nu numai înzestrarea în
treprinderilor cu cele mai perfecțio
nate mașini, utilaje și instalații, ci și 
folosirea acestora la capacitatea lor 
maximă și cu înalt randament — o 
cale sigură către realizarea acestui 
obiectiv fiind generalizarea schimbu
lui II și introducerea și extinderea 
schimbului III. O cifră sintetică : anul 
trecut, pe ansamblul unităților indus
triale din sectorul 3, prin creșterea 
coeficientului de schimburi, s-a rea
lizat, fără a se recurge la investiții 
suplimentare, o producție-marfă peste 
plan de 330 milioane lei.

în legătură cu rezervele interne 
existente în acest domeniu aș vrea să 
aduc în discuție doar pe cele ce se 
află în așa-zisele secții auxilia
re — sculăriile, mecanic-șef, e- 
nergetic-șef. Din capul locului, con
sider că împărțirea în secții de bază 
și secții auxiliare este convențională. 
Pentru că și unele și celelalte trebuie

6ă contribuie tot mai mult cu poten
țialul lor tehnic Ia realizarea produc
ției. Cert este insă că, plecînd de la 
această împărțire arbitrară, în unele 
uzine și fabrici conducerile neglijează, 
pur și simplu, secțiile auxiliare. De re
gulă, coeficientul de schimburi din a- 
ceste secții oscilează între 0,8—1,3, iar 
indicele de utilizare a mașinilor-u- 
nelte și agregatelor din aceste com
partimente este foarte scăzut. Și mai 
curios este faptul că în unele între
prinderi — „Metalo-globus", Uzina de 
prelucrare a maselor plastice, „Meta
lurgica" — se invocă „deficitul de ca
pacități de producție", deși utilajele 
din secțiile auxiliare sînt folosite cu 
totul necorespunzător.

Ing. Barbu GH. PETRESCU 
secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 3 
din municipiul București
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cu dreptul de control nu controlează

DUPĂ BILANȚUL PRIMEI 
LUNI A ANULUI

SE ANUNȚĂ

Siderurgiștii din întreaga țară 
au încheiat prima lună a anu
lui cu o depășire a producției 
globale de 1,4 la sută. De re
marcat că acest indicator a fost 
realizat de toate întreprinderile 
Ministerului Industriei Metalur
gice, succesul fiind datorat în 
bună măsură sporirii indicelui 
de utilizare a agregatelor. Bi
lanțul încheiat consemnează, de 
asemenea, realizarea gamei sor
timentale. Au fost livrate peste 
plan circa 3 000 tone fontă, a- 
proape 4 500 tone oțel, peste'5 500 
tone laminate finite pline din 
oțel, 292 tone aluminiu și aliaje 
din aluminiu, 700 tone cocs și 
alte produse. O contribuție deo
sebită la îndeplinirea și depăși
rea planului de producție pe 
luna ianuarie au adus siderur
giștii hunedoreni și reșițeni, pre
cum și metalurgiștii băimăreni.

Unitățile Ministerului' Econo
miei Forestiere și Materialelor 
de Construcții au încheiat pri
ma lună a anului cu o depășire 
de 88,7 milioane lei la producția- 
marfă și de 76,1 milioane lei la 
producția globală. Muncitorii din 
aceste sectoare au realizat peste 
prevederi, printre altele, mobil.; 
în valoare de 2 milioane lei, mai 
mult de 39 000 mc plăci aglo
merate din lemn, 160 tone hîrtie, 
1 800 mc prefabricate din be
ton și aproape 500 000 blocuri de 
zidărie. Sporurile de producție 
se datoresc utilizării mai bune 
a capacităților existente, creș
terii productivității muncii, in
dicator care a fost depășit cu 
40 lei pe salariat Eforturile co
lectivelor întreprinderilor din e- 
conomia forestieră și industria 
materialelor de constriicții sînt 
îndreptate în prezent spre rea
lizarea integrală a planului de 
export și de investiții.

(Agerpres)
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MECANIZAREA
peste opt milioane

de cai putere
al triou-Factorul cel mai dinamic _ 

lui mecanlzare-chimizare-irigații, care 
constituie un element de referință 
adesea uzitat pentru determinarea 
nivelului și progresului agriculturii, 
îl constituie mecanizarea. Prin natura 
sa „motorizarea" agriculturii, așa cum 
este denumirea consacrată într-o se
rie de țări, contribuie, în mod hotă- 
rîtor, la sporirea productivității mun
cii, creșterea eficienței muncii sociale 
și, prin executarea lucrărilor la nive
lul calitativ și în perioadele optime, 
la creșterea producției agricole. Gra
dul ridicat de motorizare reprezintă 
atributul unei agriculturi moderne.

în țara noastră, cooperativizarea 
agriculturii a creat un cîmp neli
mitat pentru utilizarea mijloacelor 
moderne, în vederea executării lucră
rilor agricole în condiții superioare 
impuse de tehnologiile moderne de 
cultivare a plantelor și de creștere a 
animalelor. Politica partidului si sta-

ÎN ZIARUL DE AZI:

volta și fructifica baza tehnlco-me- 
terială a agriculturii socialiste.

Concludente sînt cifrele care arată 
creșterea numerică a parcului de 
tractoare, de Ia patru mii și ceva în 
anul 1938 la 81 300 în 1965, la 107 000 
în 1970, urmînd să ajungă la 118 000— 
120 000 in ultimul an al cincinalului 
în curs. în mod corespunzător a scă
zut numărul hectarelor pe tractor. In 
perioada 1960—1970 suprafața arabilă, 
plus vii și livezi, s-a redus de Ia 234 
ha pe tractor la 91 ha. Acești indici 
nu exprimă totuși decît o parte a unei 
realități dinamice. Pentru că, în afara 
aspectului cantitativ. în modul cel 
mai concret, noile tipuri de tractoare 
reprezintă „un plus calitativ", o sursă 
de energie cu o gamă de utilizare mai 
universală prin aceea că dispun de un 
sistem perfecționat de instalații hi
draulice pentru purtarea mașinilor 
agricole. Pe această bază cresc mo
bilitatea și productivitatea agregate
lor. Conducerea tractorului este con
siderabil ușurată datorită unui servo
motor hidraulic de direcție, cu efect 
asupra calității lucrărilor și reducerii 
eforturilor mecanizatorilor. Prin „ar-

„Sînt mamă a cinci copii. 
Aștept acum al șaselea. în 
februarie anul trecut am 
primit o locuință spațioasă 
în bloc : patru camere, bu
cătărie, baie, cămară, căl
dură. Frumoasă, foarte fru
moasă. La început a fost 
mare bucurie. Dar mai tîr- 
ziu a început necazul. Plouă 
afară, plouă și în aparta
ment. Stă ploaia afară, dar' 
din casă umezeala nu mai 
iese. Au apărut pete mari 
de mucegai negru pe pereți. 
Ferestrele nu se închid 
bine,, ușile ies din balamale, 
linoleumul are umflături, 
se dezlipește... M-am adre
sat șantierului de construc
ții cu rugămintea să repare 
ușile, dar degeaba".

Sînt rînduri adresate re
dacției de Catinca Sandu 
din Aleea Fetești 17—21 
(Bloc F-10) scara 6. etajul 
IV, apart. 60. Am fost la 
fața locului. Nimic exagerat. 
Urmele neglijenței construc
torilor se văd la tot pasul. 
Fie că este vorba de func
ționarea instalațiilor sani
tare, fie de montarea ne
corespunzătoare a ramelor 
de ușă ș.a. Sînt lucruri pe 
care deținătoarea aparta
mentului nici nu le-a re
clamat De ce ? Pentru ea

principala deficiență ră- 
mîne igrasia. Este vorba 
de un caz excepțional 7 Nu ! 
La multe dintre blocurile 
NOI (proprietate de stat) 
din cartierul Titan, cum sînt 
H-26, B-2, Z-6, Z-7, Z-13, 
Y-3A, Y-3C, apoi Z-30, Z-31, 
J-38, Y-9A. Y-9B, Y-9C,
1-18, 1-18 bis și alte blocuri 
proprietate personală, gă
sim exact aceeași situație : 
infiltrații de apă în pereți, 
în placaje ceramice, în ros
turile prefabricatelor ; fe
restre, terase, instalații 
prost efectuate.

Se impune o primă între
bare : cum pot fi trecute cu 
vederea aceste grave defi
ciențe T Lipsesc oare con
trolorii ? Nu ! Iată o suc
cintă enumerare a posturi
lor, serviciilor și instituții
lor învestite cu mandat de 
control asupra construcții
lor : 1) compartimentul con
trolului tehnic de calitate al 
întreprinderii constructoare; 
2) șeful de șantier ; 3) șe
ful de lot ; 4) maistrul blo
cului respectiv ; 5) pro
iectantul (I.P.B.) ; 6) diri
gintele de șantier (din par
tea beneficiarului) ; 7) in
specția de stat pentru con
strucții ; 8) Inspectoratul
general de stat pentru con-

trolul calității produselor ; 
9) Banca de investiții. După 
lectura acestui lung catalog 
te duce gîndul că sita este 
atît de deasă îneît defi
ciențele n-au pe unde trece. 
Și atunci de ce trec ?

Trec fiindcă uneori orga
nizarea activității de con
strucții este deficitară, 
fiindcă o serie de preve
deri legale elaborate în le
gătură cu executarea con
strucțiilor sînt ignorate pe 
toată filiera. Prea mulți 
controlori, diriginți, inspec
tori și recepționeri ai be
neficiarilor (D.G.G.L. și 
O.C.L.P.P.) trec prin șan
tiere, ca gîsca prin apă.

Să nu rămînem însă în 
domeniul unor simple afir
mații.

Pentru a explica o situa
ție cu complexe implicații, 
ne vom opri mai mult asu
pra unui exemplu concret : 
blocul F-4 din Titan. „A 
fost construit cu mari defi
ciențe, vizibile și pentru 
un nespecialist — ne arată 
ing. Nicolae Ionescu, dispe
cer la serviciul de recepție 
al O.C.L.P.P. Punctul de 
plecare : pe parcursul con
strucției nici un control, 
nici o inspecție nu și-a ma
nifestat exigența. Cînd a

fost gata, a necesitat un... 
proiect de remedieri și con
solidări din partea Institu
tului Proiect-București. Dar 
povestea s-a repetat : con
structorul, I.C.P.B., a exe
cutat necorespunzător lu
crările. Nu a ținut seama 
nici de observațiile orale, 
nici de dispoziția de șan
tier a dirigintelui nostru 
Ion Țapelea. Propriul lui 
C.T.C. nu a intervenit. Ur
marea : blocul încă n-a pu
tut fi recepționat. Ce în
seamnă aceasta pe plan mai 
general ? Propriile controa
le ale constructorului nu 
funcționează. C.T.C.-ul nu 
este o permanență pe șan
tier, nu-și face datoria ; 
maistrul blocului este încăr
cat cu treburi administra- 
tiv-organizatorice ; șefii de 
șantiere și de lot se îngri
jesc doar de realizările can
titative ; celelalte inspecții, 
ca orice inspecții, au apa
riții sporadice. Iar dirigin- 
ții beneficiarului, mult prea 
puțini la număr (unii su
praveghează un volum de 
15—20 ori mai mare de lu
crări față de cel prevăzut

• MUNCA POLITICĂ — 0 COMPONENTA A ACTULUI 
DE CONDUCERE ECONOMICĂ ! • ÎN CONFRUNTARE 
SCRISORI Șl RĂSPUNSURI • FAPTUL DIVERS ® PÂ 
LARIA DE COWBOY Șl ECRANUL DIN CĂMINUL CUL 
TURAL • UN SUCCES AL SPECTACOLELOR TEATRALE 
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• SPORT — „OLIMPIADA ALBĂ

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATHMANDU

Cu ocazia proclamării Maiestății Voastre ca rege al Nepalului vă 
transmit calde felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
dintre Republica Socialistă România și Regatul Nepal se vor dezvolta 
continuu în interesul celor două popoare, al păcii și cooperării inter
naționale.

tului nostru de cooperativizare a a- 
griculturii a fost însoțită permanent 
de ample măsuri pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a acestei ra
muri esențiale a economiei naționale, 
în acest context se înscrie și crearea 
industriei proprii de tractoare și ma
șini agricole, al cărei început a fost 
marcat de fabricarea primului trac
tor românesc IAR-22, în plin efort de 
reconstrucție a țării.

Se poate spune că perioada de 
„maturizare" a industriei construc
țiilor de tractoare și mașini agricole 
a coincis în timp cu desfășurarea 
amplului proces de cooperativizare a 
agriculturii. O treaptă de afirmare 
hotărîtă a potențialului acestei ra
muri industriale a avut loc în 1963, 
la numai un an după încheierea coo
perativizării agriculturii, o dată cu 
trecerea la fabricația tractoarelor din 
clasa celor de 65 cai putere. Departe 
de a fi o simplă schimbare de marcă, 
concepția în realizarea noilor utilaje 
vizează materializarea practică a prin
cipiilor despre superioritatea lucrării 
pămîntului pe suprafețe mari cu mij
loace tehnice moderne, reducerea sau. 
înlocuirea eforturilor fizice ale omu-- hitectura" sa generală, aceo&tă crea- 
lui, profesionalizarea unei largi ca
tegorii de țărani prin calificarea în 
meserii noi, practic necunoscute în 
trecut. De altfel, în legătură directă 
cu creșterea • gradului de mecanizare, 
s-a format și puternicul detașament 
de mecanizatori și mecanici agricoli. 
Privind lucrurile prin prisma exigen
țelor și a răspunderilor încredințate, 
mecanizatorii și constructorii de trac
toare și mașini agricole înfăptuiesc 
sarcina trasată de partid de a dez-

ție brașoveană permite un control 
permanent, supravegherea direct din 
cabină a modului cum lucrează ma
șinile agricole. în concordantă cu 
preocuparea asiduă de ridicare a per
formanțelor tehnice la nivelul exi
gențelor actuale se pot menționa 
creșterea puterii, care asigură viteze

(Continuare în pag. a III-a)

Scrisoare deschisă

Tu crezi, și-o spui 
în gura mare, că, așa 
cum păsările cerului 
au cuiburi și vulpile 
au vizuini, tot așa și 
artistul trebuie să 
aibă un turn al lui. de 
fildeș, în care să se 
claustreze 
cîștiga distanța 
tivă față de 
litatea imediată 
ții. Deși s-au 
poezii pe raniță 
vreme de război — a- 
mintește-ți de Apol
linaire, Camil Petres
cu sau de Perpessicius 
— deși s-au scris ver
suri admirabile pe 
hîrleț și pe lopată în 
anii de avînt revolu
ționar ai muncii pa
triotice, nimeni nu 
neagă totuși necesita
tea unei anume dis
tanțări în timp, nece
sară dobîndirii unei 
perspective istorice, 
mai ales pentru ma
rile construcții epice. 
Tu clamezi însă, ana
cronic, 
tei și 
tului 
vremii 
ceea ce omenește 
obiectiv e cu 
tință : ieșirea artistu
lui din timpul său is
toric. Așa să fie oare 
mai moral? Asta în
seamnă moralitate ? 
Tu uiți că arta ruptă 
de viață e ca o floare 
de seră, plăpîndă și 
artificială, că oamenii 
confecționați din nă
luciri în sihăstria tur
nului de fildeș nu-s 
decît niște biete pă
puși de carton de care 
nimeni nu mai are ne
voie. Tu vrei, aseme
nea baronului 
hausen, să ieși trăgîn- 
du-te de urechi, din 
fîntîna oarbă a impa
sului în care te-ai a- 
runcat 
sismul 
porții 
pentru

pentru a 
obiec- 

rea- 
a vie- 

scris 
în

autonomia ar- 
izolarea artis-' 
de societatea 
sale. Tu ceri 

Și 
nepu-

de tînără. încerci ne
putincios să înlocu- 
iești substanța reali
tății,_ conflictele o- 
biective ale existenței, 
cu închipuiri bolnave. 
E o osîndă grea, o 
muncă sisifică. De 
aceea, îngăduie-mi 
să-ți spun că n-ai fă
cut un gest pe măsu
ra pretențiilor tale, 
închiriind atît de pri
pit, și-atît de scump, 
o dărăpănătură a ar
hitecturii de poveste. 
De cine te izolezi și 
mai ales pentru ce ? 
Nu-ți dai seama că 
vei plăti amarnic, cu 
prețul propriului tău 
talent, mult, puțin cît 
ai, o asemenea cocioa
bă, pretins estetică ? 
Văd că te scuturi tot 
de mînie și te strîmbi 
ca altecelea la auzul 
unei expresii atît de 
neobișnuite pentru 
care, cum bine știi, în 
cu totul alte condiții 
sociale, criticii Ville- 
main și apoi Saint- 
Beuve au găsit ex
presia atît de poetică 
,,tour d’ivoire" — turn 
de fildeș. Acolo este 
vorba de o solitudine 
firească pe care o 
exprimau versurile lui 
Alfred de Vigny. Și 
aș vrea să ne înțele
gem bine. Solitudinea 
aceasta nu se confun
dă cu refugiul dumi- 
tale în turnul de fil
deș. Există, desigur, o 
solitudine reală, de
terminată de anume 
condiții obiective, care 
a hrănit versurile u- 
nor mari poeți, ex- 
primînd în ultimă in
stanță refuzul unei 
societăți strîmb orîn- 
duite, dar și dorul 
după o societate ar
monioasă unde să-și 
găsească locul cuvenit 
poetul însuși. Există 
o solitudine duioasă a 
doinelor și a poeziei 
eminesciene, o solitu-

dine austeră și o nos
talgie a aticismului. 
Neîndoios, sentimen
tul însingurării e real 
și uman în anumite 
situații biografice și 
condiții social-Lstori- 
ce. La poetul din doi
nele de înstrăinare, la 
atîți poeți pașoptiști, 
la Eminescu și Coș- 
buc, la Bacovia, Goga, 
Iacobescu, el are chiar 
determinări și coor
donate sociale foarte 
clare, fără a deveni 
însă vreodată absolut 
într-o proiecție poe
tică de o expresivitate 
de altfel 
lă, cum și-l 
Nerval în 
chado 
Desigur, 
reală, cu 
obiective, 
dreptul să fie 
porată creației. E vor
ba de o solitudine 
reală, și nu de una de 
împrumut, 
lui Leopardi 
xemplu.

Sentimentul 
este însă incompatibil 
cu climatul spiritual al 
societății socialiste, cu 
raporturile firești care 
se stabilesc între indi
vid și colectivitate. 
Și-apoi, între noi fie 
zis, poza asta de îm
prumut nu te prinde 
deloc. Căci turnul de 
fildeș, această stranie 
clădire, nu seamănă 
nici măcar cu hardu
ghia ciclopică a „Babe- 
lului" lui Ieronimus 
Bosch, ci mai mult cu 
o coloană fragilă de 
cochilii de melci su
prapuse, îngrădită cu 
pustiu și acoperită cu 
nimicnicie, ruină a ce
lei mai bolnave fante-

memorabi- 
imagina 

El desdi- 
(Nefericitul). 

solitudinea 
determinări 

are tot 
înoor-
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{FAPTUL
DIVERS
în luptă

MUNCA POLITICĂ — 
o componentă a actului 

de conducere economică!
cu gheața

ali-Apa pî.rîului Turcu, care 
mentează uzina „Colorom"- 
Codlea a înghețat, creînd peri
colul întreruperii procesului de 
producție. Nu era timp de 
zăbovit. Peste 70 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, mult mai 
mulți decit erau necesari, au 
răspuns prompt apelului adresat 
de comitetul de partid șl condu
cerea uzinei pentru înlăturarea 
gheții formate în zona baraju
lui. Pină la urmă, după trei zile 
de trudă, în ciuda gerului, oa
menii au biruit. Alimentarea cu 
apă a uzinei fusese din nou asi
gurată, evitîndu-se, astfel, în
semnate pagube materiale. Tu
turor.,. calde felicitări 1

Palma

După ce s-a îmbătat, Anghel 
Marin, din Giurgiu, s-a luat la 
ceartă în restaurantul „Rapid" 
din localitate, cu Marin Gogoa
șă. Pentru a evita un scandal 
in local, cîțiva salariați ai res
taurantului l-au scos afară pe 
A. M. înfierbîntat însă de bău
tură, M. G. s-a luat după el ; 
au continuat cearta și apoi i-a 
dat o palmă. Datorită stării de 
ebrietate în care' se afla, A. M. 
nu s-a mai putut ține pe picioa
re. în cădere, s-a lovit cu capul 
de caldarim și a suferit o como- 
ție cerebrală. Palma, cu toată 
intervenția medicilor, s-a dovedit 
fatală. La rîndul său, Marin 
Gogoașă va suferi și el conse
cințele legale ale gestului său 
nesăbuit, urmare a beției care 
i-a luat mințile.

Un flamingo 
rătăcit

Trecînd, intr-una din zile, pe 
•malul Lacului Brateș, Aurel Io- 
nescu, președintele filialei jude
țene Galați de vinătoare și pes
cuit, a făcut o captură neobișnui
tă — o pasăre flamingo. Adevă
rată raritate ornitologică pe me
leagurile noastre (literatura de, 
specialitate semnalează apariții 
cu totul întâmplătoare în anii 
1905, 1920, 1936, 1943 și, mai re
cent, în 1969 și 1970), pasărea 
descoperită la Brateș reprezintă 
unicul exemplar identificat iar
na. Cum a ajuns in această re
giune, nu se știe. Probabil s-a 
rătăcit în condițiile căldurii din 
prima decadă a lunii ianuarie, 
precum și ale valului de frig din 
aceeași perioadă de pe coasta 
Mării Mediterahe, unde această 
specie de păsări își are locul de 
baștină. In orice caz o prezență, 
inedită, de natură să stîrnească 
interesul specialiștilor.

I Jăraticul
I nu s-a stins
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Anul trecut, Fabrica de lapte 
Bistrița a achitat depozitului de 
combustibil suma de 11 667 lei, 
contravaloarea a 63 tone de căr
bune pentru foc. La scurt timp 
după ce marfa a fost plătită, nu 
se știe din ce motive, fabrica a- 
mintită a renunțat să o mai ri
dice. Un ,,cadou" cum nici nu se 
putea mai frumos — și-au zis cei 
de la depozit. Și, cit ai zice 
pește, cele 63 de tone de cărbune 
au fost vîndute unor persoane 
particulare, iar banii au intrat în 
buzunarele lor. în mod ciudat 
însă, cu toate că de atunci a 
trecut destulă vreme, pină acum, 
nimeni nu a fost încă pus pe... 
jăratic. Din care pricină unii 
dintre cei în cauză cred că. între 
timp, jăraticul s-a stins. Așa să 
fie oare ? E suficient ca orga
nele de resort să dea cenușa 
o parte...

Rezolvarea multiplelor probleme ri
dicate de conducerea de către orga
nizațiile de partid a economiei în 
municipiul Iași reclamă permanente 
căutări, soluții moderne, eficiente 
care să asigure înfăptuirea la timp 
și în condiții de calitate ireproșabilă, 
a tuturor sarcinilor ce ne revin. Așa 
cum s-a arătat la plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971, o interven
ție eficientă in rezolvarea probleme
lor economice majore se realizează 
mimai îmbinînd pîrghiile tehnico-or- 
ganizatorice cu munca politică pen
tru influențarea și dezvoltarea con
științei oamenilor, cultivînd răspun
derea lor pentru îndeplinirea îndato
ririlor sociale.

în aceste zile, dinaintea Conferin
ței pe țară a cadrelor de conducere 
din întreprinderi și centrale indus
triale și de construcții, organiza
țiile de partid îndrumă', consi
liile și comitetele oamenilor mun
cii, colectivele de muncă ale în
treprinderilor să acorde o atenție 
deosebită problemelor esențiale ale 
perfecționării conducerii activității 
economice, extinderii metodelor va
loroase, înlăturării neajunsurilor. Pe 
această linie se înscriu, în prezent, 
diferitele consfătuiri, întîlniri, dez
bateri organizate la Uzina mecanică 
Nioolina, uzina metalurgică, uzina de 
fibre sintetice, întreprinderea „Țesă
tura" unde .reprezentanții salariaților 
desemnați să participe la conferință 
se intîlnesc cu oamenii muncii din 
unitățile respective pentru a stabili în 
comun problemele ce urmează a le 
pune în dezbaterea înaltului forum. 
De altfel, pe măsura desemnării par- 
ticipanților la conferință, numele lor 
va fi afișat Ia panouri în fiecare în
treprindere, în așa fel incit toți sa- 
lariații să-i cunoască, să li se poată 
adresa direct. Aceste probleme vor 
face obiectul unor articole și pagini 
speciale ce se vor publica și în ziarele 
de uzină „Nicotină nouă", „Țesătura", 
„Uzina noastră". Precedată de aseme
nea pregătiri, conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din întreprin
deri va prilejui o amplă analiză a 
muncii depuse pentru aplicarea mă
surilor adoptate de partid privind 
perfecționarea organizării, planificării 
și conducerii în economie, va releva 
experiența valoroasă și sarcinile de 
viitor, pentru ridicarea la un nivel 
superior a acestei activități.

