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Filatura de bumbac — 
glslrat un demaraj i 
activitatea productiva.

dispunem, 
exploatarea-

(Corespon-
Bartonck Lstvan)

C. CAPRARU
corespondentul „Sclnieii'

Foto : S. Crliilan

Vaslle 1ANCU
corespondentul „Scinîeii1

.Mondiala" din Satu

FOCSANI (Corespondentul Scân
teii', Ion Nlslor). — întreprinde-

folosite la Întreaga 
In campania dc

cărbune extrasă In Valea 
Jiului ar fi putut fi mult 
sporită dacă intr-o serie de 
mine s-ar fi acordat o mal 
mare atenție aprovizionării 
lehnlco-materlale, organl-

Petre DRAGU, Dan
MĂTE6SCU. Mlhal 
DUMITRESCU

nostru
in rare cele hotă-

OVIDIV DRĂGOI (directorul Tir- 
gulul de mostre) : Tirgul a constituit 
un fertil teren de discuții și lucru, 
ntlt pentru comercianțl.'cît și pentru 
producători. Sectoarele care sini re
prezentate la această masă rotundă 
cuprind întregul fond.de mărfuri 
pentru 1073 expus In tlrg și furnizat 
de Industria ușoară ; țesături do 
bumbac, de lină, de In și cincpă, tri
cotaje, confecții, încălțăminte de tot 
felul (din piele, cauciuc, Înlocuitori), 
produse de galanterie, mercerie, ma- 
rochlnărie, artizanal etc. în total 8-a 
contractat un volum de mărfuri In 
valoare de peste 14 miliarde lei.

a fost analizată in pro
funzime cu ocazia aminti
te! vizite.

Ne-am 
mărim In 
fată ce măsuri s-au între
prins deja pentru ca pre
tutindeni sarcinile să fie 
realizate, nu pe 
Icnslflcărll eforturilor 
zice. ci prin

parind cererea cu posibilitățile, 
am oferit In plus unele cantități 
de marfă. Pe de altă parte, om soli
citat ministerului nostru materii pri
me, In plus, pentru a veni In intlm- 
plnnrea cerințelor comerțului.

Red. Docil judecăm după va
loarea absolută "a fondului de 
marfă contractat am putea spe
ra cd magazinele vor oferi can
tități suficienta de mărfuri. Dar 
cifrele din anii trecufi erau a- 
proape tot atlt de impresionante 
ți, totuși, da pe piață ou lipsit 
multe din produsele expuse 
la tirgurlle respective.

In primele zile după închiderea celui de-al 8-Iea Tlrg de mostre. Ia solici
tarea redacției, mal mulțl reprezentanți al Industriei ușoare șl comerțului 
s-au Inillnlt In Junii unei.mese rotunde. Scopul? Dezbaterea problemelor le
gate de contractarea produselor expuse In cadrul lirgultil.

După cum se știe, recenta ediție a marcat un pas înainte pe colea per
fecționării relațiilor dintre Industrie șl comerț. Paralel cu prezentarea mostre
lor, In spații special amenajate, partenerii — producători șl comerciant! — au 
purtat discuții, au încheiat contracte pentru mărfurile ce vor fl livrate ma
gazinelor In trimestrul IV al acestui an șl In 1973. Cum a decurs această Im
portantă operațiune ? Cu ce rezultate s-a soldat ? Iată cîtcva dintre între
bările la care am solicitat un răspuns incitaților noștri.

ION MAZILU (director adjunct în 
direcția dc resort a Ministerului Co
merțului Interior) : De In bun 
început trebuie să facem o preciza
re : in linii muri, la principalele pro
duse s-nu contractat cantități mul 
mari decit In anii IrecuțL Totuși, 
deși In sectoarele da confecții șl 
țesături, de pildă, „Inlllnlrca" cu

ANGAJAMENTUL 
LA BENEFICII 

A FOST DEPĂȘIT

’ I n zl, 
simțitor

Metalurglșlli de la uzina' „Oțelul 
.roșu" din județul Caraș-Severln 
au elaborat a 2 8O0-a tonă do .oțel 
peste prevederile pionului 
cantitate care depășește 
angajamentul , asumat pe . Întregul 
-un. Acest-spor de producție este C- 
fectul direct al măsurilor ; aplicate 
pentru, creșterea Indicilor. de - utili
zare a agregatelor, reducerea dura- 
Jei do eiatorarcla .șarjelor.;șl- Imbu- 
iiălAțlfea, '. tehnolpglllor de întreții 
nere a cuptoarelor șl a Instalațiilor 
siderurgice. înainte de termen țl-a'u 
îndeplinit angajamentul anual șl 
lamlnorlștli acestei uzine, care, prin 
ridicarea gradului de folosire inten
sivă n liniilor de luminare In toate 
schimburile de lucru, au produs In 
plus, față de planul In zi, mal mult 
de 2 300 tone laminate, tablă, pro
file și bare trase.

ratlva agricolă din Huși, după cum 
ne Informează tovarășa Petra Roș
ea, contabila unității — singurul om 
pe care l-am găsit In sediu — re
coltarea strugurilor de pe cele 102 
hectare de vie este avansată. în 
afara celor peste 300 do bărbați și 
femei, cooperatori care lucrează In 
podgorii, un sprijin substanțial 11 
dau și cel peste ISO elevi do la li
ceul „M. Kqgălnlcennu” șl cel agri
col, precum și funcționarii de In 
diferite Întreprinderi șl Instituții.