Dezbaterea diferitelor implicații ale 
perfecționării conducerii de către or
ganizațiile de partid a economiei a 
constituit, nu de mult, obiectul unei 
plenare a comitetului municipal de 
partid. Printre ideile pregnant rele
vate cu acest prilej a fost necesitatea 
ca membrii organelor de partid, ca
drele de conducere să aibă responsa
bilități precise în activitatea politico- 
'ideologică, să participe direct la a- 
ceastă activitate. Potrivit hotărîrii a- 
doptate de plenară, în prezent, de la 
director și pînă la maiștri, membrii 
comitetelor oamenilor muncii, șefii de 
secții, de servicii etc. sint fie propa
gandiști în învăță'mîntul de partidj fie 
agitatori. Urmărim astfel, la toate 
eșaloanele, să amplificăm răspunde
rea fiecărui comunist la locul său de 
muncă. Cadrele de conducere de la 
uzina de fibre sintetice, de exemplu, 
au primit sarcina de a ajuta la bunul 
mers al activității politico-educative 
desfășurate in fiecare dintre secțiile 
și sectoarele uzinei. Spre exemplu, 
directorul aceleiași uzine a primit 
sarcina de a îndruma pregătirea po- 
litico-educativă a unui grup de ingi
neri cu o vechime pînă. la 2 ani în 
producție. întîlnirile, discuțiile pe 
marginea programului de educație 
socialistă elaborat le partid âu avut 
ecou puternic în rîndurile tinerilor 
specialiști. Acest stil de muncă prin 
care cadrele de conducere sint angre
nate în activitatea politico-ideologică 
se răsfrîngc in îmbunătățirea însăși 
a conducerii unităților respective, 
deschide un unghi larg perfecționării 
întregului proces de producție. In
vestit cu atributele acționării asupra 
conștiinței conferite de munca poli
tică, actul conducerii este, negreșit, 
mai eficient.

Practica a demonstrat că una din 
căile creșterii eficacității muncii de 
partid în conducerea economiei este 
antrenarea largă a întregului colectiv,

la rezolvarea sarcinilor, mobilizarea 
conștientă a tuturor energiilor și re
surselor organizației de partid. La 
uzina metalurgică, de exemplu, spo
rirea sarcinilor la export a determi
nat dublarea producției în una din 
secțiile de laminare. A fost îm
bunătățit procesul tehnologic, s-au 
pus în stare de funcționare toate ma
șinile și utilajele, s-au asigurat ma
terialele și materiile prime necesare. 
Și, totuși, posibilitatea îndeplinirii a- 
cestor .sarcini a fost privită, la înce
put, cu scepticism. Cunoscînd poten
țialul de care dispune uzina, orga
nizația de partid a trecut, însă, ime
diat la acțiune. Un studiu în cadrul 
secției a scos la iveală numeroase

organizațiile de pariîd, a rolului lor 
conducător la locul de muncă pre
supune folosirea întregului registru 
ui mijloacelor politico-educative, 
toate pîrghiile puternice ale influen
țării conștiinței. Multă vreme, de 
exemplu, pe șantierele trustului ju
dețean de construcții planul de in
vestiții la locuințe nu se realiza in 
mod ritmic, existau frecvente ră- 
mîneri in urmă. Sancțiunile admi
nistrative, schimbarea unor cadre de 
conducere nu au dat rezultatele econ- 
taite. Ca urmare, comitetul de partid 
de aici a Inițiat, pe fiecare șantier 
și obiectiv în construcție o serie de 
adunări de partid deschise. S-au re
unit. astfel, într-un adevărat forum,

VIATA DE PARTID
rezerve insuficient valorificate ; agi
tatorii au inițiat discuții printre teh
nicienii și muncitorii care lucrau în 
serviciile auxiliare, cerîndu-le să se 
încadreze în locurile de muncă hotă- 
rîtoare ale producției ; gazeta de pe
rete, gazeta satirică, raidurile cu a- 
paratele de filmat și fotografiat, cu 
magnetofonul printre cei care încalcă 
disciplina, întîrzie ori lipsesc nemo
tivat au devenit niște arme cu ac
țiune precisă și permanentă. Efectul : 
mulți din cei criticați s-au încadrat 
în efortul colectiv al uzinei. La un 
sondaj efectuat recent la intrarea în 
schimb, din două mii de salariați, 
doar unul singur a întîrziat cîteva 
minute. In urma măsurilor de mai 
sus planul producției, deși dublat, s-a 
îndeplinit și depășit.

Este, oare, generală la Iași aceas
tă practică de a privi conducerea de 
către organizațiile de partid a eco
nomiei ca o muncă larg colectivă ? 
în mai puțin de 10 luni, la sta
ția C.F.R. Iași, de pildă, s-au a- 
cordat peste 530 de sancțiuni, la 
un colectiv de muncă ce numără 
doar circa 800 de salariați. Firește, 
sancțiunile administrative își au ro
lul lor in creșterea răspunderii ce 
revine fiecărui salariat cu deose
bire la calea ferată, dar ele nu pot 
înlocui munca politică, acțiunile edu
cative — cvasi-inexisterite aici — 
pentru cultivarea acestei răspunderi, 
pentru prevenirea abaterilor.

Perfecționarea exercitării, de către

toți comuniștii, indiferent de organi
zația din care făceau parte : proiec- 
tanți, beneficiari, constructori, insta
latori, muncitori de toate meseriile. 
La „tribuna" acestui foram s-au a- 
rătat deschis lipsurile, cauzele rămî- 
nerii în urmă, ale neindeplinirii pla
nului. Ca urmare a conjugării tuturor 
eforturilor, a unei activități politice 
bogate, rămînerile în urmă au fost 
recuperate, planul îndeplinit și de
pășit.

Realizarea integrală a indicatorilor 
de plan, creșterea eficienței econo
mice reclamă, evident, o interven
ție activă, permanentă, a comuniști
lor în activitatea cotidiană a fiecărei 
întreprinderi. Aceasta presupune, 
bineînțeles, o conducere calificată, 
exigentă, cu bogate implicații poli
tice. Dar a conduce politic nu înseam
nă substituire, nu înseamnă transfera
rea deciziilor economice către factorii 
de conducere politică, preluare meca
nică a atribuțiilor ce revin conducerii 
administrative — respectiv ale direc
torului, șefilor de secții, .maiștrilor 
etc. La O.C.L. Alimentara, bunăoară, 
secretarul* comitetului de partid, Ion 
Coca, și-a făcut un obicei din a re
zolva probleme care, practic, cad in 
competența directorului adjunct. El 
se ocupă de aprovizionarea cu măr
furi, repararea sau înlocuirea diver
selor utilaje, întreținerea unor ma
gazine. Procedînd astfel, secretarul 
de partid se substituie organelor ad-

ministrative, neglijînd, în schimb, 
activitatea educativă. Iar în acest 
timp, în comerț sînt semnalate grave 
deficiențe — lipsă de solicitudine, 
indisciplină, comportare necivilizată, 
proastă deservire, înșelarea cumpă
rătorilor.

De bună seamă, neajunsurile în 
conducerea de către organizațiile de 
partid a economiei reflectă și existen
ța unor carențe în activitatea comite
tului municipal de partid. Acționăm 
cu intîrziere în combaterea mior stări 
de lucruri negative, sintem, uneori, 
îngăduitori față de unele cadre de 
partid, conducători de întreprinderi, 
care, strîngînd, chipurile, „șurubul", 
recurg excesiv și exclusiv la mă
suri administrative, în loc să convingă 
oamenii, cu tact, cu răbdare, să ac
ționeze pentru dezvoltarea conștiin
ței lor, să le insufle elan în înde
plinirea sarcinilor. Spre a înlătura 
aceste stări de lucruri negative, în 
scopul îndrumării mad eficiente a 
muncii organizațiilor de partid din 
întreprinderi, am inițiat recent un 
ciclu de dezbateri pe teme ale con
ducerii de către partid a economiei, 
privind educarea socialistă a sala
riaților ; membrii comitetului muni
cipal își desfășoară majoritatea 
muncii în organizațiile de partid, și, 
periodic, informează biroul asupra 
felului în care își îndeplinesc sarci
nile ; Ia învățămîntul de partid se 
abordează subiecte vizînd perfecțio
narea muncii de partid in economie ; 
a fast creat un cabinet de documen
tare, în cadrul căruia există o lite
ratură politică și socială adecvată. 
Chemările la întrecere publicate în 
presă în ultima vreme au declanșat 
pretutindeni în organizațiile de par
tid din întreprinderile municipiului 
nostru o vie efervescență. Zilele a- 
cestea, presa centrală și ziarul local, 
„Flacăra lașului", au publicat che
marea la întrecere a colectivu
lui întreprinderii de transporturi 
auto — mutate fruntașă pe ra
mură — adresată tuturor între
prinderilor auto din țară.

Această vie activitate constituie un 
fertil prilej de concentrare a eforturi
lor în vederea desfășurării unei vaste 
munci politice vizînd atit perfecțio
narea conducerii, cit și a întregii ac
tivități de producție.

Ioan MANCIUC 
prim-secretar al Comitetului 
municipal lași al P.C.R.

Noul spital din Slatina Foto : S. Cristian
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Grija pentru apărarea integrității și spo
rirea avutului obștesc — datorie a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetățean — își gă
sește expresia și in diferite scrisori sosite la 
redacție, care semnalează cazuri de risipă sau 
sustrageri. Firește că cercetarea unor astfel 
de sesizări implică inaltă exigență comunistă, 
adoptarea unor hotărîri pătrunse de princi
pialitate și fermitate. Adesea așa se și pro
cedează. Dar, din păcate, nu întotdeauna...

0 CERCETARE 
TEMEINICĂ

E ÎNTOTDEAUNA 
FRUCTUOASĂ

către noi a dosarelor 
respective".

Fără îndoială că or
ganele de stat își vor 
face datoria și cei care 
s-au înfruptat din a- 
vutul obștesc vor primi 
ceea ce merită.

la

(Urmare din pag. I)
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Unde ești, 
| Vasilică?

Vasile Mardare, șofer la între
prinderea de construcții montaje 
din Galați, a poposit intr-una din 
zilele trecute cu mașina în sa
tul Frumușelu (Bacău) unde 
avea treburi. Peste noapte a tras 
autocamionul in curtea cetățea
nului Toader Popa și s-a așezat 
la un păhărel. Vinul negru — 
puterea ursului — l-a făcut să 
uite că mașina stă in frig. Di
mineața, pornește-o dacă mai 
poți. V.M. era insă „inventiv". 
Ideea salvatoare i-a venit înda
tă : a hiat o lampă de benzină 
și a început să încălzească baia 
de ulei. Dar, in loc să se sub- 
țieze uleiul, a luat foc motorul. 
De aici au ars întreaga instalație 
electrică, cabina, tapițeria. în 
loc să cheme oamenii in ajutor, 
ca să stingă focul, Mardare a 
luat-o la, sănătoasa. Și. din fuga 
lui, nu s-a mai reîntors nici azi. 
Unde ești, Vasilică ? Te așteaptă 
gazda și miliția să-ți ridici ur
mele nepăsării. Au să-ți pre
zinte nota de plată : pentru 
noaptea de chef și mai ales pen
tru... ce a urmat.

Rubrică redactată de ■■
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

în normative), n-au nici au
toritatea necesară și dese
ori nici calificarea cerută".

Deci, iată conturat, cit se 
poate de clar... lanțul slăbi
ciunilor. Era de altfel și de 
așteptat : într-o construcție 
nu pot apărea deficiențe din 
senin. înainte de a aduce 
în prim plan măsurile care 
se impun pentru activizarea 
factorilor responsabili cu 
calitatea construcțiilor de 
locuințe, să vedem ce zic 
locatarii imobilelor la care 
ne referim în rîndurile de 
față.

— Curgea apa în aparta
mentele cumpărate de noi. 
Mai mulți locatari ne-am a- 
dresat la O.C.L.P.P. Intr-un 
tîrziu a venit o oomi- 
sie alcătuită din repre
zentanții constructorului și 
ai O.C.L.P.P. A venit, s-a 
uitat, a notat, și a plecat. 
(Cezar Popescu, Bulevardul 
Ion Șulea nr. 129). Aici, 
ca și în alte zeci de cazuri 
se vădește clar lipsa totală 
de interes din partea con
structorului pentru reme
dierea deficiențelor. „Blocul 
3“ Titan, din str. Cimpi- 
neanca nr. 8 — arată ing. 
Gh. Bășică de la O.C.L.P.P. 
— a fost predat locatarilor 
în 1969. Dar din cauza ne- 
executării remedierilor ce
rute de noi (și de loca
tari), constructorilor, apar
tamentele încă nu au putut 
fi recepționate. Au existat 
chiar încercări de a esca
mota lucrurile. Astfel, echi
pe ale I.C.P.B. s-au dus la 
locatarii unor blocuri (1-18, 
1-18 bis, Y-9B și Y-9C ș.a.) 
au făcut niște lucrări su
perficiale, mai mult o spo
ială, în intenția de ! a se 
scăpa de orice obligație. 
Alte exemple. „Pentru în- 
tîrzierea efectuării reme
dierilor, ne relatează tov. 
Alexandru Anca, directorul 
I.A.L. Vitan, am fost ne-

voiți să chemăm în arbitraj 
în repetate rînduri între
prinderea constructoare 
I.C.M.-l. Fără folos. Avem 
încă blocuri nerecepționate 
din 1968".

Pe scurt, atit la. O.C.L.P.P. 
și la D.G.G.L. cit și la 
I.A.L.-urile subordonate, gă
sești mormane de dosare și 
adrese : constatări, chemări, 
somații, procese, arbitraje. 
Un potop de hîrtie în care 
nu se găsește, totuși, Teme

rea, mecanizarea la înde- 
mîna constructorilor pentru 
a asigura în condiții eco
nomice, avantajoase, lucrări 
de înaltă calitate.

In lumina acestor mă
suri se ridică acum în
deosebi două probleme : 
a) ce anume au de 
gînd să întreprindă cei 
chemați să apere interesele 
beneficiarilor (D.G.G.L. și 
O.C.L.P.P.) pentru ca de 
aici înainte să nu mai fie

sirea de materiale de 
siabă calitate sub pretex
tul des invocat de construc
tori: „asta ni se livrează, 
asta folosim". Prin dispozi
ție de șantier vor fi oprite 
toate lucrările cu materiale 
ce nu corespund STAS- 
urilor în vigoare, Am în 
vedere calitatea prefabrica
telor (panouri cu fisuri sau 
margini ciobite), a tîmplă- 
riei, a cărămizilor. Se 
va insista în mod deo-

nitățile Direcției generale 
de construcții-montaj. Pen
tru cele ieșite din garanție 
lucrările vor fi executate de 
unitățile noastre. Fațadele 
urmează să fie gata pînă la 
31 octombrie a.c.

Gh. Ioniță, inginer șef la 
O.C.L.P.P., șeful adjunct al 
oficiului, ne-a înfățișat în 
linii mari măsuri analoage. 
Printre altele a subliniat ; 
„Pentru a crea posibilitatea 
exercitării unui control mai

CÎND CEI ÎNVESTIȚI CU DREPTUL 
DE CONTROL NU CONTROLEAZĂ

diul remedierilor nereme
diate.

Problema deficiențelor în 
construcții nu este totuși 
nerezolvabilă. Ea a fost a- 
nalizată sub toate aspec
tele. Iar la începutul lunii 
octombrie — anul trecut — 
Secretariatul C.C. al P.C.R. 
a adoptat un program de 
măsuri de o importanță 
deosebită, cu privire la îm
bunătățirea activității de 
construcție — și, în primul 
rind, . a calității lucrărilor 
și materialelor folosite — 
la întreținerea și exploata
rea fondului locativ. Dintre 
prevederile recentelor mă
suri, o parte au drept scop 
să pună metodele marii 
industrii — producția de 
serie, prefabricarea, tipiza-

r-ecepționat sau predat spre 
folosință nici un aparta
ment cu defectele semna
late mai sus și b) ce se 
face pentru remedierea de
ficiențelor la locuințele 
construite în anii trecuți.

Tovarășul ing. Eugen 
Iordăchescu, directorid ge
neral al D.G.G.L., ne de
clară : „în concordanță cu 
programul de măsuri apro
bat de Secretariatul C.C. al 
P.C.R., ne-am întocmit în 
detaliu propriul nostru 
plan de acțiune care 
prevede, printre altele, 
măsuri imediate și mă
suri de perspectivă. Pe 
linia întăririi exigenței 
și controlului asupra exe
cuției construcțiilor, nu 
vom mai admite folo-

sebit asupra modului în 
cane se fac sudurile ar
măturilor, dacă se aplică 
i,ștampila" sudorului și cea 
de control a maistrului. Se 
va exercita un control exi
gent asupra mărcii betoane- 
lor. în acest scop s-au efec
tuat instructaje cu tot apa
ratul de diriginți pentru cu
noașterea în amănunt a tu
turor actelor normative.

Cauzele neajunsurilor 
semnalate sînt și în atenția 
Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al mu
nicipiului București. Se al
cătuiesc de pe acum grafice 
de lucru. Pentru blocurile 
aflate în termen de garan
ție, toate lucrările ăe reme
diere, inclusiv fațadele res
tante, vor fi executate de u-

exigent, la nominalizarea 
obiectivelor planului pe 
1972, s-a urmărit, împreună 
cu constructorul, eșalonarea 
lucrărilor pe trimestre. De 
asemenea, în documentații 
s-au introdus unele lucrări 
suplimentare pentru a se e- 
vita apariția unor defecțiuni 
grave. Ca o normă supli
mentară de precauție de aci 
înainte plata betoanelor se 
va face numai pe baza bule
tinelor de calitate și numai 
după decofrare. Se va ur
mări, de asemenea, introdu
cerea soluțiilor noi de con
strucții: tîmplărie metalică, 
îmbunătățirea izolației hi
drofuge a teraselor, acope
rișuri în pantă etc. Din 
punct de vedere organizato
ric lucrările au fost în așa

O scrisoare sosită din 
Vișeul de Sus sesiza că 
la cooperativa „Meș
teșugarul" din localita
te se comit grave a- 
buzuri în dauna avu
tului obștesc. După 
cum rezultă din răs
punsul trimis redac
ției, conducerea U- 
niunii județene a coo
perativelor meșteșugă
rești Maramureș a pri
vit acest semnal cu se
riozitatea cuvenită, dis- 
punînd cercetarea pro
blemelor sesizate de 
către biroul comitetu
lui executiv al uniu
nii, respectiv tov. pre
ședinte loan Bercuți. 
Ce s-a constatat ? La 
magazia centrală a 
cooperativei de care 
răspundea Vasile Bora, 
s-au înregistrat, la 
materiale și produse fi
nite, plusuri și minu
suri în valoare de zeci 
de mii de Iei. La crea
rea prejudiciilor a 
contribuit și Jorj Da- 
bija, șeful resortului 
aprovizionare al coo
perativei, care nu a fă
cut un control perio
dic la magazie. La fel 
nu s-a făcut un inven
tar total, timp de 3 
ani, lucru de care se 
fac vinovați contabilul- 
șef, Matei Rozniciuc și 
președintele cooperati
vei, Mihai Ghenasim. 
Acesta din urmă a ig
norat o dispoziție a 
conducerii uniunii ju
dețene privitoare la 
schimbarea din funcția 
de gestionar a lui Va
sile Bora.

Răspunsul precizea
ză apoi că 
deriu Krafcic. 
președinte al 
perativei, a 
ilegal diferite 
de bani, prin

, tocmirea, de acte 
plată pentru lucrări 
care, în realitate, n-au 
fost executate, comi- 
țînd totodată și alte 
abuzuri. In continua
re sintem informați că 
s-a verificat și acti
vitatea secției de con
strucții, unde 
constatat mai 
abuzuri,: plăți ilegale 
de manoperă la ' 
te lucrări, în sumă de 
7 472 de lei diferențe 
între valoarea reală a 
lucrărilor executate la 
locuințele personale ale 
președintelui coopera
tivei, Mihai Gherasim, 
își altor cooperatori și. 
sumele plătite de ei 
cooperativei etc.

în încheiere, sin
tem informați că „pen
tru soluționarea defi
nitivă a celor sesiza
te și confirmate, 
mează să primim 
concursul organelor 
cercetare penală, 
urma depunerii

Dezi- 
vice- 
coo- 

încasat 
sume 

în
de

s-au 
multe

diferi-

ur
și 

de 
în 
de

CLARIFICARE. 
DESTUL

DE NECLARĂ

tractuală, pentru ® 
mări vigilența și a 
controla cu exigen
ță sporită fiecare sa
lariat la ieșirea din 
unitate, indiferent de 
funcție". De aseme
nea, referatul ne in
formează că cei care 
au fost prinși furind 
au fost judecați pu
blic, în fața salariați
lor, și s-a indicat orga
nelor de 
fectueze 
controale

Toate 
lucruri bune. Ele apar 
însă ca parțiale, in
complete, întrucît nu 
dau răspuns concret la 
întrebarea firească : ce 
masuri efective s-au 
luat in legătură cu di
feritele persoane la 
cară s-a referit pe larg 
— și în principal — se
sizarea respectivă? Alt
minteri, înseamnă că 
fondul sesizării a fost 
ocolit. De aceea, consi
derăm că ar fi bineve
nit un nou răspuns, de 
data aceasta in termen.

miliție să e- 
mai multe 

inopinate, 
acestea sînt

s-ar

APĂRĂTORII CO 
RECTITUDINII ?

La jumătatea lunii 
septembrie a anului 
trecut, redacția a pri
mit o sesizare în care 
se arăta că la între
prinderea de industria
lizare a cărnii Me
hedinți se risipesc 
produse și se comit 
sustrageri din avutul 
obștesc. Se arăta că de 
astfel de acte
face vinovat chiar di
rectorul unității, 
menționau și modalită
țile concrete prin care 
cantități apreciabile de 
carne erau consumate 
în incinta întreprinde
rii sau erau scoase pe 
poartă, precizîndu->se 
totodată că paznicii 
nu-și fac datoria — fie 
de teamă, fie că-tși au 
și ei partea...

Redacția a trimis a- 
ceastă sesizare Comi
tetului județean de 
partid Mehedinți. Răs
punsul nu a sosit în 
termenul stabilit prin 
hotărîri ale conducerii 
de partid și de stat. A 
fost nevoie de două re
veniri pentru ca, la 29 
ianuarie a.c.. răspunsul 
mult așteptat să soseas
că, în sfîrșit, la redac
ție. Referatul, semnat 
de un secretar al Co
mitetului
Tr. Severin al P.C.R., 
(și cu care 
județean de partid se 
declară de acord) ne 
informează că, intr-a
devăr, „sustragerea de 
carne și preparate din 
carne de către unii 
salariați a constituit și 
pentru noi o proble
mă", care a fost ana
lizată in organizațiile 
de bază și grupele sin
dicale din întreprinde
re. Răspunsul face 
precizarea că „s-a dis
cutat cu 
unității și s-a 
atenția de a 
măsuri severe împo
triva celor care sus
trag produse din uni
tate". Nu este însă clar 
din aceasta cu'eine a- 
nume din „conducerea 
unității" s-a discutat : 
oare cu directorul u- 
nității, care, de fapt, 
era implicat, „atră- 
gîndu-i-se atenția" să 
fie mai sever cu alții ? 
Dar cu dînsul cum ră- 
mîne ? Oare se consi
deră prin aceasta lu
crurile încheiate ?

în răspuns se subli
niază apoi un șir de 
măsuri pozitive, bine
venite în sensul că „s-a 
luat legătura cu orga
nele de pază oon-

fel redistribuite ca dirigin- 
ții să poată cuprinde și su
praveghea construcțiile în 
toate fazele principale de e- 
xecuție. De asemenea, vom 
generaliza recepția în două 
faze — a diriginților și a 
comisiei de recepție — cu 
participarea • reprezentanți
lor locatarilor. Cît privește 
defecțiunile mai vechi, loca
tarii au dreptate să fie ne
mulțumiți. Cu ocazia recep
țiilor definitive care vor în
cepe la blocurile rămase 
fără fațade, vom urmări și 
eliminarea tuturor deficien
țelor existente. Totodată, 
ne-am propus să urmărim 
executarea remedierilor, 
stabilind ca termene de 
prioritate vechimea locata
rilor în bloc și gravitatea 
deficiențelor. Graficele de 
lucrări sînt acum în curs de 
întocmire cu unitățile de 
construcții. Sintem convinși 
că ne vom bucura de tot 
sprijinul comitetului exe
cutiv pentru ca în cursul a- 
cestui an să lichidăm defi
ciențele mai vechi și să eli
minăm posibilitățile apari
ției altora noi".

Am consemnat pe larg 
declarația directorului ge
neral al D.G.G.L. pen
tru a informa cititorii 
asupra măsurilor ce se 
iau, ca tot ceea ce se clă
dește să fie temeinic chib
zuit, durabil, de cea mai 
bună calitate. în construc
ția locuințelor, statul alocă 
în fiecare an miliarde de 
lei. Pe fiecare dintre noi ne 
interesează direct cu ce e- 
ficiență se construiește, 
cum este gospodărită avuția 
obștească pe care o repre
zintă casa în care locuim. 
Iată de ce, în încheiere, in
vităm pe cititorii noștri să 
ne comunice observațiile lor 
asupra modului în care sînt 
traduse in viață măsurile 
pentru îmbunătățirea acti
vității în construcția de lo
cuințe în toate localitățile 
țării.

Se

municipal
comitetul

conducerea 
atras 

lua

„în urma cercetărilor 
efectuate, se spune în 
răspunsul semnat de 
Stan Cristea .directorul 
direcției personal și în- 
vățămînt a Centralei 
industriale de utilaj e- 
nergetic, a rezultat că, 
intr-adevăr, Simiones- 
cu Dan, șeful oficiului 
juridic al Uzinei de 
mașini grele București, 
împreună cu oontabi- 
lul-șef adjunct, Vasile 
Dumitri.u, au ridicat de 
la Uzina de autoturis
me Pitești piese auto 
tip „Dacia 1100", 
valoare de 3 012 
Aprovizionarea cu 
ceste piese s-a 
cut în baza unei de
legații și comenzi (acte 
ce nu se mai găsesc la 
uzină), iar la baza 
procurării lor nu a 
stat un referat de ne
cesitate, întrucît uzina 
nu are în dotare ase
menea autoturisme. în 
schimb, ambii salariați 
sînt posesori de auto
turisme de acest tip... 
Cu toate că piesele 
respective se află în 
gestiunea unității, pen
tru abaterile de la dis
ciplina financiară să- 
vîrșite de aceste două 
cadre de conducere și 
intenția presupusă de 
sustragere a acestor 
piese, comitetul oa
menilor muncii de la 
U.M.G.B. a hotărît 
sancționarea vinovați- 
lor cu reducerea a 
două gradații din sa
lariul de încadrare pe 
timp de 3 luni... Tot
odată, adunarea gene
rală a organizației de 
partid i-a sancționat 
pe Simionescu Dan cu 
„vot de blam cu aver
tisment", 
Dumitru 
blam".

Măsuri 
mai ales 
vedere că ambii sala
riați sint plătiți de u- 
ziină tocmai pentru a 
veghea la respectarea 
strictă a legilor.

Neculai ROȘCA

în 
lei.
a- 

fă-

iar pe Vasile 
cu „vot de

binevenite, 
dacă avem în

La C. E. I. L. Sebeș

0 PREOCUPARE 
' PERMANENTĂ: 

CALITATEA MOBILEI
Mobila realizată de Combina

tul de exploatare și industriali
zare a lemnului din Sebeș, prin 
unitățile sale din Blaj și Cîm- 
peni, s-a impus, prin calitatea 
sa, atit pe piața internă, cît și 
la export. Pentru a afla nou
tăți din acest combinat, ne-am 
adresat tovarășului ing. loan 
Răulea, director general .al 
C.E.I.L. Sebeș, care ne-a spus, 
între altele :

— Preocuparea pentru crearea 
unor noi garnituri de mobilă în 
vederea diversificării producției 
și unei mai bune aprovizionări 
a rețelei comerciale stă perma
nent în atenția întregului nostru 
colectiv. Printre noile tipuri de 
mobilă se remarcă garnitura 
„Arieș", creație a colectivului de 
la Complexul de prelucrare a 
lemnului Cîmpeni, care este for
mată dintr-un dulap cu trei uși 
și vitrină, canapea extensibilă, 
masă etc. Tot aici se fabrică 
birourile „Concept", mult apre
ciate de tineretul școlar, fotoliile 
„R 22", cuierele de hol tip 
„Mara" și paturile „Elegant" 
pentru export.

La rîndul său, Complexul de 
prelucrare a lemnului din Blaj, 
unitate cu experiență în fabri
carea mobilei, realizează. în 
continuare, garniturile „Solea", 
dar în mai multe variante. Pen
tru export, a început să se fa
brice garnitura de tineret tip G 
cu fețe mate și colorate, precum 
și diverse comode, iar printre 
ultimele noutăți se numără su
frageria „S. 3100".

Stefan DINICÂ 
corespondentul „Scînteii”

I
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EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI

toate colectivele de munca din unitățile miniere

COMBINATUL DE EXPLOATARE

la sută.96,5lade la
— Scos-apropiat

la sută.82 la sută 83,5la la
la sută.64la la

reducerea ma

de
— încărcat-descărcat

de

FABRICA DE CIMENT BICAZ

toate unitățile din industria materialelor de construcții

Așasi CHEAMĂ LA ÎNTRECERE SOCIAUSTĂ
Colectivele fruntașe din industrie și construcții, care au obținut anul trecut 

rezultate deosebit de bune în activitatea economică, și-au asumat, de curînd, noi 
angajamente mobilizatoare, adresînd, totodată, tuturor unităților din ramurile res
pective înflăcărate chemări la întrecerea socialistă pentru sporirea eficienței în
tregi/ activități productive si depășirea tuturor sarcinilor de plan pe anul 1972. 
Continuăm să publicăm astăzi alte cinci asemenea chemări pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 1972 la următoarele obiective:

• Depășirea planului producției globale cu 3 880 mii 
lei și a producției marfa cu 3 780 mii lei.

• Extragerea peste plan a 20 000 tone cărbune cocsi- 
flcabil, depășindu-se astfel nivelul prevăzut în docu
mentațiile tehnice aprobate cu 100 000 tone.

• Creșterea productivității muncii, peste sarcina de 
plan, cu 20 kg/post la productivitatea fizică și cu 965 
lei pe salariat la productivitatea valorică.

• Reducerea conținutului de cenușă a cărbunelui 
extras cu 0,1 puncte, prin îmbunătățirea tehnologiei 
la fronturile de lucru

• Creșterea vitezelor de avansare cu 30,9 la sută la 
abataje frontale și cu 5.4 la sută la lucrările miniere 
de pregătire, față de realizările anului 1971.

• Extinderea metodelor noi de exploatare cu pro
ductivitate ridicată și a unor metode modeme și 
economice de susținere în subteran, prin aceasta obți- 
nîndu-se depășirea cu 14 000 tone cărbune a produc
ției planificate cu susținere metalică și cu 6 000 tone 
la tăierea mecanizată. De asemenea, prin exploatarea 
rațională a complexelor de mecanizare, se va realiza 
creșterea cu 100 la sută a producției pe utilaj.

• îmbunătățirea utilizării fondului de timp cu 0,5 
la sută prin întărirea ordinii, disciplinei și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

• Reducerea consumului de materiale prin folosirea 
înlocuitorilor, îmbunătățirea tehnologiilor de exploa
tare și raționalizarea consumului de energie cu :

— 760 mc material lemnos ;
— 200 tone metal ;
— 380 000 kWh energie electrică.
• Reducerea cu 4 Iei a cheltuielilor planificate la 

1 000 lei producție marfă, reprezentînd o economie su
plimentară de 1 422 mii lei.

• Realizarea unui beneficiu suplimentar de 1865 
mii lei.

• La activitatea de investiții se va realiza o eco
nomie de 200 mii Iei peste sarcina de reducere a chel
tuielilor de deviz.
• Punerea în funcțiune cu 15 zile înainte de terme

nul planificat a complexului de lucrări de Ia puțul 
centru și cu 60 zile a galeriei direcționale din stratul 
3 bloc IV, orizont 400, lucrări de o importanță deosebită 
pentru asigurarea continuității și dezvoltării în per
spectivă a producției.

• Creșterea producției globale la 1 000 lei fonduri 
fixe cu 4,5 lei.
• Pentru creșterea gradului de pregătire tehnico-

profesională, se vor organiza cursuri pentru califica
rea a 170 mineri și ajutori mineri, 25 vulcanizatori 
pentru subteran, 50 lăcătuși și electricieni de mină și 
se vor organiza forme de perfecționare a pregătirii 
profesionale pentru 1 000 salariați.
• Prin îmbunătățirea activității de invenții, inovații 

și raționalizări și reducerea timpului de aplicare a 
acestora vor crește economiile postcalculate cu 10 la 
sută față de realizările anului 1971. Fiecare cadru teh- 
nic-ingineresc va contribui la rezolvarea cel puțin a 
unei probleme tehnice și organizatorice în afara sarci
nilor de serviciu, în scopul îmbunătățirii organizării 
producției și a muncii.

• în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru și de 
viață, se vor extinde metoda degazării panourilor ce ur
mează a fi exploatate, umectarea în zăcămînt, ventila
ția cu utilaje electro-pneumatice, se vor dota cu me- 
tonometre toți șefii de echipă de la locurile de muncă 
productive și se va da în funcțiune o sală pentru ape
lul muncitorilor.

• Se vor efectua 25 000 ore de muncă patriotică pen
tru amenajarea de zone verzi, întreținerea bazelor spor
tive, întreținerea galeriilor de acces și colectarea a 
350 tone fier vechi.

Ne exprimăm convingerea că toate unitățile din ra
mura extractivă a substanțelor minerale utile solida 
vor răspunde cu însuflețire la această chemare, demon- 
strînd hotărîrea neabătută de a transpune în viață poli
tica partidului, de dezvoltare ascendentă a societății 
noastre socialiste, de creștere a nivelului de trai ma
terial și cultural al întregului popor.

Angajamentele ce ni le asumăm exprimă încrederea 
noastră în politica internă și externă a partidului, ho
tărîrea de a ne consacra toate forțele și capacitatea 
noastră de muncă pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor istorice trasate de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Comitetul de partid
Raczek loan
Comitetul oamenilor munoii 
Ing. Popeanas Dumitru 
Comitetul sindicatului 
Năstase Constantin 
Comitetul U.T.C.
Pălivan Petru

cherilor la capetele de secție, atlt între depourile de 
cale ferată ale regionalei Brașov, cît și între regionale.

4. Sporirea productivității locomotivelor Diesel elec
trice, Diesel hidraulice și electrice cu 1 la sută prin 
reducerea serviciilor auxiliare și remorcarea unor to
naje sporite pe secțiile de circulație.

5. Reducerea timpului de imobilizare a locomotive
lor în reparații cu 1 la sută, față de norma planificată, 
prin extinderea sistemului de reparații prin schimb de 
șubansamble și piese, pregătite anticipat și întărirea 
controlului asupra procesului tehnologic de ■ echipare.

6. îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte cu 10 la sută peste sarcina de plan pe anul 
1972, prin extinderea confecționării pieselor de schimb 
deficitare și prin preluarea de comenzi de la alte uni
tăți de cale ferată.

7. Realizarea de instalații și dispozitive prin auto
dotare în valoare de 1 000 mii lei.

8. Realizarea de economii în valoare de cel puțin 
500 mii lei prin aplicarea în procesul de producție de 
inovații și raționalizări. Aceste economii vor rezulta 
prin orientarea mișcării de inovații și raționalizări în 
direcția găsirii de soluții tehnice pentru înlocuirea 
de piese și subansamble din import, precum și reali
zarea de dispozitive care să ușureze eforturile fizice 
și să contribuie la creșterea productivității muncii.

Ne propunem ca aceste realizări să se obțină în 
condițiile unei depline siguranțe și regularități a cir
culației.

Colectivul depoului C.F.R. Brașov, în frunte cu co
muniștii, este hotărît ca, în vederea realizării angaja
mentelor asumate, să îmbunătățească necontenit starea 
tehnică a parcului de locomotive pentru creșterea par
cului activ necesar remorcării trenurilor din programul 
zilnic de circulație și a celor suplimentare. Organiza
țiile sindicale și de tineret, sub conducerea organiza
ției de partid, vor desfășura o intensă muncă politică 
în vederea creșterii răspunderii tuturor salariaților pen
tru optimizarea programului de lucru al personalului 
de locomotivă și folosirea cu randament sporit a tim

pului de lucru. Conștienți de dubla noastră calitate de 
producători și proprietari vom urmări necontenit gos
podărirea cît mai judicioasă a fondurilor materiale și 
bănești. în acest sens, vom întreprinde un complex de 
măsuri care vizează reducerea cheltuielilor de exploa
tare și a normelor de consum prin îmbunătățirea stării 
aparatelor de injecție de la motoarele Diesel și a ba
teriilor de acumulatori.

Se va urmări zilnic încărcarea optimă a trenurilor 
în raport cu forța de remorcare prevăzută.

Pe agenda de lucru a organizației de partid au fost 
înscrise numeroase inițiative în vederea desfășurării 
unei multilaterale munci politice pentru perfecționarea 
conducerii și organizării proceselor de muncă, ridi
carea necontenită a nivelului profesional al salariaților, 
întărirea disciplinei în muncă și ridicarea conștiinței co
muniste a întregului nostru colectiv, asigurând astfel 
o sporire continuă a aportului fiecărui salariat la ob
ținerea unor rezultate superioare în toate comparti
mentele de activitate.

Sub conducerea și îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, mobilizați de organizațiile sindicale 
și de tineret, colectivul de muncă al depoului Brașov 
este hotărît să desfășoare o intensă activitate, să de
pună toate eforturile, întreaga capacitate de muncă și 
creație pentru realizarea exemplară a angajamentelor 
asumate, pentru transpunerea în viață a mărețului 
program elaborat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., 
pentru ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație 
a întregului nostru popor.

Comitetul de partid 
Surlan Nicolae 
Comitetul oamenilor muncii 
Ing. Octavian Grigorescu 
Comitetul sindicatului
Dumitru Tudor 
Comitetul U.T.C.
Ciobanu Sorel

SI INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI PITEȘTI

toate combinatele de exploatare și industrializare 
a lemnului și combinatele de celuloza și hîrtie

1. Depășirea producției de marfă industrială cu 2,5 
la sută față de plan, in condițiile în care masa lem
noasă de exploatat este prevăzută să scadă cu 8 la 
sută. Producția suplimentară se va obține în prin
cipal :

a. Printr-o sortare mai judicioasă a masei lemnoase, 
volumul lemnului de lucru industrial va crește cu :

— 1,3 la sută la fag ;
— 1 la sută la stejar, respectiv cu 12 500 m cubi 

din masa lemnoasă planificată a se exploata 
în 1972.

b. Creșterea gradului de utilizare a masei lemnoase 
ți economisirea lemnului în procesul de prelucrare 
vor asigura realizarea peste plan a următoarelor sorti
mente cu desfacere asigurată 1_

— mobilă
— cherestea total
— placaj
— P.F.L.
— parchete
— lăzi pentru fructe și legume
— diverSe produse

la fondul pieței și export : 
mii lei 
mc 
mc 
t.
mp 
mc 
mii lei 
schim-

1 000
3 000

100
300

5 000
500

r_____ 7 000
e. Generalizarea schimbului II și extinderea 

bului III la fabricile de prelucrare și industrializare 
cu procese de producție discontinui.

2. Producția de calități superioare va crește prin îm
bunătățirea tehnologiilor de fabricație, ridicarea califi
cării, organizarea asistenței tehnice în toate schimburile 
la următoarele produse :

— cherestea de rășinoase cu 1,6 procente
— cherestea de fag cu 1,1 „
— placaj . cu 1,8 „

3. Depășirea producției marfă vîndute și încasate cu 
2,5 la sută.

4. Productivitatea muncii se va depăși cu 0,5 la sută 
pe seama următoarelor măsuri :

a) reducerea volumului de muncă .manuală prin ex
tinderea mecanizării la principalele operațiuni din 
exploatările forestiere, astfel :

— Fasonat

61 la sută
b) Creșterea productivității fizice prin 

noperei specifice la următoarele produse :
— Cherestea de rășinoase cu 1 la jjută.
— Binale cu 1 la sută.
— Placaj cu 1 la sută.
— Mobilă corp cu 1,5 la sută.

c) Majorarea indicelui de utilizare a timpului de lu
cru. de la 96,3 la sută Ia 96,8 la sută pe seama îmbu
nătățirii aprovizionării tehnico-materiale a locurilor de 
muncă, reducerea stagnărilor, absențelor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

d) Pentru acoperirea în mai mare măsură a nevoilor 
proprii de utilaje și piese de schimb, în cadrul acțiu
nii de autodotare, această producție va crește în 1972 
cu 80 la sută față de realizările pe 1971. asigurindu-se 
pe această cale peste 45 la sută din necesarul de piese 
de schimb.

e) Indicele de folosire a timpului de lucru a mași- 
nilor-unelte va crește cu 8 la sută, îndeosebi prin îm
bunătățirea exploatării, întreținerii, reparațiilor și tre
cerea în regim de lucru pe 2 și 3 schimburi.

f) Generalizarea pe combinat a inițiativei ca în anul

1972 fiecare cadru cu studii superioare, individual sau 
în grup, să elaboreze și să aplice cel puțin cîte un stu
diu de organizare științifică a producției și a muncii, 
a căror eficiență economică să contribuie la realizarea 
angajamentelor luate. Studiile vor avea ca obiective 
principale aplicarea cercetărilor uzinale încheiate, re
ducerea cheltuielilor materiale de producție, moderni
zarea tehnologiilor de fabricație, asimilarea de produse 
noi, creșterea gradului de utilizare a deșeurilor, organi
zarea rațională a locurilor de muncă și altele.

g. In anul 1972 vor fi calificați prin' școli profe
sionale, ucenicie la locul de muncă și cursuri de cali
ficare 760 salariați, asigurîndu-se astfel integral ne
cesarul de cadre calificate, iar prin acțiunea de reci
clare își vor perfecționa cunoștințele 30 la sută din 
numărul total al salariaților calificați din C.E.I.L.

5. In activitatea de transporturi forestiere, prin îm
bunătățirea indicilor de utilizare a parcului și a capa
cității acestuia, vom asigura depășirea productivității, 
realizîndu-se pe această cale peste plan 1 500 mii t/km.

6. Volumul livrărilor se va depăși :
a) la export cu 1,5 milioane lei valută, din care țărî 

cu devize libere 550 mii lei valută ;
b) la fondul pieței cu 5 milioane lei.
7. Cheltuielile de producție vor fi reduse peste pre

vederile planului, cu 3 milioane lei din care 2 milioane 
lei pe seama reducerii cheltuielilor materiale, în special 
prin :

— revizuirea normelor . de consum la materii prime 
și materiale ;

— diminuarea pierderilor tehnologice în procesul de 
exploatare a lemnului cu 6 000 mc masă lemnoasă ;

— reducerea consumurilor de energie electrică, ter
mică și apă, rezultând o economie totală de 700 
mii lei.

8. Volumul beneficiilor va crește cu 6 la sută peste 
prevederile planului.

9. Din fondurile de investiții necentralizate, consti
tuite pe seama beneficiilor, se va aloca un volum de 
peste 30 la sută pentru îmbunătățirea condițiilor de 
cazare, alimentare și transport la și de la locul de 
muncă.

10. Se vor lua ample măsuri de instruire, perfec
ționarea cunoștințelor și dotarea cu echipament de 
protecție, pentru ca în 1972 numărul accidentelor de 
muncă să cunoască o reducere substanțială.

11. Prin muncă patriotică, vom efectua amenajări în 
Incinta secțiilor, înfrumusețarea zonelor exterioare, sis
tematizarea căilor de acces.

Conștienți de înalta răspundere ce ne revine în acest 
an, colectivul de muncă de la Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnului din Pitești va depune 
eforturi sporite pentru realizarea și depășirea angaja
mentelor luate, contribuind astfel la înfăptuirea mă
rețului program elaborat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român pentru ridicarea României 
socialiste pe culmile înalte ale progresului și civi
lizației.

Comitetul de partid
Ivan Florea
Consiliul oamenilor muncii 
Ing. Constantlneșcu Gh. 
Comitetul sindicatului
Enescu Mircea 
Comitetul U.T.C.
Sima Dumitru

1. Depășirea planului de producție.
a) în anul 1972 vom depăși cu 1,8 la sută planul 

producției marfă, realizînd peste plan 16 000 tone ci
ment, 10 000 tone' var, 75 000 mp plăci din azbociment.

b) Cele mai mari depășiri la producția de ciment — 
de circa 1 la sută față de planul anual — se vor obține 
la sortimentele superioare, la care, în anul 1972, se 
va realiza o creștere de 30,8 la sută față de 1971.

c) în secțiile auxiliare se vor lua măsuri de extin
dere a schimburilor II și III și de creștere cu 10 la sută 
față de plan a indicelui de utilizare a fondului de 
timp la mașinile-unelte, ceea ce va asigura realizarea 
unei producții suplimentare de piese de schimb și 
utilaje prin autoutilare în valoare de 600 mii lei.

2. Creșterea productivității muncii
Prin utilizarea mai bună a timpului de muncă, ridi

carea nivelului pregătirii profesionale a salariaților 
și organizarea judicioasă a locurilor de muncă vom 
asigura depășirea cu 1 la sută a planului productivi
tății muncii.

Productivitatea fizică planificată la ciment se va 
depăși cu 1,2 la sută, respectiv cu 33 tone pe muncitor.

3. Ridicarea calității produselor, diversificarea și asi
milarea de produse noi

a) Vom lua măsuri de respectare strictă a tehnolo
giilor de fabricație, întărirea controlului de calitate pe 
faze și asigurare a tuturor parametrilor calitativi, ceea 
ce va conduce la creșterea indicelui de calitate la plăci 
din azbociment de la 81 la sută planificat la 95,2 la 
sută, la tuburi și mufe din azbociment de la 85 la 96,2 
la sută, la var de la 95 la 97 la sută.

b) Vom asigura instruirea- și pregătirea laboranților 
In vederea însușirii metodelor complexometrice de 
aplicare cîț șl' determinării rezistențelor pe mortare 
plastice.

c) în vederea diversificării producției, se va asigura 
peste prevederile de plan asimilarea a două sortimente 
noi și anume : cimenturile RIM 300 și varul industrial 
tip BOA pentru industria prefabricatelor.

4. Reducerea cheltuielilor de producție și sporirea 
beneficiilor.

a) Prin valorificarea superioară a materiilor prime, 
reducerea consumului specific de energie electrică cu 
1 kWh/tona de ciment, înloouirea unor sortimente su
perioare de fibră de azbest din import ș.a. se va ob
ține in anul 1972 o reducere a cheltuielilor de produc
ție cu 2 lei la 1 000 lei producție marfă, cît și econo
mii la import în valoare de 20 mii lei valută.

b) Reducerea cheltuielilor de fabricație și depășirea 
planului de producție vpr conduce la obținerea unor 
beneficii cu 2,8 la sută peste nivelul planificat ; vo
lumul acumulărilor nete la 1 000 lei fonduri fixe va 
spori cu 2,6 la sută față de plan.

5. Ridicarea eficienței economice a investițiilor.
Vom asigura în cursul anului 1972 punerea în func

țiune a cuptorului de var nr. 7 cu 15 zile înainte de 
termenul planificat, cît și atingerea parametrilor pro
iectați la acest obiectiv cu 3 luni mai devreme față de 
grafic.