propus să ur- 
materialul do

Deși plouă aproape ln fiecare zl, 
In multe: cooi 
județul Vaslui 
cu toate forțele 
cursul zilei, satele slnt goale, dar 
ciimpuflle slnt implnzlle do oa
meni. Alături de cooperatori au 
venit să muncească elevi șl snle- 
rlațl din unitățile cele mal apro
piate. La cooperativa din Berezcni, 
de pilda; duminică 21 septembrie 
au lucrat la cimp peste GOT de 
oameni, dintre care numai in vii 
peste 200. Totodată, au fost li
vrate circa 200 tone cartofi. De 
altfel, toată suprafața cultivată cu 
carton este recoltată Șl la coope-

nșa cum a reieșit șl cu 
prilejul recentei vizita de 
lucru a secretarului ge
neral al partidului — o sea
mă de neajunsuri. Nu vom 
Insista asupra lor ; fiecare

Duminică, In județul Prahova, la 
striniul recoltei do floarea-soare- 
lui, porumb, legume șl fructe s-a 
lucrat cu toate forțele. în spriji
nul țăranilor cooperatori au venit 
peste 10 OM de salartați din fa
bricile șl Instituțiile județului. Du
minică s-a? înregistrat cea mai in
tensă participare la muncă In ■ 
clmp din ultimele două sflptămlnl,- 

-Iar---- -rezultatele- slnt »dlntrcK*calev 
mal bune. Numai. lacooperativa' 
agricolă Urlați ■ 
leșul strugurilor 
oameni ; sjau 
tone de struguri, 
grlcolă Bălțeștl. 
ratori, împreună 
au cules porumbul de pe 1B hec
tare șl au strins 03 tone fructe din 
livadă. ,

La cooperativa agricolă din 
Mizll au lucrat, alături de coope-

au lucrat la cu- 
aproapo GOT de 
recoltat peste 40 
'La, coopcratlvn-a- 
peste, 109 coope- 
cu mecanizatorii,

ne-am concentrat. In zilei» 
ce au urmat vizitei, toate 
forțele de caro 
Am început 
cărbunelui folosind o meto
dă nouă — denumită,, teh
nic, banc de cărbune sub
minat pe linia frontului — 
care permite creșterea pro
ductivității muncii cu 40 la 
sută, adică In loc de 7 tone 
de; cărbune pe'-poal se ob
țin 10 tone de cărbune pe 
post. Tn același timp, In a- 
batajele cu, front lung,. lu- 
crul se execută dună ‘ ctclo- 
grame realist * întocmite. 
Ca urmare, unele brigăzi 
extrag chtar șl două 
fișil dc ■ cărbune* intr-o zi.' 
Pentru ’ nib’u n dtațIrea apro- 
vizionării tn subteran âm'

iperatlvc agricole din 
il ne lucrează intens, 

existente. In

PRAHOVA

rile Industriale din județul Vrnncca 
șf-au realizat, cu 10 zile-mai devre
me, sarcinile de plan pe 0 luni. 
Pină la sflrșltul lunii septembrie, 
colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, dcsfășurînd larg între
cerea socialistă, vor realiza pesta 
prevederile,' de plan o producțle- 
mnrfă Industrială-In valoare dc 63 
milioane lei. Pină in prezent s-ou 
obținut suplimentar mobilă Iri va
loare de 2 milioane Iei, prefabricate 
din beton In valoare de 3 milioane 
lei,’3 000 mc stejar, GOT mc placaj, 
33 030 mc ngregnle dc balastieră, 
produse alimentare In valoare de 
peste . 23, mlllonno ,lel _șț nltelț. 
Demne do remarcat slnt realizările 
Fabricii de mobilă din Focșani, 
Complexului pentru industrializa
rea IcmnuIul GugeșlI, întreprinderii 
viei și vinului, caro șiț-au realizat 
cu 13 zile Înainte de termen pro- 
ducțta-marfă planificată pe 0 luni. 
De asemenea, Industria județului a 
livrai' suplimentar la export măr
furi In valoare de 12 milioane lei 
vâlulă.

GIL CIORASCU (director comer
cial, Centrala industriei confecțll- 
iricoiaje nr. 1) : Centrala noastră a 
prezentat, pentru operațiunile de con
tractare, circa 1 BOT de modele 
vofbesc de confecții — și din acestea 
nu fost contractate ferm, pină in ora 
actuală 700 Iar contractările continuă. 
Conslatlnd că o serie de solicitări pu 
slnt satisfăcute, am analizat oo- 
slbUitățllo șl am suplimentai ofer
ta, y, La tricotaje, de .pildă, dșși 
ne-am încadrat în materia pri
mă șl In capacitatea stabilită, corn

ii nul din elementele care 
condiționează buna desfășurare 
a lucrărilor agricole do toamnă 
11constituie funcționarea ire
proșabilă, Ia întreaga capacitate, 
a mijloacelor de transport. în 
sesizările primite la redacție 
(uncJc> din acestea au fost pu
blicate) slnt aduse la cunoștință 
obâtari de la indicațiile date do 
a nu se folosi, sub nici o for
mă, mijloacele de transport din 
agricultură In alte scopuri — In 
afară de tranțportul produselor 
agricole. în multe . locuri, atlt 
camioanele, remorcile șl chiar 
atelajele, in loc să fie uiillzate 
ta transportul din clmp’ al le
gumelor șl al ceîoriaite produse, 
se folosesc In căratul pietrișului, 
cimentului, sau al ailor mate
riale de construcție. La coope- 
)?nltW"Affricb!ă*Pă'-iȘtSti-Măglași,’' 
jiidețtti, Vllcea,. do exemplu, deși- 
ln livezi so recoltau fructele, 
camioanele care trebuiau să le 
transporte au fost ' trimise Ia 
Drăgășani după ciment. Exem
plele de folosire nechibzuită a 
mijloacelor de transport slnt, 
din păcate, numeroase. în alte 
locuri s-au constatat defecțiuni 
in funcționarea autocamioanelor 
și n tractoarelor, rutiere cu re-

ZÎUA DE CINCISPRE
ZECE: SEPTEMBRIE 1972 
va rămlne înscrisă ca mar- 
eind un eveniment deose
bit de! Important pentru Va
lea Jiului. Atunci, secre
tarul general al partidului 
s-a lntilnit șl s-u sfătuit 
cu minerii, cu activul de 
partid asupra complexului 
do măsuri care trebuie lua
te. asupra acțiunilor ce se 
Impun pentru ca sarcinile 
Văii Jiului in actualul cin
cinal ; să Ea realizate și 
chiar depășite.

Âm fost nil In multa zile 
de la desfășurarea vizitei 
în Valea Jiului, am discu
tat cu mineri, cu specia
liști, cu activiști de part’d, 
lemn dialogului 
măsura 
rite cu f prilejul vizitei de
vin faptă, operativitatea eu 
care ș-a trecui Ia soluțio
narea problemc'or de na
turii economică, edllltar- 
gospodărcască, educativă.

SATU MARE (Corespondentul 
„ScirUeU", O. Grumeza). —. Anga- 
iați cu responsabilitate patriotică 
ln realizarea ctnclruilulul înainte* de 
termen, colectivele de oameni oi 
muncii români, maghiari, germani 
șl de alte naționalități din Industria 
județului Satu Mare raportează, tn 
cinstea jubileului republicii; înde
plinirea planului producției Indus
triale aferente pe primele 3 trimes
tre, cu 6 zile înainte de termen. 
Pini ta sfirșilul lunii septembrie se 
va. realiza suplimentar o producție 
globală' de 130 milioane lei, iar pla
nul productivității muncii va fi de
pășit cu unu la sulă. Se estimează 
cl prin livrarea produselor la.ex
port colectivele sătmărene vor rea
liza suplimentar pentru | economia 
națională 4,3 milioane lei valută 
față de 3 milioane dt reprezintă 
angajamentul anuaL Unitățile cu 
realizări deosebite In realizarea 
exemplară a sarcinilor do plan slnt 
C.EJ.L, Fabrica de mașini casnice 
„23 August^ ................- —
Mare șl tlnăra unitate,din Corei — 

--cațe a Inro- 
promlțăto- In

BOTOȘANI (Corespondentul 
„Scinteii'1, N. Zamfircscu). — Pa
ralel cu eforturile depuse pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
da producție, eforturi concretizata 
ln realizarea planului pe 9 luni eu 
10 zile mal devreme, oamenii mun
cii din economia județului Botoșani 
acționează cu hotărlre pentru creș
terea continuă a eficienței activită
ții economice. Din datele statistice 
rezultă că pe 8 luni ale acestui an 
întreprinderile Industriale,, unitățile 
comerciale și prestatoafe de. servicii 
au obținut, peste plan, beneficii In 
valoare de M milioane: iei, depășln- 
du-șl astfel angajamentul anual a- 
sumat In întrecerea socialistă între 
județele țărIL

PRODUSE SUPLIMENTARE 
NECESARE ECONOMIEI

;eama in-
H-

punerea

ratori, peste 2OT muncitori din În
treprinderile orașului. La sflrșlțul 
zile! se recoltase * porumbul și 
floarea-soarclul dc, pe 7 hectare. 
La cooperativa agricolă Llpăneși! 
s-au scos cartofii de pe 7 hectara 
șl au fost strlnse legumplc de pe 
două hectare.

Cum era și firesc, la bazeJe do 
recepție a fost o uflucnțA mare de 
autocamioane.- Datorităibunei -orga
nizări a niunril, descărcatul șl. 
preluarea porumbului, - floriS-soa^- 
relui și celorlalte produse's-au fă
cut operativ.' De axomenea, dumi
nică, unitățile I.J.P.V.I.’L.F. din 
Prahova nu reușit să transporte ln 
piețe sau depozite aproape 4&0 
tone legume șl fructe. ’

Publicăm Intr-o suită de 
materiale clteva din con
statările făcute la fața lo
cului.

Mai Intll, clteva consta
tări in legătură cu activi
tatea economică.

După cum se știe/ canti
tatea de cărbune ce va 
fi extrasă in acest an ln 
minele Văii Jiului va fl de 
aproape 3 ori mal mare 
decit coa obținută In 11M8. 
Această creștere a produc
ției do cărbune esto edlfl- 
raloaro pentru dezvoltarep 
Industriei miniere, pentru 
hărnicia cu care muncesc 
minerii de ln Petrlla, Url- 
cani, Lonen. Vulcan, Lu
pani; de ta toate. minele 
din Valea Jiului''pentru în
făptuirea sarcinilor ce Ic 
revin, expresie concretă, a 
hotăriri! lor de a asigura 
ranillățlle de cărbune de 
care are nevoie economia 
noțională.

Si totuși, cantitatea do

MIERCUREA CIUC
dcntul .JScInteli”. I*_!___________
— în ziua de 22 septembrie, cu 8 
zile înainte de termen.
muncii din Industria județului Har
ghita au raportat îndeplinirea pla
nului de producție pe. 0 luni. Pină 
la sflrșltui trimestrului se va rea
liza suplimentar o producție in va
loare de circa 110 milioane lei, a- 

J? dlcă cu peste 22 la sută mal mult 
- dorit- angajamentele •luate -.ne- lnț- 
1 tregul -an. Peste plan,.se realizea

ză, Intre altele, 16OT tone fontă, 
3SOT mc cherestea de fag, confcc- 
țli-texllic In valoare de peste 12 
milioane lei. mobilier In valoare de 
5 milioane lei.