Noi, colectivul de salariați al Fabricii de ciment din 
Bicaz, ne exprimăm convingerea că sub conducerea 
organizațiilor de partid, oamenii muncii din toate 
unitățile producătoare de materiale de construcții își 
vor intensifica eforturile pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan pe 1972, adueîndu-și astfel contri
buția la dezvoltarea economiei naționale și la înfăp
tuirea mărețului program stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.

Comitetul org. P.C.R.
Onîșor Dumitru
Comitetul oamenilor muncii 
Ing. Manolache Vasile 
Comitetul sindicatului 
Lungu Gheorghe 
Comitetul org. U.T.C.
Farcaș Pompei

FABRICA DE CONFECȚII

SI TRICOTAJE BUCUREȘTI

DEPOUL DE LOCOMOTIVE C.F.R. BRAȘOV

toate colectivele de munca ale unităților de tracțiune 
din rețeaua de cale /erată

1. Depășirea planului producției globale exprimat în 
mii tone brute km echivalente, cu 3 la sută, ceea ce 
reprezintă realizarea unei producții suplimentare de 
353 031 mii tone brute km echivalente, adică remorca- 
rea în plus cu aceleași mijloace de tracțiune a unui 
număr de 68 trenuri pe secțiile de remorcare ale 
depoului Brașov.

2. Reducerea cheltuielilor de exploatare planificate 
cu 1 la sută prin :

— reducerea consumului de combustibil conven
țional cu 520 tone, ceea ce reprezintă 306 mii lei ;

— reducerea consumului de materiale și lubri- 
flanți utilizați la întreținerea și repararea locomo

tivelor, prin reducerea normelor de consum, re- 
condiționarea pieselor de schimb, ceea ce va con
duce la o economie de 460 mii lei ;

— raționalizarea regimului de muncă la persona
lul de locomotivă prin asigurarea împerecherilor 
optime in tumus, întocmirea judicioasă a progra
melor de lucru, în funcție de volumul de prestații 
și de numărul de ore realizate de acest personal, 
fapt ce va contribui în mod direct la realizarea 
unei economii la fondul de salarii în valoare de 
507 mii lei.

3. îmbunătățirea parcursului mediu zilnic global al 
locomotivelor cu 0.5 la sută prin optimizarea împere

toate întreprinderile
• La producțla-marfă industrială, un spor de 130 mi

lioane lei. Se vor realiza suplimentar peste 250 000 buc. 
tricotaje din fire bumbac, bumbac în amestec și fire 
sintetice pentru copii, precum și 100 000 perechi ciorapi. 
Din producția suplimentară prevăzută, un volum de 
circa 65 milioane -lei va fi destinat desfacerii pe piața 
internă.
• Planul de export pe 1972 va fi depășit cu 3 mi

lioane lei valută.
• Productivitatea muncii va crește cu 2,5 la sută 

față de sarcina planificată ; aceasta se va realiza pe 
seama :

— extinderii aplicării metodelor de chimizare în 
execuția unor operații din procesul de confecțio
nare ;

— creșterii gradului de mecanizare și semiauto- 
matizare în execuția diferitelor faze și operații la 
principalele produse ;

— reorganizării proceselor tehnologice în flux 
oontinuu in atelierele de croit ;

— perfecționării și reorganizării unităților de 
lucru prin introducerea unor tehnologii optime la 
fiecare produs.

• Atenție deosebită vom da valorificării materiilor 
prime indigene, realizînd produse într-o structură sor
timentală diversificată, din fire și fibre sintetice fa
bricate în țară. Se vor elabora în anul 1972 noi colecții 
de modele de confecții și tricotaje, care să satisfacă 
cerințele consumatorilor interni și externi, pe se
zoane, grupe de vîrstă și destinații, realizîndu-se în 
acest scop 3 000 modele confecții din țesături, 400 mo
dele confecții din tricot și 50 contexturi diverse.

• Produsele fabricii noastre vor cunoaște o substan
țială îmbunătățire a calității, astfel ca marca de fa
brică să prezinte o garanție și să se bucure de un 
prestigiu crescînd din partea consumatorilor. în anul 
1972, din volumul total al producției de tricotaje din 
fire sintetice și bumbac, 91 la sută vor fi de calitatea I, 
cu o îmbunătățire de 2 la sută față de sarcina plani
ficată ; la ciorapi, calitatea I va reprezenta 90 la sută 
din producția ce se va realiza, iar la confecții din 
țesături vom lua toate măsurile necesare pentru a 
asigura produse de cea mai bună calitate. Realizarea 
acestor obiective va fi asigurată prin aplicarea măsu
rilor prevăzute în studiul complex elaborat de între
prindere privind calitatea muncii în toate domeniile de 
activitate în cincinalul 1971—1975, contribuind astfel 
pentru ca acesta să devină, în fapt, cincinalul calității. 
Dintre multiplele probleme abordate în lucrare, pen
tru a fi rezolvate la un nivel superior în 1972, precum 
și în anii viitori ai cincinalului, arătăm :

— pregătirea și organizarea fabricației ;
— introducerea de tehnologii și procedee tehno

logice noi ;
— cercetarea științifică aplicativă ;
— îmbunătățirea activității comerciale ;
— căi de ridicare a eficienței economice gene

rale a întreprinderii.
• în anul 1972 se vor realiza prin autoutilare ma

șini și instalații speciale în valoare de circa 3 milioa
ne lei. Dintre acestea menționăm :

— două instalații pentru chimizarea materiale
lor textile destinate furniturilor ;

— 20 mașini de tricotat produse semifasonate 
pentru copii ;

— 20 de mașini de cusut se vor perfecționa pen
tru execuția unor operații speciale.

Prin introducerea acestor utilaje se va obține o pro
ducție de 30 milioane lei.

• Prin folosirea mai rațională a materiilor prime și 
materialelor, prin aplicarea unor procedee tehnologice 
noi, prin creșterea productivității muncii și depășirea

din industria ușoară
planului de producție, vom realiza o reducere de 27,70 
lei la 1000 lei producție-marfă față de anul 1971, din 
care 3,50 lei reprezintă angajamentul nostru față de 
sarcina pe 1972.
• Prin măsurile propuse se vor obține :

— beneficii peste plan 16 milioane lei
— economii din reducerea chel

tuielilor Ia producția indus
trială 10 milioane lei

— economii din reducerea cheltu
ielilor materiale 7 milioane lei

• Utilizarea judicioasă a suprafeței țesăturilor, prin 
așezarea rațională a tiparelor, precum și buna gospo
dărire a acestora, va conduce la reducerea consumului 
de materii prime astfel :

— țesături din lină și tip lînă 30 000 mp
— țesături din bumbac și tip bumbac 65 000 mp
— alte țesături 25 000 mp

• Se va reduce consumul la combustibilul convențio
nal cu 1,2 la sută, iar cel de energie electrică cu 0,2 
la sută.

• Se va intensifica activitatea de invenții și inovații, 
astfel îneît acestea să devină o acțiune de masă. Prin 
aplicarea acestora în producție se va obține în 1972 o 
eficiență de .5 milioane lei.

• în anul 1972 se vor organiza în întreprindere
cursuri de perfecționare pentru următoarele categorii 
de salariați-: , $

— muncitori 2 300
— personal tehnic mediu 285

Se vor folosi în acest scop metode noi de predare 
prin diverse mijloace ca : film, diapozitive și de
monstrații practice. De asemenea, 36 cadre vor urma 
diverse cursuri de perfecționare la nivel superior.

• Pentru evitarea accidentelor și a îmbolnăvirilor 
profesionale, se vor îmbunătăți condițiile de muncă, 
în care scop se vor aloca peste 2 milioane lei. Se vor 
întocmi studii pentru îmbunătățirea condițiilor de mi
croclimat și iluminat în secțiile de producție.

Pentru îmbunătățirea în continuare a condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor muncii din întreprin
derea noastră :

— se vor realiza dotarea cantinei-restaurant cu o 
linie modernă de autoservire și introducerea pe 
scară largă a servirii cu semipreparate și preparate 
de tip gospodina ;

— se vor construi noi spații destinate activității 
social-cul turale.

La aceste acțiuni, colectivul de muncă al fabricii 
noastre își va aduce contribuția prin prestarea unul 
volum de 250 000 ore muncă patriotică.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și economiștii fabri
cii noastre, în frunte cu comuniștii, se angajează în 
fața conducerii partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să muncească cu energie sporită, să nu 
precupețească nici un efort pentru realizarea obiecti
velor propuse și cheamă la întrecere colectivele de 
muncă ale tuturor întreprinderilor industriei ușoare.

Comitetul de partid 
Eleonora Cojocaru 
Comitetul oamenilor muncii 
Iosif Steinbach 
Comitetul sindicatului 
Elena Nae 
Comitetul U.T.C.
Florica Crișan

sporite la executarea lucrărilor, mă
rește productivitatea muncii, contri
buie la reducerea greutății de metal 
la unitatea de suprafață (prin micșo
rarea greutății, medii Și a numărului 
necesar de mașini), scăderea investi
țiilor specifice și a costului pentru 
executarea lucrărilor mecanizate. Cre- 
ionînd aceste cîteva caracteristici, ne 
putem gîndi că ele aparțin de fapt 
unei etape depășite pentru că pe par
cursul celor nouă ani de fabricație a 
acestui tip de tractor românesc au 
fost aduse perfecționări apreciabile,

O semnificație aparte are transpu
nerea în viață a directivelor Con
gresului al X-lea al partidului refe
ritoare la extinderea mecanizării lu
crărilor în toate sectoarele produc
ției vegetale și în zootehnie. Pe aces
te coordonate se înscriu măsurile In 
direcția diversificării zestrei meca
nice a agriculturii, menite să între
gească gama posibilităților de a stă- 
pîni mai deplin factorii de bază în 
oreșterea recoltelor. în acest sens se 
poate vorbi de un al doilea element 
calitativ, marcat, între altele, de 
extinderea dotării agriculturii cu 
tractoare specializate din clasa celor 
de 45 cai putere pentru lucrări în le
gumicultura sau în pomiviticultură. 
Acest tip de tractoare se fabrică în 
6 variante constructive cu indici teh
nici și economici corespunzători des
tinației fiecărei variante.

în viitorul apropiat, datele despre 
evoluția numerică vor deveni insufi
ciente dacă nu le vom raporta la 
performanțele noilor mijloace meca
nice. Herghelia tractoarelor care 
brăzdează ogoarele românești — sla
bă și pipernicită în anii dinainte și 
după cel de-al doilea război mondial— 
acumulează an de an o putere cres- 
cîndă. Spre exemplu, puterea totală 
a parcului de tractoare în anul 1975 
va fi de circa 8,5 milioane cai putere 
față de 6 milioane în anul 1970.

Pentru înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru de mecani
zare complexă a agriculturii, pentru 
punerea mai deplină în valoare a re
surselor materiale destinate acestei 
ramuri, eforturile sînt direcționate în 
concordanță cu cerințele actuale și 
de perspectivă în acest domeniu. în 
acest sens se conturează tendințele de 
mărire în continuare a puterii 
și a vitezei de lucru a tractoare
lor, paralel cu diversificarea lor con
tinuă. Spre exemplu, introducerea în 
circuitul hidraulic a unui mecanism 
care sporește aderența tractorului la 
sol contribuie la mărirea forței de 
tracțiune cu 20 la sută.

Una din coordonatele agriculturii 
moderne o constituie diversificarea 
surselor de energie și, în primul rînd, 
extinderea utilizării energiei elec
trice în sectoarele cele mai diverse 
ale producției agricole, în interiorul 
fermelor zootehnice, în lucrările de 
hidroameliorații etc. în agricultura 
cooperatistă, utilizarea energiei elec
trice calculată în kilowați ore la hec
tar va reprezenta o creștere de peste 
patru ori în anul 1975, în comparație 
cu primul an al cincinalului în 
curs. Nivelul actual relativ redus im
pune din partea factorilor de resort, 
a organelor și unităților agricole o 
mai asiduă preocupare pentru fruc
tificarea potentelor energiei electrice 
în producția agricolă.

O latură esențială a politicii parti
dului de modernizare a agriculturii, 
alături de creșterea forței energetice 
și în corelație indisolubilă cu a- 
ceasta, este înzestrarea cu mașini, u- 
tilaje și instalații corespunzătoare. 
Uzinele românești au îmbogățit sor
timentul de mașini agricole destinate 
executării lucrărilor de bază — arat, 
semănat, recoltat etc. Diversificarea 
mecanizării a căpătat un conținut 
mult diferit față de trecutul apropiat. 

v în anii de debut ai construcției de 
mașini agricole, numărul tipurilor a- 
cestora era în linii mari egal cu cel al 
lucrărilor agricole efectuate. în pre
zent, industria românească asigură în 
măsură crescîndă executarea conco
mitentă a mai multor lucrări de către 
o mașină, la o singură trecere 
a tractorului pe cîmp. Este o tendință 
ce se va accentua în interesul creș
terii productivității muncii, al calită
ții și reducerii cheltuielilor de exe
cuție a lucrărilor. Se împlinește 
astfel și un mai vechi deziderat al 
agronomilor de a evita tasarea și de
gradarea structurii solului, în fa
voarea unei structuri aerate, priel
nice proceselor agrochimice și agro- 
biologice care influențează substan
țial nivelul recoltelor. în loc de 
6—7 treceri cu tractorul pentru pregă
tirea terenului și însămînțare, numă
rul acestora se va reduce la una, două 
treceri. De pildă, prin utilizarea com- 
binatorului se execută concomitent 
discuirea și grăparea. însămînțârea 
culturilor prășitoare cu semănătoarea 
SPC-6 se poate efectua o dată cu ad
ministrarea erbicidelor și insecticide
lor, iar în viitor și cu o parte a îngră
șămintelor chimice.

Modernizarea agriculturii noastre 
are loc și prin materializarea tendin
ței de utilizare a mașinilor purtate așa 
cum este cazul semănătorii SU-21 
pentru pante, aflată în fabricație de 
serie. Gama mașinilor purtate și diri
jate prin comenzi hidraulice este mai 
largă, cuprinzînd plugurile reversibile 
pentru arături pe pante, grapa cu 
discuri etc. în ritm accentuat se in
troduc în agricultură mașinile auto
propulsate de mare randament așa 
cum este, de pildă, combina C-12 „Glo
ria", care poate fi echipată pentru re
coltarea a circa 36 de culturi diferite 
și lichidează în bună parte vîrfurile de 
muncă în agricultură. Rezolvarea pro
blemelor complexe privind creșterea 
gradului de motorizare a agriculturii 
necesită, în continuare, ample efor
turi materiale și de concepție, mai a- 
les pentru mecanizarea lucrărilor în 
zootehnie, corelarea acestora cu sis
temul constructiv și cu tehnologiile 
adoptate, specifice fiecărei specii și 
categorii de animale.

Interesului major de a valorifica 
prin mecanizare celelalte elemente 
care compun baza tehnico-materială 
a agriculturii — îngrășămintele chi
mice, irigațiile, fondul biologic al se
mințelor și animalelor de rasă etc., 
îi corespunde și un alt deziderat: 
înlocuirea forței fizice umane.

Dinamismul economiei naționale ac
centuează acest proces și, totodată, 
impune intensificarea motorizării a- 
griculturii, creșterea mai rapidă a 
producției și productivității muncii. 
Scăderea în cifre absolute și relative 
a forței de muncă umană la sate va 
fi compensată de numărul, diversita
tea și performanțele utilajelor agri
cole, corelate cu numărul si gradul de 
calificare a mecanizatorilor, ceea ce 
va contribui la apropierea de nivelul 
tehnic al celorlalte ramuri ale econo
miei naționale. Imaginea țăranului la 
volanul tractorului sau pe puternicele 
combine autopropulsate, capabile să 
execute zeci de lucrări și să înlocuias
că munca a sute de oameni, va consti
tui una din imaginile dominanta fai 
viitorul satului românesc.
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Cinematograful, prin forța sa de a- 
tracție și de influențare spirituală, 
deține un loc tot mai însemnat în 
acțiunea de educație socialistă a ma
selor.. Desigur, atragerea oamenilor 
muncii de la sate la vizionarea ope
relor cinematografice, la recepționa- 
rea mesajului lor este în strînsă rela
ție cu activitatea politică, educativă 
și organizatorică a căminelor cultu
rale, a organelor comunale. Această 
concluzie a reieșit pregnant și din- 

■' ' ' ' Li cîteva
județul Satu-

tr-o anchetă întreprinsă în 
localități rurale din 
Mare.

Popas la căminul 
muna LIVADA. 
Cinematograful de 
aici se situează 
printre cele frun
tașe din județ ca 
număr de specta
tori și acțiuni e- 
ducative cu filmul. 
Directorul cămi
nului, Adalbert 
Anzik, ne împăr
tășește „secretele" 
prezenței masiva 
la film a localni
cilor.

— Pentru noi 
filmul nu consti
tuie o modalitate 
de „acoperire" a 
programului unei 
seri, de dragul ra
portării unei ac
țiuni în plus la 
căminul cultural. 
Prezentarea sa o 
pregătim cu toată 
seriozitatea, încă 
înainte de proiec
ția peliculei, cu 
concursul cadrelor 
didactice la orga
nizarea unor ac
țiuni de propagan
dă cinematogra
fică (prezentări, 
medalioane, sim
pozioane etc.). A- 
ceastă experiență 

, o valorificăm și 
în cadrul univer
sității populare 
sătești, la cercul 
de educație socia
listă a elevilor de 
la liceul agricol, 
iar recent am 
succes și la „Festivalul filmului pen
tru elevi", pentru prima oară orga
nizat în comuna noastră.

Un asemenea punct de vedere, după 
care proiecția propriu-zisă a filmului 
trebuie subsumată finalității educa
tive a acestuia, l-am întâlnit și în 
comuna SANISLAU. „Aici, la fil
mele educative — după cum ne in
formează secretarul consiliului popu
lar, I. Gnandt — cooperativa agricolă 
acordă adesea, gratuit, cooperatori
lor fruntași, zeci de bilete de film, ca 
stimulent moral".

Inițiativele pozitive, de genul celor 
citate mai sus, sînt destul de nume
roase în județul Satu-Mare. Nu este 
însă mai puțin adevărat că la fel 
de numeroase sînt și exemplele aflate 
Ia polul opus înțelegerii adevăratei 
misiuni a filmului în educația mase
lor. Și nu întâmplător asemenea si
tuații le-am consemnat laașezămin- 
tele care nu se pot lăuda cu o acti
vitate eultunal-educativă la nivelul 
exigențelor actuale.

Ne aflăm la „căminul cultural" din 
satul Sînmiclăus (comuna Moftin). 
Ghilimelele nu sînt deloc întâmplă
toare, pentru că, poposind aici, am 
avut impresia că am trecut mai cu- 
rfnd pragul unei magazii neglijent 
întreținute sau părăsite ; pardoseala 
impregnată de pămint și praf, gea
muri sparte, cabina de proiecție în
tr-o stare incalificabilă, condiții de 
încălzire vitrege. In cursul anului 
trecut, la acest cămin încasările de 
la filme abia depășesc 1 300 de lei, 
adică suma ce o realizează multe a- 
șezăminte 
lună. Am 
a acestui 
hai Fop, 
C.A.P.

— N-am lemne, nu mi se aduc e- 
levi la film, cadrele didactice stau 
mai mult în casă de cînd au apărut 
tn sat televizoarele — ne-a răspuns, 
lamentîndu-se, interlocutorul.

— Contabilul nu se îngrijește de 
■nimic — a replicat la rîndul său pro
fesorul Miron Belei, directorul școlii, 
în aoelași timp și directorul căminu
lui cultural.

Din această dispută, în care fie
care parte vede doar vina celuilalt, 
dar nu și propria răspundere, au de 
pierdut cei peste 700 de locuitori ai

cultural din co-

satului, precum și locuitorii altor 
două localități vecine pe care le „de
servește" — e lesne de închipuit în 
ce fel — același operator cu apara
tura cinematografică din Sînmiclăus.

La Turț, localitate din Oaș cu peste 
5 000 de locuitori, cele 104 filme pre
zentate în 1971 au fost vizionate doar 
de 4 400 spectatori ; un alt calcul a- 
rată că cei peste 600 de elevi din co
mună au vizionat în medie două filme 
pe an. Un test efectuat în sat a nu
anțat aceasta cifră medie : numeroși 
locuitori, îndeosebi femei, nu au vă
zut de mulți ani nici măcar un sin
gur film. (O concluzie similară am

Pălăria de cowboy

Și în tâmp ce publicul e obligat să 
urmărească loviturile „sfintului", alte 
filme, cu scontată eficiență educati
vă, cu un real succes de public sînt 
programate cu mare întîrziere. „Mi
nai Viteazu", bunăoară, așteptat cu 
nerăbdare în toate satele, a intrat în 
programare abia în luna decembrie, 
iar faptul că este difuzat doar într-o 
singură copie înseamnă că el va par
curge întreaga rețea cinematografică 
sătească sătmăreană abia ...spre sfîr- 
șitul anului 1973. „Nu avem peliculă", 
este explicația ce se invocă adesea 
unor astfel de constatări. Motivul nu 
stă in picioare, atâta timp cît, pe de 

altă parte, se face 
risipă de peli
culă. Un exem
plu ne-a fost re
levat de directo
rul

Știri culturale

și ecranul din
căminul cultural

© Biletul de film - un stimulent moral pentru fruntașii 
cooperativei • Cînd doi se ceartă... pierde tot satul • De 

ce atît dezinteres pentru filmul agrozootehnic ?

Concluziile unui raid care a derulat „filmul"
prezențelor cinematografice in satele sătmărene

fructificat-o cu

culturale sătești într-o 
căutat o primă explicație 
„bilanț" la operatorul Mi- 
care este și contabil al

desprins-o și dintr-un sondaj 'efec
tuat la Sînmiclăus). Iată cauzele aces
tei stări de lucruri prezentate de cei 
direct răspunzători.

Directorul căminului cultural, Ia- 
cob Fcher : „Cadrele didactice acum, 
iarna, cînd e frig la cămin, preferă 
televizorul. E adevărat că s-au cam 
sustras de la obligațiile ce le revin 
pe linie culturală".

loan Tîrțîu, primarul comunei : 
Trebuie s-o spun cu amărăciune că 
intelectualitatea din comuna noastră 
nu-și aduce contribuția pe care o do
rim la ridicarea nivelului cultural- 
educativ al locuitorilor. Un director 
de școală făcea singur cu ani în urmă 
mai mult decît toate cadrele didac
tice existente acum".

In acest perimetru de indiferență 
față de ridicarea spirituală a satului
— în care se înscrie, cu slabe rezul
tate, șî propaganda cinematografică
— nu este de mirare că filme 
cu puternic mesaj uman, demascator 
al unor tare sociale ca „în arșița 
nopții", de pildă, au fost vizionate 
de un număr infim de spectatori în 
timp ce la alte filme, gen „western", 
sala e plină de lume. „Este de-ajuns 
să desenez pe afiș o pălărie de 
cowboy și mi-am asigurat sala 
plină" — ne mărturisește mîndru de 
sine operatorul V. Oprea, cadru di
dactic de profesie.

Afirmația profesorului Oprea ne-a 
sugerat să întreprindem o „radiogra
fie" a structurii fondului de filme 
existent în județ într-o anumită pe
rioadă. Astfel, în luna ianuarie 1972, 
în rețeau cinematografică sătească au 
fost proiectate 287 filme artistice. O 
analiză tematică, vizînd conținutul și 
mesajul educativ al acestora, eviden
țiază serioase carențe în alegerea și 
programarea repertoriului. Pot'fi în
tâlnite, de pildă, producții românești 
(„Alo, ați greșit numărul", „Frumoa
sele vacanțe", „împușcături pe porta
tiv" — acesta din urmă „ținînd afi
șul" încă din 1968 cu un substanțial 
suprarulaj la activ) cît și străine 
(toate cele 4 filme din serialul Ma
buse, „Răzbunarea sfintului", „Dege
tul de fier", „Genoveva de Brabant" 
și multe altele), dintre cele mai ne
reprezentative ale genului, pelicule 
slab realizate artistic, fără mesaj e- 
ducativ — dacă nu chiar dimpo
trivă...

note de lectură • note de lectură

Radu TUDORAN

„4/ treilea pol
al Pămîntului11

Ultimul roman (a- 
părut în editura „Ion 
Creangă") al lui Radu 
Tudoran se detașează 
net de producțiile unor 
industrioși autori „pen
tru copii și 
printr-o 
dintr-o 
modernă a viziunii a- 
supra cărții de aven
turi.

Prozatorul este ten
tat de fantasticul de 
tip intelectual, incul- 
cind cu dezinvoltură 
narativă ficțiunea pa- 
raștîințifică în peisa
jul tradițional al bas
mului. Rezultatul este 
un roman-parabolă, a- 
legoric, centrat pe 
străvechea temă a cău
tării. „In fiecare ro
man există un Graal 
ce trebuie descope
rit, căci fiecare ro
man presupune un 
mister, o căutare, o 
aventură, o semnifica
ție, la început ascunsă" 
— afirmă R. M. Albe
rts in cunoscuta lui 
„Istorie a romanului 
modern". In cazul de 
față, Graalul este „al 
treilea pol al Pămintu- 
lui", zonă simbolică, 
situată într-o geografie 
incertă și variabilă 
după individ, semnifi- 
cind acea dimensiune 
interioară și neprevă
zută — aspirația spre 
«sențe și echilibru.

Rezumată la maxi
mum (operație dificilă 
din cauza exploziei e- 
pice) trama romanului 
este contracararea u-

tineret", 
restructurare 

perspectivă

nei acțiuni scelerate, 
de către trei tineri 
eroi reprezentând pu
ritatea și spiritul de 
abnegație. Ei plătesc 
cu viața victoria în 
confruntarea cu 
țele demențiale 
răului. Trei genii 
lefice plănuiesc o 
jugare totală a umani
tății prin extinderea la 
scara cosmică a domi
nației financiarilor, și, 
în acest scop, vor să 
saboteze idealul oa
menilor de a găsi 
porțile spațiilor inter
stelare. Un aliat ne
așteptat le vine în aju
tor — supercivilizația 
maișinistă, amorfă și 
impenetrabilă la facto
rul etic. împotriva 
acestei „monstruoase 
coaliții" între spiritul 
distructiv și automa
tele cibernetice inca
pabile de afecte ac
ționează Baltazar, Au
relia și Autorul, ro
mancierul aglomerînd 
pe această coordonată 
esențială : miraculosul 
folcloric (Sfarmă Pia
tră, Strîmbă Lemne), 
aventuri marinărești, 
incursiuni în timp, 
tehnică spațială, 
care 
rea 
E drept, atâtea 
mente eterogene 
se încheagă cu consec
vență intr-o structură 
unitară, de unde im
presia de mozaic nara
tiv. Autorul pendu
lează intre două optici: 
aceea a naratorului

for
ate 

ma- 
sub-

raza
ucide, dedubla- 

personajeior ș.a.
ele- 

nu

balzacian, ce reconsti
tuie detașat și atotștiu
tor evenimentele pre
zente simultan în punc
te distincte, și aceea a 
povestitorului implicat, 
erou el însuși în lumea 
pe care o plăsmuiește. 
Modalitatea predilectă 
a lui Radu Tudoran 
este ultima, deși pro
zatorul își minează 
uneori. efectele prin 
continuă detașare pa
rodică și aluviune u- 
moristică. Instalarea în 
fantastic se face însă 
metodic, prin descrieri 
insistente, de prefe
rință matematizate, nu 
lipsite' de o anumită 
savoare. Cele mai reu
șite pagini rămîn totuși 
cele dedicate mării, în 
care ii recunoaștem pe 
creatorul acelei minu
nate cărți „Toate pin- 
zele sus !“. Fascinația 
misterului, intriga ero
tică suavă, de o rară 
delicatețe, prețul tra
gic plătit pentru aoce- 
derea umanității pe 
trepte superioare ale 
cunoașterii le simți și 
aici întinzindu-și fal
durile asupra universu
lui romanesc.

De maxim interes la 
lectură, prin generoasa 
semnificație etică și 
iradiația unui nobil 
mesaj, romanul lui 
Radu Tudoran 
carte ce incită 
ditație, o carte 
toate vîrstele.

este o 
Ia me- 
pentru

Ioan ADAM

întreprinde- 
cinematogra- 

Satu-Mare : 
După ce în 

rețea sînt difu
zate și rulate o 
serie de filme pe 
16 mm, ele 
sosesc din nou 
la centru, de 
ceasta dată, pen
tru ecran normal. 

De neacceptat 
este și practica 

, neonorării de că
tre 
rea

ne 
de 
a-

Intreprinde- 
cinematogra- 

fică (dar situația 
e '• 

numai 
Mare) 
mare număr . de 
filme 
tare 
într-un catalog ca 
fiind în circuit de 
la începutul a- 
nului 1871. De 
regulă, acestea 
sînt filme de 
popularizare a 
științei, de edu
care etico-cetă- 
țenească, 
metraje 
educației 
lor. Din 
filme 
în catalog la ca
pitolul „Educa- 

de pildă, rețeaua

nu localizată 
în Satu- 

a unui
documen- 

consemnate

scurt- 
dedicate 

copii- 
cele 14 

prezentate

ția cetățenească", . _____ _
sătmăreană sătească dispune doar de 
trei, iar din cele destinate educației 
copiilor și tineretului numai de două.

Dincolo de greutățile, mai mult sau 
mal puțin obiective, cauza principală 
care limitează și îngustează sfera de 
influențare educativă a cinematogra
fului în lumea satului ne-a relevat-o 
succint directorul întreprinderii cine
matografice județene, tovarășul Va- 

. sile Caraba :
în multe comune, în concepția di

rectorilor de cămine, filmul este pri
vit ca o acțiune pur comercială, 
pentru îndeplinirea planului de înca
sări al întreprinderii cinematografi
ce. O falsă optică, care scapă din 
vedere esențialul ; valorificarea ple
nară, în contextul social concret și 
complex al satului, a uriașului tezaur 
instructiv și etic pe care-] conțin 
foarte multe din peliculele artistice 
și documentare din filmoteca noas
tră. Aș vrea să mai adaug un fapt : 
există o deficiență în valorificarea 
filmelor pe teme de știință și teh
nologie agricolă. Din cele 120 de 
C.A.P.-uri din județ, numai 15 au so
licitat în actualul an de învățămînt 
agrozootehnic filme documentare 
decvate din fondul de cîteva sute cie 
care dispunem. Președinții și ingine- 
rii-șefi au primit listele cu titlurile 
de filme agricole ce puteau fi folo
site, dar nu Ie au pentru a Ie pro
iecta în fața cooperatorilor.

Insuficiențele manifestate în 
țeaua difuzării filmelor și propagan
dei cinematografice sătești impun o 
concluzie practică pentru căminele 
culturale, pentru comitetele de par
tid și consiliile comunale : necesita
tea unor eforturi comune pentru ca 
filmul, prin virtuțile sale pregnant 
educative, să devină o permanență 
reală în viața spirituală a satului, în 
dezvoltarea conștiinței socialiste a lo
cuitorilor săi.

re-

Octav GRUMEZA

Ansamblul „Nuntașii Bihorului" a 
plecat, luni, în Italia, pentru a par
ticipa la cel de-al 19-lea Festival- 
concurs de folclor de la Agrigento.

In cei 5 ani de la Înființare, ta
lentatul colectiv de tineri artiști a- 
matori din Oradea a luat parte la 
numeroase manifestări folclorice xdin 
țară șl de peste hotare, reușind să 
cîștige titlul de laureat al unor festi
valuri naționale și Medalia de aur, 
în 1969, Ia festivalul de ia KarI 
Marx-Stadt — R. D. Germană.

Mesagerii. folclorului de pe melea
gurile Crișurilor vor prezenta, la 
Agrigento, datini de nuntă, cunos
cute melodii și jocuri populare din 
această parte a țării.

A
La galeriile de artă ale Muzeului 

județean de la Piatra Neamț s-a 
deschis o expoziție însumind peste 
300 de lucrări, foto-reprodueeri și 
documente care au aparținut picto
rului și graficianului român Aurel 
Jiquidi.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Teleșcoală a Insectele (Zoo
logie, clasa a X-a) « Di
gestia (Anatomia șl fiziologia 
omului, clasa a Xl-a) a Ele
mente de geometrie (II) Re
lații trigonometrice (Matema
tică, clasa â Vlll-a). 
Curs de " ' 
a 2-a). 
Căminul 
Roman 
tanchiști , 
film serial produs de 
ziunea poloneză. Regia 
rad Malecld.

12,05 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba france

ză (lecția întâi — reluare).
17,30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiâză.
17.35 Steaua polară. Cabinet de 

orientare școlară și profesio
nală. Emisiunea prezintă me
seria de laminor.

18,05 Micii meșteri mari.
18.35 Muzică populară cu 

Margine și Ștefania 
Virtuoși al baletului 
Nina Kondracikova,

10,0-0

10,30
11,10

limba rusă

(reluare). 
foileton ;

și un cline"

(lecția

„Patru
(I) - 
televi- 
: Kon-

Dumitru 
Stere, 
sovietic : 
Ecaterl- 

na Maximova, Marius Liepa, 
Vladimir yasiliov. 
Publicitate.
1001 de seri. Povești cu ur
suleți.

19.30 Telejurnal.
20,10 Seară de teatru : Recital 

Clody Berthola în regia lui 
Li viu Ciulei. Ișl dă concursul 
un colectiv de actori al Tea
trului „Lucia 
dra".

21,45 Teleglob : H. 
22,05 Vedete ale
22.30 24 de ore.

18,50

19,15
19,20

20,40

21,20
21,35

22,00

Sturdza Bulan-

p. Congo, 
muzicii ușoare.

PROGRAMUL H

Desene animate.
Tineri interpret!. Violonistul 
Arnold Scherer — student al 
Conservatorului din Bucu
rești.
Unlversltaria. Februarie — 
luna fierbinte a sesiunii. 
Buletin de știri.
cărți Ș.i it3e>. Paul Everac : 
Dialoguri contemporane. Par
ticipă : Gheorghe Achite! și 
Nicolae Dragoș.
Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Mica paradă a șlagărelor. 
Emisiune de muzică ușoară 
realizată de Televiziunea din 
Bratislava.
Film serial „Planeta gigan- 
țllor" (reluare).

*

**

*

PE ECRANE
FARMECUL ȚINUTURILOR SĂLBATICE»

V

w-
Producție a studiourilor din R. F. a Germaniei. Docu

mentar de lung metraj. Regia : Heinz Sielmann

15 000 de kilometri de-a lungul Americii de Nord, din 
Florida pînă în ținuturile locuite de eschimoși — cu o ex
pediție științifică.

cinema
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B Atunci l-am condamnat pe toți 
Ia moarte : PATRIA - 10; 12,30; 
16; 18,30; 21. GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9,30; 12; 14,30; 17,15; 20.
B Farmecul ținuturilor sălbatice : 
SALA PALATULUI — 17 (seria 
de bilete — 4008); 20 (seria de bi
lete — 4009), FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 21.
B Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
CAPITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
B Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FAVORIT — 9: - - -
15.45; 18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
B Ultimul războinic : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
B Fuga : CENTRAL — 10; 15; 19. 
B Aventuri în Ontario : FERO
VIAR — 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; ’ “
13.30; 16; 18,15;
9; 11,15; 13,30;
B O duminică 
15,30; 18; 20,15.
B Love Story
11,15; 13,30; 16;
RA

9,15; 14; 16,15

16; 18,30;
11.15; 13,30;

EXCELSIOR — 9; 11.16;
20,30, MELODIA — 

16; 18,30; 20,45. 
pierdută : LIRA —

: VICTORIA
18,30: 20.45, AURO-

9; 11.15; 13,30: 15.45; 18:

9;

20,13, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a B. D. la munte și la mare : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15, VII
TORUL — 15,45; 18; 20,15.
a Povestea de pe Don — 10; 12;
14.15, Citadela — 16,30; Casca de 
aur — 18,45; 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Mirii anului II : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,16; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30.
a Livada din stepă : MUNCA — 
16; 18; 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.b Anna celor o mie de zile : DOI
NA — 11,30; 16; 19,30.
a Decolarea : RAHOVA — 13,30; 
18; 20,15.
a Trenul : POPULAR — 15,30; 18;
20.15,
B 12 oameni furioși : COSMOS — 
15,30; 18.
B Misiunea tinerel Nhung : COS
MOS — 20,15.
B Copacii mor în picioare : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
B Fablio magicianul — 9—18,30 în 
continuare ; Program de docu
mentare — 20,15 : TIMPURI NOI. 
B Waterloo : VITAN — 15,30; 19. 
B Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : CRINGAȘI — 15,30; 10; 20,15. 
B Castanele sînt bune : UNIREA 
— 15.30; 18; 20,15.
B Duel straniu : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 17,45; 20.
B Mihail Strogoff : MOȘILOR - 
15,30; 17,45: 20.

0;

Fapt semnificativ : în zi
lele care au urmat difuză - 
rii s-a vorbit, telespectato
rii au vorbit despre „Zes
trea", despre eroii și dra
mele lor. Aceasta constituie 
încă un argument ai faptu
lui că, prin recentul spec
tacol de teatru cu „Zes
trea" — scenariu distins cu 
premiul I la concursul de 
scenarii — televiziunea a 
răspuns, din nou înaintea 
teatrelor, interesului pentru 
problematica de actualitate, 
dorinței de a ne reîntâlni 
în opera de artă cu oameni 
ai zilelor noastre, cu noi 
înșine și cu modele demne 
de urmat, cu preocupări și 
frămîntări familiare nouă.

Constant preocupat și pînă 
acum de relevarea unor 
semnificative transformări 
din conștiințe, dramaturgul 
Paul Everac se arată în 
scenariul scris pentru tele
viziune, „Zestrea", atras în 
primul rînd de procesele 
de fixare, de adincire și de 
fructificare a unor dimen
siuni etice și spirituale deja 
atinse, dobindite în anii so
cialismului.

Ce se întâmplă, ce se e- 
vocă în „Zestrea" ? Un 
tânăr Inginer este chemat la 
procuratură și chestionat : 
„Știe la ce modalități ilicite 
de cîștig a recurs soția sa ? 
Știe ce proveniență au a- 
numite obiecte recent achi
ziționate ?“ Inginerul se so
lidarizează cu declarațiile 
false ale soției, fără a ști 
ce acopereau ele, și parcă 
fără să vrea să o știe. Se e- 
nervează chiar din cauza 
„nedreptel suspiciuni". Dar 
neliniștea i se strecoară în 
suflet ; simte ceva necin
stit, șubred în traiectoria 
proaspetei sale căsnicii cu 
Lola.

Reînviate în memorie, 
una după alta, pozele din 
album conturează imaginea 
primei sale întâlniri — 
proaspăt absolvent de facul
tate, om de bună credință 
— cu o Lola perfidă și 
rapace și, apoi, căsătoria 
lor ; scrutîndu-și mai în 
adine viața, anii dintâi ai 
tinereții, inginerul își evocă 
imaginea unei alte iubiri, 
adevărate, și a unor alți 
oameni, simpli, dintr-o bu
cată, care nu se jucau cu 
vorbele și nici cu faptele. 
Unul dintre ei : însuși el, 
inginerul Doru Șerban, pe 
atunci tânăr tractorist abia 
venit de la țară, cam prea 
direct și frust în felul de 
a fi, dar sincer, deschis, ca
pabil de „marile bucurii 
simple". Celălalt : o femeie, 
o femeie a cărei personali
tate exclude lipsa princi
piilor, egoismul, uscăciunea 
și rapacitatea Lolei, o 
femeie generoasă și fermă 
în opțiunile ei, credincioasă 
angajamentelor asumate.

Cei doi s-au iubit, au 
urmat școală după școală, 
despărțiți de împrejurări. 
Apoi a apărut Lola... Fostul 
tractorist este inginerul an
chetat la procuratură. Dar 
ce s-a întâmplat cu femeia, 
Livia ?

Drumul Liviei a fost mult 
mai drept. Nu și neted. De
moralizată, ca „beată" de 
suferință, Livia a făcut un 
accident cu balastiera pe 
care lucra, păgubind avutul 
obștesc. Un om din preajmă, 
care i-a devenit apoi soț, 
a apărat-o punînd în ba
lanță circumstanțele morale 
ale accidentului și arătîn- 
du-i acea încredere de care 
sînt capabili doar oamenii 
adevărați.

Acum, avertizată de o 
prietenă asupra situației în 
care se află Doru Șerban, 
Livia reapare. O vedem 
mai întâi în biroul procu
rorului girînd cu propria-i 
încredere asupra imposi
bilității ca inginerul să fi 
fost complice faptelor so
ției sale. O vedem apoi 
intuind că acele fapte sînt 
adevărate și că el a deve

nit un complice moral. O 
vedem străduindu-se să-l 
desolidarizeze, să-1 scoată 
din marasmul în care s-a 
complăcut. O vedem făcînd 
aceasta dezinteresat nu a- 
tît în numele vechii iubiri 
(și cu atât mai puțin în nu
mele uneia renăscute), ci în 
numele eticii comuniste, 
pe care și-au însușit-o și 
pe care au slujit-o în cei 
mai buni ani ai vieții lor.

Azi, cînd întreaga noas
tră societate desfășoară o 
campanie largă împotriva 
tuturor abaterilor de la 
etică și echitatea socia
listă, „Zestrea" prilejuiește, 
așa cum reiese și din cele 
relatate, o dezbatere și tot
odată un subiect de o pro
fundă meditație asupra unor 
fenomene antisociale. Invi
tație la răspundere, la pro
funzime în relațiile cu oa
menii, piesa cheamă de a-

glumă, căci mentalitatea 
prin care foaia de „bu
nuri" lega sau dezlega doi 
oameni începuse deja să 
dispară. Încă de pe atunci 
ea înțelegea zestrea alt
fel : ca pe o datorie a fie
căruia de a aduce într-o 
căsnicie o lume de senti
mente • durabile, profund 
morale. Acum, cînd, după 
ani, Livia vine să depună 
mărturie pentru nevinovă
ția acestuia, pentru imposi
bilitatea ca el să fi fost 
complicele soției sale Loia, 
în afacerile ei meschine, o 
face tot în numele „zes
trei" : o altă zestre, spiri
tuală, adunată în anii de 
aspru romantism al mun
cii pe primele șantiere, anii 
primei și poate ai adevă
ratei iubiri, anii primelor 
școli ; o zestre care in
clude cinstea, dragostea de 
muncă, omenia, încrede-

Un succes al spectacolelor 
teatrale la televiziune:

„ZESTREA"
de Paul EVERAC

semenea la efortul descifră
rii unor prooese de conștiin
ță dincolo de aparențe. 
Unul dintre aceste aspecte 
— cel mai evident — l-ar 
constitui, desigur, faptul 
că — denunțînd deformă
rile monstruoase la care 
pot duce obsesia bunuri
lor, patima înavuțirii cu 
orice preț — piesa atrage 
atenția și previne, spriji
nind eforturile noastre pro
filactice, asupra căilor ne
cinstite prin care anumite 
elemente antisociale în
cearcă Să-și asigure o 
viață mai prosperă.

Actrița ratată, jucînd cu 
deplină perfidie rolul de 
ingenuă, este gata să facă 
orice pentru un fotoliu 
mai moale și pentru o co
modă „stil" : să dea împru
mut cu camătă, să seches
treze obiecte de valoare, 
să falsifice state de plată. 
Ea va fi condamnată de 
către lege. Dar această 
condamnare nu e sufi
cientă. Sănătatea organis- 
mului nostru social presu
pune deplina desolidari
zare morală, de esență, a 
tuturor, inclusiv a celor 
mai apropiați. Căci pentru 
un om adevărat al socie
tății noastre nu poate avea 
nici un sens o existență ce 
a tolerat, a tăinuit, a discul
pat, fie chiar și din rațiuni 
intime, sufletești, furtul, 
minciuna, mentalitatea pa
razitară, egoistă.

Indemnînd la luciditate, 
la disocierea adevărului de 
cuvinte și declarații, Paul 
Everac, în scenariul său, 
pune în evidență resursele 
interne ale societății noas
tre de a elimina orice corpi 
străini, arată că aceste re
surse sînt tocmai cîțtigurile 
definitive ale conștiinței so
cialiste.

Cîndva, pe vremea cînd 
amînase căsătoria cu tână
rul tractorist pe care-1 iu
bea, dorind doar de fapt 
ca împrejurările să fie mai 
propice unei căsnicii temei
nice, Livia pretextase, 
printre altele, lipsa zes
trei. O făcuse desigur în

rea funciară în tovarășul 
de drum, de șantier — chiar 
dacă acesta a dat dovadă de 
o anumită slăbiciune; o zes
tre care include obligația 
responsabilității și solidari
zării ou cei care au făcut a- 
desea dovada frumuseții lor 
morale. Patrimoniul moral 
creat de cei dintâi comu
niști ce au pășit la edifica
rea noii orînduiri sociale in
clude încrederea și întra
jutorarea ca pe niște 
credințe care au fost ve
rificate de viață. O zestre 
valoroasă, care are greutate 
socială și găsește credit.

Alături de autenticitatea 
și simplitatea de „fapt di
vers" a biografiilor pre
zentate, de adevărul eroi
lor configurați; alături de 
talentul de a propune dez
baterea acută a unor pro
bleme reale, refuzînd sim
plificările, „Zestrea" re
levă capacitatea de a su
gera prin intermediul unor 
relații individuale și al u- 
nor atitudini ce par indivi
duale — noile structuri e- 
tice ale societății noastre, 
de a sugera subtil aportul 
ideologiei și moralei co
muniste în finalizarea, în 
înțelegerea și sancționarea 
etică a faptelor și eveni
mentelor cu care viața ne 
confruntă. Avînd dreptul 
la o viață bogată, com
plexă, omul nu poate fi 
gîndit tn afara colectivi
tății; a principiilor morale 
ale acesteia. Dacă dragos
tea oarbă a fostului trac
torist — acum inginer —, 
pentru Lola își găsește 
motivația în zonele mai in
time pe care omul nu a 
devenit încă stăpîn; tar
diva sa desolidarizare mo
rală, și mai ales salutara 
venire a Livieija Bucu
rești, ca și încrederea ce 
stă la baza noii ei căsnicii, 
sînt expresia unei atitudini 
mai largi față de om, în 
care se include întreaga 
noastră etică socială, ca și 
transformarea modelului 
comunist în principiu de 
viață, în realitate umană.

Finețea cu care drama
turgul sondează psihologii-

le și motivează reacțiile, 
indemînarea cu care își con
struiește scenariul (alter- 
nînd prezentul cu trecutul, 
reînviat retrospectiv prin 
intermediul imaginilor din- 
tr-un vechi album) fac să 
treacă apfoape neobservate 
unele lungimi din cea de a 
doua parte, sau faptul că 
distinsul inginer de la sera
tă se deosebește prea mult 
tipologic, caracterologic, de 
tractoristul de pe șantier.

Spectacolul de teatru 
TV, realizat în regia Leti-. 
ției Popa (scenografia: Doi
na Levința) și transmis nu 
de mult, a potențat la maxi
mum, nu o dată chiar sur
prinzător, resursele gene
roase ale scenariului.

Contribuția actorilor și 
reușita lor în rolurile sce
nariului lui Paul Everac 
sînt remarcabile. Pentru 
încă multă vreme, actori 
bine cunoscuți ca Margare
ta Pogonat, Sanda Toma, 
Victor Rebengiuc vor pur
ta, pentru noi, și numele : 
Livia, Lola, Doru.

In rolul Lolei, talentata 
actriță Sanda Toma a creat, 
cu deosebită măiestrie artis
tică, o eroină de un straniu, 
insinuant, nu o dată am
biguu, amestec de rafina
tă perfidie, meschinărie, 
slăbiciune, răceală, uscă
ciune. O imagine ce stâr
nește disprețul, cu atît mai 
mult cu cit te poate, o cli
pă, induce în eroare.

Tn compoziția Margaretei 
Pogonat, un rol complex ce 
se întinde pe două vîrste, 
actrița de certă distincție, 
de puternică interiorizare 
pe care ne-o impuseseră u- 
nele din filmele românești 
din ultimii ani, s-a dovedit 
capabilă să întruchipeze 
viu și fascinant imaginea 
unei tinere femei de la 
țară, generoasă și spontană, 
liberă și puternică, stăpînă 
pe destinul ei, ridicată de 
socialism la o condiție de 
înaltă demnitate.