AU ÎNDEPLINIT planul

Coîeclivul uzinei „Progresul" din Brăila a livrat șantierelor, pînâ în, 
prezent, suplimentar, numeroase mașini și uîilaje. ■ Fotoreporterul a 
surprins momentul în care, în socjia de montaj, se pregăfejte pen- 

Iru a fi expediat un nou excavator

In valoare a capacităților 
tehnice existente, prin per
fecționarea organizării pro- 
cesolui.de producție. Con
tactul direct cu realitatea 
îndreptățește o primă con
statare pozitivă : s-a tre
cut deja la aplicarea ln 
viață a unul amplu pro
gram de măsuri. El vizea
ză eliminarea obstacolelor 
care frlnooză creșterea pro
ductivității muncii' In sub-, 
te-an, obilnerea unei can
tități din ce In ce mâl 
mari de' cărbune de cali
tate superioară.

Despre co măsuri este 
vorba ? lată răspunsurile pa 
care nl le-nu dat.
trecute, factori de răspun
dere din minele, Văii Jiu
lui:

Ing. DUMITRU OPRJȘ, 
directorul mine! Petrlla : 
„în mina noastră, cea ntal 
nculă problemă este creș
terea productivității mun
cii. Spre rezolvarea e:

moroi. în ultimele zile, ca să 
mal dăm un singur exemplu, 
din cele 27 de autocamioane, ale 
I.J.P.V.LLF.-Noamț 8 nu ou 
funcțional din cauza unor de
fecțiuni mal mari sau mai mid. 
Este necesar ca întreprinderile 
de transport, unitățile agricole, 
secțiile de mecanizare a agricul
turii să se ocupe cu toata răs
punderea de repararea șl între
ținerea mijloacelor de transport, 
pentru ca acestea să poată fi zi 
șl! noapte ' " ' -**- “■ •■ “
ca pa citato 
toamnă.

La aceste -neajunsuri trebuie 
adăugat și faptul că la uncie 
baze de recepție, datorita slabei 
organizări a muncii, mijloacele 
do transport nu slnt descărcate 
la timp. Din această cauză’ re 
■irosescmi I- de-oro-prețioase; ceea 
ce? scade considerabil, randamen
tul acestor mijloace. Aceste cl
teva constatări Impun ca orga
nele de partid și de stat să asi
gure ca mijloacele do transport 
afectate agriculturii să fie folo
site numai la transportul recol
tei, să fie utilizate din zori șl 
pină noaptea cu randament 
maxim.
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ni pot înlocui esențialul

Imcgrno din Orșova

W COOPERATIVELE

31. octombrie

Dîb: nou

analizez®

Centrul do calcul teritorial din lași Cristian

asemenea

mesei noastre ro-

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii'

experiențe 
demne de 
oferă insă

tălpi, tușă Centrala 
duculul (din același 
nu ne-a furnizat materiile prime noi, 
care erau prevăzute.

sortimente nu 
Pentru că nici 
nld Ministerul

Constantin MOHARU 
Aurel POP

adevărat,
> noi cu

DE CONSUM ARGESENE

, în acest 
combus- 
pe locul 
membrii

: valoarea mărfurilor ce n-an putut fl contrac
tări. o Justificare valabilă — este de ordinul

elenul, in 
loi 
cu mult

CONSTANTIN BADEA (director 
comercial al Centralei industriei ple-

Dln datele statistice puse la 
dispoziție de Casa de Economii 
și Consemnațlunl rezultă că 
numărul posesorilor de librete 
de economii a sporit In acest an 
cu circa 5®3 G®0, njungind in 

' ’ ' 8 000 000,

nici o personalitate, nu atrag cumpă
rătorii. De asemenea, sint foarte pu
ține noutăți și in privința compozi
ției materiei primo folosite pentru 
tălpi.

sutelor de milioane ele lei. In raport cu aceasta situa
ție, unii producători au vădii un optimism exagerat. 
Asigurarea unei concordanțe depline intre cerere șl 
ofertă necesită, deci, efectuarea unei analize serioase 
șl absolut responsabile a capacităților de producție 
existente șl a posibilităților de mărire a lor, a rezer
velor de materii prime și a răilor de 'valorificare efi- 

■oncordanlă ru volumul ji rtructara rerlnțe- 
umpfirilorilor. □ asemenea analiză trebuia făcută 

imp înainte, pentru a se crea încă de in Tir- 
gtd de mostre condiții favorabile desfășurării optime a 
contractărilor.

O. DRAGOI :țî Am avut discuții 
prealabile cu industria. M.I.U. și cen
tralele au fost dc acord și nu hotârst 
realizarea a 24 noi modele do tălpi 
din materii prime inedite, dar n-au 
fost realizate. La fel șl la alte pro
duse.

lărie șl încălțăminte nr. l — Bucu
rești) : Mal de mult nl se reproșa că 
e săracă conțin, acum nl sa repro
șează că e prea bogată ?

nl se prezintă, de pildă, Încălțăminte 
din înlocuitori la care de 10 ani nu 
s-a mai făcut nimic pentru schimba
rea aspectului comercial. Șl o altă 
observație : la recentul Urg n-a 
existat un echilibru Intre numărul 
(poate prea mare) nl modelelor crea
te șî expuse, șl posibilitățile de rea
lizare efectivă a lor. Astfel că r.u se 
poate contracta întreaga gamă de 
sortimente oferite.

încerca să se rezolve 
prin circulare, pe cale 
In Ide să se 
concret, la fața locului'’.

Este evident că din acest punct de 
vedere, al organizării activității prac
tice do sprijinire a OTgnniznțlllor de 
partid în Infăntu'rea sarcinilor, sti
lul șl metodele de muncă ale Comi
tetului municipal da narlld Oradea 
necesită serioase și grabnice corec
tive.

tna,. ( . .. „
milioane de lei — Împreună cu 
train tricotajelor Bucuroșii, cu 
trala confecției șl tricotajelor 
din București) — căutăm noi 
blEMțl pentru a le produce,.

ȘT. PETRESCU : Nu putem nega 
— sint și asemenea neconcordanțe. 
Dar nu trebuie uitat că Întreprinde
rile au șl ele balanțe de materii pri
me, anumite capacități de producție. 
Oferim sortimentele in funcție do a- 
ccsteo.

Ds măi tnuM crem? frigul 
Ctdruie cu lot moi multă sn-sts- 
tenfd pe la u/llc caselor noastre. 
Șl, desigur, nu ocolește nici por
țile termoficArU. Dar, ea și In 
alte toamne, lormoflcarea con
tinuă râ rd/r,îi:c... rece. Urma
rea ? In apartamentele din car
tierele Titan, Balia AIM, Pajura, 
Drumul TalierU (plnâ ta scara 
zilei de 25 septembrie a.c.) tem
peratura era cu mult sub limita 
normală, locatarii lor (îndeosebi 
copiii) fiind predtspuți îmbolnă
virilor. De prisos id mai spunem 
că situația a decenii mai mult 
deci! presantă. De aceea, dacd 
termoficarea ara de pind sâ-și 
facă simțită prezența atunci clnd 
a planlficdL.. venirea frigului, o 
anunțăm cd ar fl cazul să se 
grăbească. Nu dc alta, dar dacă 
mai rămtne țnulfă vreme înghe
țată, riscă să nu se mc! dez- 
ghefe.„

de texllle-incilțămlnle București) i 
Vreau să spun ci sîntem încă In sta
diul In care divergențele cu industria 
pot fl rezolvate, dar cu toții trebuie 
'să căutăm căile do lichidare a lor. 
Deocamdată, deși cetățenii bu văzut, 
la Tirgul de mostre, unele articole 
de strictă necesitate, comerțul nu le 
va putea furniza pe măsura cerințe
lor. De exemplu, £a țesături de bum
bac nu am reușit să contractăm decît 
circa 10 la sută din necesar. Zeci de

Manifestare devenită tradițio
nală, considerată, pe drept cu- 
vlnt, ca un omagiu adus rod
niciei muncii, chlbzuInțeL bunel 
gospodăriri, grijii deosebite pen
tru păstrarea ți continua spo
rire a avuției obștești șl a ve
niturilor personale, .„Săplămina 
economiei" va avea Ioc in a- 
cesi an intre 23 și 31 octombrie. 
Pentru dezbaterea șl adoptarea 
unor măsuri privind organizarea 
șl, desfășurarea, in cadrul „Săp- 
tăminli economiei", a unor ma
nifestări de larg Interes cetățe
nesc. la București a avut loc o 
ședință a Comisie! centrale pen
tru sprijinirea acțiunii de econo
misire, la care au participat 
membri ai conducerii unor mi
nistere.

in cadrai 
Mem-

Acum clteva rile, trei copil se 
Jucau pe linia ferată, lingă can
tonul aflat intre stațiile Traian 
ți Lacu. Sărat (Brăila). Erau 
chiar copiii cantonierului. La un 
moment dat și-a făcut apariția 
un tren do marfă. Doi dintre1 ei 
(cei mal mari) au fugit. Cel mai 
mic insă, Crisllnel Juratu, in 
virată doar do un an. a rămas 
pa linie ți Inevitabilul s-a pro
dus. Un accident tragic, caro na 
determină să tragem din nou 
semnalul de alarmă : părinți, 
nu lăsațl nici un moment copiii 
nesupravegheațl în apropierea 
liniilor ferate I

I. MAZILI) Sperăm să Be ața 
deoarece, tnceplnd contractarea efec
tivă, am constatat că o serie de ar
ticole, așa-zis mărunte, nu au furni
zor ieste cazul a 230 ll©0 costumașe 
pentru băieți (pantalonași și bluze), 
nl unor Însemnate cantități de panta
loni lungi și scurțl pentru copil, blu
ze de vară pentru femei Deși au 
creat aceste produse, reprezentanții 
industriei ne propun să solldtăm fa
bricarea lor sectorului cooperatist. 
Menționez că nu e vorba de articole 
din materii prima dintre ■ cele mal 
neobișnuita și nici de necesitatea ti

de producție.
In privința Im- 

copll, so pare că 
prin surprindere,

prezent ia aproape
Se prellmină ca pinfi la trflrși- 
tul acestui an soldul general al 
depunerilor să fie cu circa 16 la 
sută mal mare dedt in anul 
1071. In acest an. Cosa de Eco
nomii ți Conseinnaiiunl a luat 
noi măsuri pentru o servire cit 
mal operativă a populației, 
precum și pentru diversificarea 
largi a serviciilor. între altele, 
au fost construite șl date In fo
losință noi unități C.E.C. pro
prii, numărul acestora ajun- 
gind la 1733. D® menționat că 
printre multiplele drepturi șl 
avantaje oferite de, C.E.C. se nu
mără, in afară do doblnzl, dlfe- 
ritelo dșligur! acordate prin 
tragerile la sorți- Numai in 
anul 1071, C..F..C. ; 
sasurilor diferitele: 
Monoinlf 
«banii rșl. 
circa 69 
eursli 
Italia, 
aceiași 
81301 < 
lrea de 
personală.