Victor Rebengiuc — aflat 
într-o fericită perioadă crea
toare — realizează o per
formanță deosebită reușind 
să fie pentru noi și ingine
rul cu răspunsuri ezitante 
și furii nemotivate, — care 
privește fix și terorizat că
tre mașina de scris a pro
curaturii, cît și timidul 
dansator, cucerit cu ușurin
ță de Lola, dar mai ales im
petuosul, cinstitul om de pe 
tractor.

Deplina înțelegere șl adin
cire a rolurilor, naturale
țea și finețea compozițiilor, 
trăirea lor nuanțată, auten
ticitatea și nota de sponta
neitate a dialogurilor și a 
reacțiilor, claritatea și exac
titatea în rememorarea în 
timp a imaginilor, perfor
manța atinsă prin nota de 
firesc a exterioarelor, rezol
varea cel mai adesea feri
cită (uneori prin interme
diul fotografiilor) a scene
lor de trecere și a flash 
back-urilor fac din specta
colul TV realizat de către 
regizoarea Letiția Popa (cu 
contribuția operatorilor Sa
bin Devderca și Elena Po
pescu) un exemplu de pu
nere în valoare, prin inter
mediul unor mijloace speci
fice T.V., a unei creații me
morabile. Prezentarea u- 
nor spectacole de actua
litate, care să se adrese
ze preocupărilor majore 
ale spectatorilor, să-i în
demne la meditații asupra 
datoriilor lor sociale, asu
pra principiilor etice ce 
trebuie să ne guverneze în
treaga existență — așa cum 
s-a dovedit a fi spectacolul 
realizat după scenariul scrii
torului Paul Everac —este 
una din căile sigure prin 
care televiziunea își; poate 
îndeplini cu succes învesti
tura. Le așteptăm, de aceea, 
în continuare, pe micul e- 
cran 1

Natalia STANCU

TURNUL DE FILDEȘ
(Urmare din pag. I)

zii estetice, coteț pedant al 
individualismului și al unei 
neghioabe cerbicii. E o alcă
tuire, val, mult prea in
consistentă și nu poate fi 
domiciliul unui artist atît 
de monden și atît de epicu
reu ca dumneata ! Așa 
și de-ai avea înscrisă 
buletinul de identitate 
dresa stabilă : „Turnul 
fildeș", eu tot nu te-aș 
crede, fiindcă știu că po
zezi, că mimezi cu destulă 
stângăcie gesturile unei 
umbre anacronice, că nu 
ești decit o biată _ mario
netă pretins artistică, bur
dușită cu vorbărie de două

a După vulpe : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20. 
a Floarea de cactus : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
a Pădurea de mesteceni : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
a Steaua de tinichea : PACEA — 
15,45; 18; 20, LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.
a Vagabondul : LUMINA — 9,30— 
12,45'în continuare; 16; 19,30.
a O floare și doi grădinari : FLO- 
REASCA — 10; 15,30; 19.
a Cea mai frumoasă soție : ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
a Petrecerea : PROGRESUL — 16; 
18; 20.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) . Ciclul „Tineri interpreți 
pe scenele Filarmonicii". Recital 
de vioară susținut de Călin Clora 
la pian Maria Bell ; Recital de 
violoncel susținut de Șerban Nl- 
chifor — la plan Elena Cosma — 
20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Concert simfonic. Dirijor ; 
Grigore Iosub. Soliști : Nicolae 
Popa, Nicolae Dosa, Vania Crișan.

că 
în 
a- 
de

parale. Un om de noblețe 
nu poate juca rolul copilu
lui supărat care se culcă 
seara nemîncat pentru a-și 
necăji părinții, și-apoi se 
scoală noaptea pe furiș, go
lind cu lăcomie borcanul cu 
dulceață. Nu se poate să fii 
în aceiași timp și chiriașul 
serafic, aerian al turnului 
de fildeș, și clientul consec
vent al ~ 
creație 
dublare 
că, pe 
mea o 
poate 
Izolarea 
deș, fie 
pocăită, 
cititorilor să creadă în ase
menea vorbe, cită vreme

Fondului pentru 
realistă. E o de- 
absolut nefireas- 
care toată 
simte. Nu 

predica în 
in turnul de fil- 

ea semeață, fie ea 
nu se poate cere

tu
se 

scris

a Opera Română : Rigoletto —
19.30.
a Teatrul de operetă : Logodnicul 
din Lună — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : Surorile Boga
— 20; (sala Studio) : Jocul de-a 
vacanța — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Spectacol de poezie șl muzică — 
20.
a Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Schimbul — 20.
a Teatrul Glulești : De viață, de 
dragoste... — recital — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 15; 
(sala din str. Academiei) ; De ce 
a furat zmeul mingea — 17.
B Teatrul evreiesc de stat : 
șirag de perle — 19,30.
a A.T.M. (la Unlversal-club) : 
7 balade eu Tudor Gheorghe —
18.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vaslleseu" : Floare de cactus
— 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică —
19.30. (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
B Circul „Globus" : ’72 circ ’72 —
19.30.

Un
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ei îl văd 
printre 
țoiuri de 
n-ai mai 
tina Hipparene, de 
nu ți-ai mai potolit 
la acest izvor miraculos.

Mi-aduc aminte că am 
văzut cîndva un film al lui 
Bufiuel despre Samion 
Stilpnicul, simbol al fugii 
de lume și al izolării în 
pustiu. Dar chiar prea as
cetul sfînt, cocoțat în vîr- 
ful stâlpului, mai cobora 
din cînd in cînd 'pe pămint 
ca să se înfrupte din ispi
tele ce-i dădeau târcoale. 
Nu găsești nici o asemă
nare. intre acest cast ima
ginar Simion Stilpnicul și 
dumneata ? Nu crezi că a- 
ceastă comedie ar trebui 
să ia sfîrșit ?

(Aici locatarul turnului 
de fildeș sare ca ars și în
cepe să peroreze cu gesturi 
de sacerdot).

— Nu, nu se mai poate 
admite o asemenea înțele
gere vulgară a raportului 
dintre artă și viață. Dum
neata comiți erori inadmi
sibile împotriva inefabilu
lui artei. Identificînd me
canic autonomia esteticu
lui cu realitatea prozaică a 
existenței, dumneata jig
nești însăși ideea de artă. 
Nu mai îngădui asemenea 
imixtiuni în libertatea rnea 
creatoare. Artistul e un 
zeu și el face lumea după 
chipul și asemănarea lui 
și nu invers.

— întrebarea e dacă lu
mea vrea să ia chipul a- 
cesta al tău atât de desfi
gurat in strania vecinătate 
3 bufnițelor ?

în altă ordine de idei, 
admiți dumneata sau nu, 
eu stărui să-ți spun, cu toa
tă sinceritatea, un adevăr 
elementar pe care văd că 
l-ai uitat : un artist auten
tic este expresia poporului 
din care face parte și nu 
poporul este expresia artis
tului. El poate fi reprezen
tativ și poate exprima viața 
poporului său numai in 
măsura in care o trăiește 
intens și se identifică orga
nic cu idealurile acestuia. 
Artistul turnului de fildeș 
nu poate fi un art's' a' 
cetății. în sihăstria lui nu

moțăind pe autor 
halbe cu bere și 
coniac. De mult 
băut apă din fîn- 

mult 
setea

pătrund nici bucuriile, nici 
durerile societății. In tumul 
de fildeș, în vremea noas
tră, nu se poate produce 
decit o artă devitahzată, 
artificială, narcisiacă, 
zantropă și, in ultimă 
stanță, antiumanistă. 
artist rupt de societate 
se poate defini pe sine, 
se poate explica șij i 
ales, nu se poate exprima, 
ceea ce înseamnă că nu se 
poate realiza ca forță crea
toare. E bine și e absolut 
necesar ca un artist sâ-și 
exprime în creația Iui 
întreaga sa personalitate și 
individualitate, dar opera sa 
va avea ecou in conștiința 
publicului numai în mă
sura in care va exprima 
cu talent realitățile speci
fice vremii sale. Omul de 
artă e fiul vremii sale. O- 
pera lui va prezenta interes 
și va înfrunta dintele ne
milos al timpului în mă
sura in care se identifică 
organic cu problematica 
spirituală a epocii sale. Izo
larea în turnul de fildeș, 
fuga de vuietul vieții naște 
opera rece și moartă, naște 
monștri ai visului de care 
societatea n-are nevoie. Și 
cine nu scrie și nu creează 
pentru societate nu poate 
pretinde nimic societății. 
Dumneata moțăi singur în 
pustietatea turnului de fil
deș, cită vreme creatorii a- 
devărați trăiesc cu toată 
intensitatea clocotul vieții. 
Și cînd ți se spune că ve
getezi acolo și-ți pierzi ta
lentul, începi să strigi ca 
din gură de șarpe că se co
mit impietăți împotriva 
artei.

Ești liber să faci ce vrei, 
stimabile, ești liber să-ți 
irosești cum crezi bruma 
de talent pe care o ai. Gîn- 
dește-te insă că nu e totul 
să ai talent. E mult mai 
greu să știi să-1 cultivi, 
să-1 păstrezi și, mai ales, 
să știi ce să faci cu el, E 
tot una dacă talentul îl 
îngropi în pămint sau da- 
că-1 anini ca pe o cirpă la 
uscat în podu) turnului de 
fildeș, 
tâetate 
r„
suși o

mi- 
. in-

Un 
i nu 
, nu 
mai

In întuneric și pus- 
talentul se ofilește, 
de fi’d-s e el în- 

himeră devoratoare.
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Plecarea unei delegații conduse 
de tovarășul Leonte Răutu 

la Stockholm
Luni a plecat la Stockholm dele

gația condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, care, - la in
vitația conducerii Partidului Social- 
Democrat din Suedia, va face o vi
zită în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Petre Dănică, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului ju
dețean Vîlcea al Frontului Unității 
Socialiste, Octavian Paler, redactor- 
șef al ziarului „România Liberă11, co
tidian al Consiliului Național al 
F.U.S., și Gheorghe Prodea, activist 
la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
erau prezenți tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Mihail Levente, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Națio

nal al Frontului Unității Socialiste, 
Constantin Mitea, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., activiști de partid.

★
In aceeași zi, delegația condusă de 

tovarășul Leonte Răutu a sosit la 
Stockholm unde a fost întîmpinată de 
Bernt Carlsson, secretar cu proble
mele internaționale al Partidului So
cial-Democrat din Suedia, precum 
și de Eduard Mezincescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România.

Sten Andersson, secretar gene
ral al P.S.D. din Suedia, a oferit un 
dineu la care au participat : Kaj 
Bjork și Sven Ake Dahlbăck, membri 
ai Comisiei pentru politică externă a 
Partidului Social-Democrat, Ingvar 
Sanberg, președintele grupului parla
mentar al P.S.D., și alte personalități 
din conducerea Partidului Social-De
mocrat din Suedia.

(Agerpres)

INTRE 10 Șl 15 FEBRUARIE

Vizita unei delegații guvernamentale
a R. P. D.

O delegație guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate Co
reene, condusă de Hă Dam, ministrul 
afacerilor externe, va face o vizită

Coreene
oficială în Republica Socialistă Ro
mânia, în perioada 10—15 februa
rie a.c.

Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, 
va face o vizită oficială in Austria

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor
neliu Mănescu, va face o vizită ofi
cială în Austria, împreună cu soția.

în perioada 15—19 februarie 1972, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Austriei, Rudolf Kirch- 
schlăger.

întrevederile conducătorului delegației 
guvernamentale elene

Ministrul Emmanuel Fthenakis, 
conducătorul delegației guvernamen
tale elene, care participă la lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare între 
România și Grecia, a făcut, luni la a- 
miază, o vizită la Ministerul Afaceri
lor Externe, unde a avut o întrevedere 
cu ministrul Corneliu Mănescu. în 
cursul convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme privind evoluția re
lațiilor bilaterale, precum și aspecte 
actuale ale situației internaționale.

La 'întrevedere au participat Fran- 
cisc Păcuraru, ambasadorul României 
la Atena, și Jean Cambiotis, ambasa
dorul Greciei la Bucuraști.

în aceeași zi, ministrul grec a pur
tat convorbiri cu loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, și Octavian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme legate de 
dezvoltarea și diversificarea schim
burilor economice dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

Ședința Comitetului de conducere al Grupului român 
al Uniunii interparlamentare
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CURIER JUDEȚEAN
R. P. CHINEZĂ

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

NEAMȚ SĂTU MARE

Jubileul unei 
foi volante

Ghiocei pentru 
fetele din Cărei

Luni a avut loc, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, ședința Comite
tului de conducere al Grupului- ro
mân al Uniunii interparlamentare.

Prof. dr. Mihail Levente, președin
tele Grupului român, a prezentat o 
informare asupra pregătirilor pri
vind convocarea unei conferințe in
terparlamentare europene pentru 
securitate și cooperare și asupra

participării delegației Grupului ro
mân la ședința comitetului pregă
titor al Conferinței de la Geneva, 
din 29—30 ianuarie a.c. In continua
re, Comitetul a examinat și stabilit 
unele măsuri privitoare la activita
tea delegației Grupului român la se
siunea de primăvară a Uniunii in
terparlamentare (Camerun, 3—9 a- 
prilie a.c.).

Cronica zilei

Pentru popularizarea rezulta
telor obținute de agricultura ju
dețului în cei 10 ani care au tre
cut de la încheierea cooperativi
zării agriculturii, Comitetul ju
dețean de partid Neamț a luat 
inițiativa editării unei fol volan
te. Prima foaie volantă din seria 
celor programate a ieșit de sub 
tipar la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Zănești. 
Ea constituie 
drumului 
cooperatori 
deceniu, pe 
civilizației.
„urmașa" unei foi volante edita
te tot la Zănești, cu un dece
niu în urmă, al cărei conținui 
a devenit acum istorie.

o cronică vie a 
străbătut de țăranii 
de aici, în ultimul 
calea progresului și 
Totodată, ea este

PRAHOVA

„Salvamontul" 
la... înălțime!
In Munții Bucegi s-a desfășu

rat primul raliu „Salvamont" 
organizat în țara noastră. La 
startul competiției profesionale 
s-au aliniat echipajele „salvato
rilor din munți" aparținind cen
trelor Brașov, Baia Mare, Sibiu, 
Caransebeș, Sebeș, Reșița, Buș- 

■ teni și Sinaia, care s-au întrecut 
în probe complexe de schi și al
pinism, combinate cu cele teh
nice de ajutor sanitar în munți. 
Cele mai bune echipaje s-au do
vedit a fi cele din centrul Si
naia, distinse cu 16 din cele 33 
diplome acordate în total.

Laborator 
pentru predat 
limbi moderne
La Liceul nr. 1 din Miercurea $ 

Ciuc s-a inaugurat un labora
tor audto-vizual pentru predarea 
limbilor moderne. El este pre-

rvăeut cu 42 de-cabine din care
elevii țin legătura; prin inter
mediul aparaturii, cu profesorul 
aflat la un tablou de comenzi. 
Laboratorul este dotat și cu a- 
paratura necesară pentru pro
iecții de filme.

La Cărei primăvara a sosit 
încă de la mijlocul lunii ianua
rie. De atunci, zi de zi, florăria 
din localitate oferă spre vinzare 
zeci și sute de buchețele de 
ghiocei dintr-un soi olandez tim
puriu, aclimatizat pe aceste me
leaguri. Vestitorii primăverii 
cresc in grădinile unor gospo
dine din oraș.

5 000 
de cooperatori 

vor deveni
mecanizatori

In cele 33 de stațiuni de mă
lini și tractoare existente in ju
deț se desfășoară o intensă ac
tivitate pentru pregătirea de noi 
cadre de mecanizatori, S-au în
scris la cursuri 5 000 de țărani 
cooperatori, șefi de echipă, bri
gadieri; șefi de fermă, legumi
cultori și zootehniști care înva
ță cu sirg o nouă meserie, aceea 
de a conduce și mînui tractoare
le și mașinile agricole, care-i 
ajută si sporească rodnicia pă
mântului.

Un complex 
care-și onorează 

numele
In cartierul „Grigorescu" « 

fost construit și dat in folosință 
unul dintre cele mai moderne 
complexe meșteșugărești din o- 
rașul Cluj, care întrunește toate 
serviciile de prestări către popu
lație. Tot aici s-a dat în folo
sință un magazin de desfacere 
a produselor de artizanat. In a- 
cest an, rețeaua unităților pres
tatoare de servicii ale coopera
ției meșteșugărești va fi extinsă 
cu încă 37 secții și servicii noi 
în centrele urbane ale județului.

Mercur
își mărește 

zestrea
In cartierul „Progresul 11“ din

Slatina, unde locuiesc peste S 000

de cetățeni, s-a dat în folosință 
un modem complex comercial. 
El cuprinde un magazin cu auto
servire, unde cumpărătorii pot 
găsi o gamă largă de mărfuri 
alimentare (raioane de pline, 
lapte și produse lactate, carne 
și produse din carne, dulciuri 
etc), spații pentru vinzarea 
legume și fructe, un bufet 
altele.

BRĂILA

de 
ti

580 de familii
in case noi

Întreprinderea județeană de 
construcții-montaj a predat „la 
cheie" beneficiarilor din noul 
ansamblu de locuințe „Vizlru 1" 
580 apartamente și două cen
trale termice. Alte 8 blocuri cu 
320 de apartamente, care vor fi 
date in folosință la sfirșitul. a- 
cestui trimestru, se află în sta
dii avansate de execuție.
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„Ecoul muncii 
înfrățite"

In cinstea aniversării a 10 ani 
de la încheierea cooperativiză
rii agriculturii, comitetul jude
țean pentru cultură și educație 
socialistă, in colaborare cu u- 
niunea județeană a cooperative
lor agricole de producție, a 
organizat concursul „Ecoul mun
cii înfrățite" — un amplu dia
log între formațiile artistice de 
la sate. Pînă in prezent, pe 
scenele căminelor culturale din 
9 centre orășenești și comunale 
au evoluat 2 000 de artiști ama
tori.

BOTOȘANI

O prețioasă 
distincție

La Vîrfu-Cimpului, județul 
Botoșani, a avut loc festivitatea 
de inmînare a Ordinului Muncii 
clasa I, conferit de Consiliul 
de Stat cooperativei agricole de 
producție din localitate, pentru 
obținerea unei producții medii 
de 30 278 kg cartofi la hectar in 
anul 1971. Din însărcinarea Con
siliului de Stat, distincția a fost 
inminată de tovarășul Gheorghe 
Ghinea, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Boto
șani, tovarășului Gheorghe Mo- 
roșanu, președintele cooperati
vei, care s-a angajat, în numele 
țăranilor cooperatori, să obțină 
anul acesta rezultate mult 
perioare. într-o entuziastă 
nifestare, participanții la
nare au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

su- 
ma- 
adu-

\
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„Mai mult oțel, 
mai multă lumină"
Printre realizările 

oamenilor muncii din 
R.P. Chineză în 1971, 
cele obținute de meta- 
lurgiști și energeticieni 
se cuvin consemnate la 
loc de frunte.

în cursul anului tre
cut, în China populară 
s-au produs 21 milioa
ne tone de oțel — cifră 
reprezentind o creș
tere de 18 la sută față 
de 1970. în același 
timp, producția de la
minate a fost cu 15 la 
sută, iar cea de fontă 
— cu 23 la sută mai 
mare în raport cu a- 
nul precedent.

Alături de centre in
dustriale cu tradiție și 
.prestigiu, cum sînt 
cele din Pekin, Șanhai, 
Anșan sau Tientsin, se 
afirmă tot mai mult și 
alte orașe, cum sînt 
Uhan, Ciunkin, Dairen 
ș.a., unde s-au con
struit în ultimii ani 
noi unități siderurgice. 
Pretutindeni eforturile 
muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor 
pentru introducerea 
tehnicii avansate se 
reflectă acum în pro
gresul rapid al indus
triei metalurgice. De 
pildă, cu ajutorul teh
nicii noi, la Combina
tul din Pekin au fost 
puse în valoare rezer
vele nebănuite ale u- 
nor vechi mine de fier, 
despre care se spunea 
că ar fi epuizate și, 
deci, minele respective 
ar trebui părăsite. 
Ca urmare, combina
tul a depășit rezulta
tele scontate la toate 
procesele de producție: 
extragere, îmbogățire, 
aglomerare și topire a 
minereului. De remar
cat că la Pekin se lăr
gește in același timp 
mișcarea pentru auto- 
utilarea combinatului, 
muncitorii și tehnicie
nii de aici izbutind să 
înzestreze întreprinde
rea cu utilaje necesare 
activității in subteran, 
în proporție de peste 
90 la sută.

O nouă tehnologie 
pentru topirea oțelului 
în cuptoarele Martin 
s-a experimentat și se 
generalizează acum la 
Combinatul metalurgic 
din Anșan, timpul ne
cesar- pentru o șarjă 
reducindu-se astfel în 
medie cu peste o oră. 
Munca harnică a oțela- 
rilor, preocuparea lor 
permanentă pentru 
progresul tehnic au a- 
vut ca rezultat sporirea 
cu 25 la sută a produc

ției zilnice de oțel, In 
raport cu perioada co
respunzătoare a anului 
trecut.

Realizări Importante 
a obținut și colectivul 
combinatului siderur
gic „Capitala11 — de
numit astfel pentru că 
este situat intr-o sub
urbie a Pekinului. 
Muncitorii și tehnicie
nii acestui combinat au 
prelungit perioada de 
funcționare a conveie- 
relor cu 250 de șarje, 
experiența lor fiind în 
prezent popularizată în 
numeroase întreprin
deri similare din țară.

Paralel cu progresul 
tehnic al marilor uzine 
și combinate siderur
gice se extinde, în În
treaga țară, acțiunea de 
construire, prin iniția
tivă locală, a unor în
treprinderi de tip mij-

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

lociu pentru extracția 
minereului de fier, sau 
producția de fontă și 
oțel. Contribuția aces
tora la îmbogățirea pa
trimoniului economic al 
țării este ilustrată de 
faptul că în cursul a- 
milui trecut producția 
lor a crescut cu 40 la 
sută față de anii ante
riori. Multe dintre ele 
au și devenit cunoscu
te în întreaga țară prin 
calitatea produselor, 
precum și prin realiză
rile obținute în proce
sul de autoutilare și de 
creare a unor baze 
proprii de materii 
prime.

Noile mine de fier 
deschise în cursul anu
lui trecut au sporit a- 
preciabil potențialul 
industriei siderurgice. 
Prin intrarea lor în 
funcțiune, producția 
minereului de fler a 
crescut în 1971 cu 26 
la sută față de anul 
anterior. Tot mai mul
te provincii din China 
populară, printre care 
Kiangsu, Guandun, An- 
huei și Shandun, dis
pun acum de suficien
te resurse pentru spo
rirea producției meta
lurgice, nemaifiind ne
voie ca minereul de 
fier ce le este necesar 
să fie transportat de la 
mari distanțe.

Remarcabile sînt și

realizările obținute de 
energeticienii chinezi. 
Anul trecut, planul de 
stat pentru energie e- 
lectrică a fost îndepli
nit cu 15 zile înainte 
de termen, iar produc
ția a cunoscut cel mai 
înalt nivel înregistrat 
pînă în prezent. Și în 
această ramură rezul
tatele dobîndite se da- 
toresc în mare măsură 
mișcării de inovații 
tehnice desfășurate in 
numeroase uzine. Pe 
acest plan se disting 
realizările obținute în 
provinciile Sicilian, 
Guiciou, Hupei, Kiang
su și în regiunile auto
nome Tibet și Ningsia, 
unde in trecut se sim
țea o acută lipsă de 
energie electrică. în 
provinciile și regiunile 
menționate s-a produs 
anul trecut, în medie, 
cu peste 50 la sută 
mai multă energie e- 
lectrică decit în 1970. 
De asemenea, în dife
rite zone ale țării, o 
dată cu punerea în a- 
plicare a unor noi și 
importante proiecte de 
construcție, au fost 
realizate, cu fonduri 
locale, centrale electri
ce de capacitate mică 
și mijlocie. Numai in 
provincia Guandun — 
pentru a folosi un sin
gur exemplu — capa
citatea globală a aces
tor centrale a atins ci
fra de o sută de mii 
de kilowați — cu 40 la 
sută mai mult decit în 
anul anterior., Paralel, 
se extind pretutindeni 
eforturile pentru ridi
carea productivității 
muncii și realizarea de 
economii in domeniul 
industriei energetice. 
Astfel, muncitorii e- 
nergeticieni din Pekin, 
Kansu, Hunan au reu
șit să execute lucrări 
la liniile de înaltă ten
siune — de 110 kilovolți 
— fără a opri fluxul 
curentului pe rețea, 
realizare care a redus 
considerabil pierderile 
înregistrate în trecut 
in asemenea ocazii.

> „Mal mult oțel, mal 
multă lumină !“ — an
gajament luat de side- 
rurgiștii și energeticie
nii chinezi, este tradus 
în viață zi cu zi, adu- 
cind o contribuție e- 
sențială la dezvoltarea 
întregii economii • 
R. P. Chineze, Ia pro
pășirea ei continuă pe 
calea socialismului.

I. GALAȚEANU

Cu ocazia celei de-a 24-a aniver
sări a Zilei Armatei populare co
reene, ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, gene
ral de armată Ion Ioniță, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului 
apărării naționale al Republicii 
Populare Democrate Coreene, general 
de armată Țoi Hian.

★
Luni seara, la Casa centrală a ar

matei din Capitală a avut loc o adu
nare consacrată aceluiași eveniment.

Au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București.

Au fost prezenți Rang Iăng Sap, 
ambasadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București, și 
membri ai ambasadei. Adunarea a

SECȚIILE DE BAZĂ
Șl AUXILIARE

(Urmare din pag. I)

Decit să se apeleze la cooperări în 
producție cu alte uzine sau la practi
carea de ore suplimentare este 
mult mai indicată, din punct de ve
dere economic, organizarea superioa
ră a producției din secțiile auxiliare. 
Așa s-a procedat la uzinele „Republi
ca11 și „23 August11 — integrîndu-se 
în fabricație un număr însemnat de 
piese de schimb, folosindu-se complet 
mașinile din aceste secții — iar rezul
tatele obținute au întrecut așteptările.

Multe unități justifică gradul redus 
de utilizare a marinilor din secțiile 
auxiliare prin lipsa forței de muncă 
necesare. Este un argument prea șu
bred pentru a fi luat în considerație. 
Există suficienți lucrători disponibili, 
chiar în unitățile care recurg la ase- 
menea motivări. Dacă se analizează 
cu atenție activitățile de încărcări- 
descărcări, transport uzinal, organi
zarea lucrului pe banda tehnologică, 
montajul, controlul tehnic de cali
tate — efectuat de foști strungari, 
frezori, rabotori foarte buni, care 
nu-și mai justifică prezența în con
dițiile lărgirii aplicării metodei auto
controlului — rezultă un însemnat 
surplus de lucrători disponibili, care 
pot și trebuie să fie dirijați pentru 
completarea deficitului de muncitori 
din unitățile respective, implicit din 
secțiile auxiliare.

După părerea mea, pentru folosirea 
completă a mașinilor și utilajelor din 
secțiile auxiliare ar fi util să se sta
bilească și urmărească distinct un in
dicator de productivitate a muncii la 
fabricarea pieselor de schimb, a scu
lelor, dispozitivelor și verificatoare
lor și a mașinilor prin autoutilare — 
adică a acelor produse ce se reali
zează în aceste compartimente. îmi 
bazez propunerea pe faptul că ran
damentele mașinilor și utilajelor din 
secțiile auxiliare nu trebuie neglijate, 
ci aliniate regimului de lucru — in
tensiv — din secțiile de bază. Sec
țiile de bază și auxiliare trebuie 
privite ca un tot unitar 1 

fost deschisă de general colonel Ste- 
rian Țîrcă, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, care a rostit un 
cuvînt de salut. Despre însemnătatea 
evenimentului a vorbit colonelul Son 
Ghiăn Zun, atașatul militar, aero și 
naval al Republicii Populare Demo
crate Coreene la București. Partici- 
panții au vizionat apoi o fotoexpozi- 
ție și un film despre activitatea mili
tarilor Armatei populare coreene. Cu 
același prilej, atașatul militar, aero 
și naval al Republicii Populare De
mocrate Coreene s-a întîlnit cu cadre 
didactice și elevi ai Școlii militare 
de ofițeri activi de marină „Mircea 
cel Bătrin".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„OLIMPIADA ALBĂ"
• Olandezul Ard Schenk — triplu campion olimpic ® „Eventul" elvețienilor la schi 
alpin • Schiorii noștri - locuri slabe la coborîre • La 15 km fond, titlul revine unui 
suedez, practic necunoscut pînă acum în lumea sportului ® Surprize în turneul 

de hochei pe gheață

un Ioc patru prin Andreas Sprecher și 
un loc șase prin Walter Tresch. Marii 
favoriți, schiorii francezi, italieni și 
austrieci, au ocupat locuri modeste. 

Schiorii români Dan, Cristea și Vir
gil Brenci au ocupat locurile 39 
(2’01”26/100) și respectiv 48 (2’04”

A 11-a ediție a „Olimpiadei albe" 
de la Sapporo se află în plină desfă
șurare. în a cincea zi a competiției, 
pe muntele Eniwa, la Makomanay, 
pe inelul stadionului de gheață, laurii 
olimpici au încununat din nou pe cei 
mai merituoși, dar eroul zilei (și. 
poate, chiar al acestei ediții a jocuri
lor), a fost olandezul Ard Schenk 
(27 de ani), care a repurtat a treia 
victorie la patinaj viteză, cîștigînd și 
proba de 10 000 m.

Proba de 10 000 m, ultima din con
cursul de patinaj viteză, a atras în 
tribunele stadionului peste 30 000 de 
spectatori. Decis să nu rateze prile
jul de a urca a treia oară pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, Schenk 
a făcut o veritabilă demonstrație a 
posibilităților sale, terminînd cursa 
în timpul de 15’01”35/100 — nou re
cord olimpic. în finalul cursei, Schenk 
îl devansa cu peste trei secunde pe 
compatriotul său C. Verkerk și cu 
mai mult de șase secunde pe norve
gianul Stensen, care au obținut me
daliile de argint și, respectiv, bronz.

Dacă Olanda a reușit să impresio
neze la Sapporo prin victoriile lui 
Schenk, nu mai puțin spectaculos 
este succesul elvețienilor datorită 
„eventului11 realizat la schi alpin în 
proba de coborîre. După Marie Te
rese Nadig, cîștigătoarea medaliei de 
aur în cursa feminină, compatriotul 
său Bernhard Russi (23 ani) i-a repe
tat performanța, adjudecîndu-și titlul 
olmipic in întrecerea rezervată băr
baților. Triumful elvețienilor a fost 
absolut în această coborîre : ei au 
obținut și medalia de argint prin Rol
land Collombin (medalia de bronz a 
revenit austriacului Heimi Messner),

A II-a sesiune de comunicări științifice 
a Comitetului de Stat al Planificării

între 9 și 11 februarie a.c. se va 
desfășura, în sala mică a Palatului, 
a Il-a sesiune de comunicări științi
fice a Comitetului de Stat al Pla
nificării cu tema generală „Perfec
ționarea activității de planificare11.

în cadrul sesiunii vor fi prezentate 
100 de comunicări științifice, ai căror 
autori (specialiști din Comitetul de 
Stat al Planificării, din ministere, 
centrale, întreprinderi, institute de 
cercetări, cadre didactice din învă-

33/100).
Cursa s-a desfășurat pe o pîrtie în 

lungime de 2 636 m cu o diferență de 
nivel de 772 m și 24 porți de control.

ZIUA A 5-A
învinși în cursa de 30 km fond, 

schiorii scandinavi au izbutit să ter
mine victorioși în cursa de 15 km, 
obținînd o medalie de aur prin suede
zul Sven-Ake Lundback (24 de ani) 
și una de bronz prin norvegianul Ivar 
Formo. Fondiștii sovietici s-au com
portat Și ei bine : Fedor Simașev — 
locul doi, Iuri Skobov — locul 5.

Lundback, practic necunoscut in 
arena internațională, a obținut o 
victorie incontestabilă. El a condus 
cursa de la start la sosire.

Reprezentanții R. D. Germane in 
probele de săniuțe au repurtat un 
remarcabil succes, cîștigînd 6 meda
lii olimpice (aur, argint și bronz). 
Confirmînd pronosticurile, proba fe
minină a revenit marii favorite Anna 
Maria Miiller (R.D. Germană), care în 
cele patru „manșe11 a realizat timpul 
total de 2’59”18/100. Ea a fost urmată 
în clasament de compatrioatele sale 
Ute Ruhrold — 2’59”49/100, și Mar- 

țămîntul superior etc.) abordează 
subiecte pe probleme, cum sînt: 
perfecționarea metodologiei de pla
nificare și îmbunătățirea sistemului 
de indicatori ; aspecte ale creșterii 
eficienței economice ; prognozele și 
rolul lor în investigarea viitorului și 
implicit în planificare ; tehnici și 
metode de calcul ; modelarea proce
selor economice și îmbunătățirea sis
temului informațional al planificării.

git Schumann — 2’59”54/100. în
proba masculină, titlul olimpic a 
fost cucerit de Wolfgang Schci- 
del cu timpul total de 3’27”58/100. 
Noul medaliat olimpic cu aur este în 
vîrstă de 29 de ani (1,84 m— 90 kg). A 
fost urmat în clasament de com- 
patrioții săi Harald Ehrig (3’28”39/100) 
și respectiv Wolfram Fiedler 
(3’28”73/100).

Austriaca Beatrix Schuba a demon
strat clasa sa internațională, la pa
tinaj artistic, intrînd în posesia tit
lului de campioană olimpică. Ea a 
adus pînă acum prima medalie de 
aur delegației Austriei. Beatrix Schu
ba a arătat multă precizie în execu
ția figurilor libere, reușind la sfîrși- 
tul concursului să totalizeze 2 751,5 
puncte. Medalia de argint a fost cu
cerită de canadiana Karen Mag- 
nussen (2 673,2 p.), iar cea de bronz 
de Janet Lynn (S.U.A.), cu 2 663,1 
puncte.

O mare surpriză a fost înregistrată 
în grupa „A“ a turneului olimpic de 
hochei pe gheață. Echipa S.U.A. a 
învins cu scorul de 5—1 (1—1, 3—0, 
1—0) echipa Cehoslovaciei, prin 
punctele marcate de Naslund, A- 
hearn, Christiansen, Sarner și Sander. 
Singurul gol înscris de echipa ceho
slovacă l-a „semnat11 Novak. Echipele 
U.R.S.S. iși Suediei au terminat la e- 
galitate : 3—3 (0—1, 0—1, 3—1), ceea 
ce, de asemenea, constituie un rezul
tat neașteptat. Finlanda a cîștigat cu 
5—1 (0—0, 4—0, 1—1) meciul cu Po
lonia.

în grupa ,.B“, Elveția—Japonia 3—3 
(1—1, 2—0, 0—2), iar R.F. a Germa
niei—Iugoslavia 6—2 (2—1, 3—1,1—0).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9, 10 și 11. februarie a.c. în țară : Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai ac
centuate în jumătatea de vest a țării, 
unde vor cădea precipitații slabe lo
cale. Vîntul va sufla potrivit. îem- 
peratura va continua să crească u- 
șor. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 12 și minus 2 grade, mai co- 
borîte la începutul intervalului în 
estul țării, iar maximele vor oscila 
între minus 4 și plus 6 grade. Ceață 
locală, și izolat condiții de polei.

În cîteva rînduri
Năstase și Tiriac — 
învingători din nou

• S-a încheiat turneul de te
nis de Ia Kansas City, al cinci
lea concurs din circuitul „In
door11 american. Românii Ilie 
Năstase și Ion Tiriac, care con
tinuă să formeze un cuplu 
redutabil, și-au adjudecat și în 
acest oraș proba de dublu, în- 
trecînd în finală cu 6—7, 6—4, 
7—6 cuplul spaniol Manuel O- 
rantes-Andres Gimeno.

Proba de simplu a revenit a- 
mericanului Tom Edlefsen (cel 
care-1 eliminase pe Năstase în 
„sferturi11), învingător în finală 
cu 6—4, 6—3 în fața compatrio
tului său Erik van Dillen.

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs de atletism desfășurat la 
Fort Worth (Texas), cunoscutul re
cordman american Tom von Ruden 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului în cursa de o 
milă, pe care a cîștigat-o cu timpul 
de 3’57”9/10. Proba masculină de a- 
runcare a greutății s-a încheiat cu 
victoria lui Al Feuerbach — 20,87 
m), care l-a întrecut cu 49 cm pe 
compatriotul său, Randy Matson.

AUTOMOBILISM. - Tradiționala 
competiție internațională automobi
listică „Cursa de 6 ore de la Day
tona Beach11 a fost ciștigată de echi
pajul Mario Andretti (S.U.A.)-Jackie 
Ickx (Belgia). învingătorii, care au 
concurat pe o mașină „Ferrari11, au 
parcurs 1190 km, cu o medie orară 
de 200,710 km.

VOLEI. — „Cupa campionilor eu
ropeni11 la volei masculin a fost cîș- 
tigată de formația Zetor Brno. în 
finală, voleibaliștii cehoslovaci au 
învins cu 3—1 (15—11, 13—15, 15—7, 
15—5) echipa olandeză Deltă Am
sterdam.

Ample acțiuni 
de solidaritate 

cu minerii greviști
Duminică după-amiază, la Londra 

a avut loc o puternică demonstra
ție de solidaritate cu lupta minerilor 
englezi, care se află de patru săp
tămâni in grevă. La demonstrație au 
participat mai multe mii de oameni 
ai muncii din capitala Angliei, că
rora li s-au alăturat alte mii de mi
neri, veniți cu soțiile și copiii din 
principalele bazine miniere ale ță
rii. Șuvoiul în continuă creștere al 
demonstranților a străbătut princi
palele artere ale centrului Londrei, 
de la Hyde Park pînă in Piața Tra
falgar, unde a avut loc un miting 
de masă. „Minerii au dreptul la un 
trai omenesc11 ; „6 545 mineri au 
murit în accidente din 1947“ ; „Mi
nerilor li s-a olerit o sporire a sa
lariilor de 7 la sută, dar numai anul 
trecut prețurile au crescut cu 11 la 
sută11 ; „Pensiile minerilor constituie 
un adevărat scandal : după 50 de ani 
de muncă, doar 1,50 lire pe săptă- 
rnînă11 — iată exprimate laconic pe 
pancartele demonstranților proble
mele care-i frămîntă pe lucrătorii 
din subteran.

Luind cuvîntul la mitingul din 
Trafalgar Square, Lawrence Daly, 
secretarul general al Uniunii Națio
nale a Minerilor, a declarat : „Mi
nerii sînt cu toții uniți și ei nu vor 
putea fi înfrinți. Avem și vom avea 
sprijinul întregii mișcări muncito
rești din Anglia ca să obținem vic
toria, astfel incit minerii să cîștige 
dreptul la o viață demnă11. Vorbito
rul a subliniat că in fiecare an in 
mine mor zeci și sute de mineri, iar 
alți zeci de mii sînt răniți, mulți 
dintre ei fiind condamnați la invali
ditate pe toată viața. El a condamnat 
cu asprime provocările împotriva 
pichetelor de mineri, încercările gu
vernului și ale presei conservatoare 
de a compromite lupta minerilor. 
După cum se știe, ca urmare a aces
tor provocări numeroși mineri au 
fost arestați, mulți dintre ei au fost 
răniți și internați in spitale. O pu
ternică indignare a stirnit știrea că 
minerul Fred Matthews, in virstă 
de 37 de ani, tată a patru copii, a 
fost ucis. Cei prezenți la miting au 
păstrat un minut de reculegere in 
memoria sa.

O cuvîntare impresionantă a rostit 
la miting Cynthia Brailsford, soția 
unui miner din Kent, mamă a cinci 
copii. După cum a arătat vorbitoa
rea, in ultimii ani veniturile mineri
lor au fost serios mutilate ca ur
mare a creșterii prețurilor. Alimen
tele s-au scumpit mereu — a subli
niat Cynthia Brailsford — chiriile, 

electricitatea s-au dublat, ea șl chel
tuielile pentru întreținerea in școli 
a copiilor. Este limpede că nu avem 
cum să o scoatem la capăt cu‘actua
lele salarii. De aceea, ii sprijinim pe 
soții noștri mineri in lupta lor.

La miting s-a anunțat că o petiție 
In acest sens, semnată de nume
roase soții de mineri, a fost înain
tată primului ministru Heath.

Vorbind in numele sindicatului 
muncitorilor din transporturi, Jack 
Jones a subliniat sprijinul deplin al 
celor 1,5 milioane muncitori afiliați 
la sindicatul său. Roy Buckton, se
cretar general al sindicatului mecani
cilor de locomotive, a subliniat că 
membrii sindicatului său refuză să 
transporte cărbune și orice alt com
bustibil. Sid Weighell, reprezentantul 
Uniunii naționale a muncitorilor de la 
căile ferate, a spus că membrii sin
dicatului său vor sprijini pe mineri, 
indiferent cit timp va dura greva 
acestora. A mai luat cuvîntul și 
președintele partidului laburist, An
thony Wegwood Benn. Ca o mărtu
rie a solidarității celor mâi largi 
pături ale oamenilor muncii cu lu
crătorii din subteran, chiar în tim
pul mitingului s-au anunțat o serie 
de ajutoare in bani din toate col
turile țării.

Demonstrația de la Londra a avut 
loc intr-un moment cind greva ge
nerală a celor 292 000 mineri, care 
a _ intrat în cea de-a cincea săptă- 
mînă, începe să aibă serioase re
percusiuni asupra industriei brita
nice. O serie de centrale termoelec
trice și-au redus capacitatea de pro
ducție sau au încetat complet lu
crul ; la fel s-a intimplat și cu u- 
nele combinate siderurgice. La mul
te fabrici și uzine rezervele de căr
buni sînt pe sfirșite.

In încercarea de a fringe rezistența 
minerilor, Consiliul central al furni
zorilor de electricitate a anunțat că 
este gata să folosească elicopterele 
in vederea aprovizionării termocen
tralelor cu combustibil, singura cale 
de a trece peste pichetele greviști
lor. Ziarul „GUARDIAN" anunță că 
nu este exclus ca săptămina aceasta 
guvernul să instituie starea de ur
gență, prevăzînd pedepse pentru 
„folosirea irațională a curentului 
electric și a combustibilului" sau să 
folosească trupele pentru aprovizio
narea industriei cu combustibil.

Minerii sînt hotărîți insă să-și 
continue lupta. Pentru azi este pre
văzută o demonstrație in fața parla
mentului.

N. PLOPEANU
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Pentru șccelerarea pregătirii 

multilaterale a conferinței
*

general—europene
R.P. MONGOLĂ SPRIJINĂ CĂLDUROS PROPUNERILE PRIVIND 

CONSOLIDAREA SECURITĂȚII EUROPENE

ULAN BATOR 7 (Agerpres). — La 
Ulan Bator s-a deschis luni cea de-a 
doua Consfătuire republicană a pro
pagandiștilor și agitatorilor. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit de 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole.

Poporul mongol, sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol — a arătat J. Țedenbal — 
înfăptuiește în prezent sarcinile de 
încheiere a construcției socialismu
lui în țară. Pentru aceasta, progra
mul P.P.R.M. prevede o intensificare

a educației comuniste a oamenilor 
muncii, ca o condiție necesară și 
parte componentă a construirii so
cialismului.

Relevînd însemnătatea Consfătuirii 
de la Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia pentru 
pacea în Europa, vorbitorul a de
clarat că R.P. Mongolă sprijină căl
duros propunerile făcute de țările so
cialiste cu Privire la consolidarea 
securității europene, Ia dezvoltarea 
relațiilor reciproc-avantajoase și a 
cooperării prietenești dintre toate sta
tele continentului.

FINLANDA ESTE GATA SĂ ÎNCEAPĂ, LA HELSINKI, 
PREGĂTIRILE PENTRU CONFERINȚĂ

HELSINKI 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un simpozion internațio
nal în problemele securității europe
ne, reprezentantul Ministerului Afa
cerilor Externe al Finlandei, Antti 
Karppinen, a afirmat că obiectivele 
politicii externe finlandeze sînt foar
te apropiate de principiile fundamen
tale ale securității europene și ale re
lațiilor dintre statele continentului,

așa cum au fost prezentate în Decla
rația de la Praga a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. Fin
landa, a spus Karppinen, este gata 
să incepă nejntîrziat, la Helsinki, 
pregătirile pentru organizarea și des
fășurarea conferinței general-euro- 
pene în problemele securității și co
laborării.

Bruno Kreisky : „SÎNT OPTIMIST ÎN LEGĂTURĂ CU POSI
BILITATEA CONVOCĂRII CONFERINȚEI"

VIENA 7. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : Zia
rul austriac „Arbeiter Zeitung” in
formează că, după încheierea re
uniunii de la Innsbruck a liderilor 
partidelor socialiste și social-demo- 
crate din Austria, Elveția, Italia și 
R.F. a Germaniei, cancelarul Bruno 
Kreisky a afirmat, la o întîlnire cu 
ziariștii, că „prin această reuniune 
nu se instituie un mecanism supra

statal, ci în acest cadru se nasc idei 
care urmează să fie concretizate în 
fiecare țară în parte". Abordînd u- 
nele probleme actuale ale continen
tului, „cancelarul Austriei și-a ex
primat optimismul în legătură cu 
posibilitatea convocării în anul 1972 
a conferinței pentru securitatea și co
laborarea europeană", subliniază „Ar
beiter Zeitung".

Paul Struye : „SPRE CONSTRUIREA UNUI SISTEM TRAINIC 

DE SECURITATE"

BRUXELLES 7 (Agerpres). — „A- 
nalizînd actuala situație politică din 
Europa, se poate spune cu convingere 
că, după mulți ani, pe continentul 
nostru au apărut din nou speranțe" 
— a declarat Paul Struye, președin
tele Senatului belgian. „Declarația 
privind pacea, securitatea și colabo
rarea în Europa, adoptată la consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia — a relevat el — propu
ne, fără să modifice raportul de 
forțe politice de pe continent, dirija
rea eforturilor statelor europene spre 
construirea unui sistem trainic de 
securitate".

Paul Struye a relevat, de asemenea, 
abordarea serioasă și profundă a pro
blemelor europene de care au dat do
vadă participanții la consfătuire, nă
zuința lor de a găsi metode și mij
loace politice care să înlăture apariția 
pe continentul nostru a unor situații 
ce pot duce la noi conflicte și con
fruntări. Principiile declarației, a spus 
Struye, stabilesc căile concrete de 
dezvoltare și întărire continuă a 
păcii.

*
HELSINKI 7 (Agerpres). — Repre

zentanți ai sindicatelor din Finlanda, 
U.R.S.S., R.D.G., R.F.G. și . Suedia, 
care au participat la întîinirea „Or
ganizațiile sindicale și securitatea eu
ropeană", desfășurată la Helsinki, 
s-au pronunțat pentru convocarea cît 
mai grabnică a conferinței general- 
europene în problemele securității și 
colaborării. Participanții la întîlnire 
au apreciat, totodată, că adunarea 
reprezentanților opiniei publice' euro
pene, convocată pentru luna iunie la 
Bruxelles, va juca un rol important 
în pregătirile pentru forumul paneu- 
ropcan al statelor.

BONN 7 (Agerpres). — Conferința 
general-europeană în problemele se
curității și colaborării corespunde 
speranțelor și aspirațiilor popoarelor 
continentului nostru și ea trebuie să 
fie convocată încă în anul 1972, a de
clarat Joseph Rossen, președintele 
„Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști" din R.F.G. Crearea unui sis
tem trainic de securitate colectivă în 
Europa este un imperativ incontesta
bil al vremurilor noastre. Istoria Eu
ropei, a spus Rossen, a demonstrat 
nu o dată cît de necesare sînt pentru 
continentul nostru pacea și înțelege
rea reciprocă.