ESTE DE DORIT, ESTE IN 
INTERESUL PERSONAL AL 
FIECĂRUIA ȘI IN INTERESUL 
GENERAL CA „SĂPTĂMlNA 
ECONOMIEI" SA CONSTITUIE 
UN PRILEJ DE INTENSIFICA
RE A DEPUNERILOR LA 
C.E.C. — CETĂȚENII OBTI- 
NÎND ASTFEL POSIBILITĂȚI 
ȘI ȘANSE, SPORITE DE A 
BENEFICIA DE DIFERITELE 
UTILIIATI ȘI PREMII OFE
RITE.

furnizorii s-a -terminat, mal sint 
o scrie de probleme nprozolvate. încă 
înainte do Începerea contractărilor 
am aflat că o serie de produse 
nu simt oforile de către producători 
la nivelul sarcinii do plan. Concret : 
la tricotaje vrern să contractăm cu 
industria ușoară — pentru semestrul 
I 1073 —fondul de marfă expus la 
tlrg, dar oferta producătorilor este, 
de la Început, micșorată cu vreo 6M 
milioane de lei, iar la confecții și țe
sături cu alte circa 2f;0 milioane lei.

ȘTEFAN PETRESCU (director ad
junct in Direcția desfacerii din Mi
nisterul Industriei Ușoare) : Este a- 
devânal că intre fondul de marfă to
tal acceptat de comerț și oferta noas
tră concretă dc tricotaje, de pildă, 
este o diferență de vreo BOT mlhoane 
de lei Da ca ? Pentru o parte din ele 
ne lipsește materia primă, pentru al
tele capacitatea de producție. Avem 
un plan de Investiții, dar nu putem 
ști, do pe acum ca, dt șl dud so va 
produce ; dilema va putea fl rezol
vată inceplnd cu trimestrul 111-1673, 
și, respectiv, pe parcurs, în momen
tul clnd investițiile respective vor in
tra In funcțiune. Deci, nu este. In in
tenția M.I.U. de a nu asigura fondul 
de marfă planificat. Pentru alte can
tități de tricotaje, in valoare de 1C0 

...... ' Cer.- 
Cen- 

(tot 
posl-

încâlsiți...

de partid, urmărirea riguroasă,, șl 
exigentă a modului in care ele tint 
îndeplinite, crearea unei puternice 
opinii combative Împotriva risipito
rilor alnt numai cRevâ din modali
tățile practico folosite do organiza
țiile de partid do aici.

...Secvențe ale unor 
pozitive, fapte și acțiuni 
toata aprecierea. Oradea , . 
șl cazuri sau situați! opuse, lată, do

: ..Planuri de nc- 
măsurl temeinic 
multe. Șl nș spu- 
Partca decisivă a 

noastre de-abia acum în- 
trebulo 
fapte", 
opinie 

ce mă- 
GE.LL.

Industriei cau- 
mlnlster — n-n.)

Invitația, s-o recunoaștem, osie 
mai mult dedt ispilltoaro. Do
vada ? Inițiativa personalului 
cofetăriei din comuna Icrniit, ju
dețul Mureș. Da dtva timp, aici, 
pa lingă răcoritoarele „clasice*1, 
au fost pusa In consum și bău
turi specifice „casei", dătătoare 
de sănătate, preparate după re
țete proprii (sau după.» preferin
țele clientului) din ,,materii pri
me” ce se găsesc din belșug prin 
partea locului : florile de mușe
țel, de mentă, de'fel sau diverse 
alto plante medicinale. Do pri
sos să mal spunem că, de dnd 
a fost pus In consum un aseme
nea „arsenal" do Muluri, dlențll 
au optat fără ezitare pentru ele. 
O Inițiativă care — sin tem si
guri — ar avea același succes 
și pe la alte „casc" simulate I

Desigur, discuțiile purtate In Jurul 
tunde au fosi mult mal ample. „Părțile" și-au expus 
pe larg punctele de vedere, numai o parte din ele 
fiind insă prezentate aici. Se Impune, lotuși, o conclu
zie. Deși mal bine organizate, contractările de la Tir- 
gul de mostre din acest în au dovedit că exista, In 
continuare, serioase 
trie. O parte dintre ele au 
mal multe, de fond — au 
cum a reieșit din discuții, 
de a nu putea '.oniracla o 
Fondul de marfă aferli si 
vizitatorilor, la 
dent Si Intr-o structură du pe 
cerințelor.

O bună parte din producători 
tractară fără a cunoaște exact 
țile de satisfacere a lor. Abia 
manifestat nemulțumirea față de aferia insuficienta, 
reprezentanții industriei ușoare an Început să promită 
căutarea unor goluții13 și „rezerve", „suplimentarea" 
producției. In loc să ofere efectiv toată marfa expusă, 
conform cerințelor, au ilai... doar asigurări (evident, 
verbale, fără a avea vreo acoperire materială) ,eă ce
rerea couicrțului va fl onorată. Deocamdată, vorbesc 
faptele 
tale —

instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți 
al presei și RadiotdeviziuciIL

în eadnu ședinței, tovarășul 
Mircea Popovld, președintele 
Consiliului de Administrație al 
Casei de Economii și Conșcsn- 

^'««aștți.țmi, a trecut în revistă unele 
aspecte ale InctiidtâțiWdeșrfllșu- 
.rate d? unitățile In* inul
1072 șl a prezentat principalele 
acțiuni prevăzute
.Săptămlnli economic! 

brii comisie! nu făcut propuneri 
menite să contribuie la îmbună
tățirea activității desfășurate do 
C.E.C. in scopul educării popu
lației in spiritul economiei.