★

BERLIN 7 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. anunță că ministrul de externe 
al Republicii Democratice Populare a 
Yemenului, Mohammed Saleh al Au- 
laqi, a subliniat, în cadrul unei con
ferințe de presă organizate la Berlin, 
că, în cursul convorbirilor pe care 
le-a purtat cu reprezentanți ai R. D. 
Germane, a fost exprimată concor
danța punctelor de vedere ale părți
lor în legătură cu problemele aborda
te. în dezvoltarea prieteniei dintre 
Republica Democratică Populară a 
Yemenului și R. D. Germană — a a- 
rătat ministrul yemenit, au fost obți
nute mari, progrese, îndeosebi după 
stabilirea relațiilor diplomatice.

Mohammed Saleh al Aulaqi a de
clarat apoi că „recenta consfătuire de 
la Praga a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de Ia Varșovia este de mare 
importanță pentru eforturile viitoare 
ale popoarelor în direcția întăririi pă
cii în lume și a destinderii în Eu
ropa".

Le Monde : „LA CONFERINȚĂ TREBUIE SĂ PARTICIPE STA
TELE Șl NU ALIANȚELE SAU ASOCIAȚIILE DINTRE ELE"

PARIS 7 (Agerpres). — După cum 
informează ziarul „Le Monde“, Ia 
Paris se confirmă știrea publicată de 
„International Herald Tribune" po
trivit căreia Franța se opune repre
zentării Pieței comune la conferința 
general-europeană în problemele 
securității și colaborării. Se preci

zează că „această poziție este con
formă doctrinei de mult proclamate 
de guvernul francez în această ches
tiune, și anume că numai statele, și 
nu alianțele sau asociațiile dintre 
ele, trebuie să participe la confe
rință".

„1XISIĂ BAZEIE OBIECTIVE AU I1HEIAIIAHȚE 
a imtoA imiEioi «assn aiaf
UN INTERVIU AL SECRETARULUI GENERAL AL C.C. AL P.C. 

LIBANEZ

PARIS 7 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat ziarului „l’Humanită", 
secretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Libanez, 
Nikola Șaoui, a apreciat că lucrările 
celui de-al treilea Congres al partidu
lui, desfășurate între 7 și 9 ianuarie 
a.c., au fost încununate de succes. 
„Congresul, a subliniat secretarul ge
neral al P.C. Libanez, a dovedit că 
eforturile noastre îndelungate în ve
derea regrupării tuturor forțelor pro
gresiste arabe în cadrul unui larg front 
antiimperialist nu au fost zadarnice. 
Acest congres, a relevat Șaoui, a sta
bilit în mod trainic legalitatea parti
dului, a lărgit popularitatea sa și a 
dezvăluit prestigiul de care se bucu
ră. Prin succesul pe care l-a cunos
cut. partidul nostru a dovedit că a 
devenit o realitate în Liban și în

lumea arabă, realitate de care trebuie 
să se țină seama de acum înainte".

Referindu-se la situația actuală din 
lumea arabă, Nikola Șaoui s-a pro
nunțat pentru „unitatea tuturor deta
șamentelor mișcării de eliberare na
țională, pe baza luptei antiimperia- 
liste, a prieteniei neclintite cu țările 
socialiste și cu forțele progresiste din 
lumea întreagă, în primul rînd cu 
mișcarea comunistă internațională, pe 
baza unirii tuturor forțelor patriotice, 
democratice și progresiste. El a apre
ciat că „există bazele obiective ale u- 
nei alianțe a tuturor forțelor progre
siste arabe". Congresul P.C. Libanez, 
la care au participat majoritatea or
ganizațiilor și partidelor progresiste, 
patriotice și democrate arabe, a 
menționat Șaoui, constituie un pas 
important în această direcție.

Întîlnirile tovarășului
Paul Niculescu-Mizil 

în Italia
© Cu activiști ai

ROMA 7. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Luni 
seara, la sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Italian, tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu activiști ai C.C.

C. C. al P. C. I.
al P.C.I., ai Institutului de istorie a 
P.C.I. „Antonio Gramsci", ai C.C. al 
Federației Tineretului Comunist 
Italian.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a 
vorbit despre politica Partidului Co
munist Român de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

® Cu conducători ai P. S. I. U. P.
La 7 februarie, tovarășul Paul Ni

culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit — la sediul Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian al Unită
ții Proletare (P.S.I.U.P.) — cu tova
rășii Tullio Vecchietti, președintele 
partidului, Dario Valori, secretar ge
neral, și Lueio Luzzatto, membru al 
Direcțiunii, șeful Secției externe a 
C.C. al P.S.I.U.P.

în convorbirea ce a avut Ioc cu 
acest prilej și care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, s-a făcut un schimb de informa
ții privind activitatea celor două par
tide, în special în problema securită
ții europene. ''

în cadrul convorbirii s-a reafirmat 
dorința celor două partide de a întări 
relațiile lor frățești și de a acționa 
pe calea păcii și a securității euro
pene.

La întîlnire a fost de față Iacob 
Ionașcu, ambasadorul României la 
Roma.

Vizita delegației P. C. R. ia Elveția
BERNA 7. — Trimisul nostru spe

cial, Paul Diaoonescu, transmite : 
Luni, delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
a avut o întîlnire cu conducerea oan- 
tonală din Basel, precum și cu alți. 
militanți ai Partidului Muncii din El
veția.

în cursul aceleiași zile, delegația 
română, însoțită de tovarășul Jakob 
Lechleiter, membru al Secretariatului

colectiv al Partidului Muncii din El
veția, a făcut o vizită la concernul 
chimioo-farmaceutic „Sandoz" din 
Basel.

Tovarășul Miron Constantinescu a 
făcut, de asemenea, o vizită profeso
rului Urs Hochstrasser, președintele 
Diviziei de știință și cercetare din 
Departamentul federal al învățămîn- 
tului, științei, culturii, sănătății și 
administrației interne, președinte al 
Comisiei federale a energiei ato
mice. A fost de față ambasadorul 
României la Berna, Ion Georgescu.
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ÎN SUEDIA A FOST CREAT

„Comitetul pentru recunoașterea
Republicii Democrate Germane"
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — în 

Suedia a fost creat „Comitetul pen
tru recunoașterea R.D.G.", din care 
fac parte reprezentanți ai diferitelor 
partide politice, organizații de masă, 
studențești și de tineret, ai parlamen
tarilor, oameni de știință, scriitori, in
formează ziarul „Pravda". Fracțiunea 
parlamentară a Partidului de Stînga- 
Comuniștii a făcut propunerea ca 
Suedia să stabilească relații diploma
tice cu R.D.G. și să sprijine primirea 
în Organizația Națiunilor Unite a ce
lor două state germane. Evoluția eve
nimentelor din ultima vreme demon
strează, se spune în propunerea pre
zentată, că o asemenea soluție ar co
respunde intereselor destinderii și 
normalizării situației în Europa, ar 
contribui la normalizarea pe mai

departe a relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G.

★

BERLIN 7. — Corespondentul nos
tru. Șt. Deju, transmite : într-un 
interviu acordat ziarului „Neues 
Deutschland”, Hilmar Hansen, mem
bru al Prezidiului Partidului So
cial-democrat din Danemarca, a re
levat că, în prezent, majoritatea 
membrilor P.S.D. se pronunță pen
tru recunoașterea R.D. Germane. 
Hilmar Hansen, care a vizitat re
cent, împreună cu o delegație. R.D. 
Germană, a arătat, totodată, că în 
problema recunoașterii R.D.G. se 
desfășoară în țara sa o discuție vie.

Presa din R.D.G. mai informează 
că premierul statului indian Kerala, 
Achutha Menon, s-a pronunțat în 
favoarea unui schimb de ambasa
dori între India și R.D. Germană

new york Sesiunea
Comitetului special 
al 0. N. U. pentru 
definirea agresiunii
NEW YORK 7 (Agerpres). — La se

diul Organizației Națiunilor Unite din 
New York au început lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comitetului special 
O.N.U. pentru definirea agresiunii. 
Potrivit mandatului încredințat de 
Adunarea generală, lucrările Comi
tetului au ca obiectiv elaborarea de
finiției agresiunii armate, instrument 
politic și juridic menit să contribuie 
la creșterea eficacității mecanismu
lui O.N.U. de menținere a păcii și 
securității internaționale. La actuala 
sesiune a Comitetului special, par
ticipă o delegație română condusă 
de ambasadorul Ion Datcu, reprezen
tant permanent al țării noastre la 
O.N.U. Președinte al Comitetului la 
actuala sesiune a fost ales ambasa
dorul Zenon Rossides (Cipru), iar 
vicepreședinți <— șefii delegațiilor 
României. Ecuadorului și Canadei.

agențiile de presă transmit:
în drum spre Berlin, unde 

va participa la ședința ordinară a 
Comitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la tratatul de 
la Varșovia, tovarășul Ion Ioniță, 
general de armată, ministrul forțe
lor armate ale Republicii Socialiste 
România, a fost întîmpinat în gara 
Nyugati, din Budapesta, de general 

. de armată Czinege Lajos, ministrul 
apărării naționale al R.P. Ungare. 
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească, la care au parti
cipat loan Cotoț, ambasadorul Ro
mâniei la Budapesta, și colonel Emi- 
lian Bîrlea, atașatul militar al Ro
mâniei la Budapesta.

Ciu En-lai, membru Comi- 
tetului Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Consi
liului de Stat, l-a primit și a avut o 
discuție prietenească cu Jose Ro
drigo Ambrosio, secretar general al 
Mișcării de Acțiune Unitară Popu
lară din Chile, organizație care face 
parte din Frontul Unității Populare 
— informează agenția China Nouă.

0 delegație a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
din care au făcut parte membrii Pre
zidiului U.C.I. Veliko Vlahovici și 
Dimce Belovski, a făcut o vizită la 
Roma, la invitația C.C. al P.C. Ita
lian. Membrii delegației s-au întîlnit 
cu Luigi Longo, secretar general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, vice-secre- 
tar general, și cu alți reprezentanți

VITRINA ECONOMICĂ
IRANUL IȘI ACCELEREAZĂ

RITMUL DEZVOLTĂRII

Primul-ministru al Ira
nului, Amir Abbas Hovei- 
da, a prezentat în Mad- 
jlis (parlament) proiectul 
bugetului pe anul finan
ciar care începe în luna 
martie. Se prevede ca 
noul buget, care menține 
in echilibru veniturile și 
cheltuielile statului, să fie 
cu 21 la 
decît cel . . 
toritățile iraniene relevă 
că acest .
tere este proporțional cu 
acela al dezvoltării eco
nomiei, care se așteaptă 
să înregistreze pînă în 
primăvara lui 1973 
ritm-record de 20 la suta, 
în perioada martie 1970— 
martie 1971,

sută mai mare 
precedent. Au-

procent de creș

tin

economia

FIRMĂ DE
Presa vest-europeană 

comentează, în aceste 
zile, implicațiile apropia
tei dispariții a unei cu
noscute firme industria
le franceze. In cadrul 
unei restructurări ce ur
mează să fie operată în 
domeniul industriei de 
construcții electrice, una 
din principalele între
prinderi din această ra
mură — „Jeumont— 
Schneider", aparținînd u- 
nui grup franco-belgian 
— urmează să fie vîn- 
dută. Aparent nimic deo
sebit, un caz banal în 
lumea concentrării și 
centralizării capitalului... 
Și totuși, implicațiile a- 
cestei afaceri se răs- 
frîng în sfera politică. 
„Va fi oare reintegrată 
firma Jeumont-Schnei
der — își pune întrebarea 
„NOUVEL OBSERVA- 
TEUR" — intr-un ansam
blu european printr-o a- 
sociere cu consorțiul 
franco-elvețian Compa
nia electromecanică sau 
cu grupul francez al Com
paniei generale de elec-

EXTINDEREA

COLABORĂRII ECONOMICE

eu 
na-

12
iraniană a progresat 
13 la sută, produsul 
țional brut depășind 
miliarde de dolari.

Pentru a atinge obiecti
vul propus, statul va aloca 
32 la sută din cheltuielile 
bugetare expansiunii e- 
conomice și 28 la sută 
învățămîntului și for
mării cadrelor. Premie
rul iranian a anunțat, de 
asemenea, decizia guver
nului iranian de 
serie de măsuri 
cultură pentru a 
importurile 
alimentare, 
a și început 
pe marginea 
noului buget.

a lua o 
in agri
șe stopa 
produsede

Parlamentul 
dezbaterile 
proiectului

VlNZARE...
tricitate, ori va fi ■prelua
tă de firma americană 
Westinghouse, pentru a o 
transforma intr-un cap de 
pod american pe conti
nent ? Europa «celor 
zece» va fi cu adevărat 
independentă sau va ceda 
presiunilor și solicitărilor 
Statelor Unite ? Soluția 
care va fi dată acestei 
afaceri va avea valoare 
de test", subliniază zia
rul. Din ce motiv ? Pen
tru că firmele din multe 
alte țări membre ale Pie
ței comune lărgite — al 
căror potențial economic 
în creștere reprezintă o 
contrapondere puterni
că în raport cu „gigan
tul" de dincolo de Ocean 
— se vor găsi în viitor 
într-o situație similară, 
în cursul lunilor ce ur
mează — notează revista 
citată — „asemenea deci
zii, vitale pentru strate
gia industrială si finan
ciară a Europei (occiden
tale) de miine vor trebui 
să fie luate nu numai la 
Paris, ci si la Londra. 
Bonn. Roma...".

POLONO — VEST-GERMANE
Evoluția favorabilă a 

relațiilor economice din
tre R.P. Polonă și R.F. a 
Germaniei constituie tema 
unui recent interviu a- 
cordat agenției de presă 
„RABOTNICZA" de că
tre șeful reprezentanței 
comerciale poloneze în 
R.F.G., Waclaw Piont- 
kowski. Acesta relevă că 
valoarea schimburilor co
merciale dintre cele două 
țări a sporit de la 1,3 mi
liarde de zloți-valută în 
1970, la circa 1,5 miliarde 
în 1971. O pondere tot mai 
mare în exportul polonez 
pe piața vest-germană o 
au mașinile și utilajele 
industriale. Remarcînd a- 
pariția pe piețele celor 
două țări a unor produse 
realizate în comun, W. 
Piontkowski subliniază 
existența unor noi posi
bilități de extindere a co
operării economice po
lono-vest-germane.

S-a lărgit și colabora
rea dintre întreprinde
rile poloneze și cele vest- 
germane. Nu de mult, 
ziarul „ZYCIE WARSZ- 
AWY" a anunțat că în
treprinderea poloneză de 
comerț exterior „Polser- 
vice" a semnat un con
tract cu firma vest-ger-

mană „Deutscherloch", i 
specializată în construc- 

_ ția mașinilor miniere, în | 
‘baza căruia a vîndut li- .
cența pentru producerea ' 
de scripeți automați de | 
protecție a mașinilor 
grele care excavează . în I 
abataje. Anterior, „Pol- , 
service" vînduse firmei 
vest-germane „Stahlwerk 
Ergste", din Dusseldorf, ' 
o instalație pentru filarea | 
sîrmei. După cum rela
tează agenția P.A.P., la I 
Varșovia au avut loc, zi- , 
lele trecute, convorbiri 
între reprezentanții in- | 
dustriei poloneze con
structoare de mașini și I 
președintele concernului , 
„Klockner — Humboldt — 
Deutz", în cadrul cărora . 
au fost examinate posibi- ' 
litățile de colaborare în | 
vederea modernizării in
dustriei poloneze de auto- I 
buze. Totodată, la Varșo- . 
via a fost semnat recent 
protocolul comercial în- | 
tre Polonia și R.F. a Ger
maniei pe anul 1972, care ' 
prevede măsuri menite | 
să faciliteze extinderea . 
exportului polonez în 
R.F.G., în special în do- I 
meniul produselor indus- , 
triale.

ai partidului. Cu acest prilej, men
ționează agenția Taniug. a avut loc un 
schimb de păreri într-o serie de pro
bleme europene, în legătură cu si
tuația din cele două țări, precum și 
referitor la promovarea relațiilor 
dintre U.C.I. și P.C.I.

Agenția A.C.T.C.
că, în cadrul unei recepții oferite de 
primarul orașului Sapporo în onoa
rea șefilor delegațiilor participante 
la Jocurile Olimpice, Chon Guan 
Sun, șeful delegației Comitetului 
Olimpic al R.P.D. Coreene, a avut o 
convorbire cu Chan Gi Yon, șeful 
delegației sud-coreene. Cu acest pri
lej, relevă agenția, ei și-au exprimat 
regretul că actuala situație de divi
zare a țării împiedică dezvoltarea 
activității sportive și prezentarea u- 
nitară în fața lumii a sportivilor din 
nordul și din sudul Coreei. Șefii ce
lor două delegații au relevat utili
tatea desfășurării în comun a acti
vităților sportive ale celor două părți 
ale Coreei.

Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, l-a primit luni pe Her
bert Wehner-, președintele fracțiunii 
parlamentare a Partidului Social-De
mocrat în Bundestagul vest-german, 
și a avut o convorbire cu acesta. în 
aceeași zi, Herbert Wehner a mai fost 
primit de Dyzma Galaj, mareșalul 
Seimului — informează agenția P.A.P.

La Havana au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Consiliului Național al Sindicatului 
muncitorilor din industria alimen
tară, la care a participat și primul 
ministru al Cubei, Fidel Castro — 
informează agenția Prensa Latina. 
După ce au relevat, în luările 
de cuvînt, îndeplinirea sarcini
lor de plan pe 1971, parti
cipanții și-au manifestat hotă- 
rîrea de a ridica productivitatea 
muncii și calitatea produselor în 
cursul anului curent și au lansat 
chemări la noi întreceri pentru ma
jorarea producției. Cu acest prilej, 
primul ministru Fidel Castro a sub
liniat succesele înregistrate în acest 
sector industrial prin instalarea de 
noi fabrici și utilaje capabile să per
mită îndeplinirea angajamentelor a- 
sumate.

Guvernul irakian a res
pins pentru a doua oară 
ofertele companiilor petroliere străi
ne care dețin concesiuni în această 
țară. După cum anunță agențiile 
Reuter și France Presse, șeful dele
gației irakiene la tratativele ce se 
desfășoară la Bagdad a calificat- noile 
propuneri ca fiind departe de a sa
tisface minimum de cereri formulate 
de guvernul Irakului.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a ținut, 
luni, o conferință de presă la New 
York, declarînd că reprezentantul său 
special, Gunnar Jarring, își va con
tinua misiunea lui de pace în Ori
entul Apropiat.

Nouă rundă de negocieri 
anglo-malteze. Cea de-a patra 
rundă de negocieri a început luni, 
Ia Roma, în prezența secretarului ge
neral al N.A.T.O., Joseph Luns, între 
primul ministru maltez, Dom Mintoff, 
și ministrul britanic al apărării, lor
dul Carrington. După convorbiri, 
ministrul apărării al Marii Britanii a 
declarat ziariștilor că „abia a fost 
înregistrat un oarecare progres, dacă 
\

există într-adevăr vreunul". La rin- 
dul său, secretarul general al 
N.A.T.O. nu a exclus posibilitatea 
necesității unei a cincea runde de 
negocieri.

La Tripoli au fost semnate
oficial documentele prin care sînt 
abrogate acordurile încheiate între 
fostul regim monarhic libian și 
S.U.A., — informează agenția libiana 
de presă L.N.A. Ele se referă la ve
chile acorduri privind amplasarea 
unor baze militare arpericane în Li
bia, ajutorul militar american pen
tru Libia, precum și la o serie de în
țelegeri economice bilaterale.

Tratative sovieto-ameri- 
cane în problema navigați
ei maritime. AsentiUe t.a.s.s. 
și U.P.I. informează că Ia Washin
gton au avut loc convorbiri sovieto- 
americane în problemele navigației 
maritime, la care au fost continuate 
tratativele desfășurate la Moscova 
la începutul lunii decembrie 1971. 
Cele două delegații au făcut un 
schimb util de păreri în aceste pro
bleme, schimb ce urmează a fi con
tinuat.

Puternică manifestație la
Newry. In pofida avertismentelor
lansate atît de guvernul britanic, cît 
și de Stormontul nord-irlandez. la 
apelul Asociației pentru drepturile 
civile, duminică s-au reunit la 
Newry, venind din toate regiunile 
țării, peste 20 000 de persoane. Ma
nifestația s-a desfășurat fără inci
dente.

' Reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., 
George Bush, a fost primit de preșe
dintele Sudanului, Gaafar El Numeiry. 
în cursul întrevederii, președintele 
Gaafar El Numeiry a explicat atitu
dinea Sudanului față de criza din 
Orientul Apropiat și de problemele 
africane care au făcut obiectul dis
cuțiilor la recenta reuniune a Consi
liului de Securitate. Aceeași agenție 
menționează că, la rîndul său, Bush 
„a exprimat intenția guvernului 
american de a-și spori eforturile 
pentru ajungerea la o soluție 
pașnică și justă a crizei din Orien
tul Apropiat, în conformitate cu pre
vederile rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967".

Vizita lui Mujibur Rah
man în India. Primul ministrb. 
al Republicii Bangladesh, Mujibur 
Rahman, sosit duminică într-o vi
zită oficială în India, și-a încheiat 
convorbirile pe care le-a avut la Cal
cutta cu primul ministru indian, In
dira Gandhi. Agenția France Presse 
menționează că Rahman a adresat 
premierului indian invitația de a face 
o vizită la Dacca. Invitația a fost ac
ceptată, data urmînd să fie stabilită 
ulterior.

Klaus Altman, cetățean 
de origine germană, naturalizat bo
livian, aflat în prezent în stare de 
arest într-o închisoare din La Paz, 
a negat, în cursul unui interviu a- 
cordat televiziunii franceze, că ar fi 
în realitate Klaus Barbie, fostul șef 
al Gestapoului din orașul Lyon în 
timpul ocupării Franței de către 
trupele hitleriste. El a afirmat, to
tuși, că ar cunoaște persoana care 
l-a ucis pe Jean Moulin, erou al 
Rezistenței franceze, fără a-i dez
vălui însă numele.

CANADA IN CĂUTARE DE NOI PIEȚE
Canada — declara re

cent ministrul de externe 
al acestei țări, M. Sharp 
— se străduiește să lăr
gească tot mai mult aria 
geografică a exporturilor 
sale, pentru a se pune la 
adăpost de „vicisitudinile 
pieței americane și de 
implicațiile schimbărilor 
în politica economică a 
Statelor Unite". în acest 
sens, ziarul „LES ECHOS" 
precizează că Ottawa ac
ționează de mai multă 
vreme in direcția slăbirii 
dependenței comerciale 
față de S.U.A.. care. în 
prezent, absorb circa 65 la

sută din vînzările cana
diene. Datorită măsurilor 
de austeritate economico- 
financiare luate, anul 
trecut, de Casa Albă și a 
crizei monetare occiden
tale, excedentul balanței 
comerciale a Canadei. s-a 
diminuat in 1971 cu peste 
700 milioane de dolari 
față de 1970. Cu alte cu
vinte, însăși practica a 
întărit convingerea auto
rităților canadiene cu 
privire la necesitatea 
dezvoltării relațiilor eco
nomice, reciproc avanta
joase, cu toate statele.

„Mariner-9" alcătuiește harta zonei 

ecuatoriale a planetei Marte
PASADENA 7 (A-

gerpres). — Sonda 
spațială americană 
„Mariner-9" continuă 
să transmită imagini 
clare ale suprafeței 
marțiene. Comentind 
intr-o conferință de 
presă ultimele foto
grafii, Tom Hayes, 
Șeful misiunii, a de
clarat că, după toate 
probabilitățile, pla
neta a parcurs ace
leași mișcări tectoni
ce care pe Pămint au 
dat naștere continen

telor și albiilor ocea
nelor. In general, se 
apreciază că Marte 
este mult mai „intere
santă" decit se consi
derase inițial. „Unul 
dintre detaliile care 
mă intrigă cel mai 
mult, a relevat Tom 
Hayes, arată ca un 
curs sinuos de fluviu. 
Nu pot crede că pro
cesul prin care acesta 
a fost creat nu a im
plicat un lichid oare
care". Pe de altă par

te, deasupra unuia din 
piscurile muntoase, 
care sint de calibrul 
Everestului, a apărut 
ceea ce ar putea fi 
considerat drept un 
nor, activitatea vul
canică pe Marte ne- 
fiind, deci, exclusă. 
In prezent, sonda spa
țială americană alcă
tuiește harta zonei e- 
cuatoriale a planetei, 
efectuind zilnic, in 
jurul acesteia, două 
rotații.
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