în încheierea ședinței a luat 
cuvîiku! tovarășul Iulian Văcă- 
rel, prim-adjunct al ministrului 
finanțelor; care a subliniat că 
realizările importante obținute, 
in toate domeniile de activitate 
in acest a! doilea an al ncluolu- 
lul cincinal de dezvoltare gene
rală a țării creează premise fa
vorabile dezvoltări! acțiunii de 
economisire la C.E.C.. ca urmare 
a creș'.er'i continua a veniturilor 
populațleL

NICOLAE STAN (șef serviciu la 
I.C.R.TJL-București) : Din Mente, 
neajunsurile | — legate probabil de 
modul în care se prevăd materiile

eesul dc lucru se afla Încă In plină 
desfășurare...

La ce folos aceste etaje de hlrtlL 
pulverizarea forțelor a numeroși oa
meni din zeci de Întreprinderi oră- 
dene, ca șî ale unor ăcljylșU al co
mitetului municipal de partid puși 
să scotocească dosare din 1G70. din 
1071 7 De ca și-au propus oare tova
rășii do aci să se compare cu tre
cutul șl nu fac același lucru cu vii
torul. sfi-țl raporteze rezultatele ac
tuale la celo stabilite pentru anul 
1073 ? Apoi, munca politică, n! cărei 
obiectiv central este omul, trebuie 
să m desfășoare In mijlocul oame
nilor ; ea nu poate fi măsurată după 
felul cum unii Sși umplu sertarele șl 
fișclele eu situații cohtribiliceșlL 
Oare n-ar fl fost mal firesc ea in 
pregătirea plennrcl comitetul muni
cipal dc partid să se fi intensificat 
contactul direct cu oamenii, cu Între
prinderile, să so fi luat măsuri 
de generalizare a experienței pozi
tive dfc care, cum a.m văzul, munici
piul ortldean nu duce lipsă ? Este 
Imperios necesar ca și aici, la Comi
tetul

‘" Ai ‘

P ÎT E $ TI (Corespondentul 
„Seinteii", Gh. Clrstea), — Co
operativele do consum din 
Județul Argeș șl-au dezvoltat 
o bază proprie de producție;ali
mentară. La Rucăr, Dlmbbvl- 
clenra , Recea. Bă Icni eșt i. Bră
duleț șl Dragoslnvele nu fort 
organizate stlne cu 3 OTO de ol, 
alo căror produse, lactate șl car
ne. sint puse la dispoziția con
sumatorilor. în alte cinci lcca- 
Iltățî au fost înființate crescă
torii de porci cu aceeași desti
nație. Cooperativele dc consum 
din Cătensea șl Oarja, vlnd, pen
tru prări ia, Iepuri de casă, pi
sări, po.-ci. La Pitești șî Bălcu- 
leștl R-e află In construcție la
boratoare proprii de carmange
rie și cofetărie.

pildă, la comitetul de partid nl Uzinei 
de alumină ne cad sub odd trei pa
gini dactilografiate avlnd ante'.id co
mitetului munlcipai do partid. T.-el 
pagtei de inirebâri, pentru’aî căror 
răspuns se cercau frunzărite șl des- 
prăfulte multe dosare de arhivă, in- 
gincrul-șef al uzinei, tovarășul Ute 
alitran, membru nl comisiei 
mice a comitetului munich 
partid, ne dă explicații.: ;

— Sn pregătește plenara conjitetu- 
lui municipal " de partid care ur
mează să examineze munca organi
zațiilor de partid pentru reducerea 
cheltuielilor de producție. Pentru 
aceasta am primit Indicații să fur
nizăm ur.de date necesare '.■o'icPvu- 
Jui care se ocupă de redactarea ma
terialului.»

Interlocutorul nostru este de acord 
că acest procedeu de muncă, de a 
alcătui un împovărător chestionar de 
date statistica, are un pronunțat Iz 
birocratic, că aeHritatea sa că- mem
bra al comisiei economice se reduce 
uneori la funcția do colector de ci
fre. Din uzină ne ducem la comite
tul municipal de narlld. La comisia 
economică, maldărele do informări 
și situații anexe „livrate" de in're- 
prinderiie din municipiu erau cen
tralizate pe mari „cearșafuri" de hir- 
tie, slăteau stive-rtlye pe mesele 
de lucru. în sltuaUile. centralizatoare 
fuseseră înscrise mărunt, migălos, 
plnă Ia acea pră, nici mai mult nici 
mai puțin de 3 de date 1 Iar pro-

econo- 
al do

prime necesare — apar abia in sfera 
comerțului. Șî in domeniul Încălță
mintei lucrurile stau ram la fel. Noi 
am făcut calcule, am estimat 
cererea șî am întocmit „necesarul" de 
marfă pentru magazine, dar Minis
terul Comerțului Interior ne reparti
zează (pentru că oferta industriei 
este Insuficientă) cantități mai mici 
declt nm realizat anul trecut. Ața că, 
orice străduință dîn partbn noastră de 
a comanda marfa cerata de cumpărâ-

N. STAN : Cine vă reproșează ? 
NoJ nu asta reproșăm, ci faptul că 
numeroase modele de Încălțămin
te nu sini altceva deci: variaUIj 
pe aceeași temă ; diferă doar o cusă
tură, noutățile In domeniul accesorii
lor sint minima, multe modele n-au

a acordat po- 
r librete de e- 

r?',;l?SS3rde autoturisme, 
i "obiecta în valoare do 
I milioane lei, IM de ex- 

ln diferite țări, ca 
U.R.S.S» Franța. In 

an. C.E.C. a acordat 
credite pentru constru- 

loculnțe proprietate

municipal da partid Oradea, 
să se aplice cu rigurozitate Indica
țiile tovarășului Nicolae Ceausescu 
care, la recenta consfătuire de lu
cru dc ta Comitetul Cenîrai nl 
partidului, arăta : Jn munca noas
tră de sus și pini Jos trebuie să In
tervină o schimbare radicală — mu
țind centrul de greutate din birou, 
din activitatea eu lilrtlile — pe dis
cutarea șl soluționarea problemelor 
direct eu jamenil siuncli In unită
țile eeonomlco-soclale. Să nu uităm 
că încă mal există obiceiul de a se 

problemelo 
birocratică, 
problemele

Constantin Cortitcntlneacu, 
gestionar la bufetul din Perleți 
(Ialomița), (inca mprfij să ob|ină 
permis dc coaducerc,pcntfu s:o- 
Modelați. Drtfp^'&țes-Â^PTerAfi1:^ 
ftat 'fâ eiememden.. dc tdrt ori ' 
a foit MîoHEeirf'
'emu intcmriaie. Nu cimoțiea re
gulile de circulație. Im. a noua 
încercare, a recurs la o strata
gemă. Ca să fie sigur de reufltd, 
l-a trimis Iu comisie pc bun uf 
s<3u prieten, Stan Virgil,, ajutor 
dc țofer Ia autobssa nr. 16 Slo
bozia. La proba de saM, dublura 
s-a descurcat bine, a realizat 43 
de puncta.' înainte de proba 
practică inzfi, clnd socotea că 
treabă e gata șî se ffindea la al- 
dămâțul care-l aftcăptS, candi
datul a fost confruntat eu foto
grafia de pe buletinul de Identi
tate. Câd Mcminaforti, după 
cele opt inccrcdri, S! cuaofteau 
prea bine pe nepriceputul candi
dat. în concluzie, acum cza- 
menu! ie va încheia cu o an
cheta penală.

ni se dau. De ce ? 
un producător —- șl 

________ _ Industriei Umoare — 
nu s-au angpjat să ,1c producă. La 
fel in țesături (in amestec de terco- 
turi) pentru lenjerie, ia c&mășL A- 
eeeași situație există șl la un alt pro
dus" caro după cum susțin produ
cătorii — constituie o „problemă" — 
prosoapele plușate ; nu se oferă nici 
măcar prosoape njetrlco „mallrto", 
care 'eventual ar putea să comple
teze lipsurile.;

Tovarășul Petrescu afirma eă o- 
ferta do tricotaje va acoperi cererea 
pieței. Eu s”«i că sint încă destul de 
multe aspecte neclare. De trei ani 
încoacâ primim cantități din cc in ce 
mai miel dc mănuși pentru copil, șo
sete de bumbac, ciorapi din fire sin
tetice șta- No sint prezentate peste 
tot, la toate expozițiile, dar nimeni 
nu produce ații ca să putem acoperi 
necesarul. Producătorii ne oferă mal 
mult argumehte : ba că n-au capa
citate, _ ba că n-au materie primă. 
Industria a făcut o serie de eforturi 
față de aail precedenți, volumul șl 
structură sortimentelor s-au imbună- 
tățlt, toluți cămin aceste neaiunsuri. 
Existența lor In continuare dovedește 
că furnizorii noștri au venit ta masa 
trat.iilvelo" fără a le analiza, fără a 
șU cum vor fl Înlăturate.

I. 3IAZILU : Intr-adevăr. înțele
gem că in structura sortimentală sta
bilita de comun acord pot apărea ne- 
eoneordanțe. Dar clnd producă
torii se prezintă la contractări 
cu zeci de sortimente pe care nu 
le pot realiza șl eu mărfuri in va
loare de milioane lipsă, celelalte a- 
mănunte — legate de un articol sau 
altul — par neînsemnate. Am Încer
cat aă înțelegem cauza neconcordan- 
țci dintre ce s-a planificat și realita
te, dar la contractări nu a venit ni
meni de la Comitetul de Stat al Pla- 
nlfițării, care ar fi putut sugara căile 
de Îndreptare a lucrurilor. Economiș
tii acestei importante instituții ne 
planifică pină șl greutatea maximă a 
firului do lină — cu nu spun că esie 
rău sau este bine că se tace aeett 
lucru — dar nu viu să cunoască pro
blemele ce apar atunci clnd e vorba 
să dăm viață planului, mi vin să 
contribuie la depășirea dificultăților.

Este știut cltor avataruri tre
buie să sa supună un conducă
tor auto care a avut'ghinionul ttă 
1 se defecteze mașina. Reparații, 
adeseori simple, nu pot fi făcute 
docil In cadrul unul ateilor me
canic (șl găsirea iul nu-l ușoa
ră), pentru că mașina trebuie 
suspendată pa un suport A- 
cc.s’.ul inconvenient a căutat să-1 
răspundă Vladimir Procopov de 
la întreprinderea do transpor
turi auto din București. Invenția 
realizată de el — un suport 
pliant ' pentru autovehicule — 
încape cit se poate de ușor In 
portbagaj, înlocuind cu succes 
masivele mecanisme hidraulice 
din stațiile „autoscrvfcc". în 
plus, el poate fi folosit In orice 
Împrejurare. Un veritabil „auto- 
Bervlco" de.» portbagaj care va 
trezi, desigur, interesul con
ducătorilor auto.

divergențe Intre eomert ji Indus- 
fosi rezolvate, altele — cele 
căpătai doar explicații. Așa 
eomeriul se află In dtuaita 
serie Ie jroduse. Motivul ® 

- prezentat de producători
■onlrjeiare, este lînilnual, fiind Insufl- 

deplin corespunzătoare

Întreprinzător nu 
prielnic pentru a 

Dta 38 de teme 
10 au șl fost c-

Colectivele de muncă dta uni
tățile de Industrie locală ale 
județului Hunedoara s-au inte
grat ferm in acțiunea de Înde
plinire a cincinalului in •S ani 
și jumătate. A fost realizau 
Înainte de termen, angajamen
tul anual de a obține o pro
ducție suplimentară in valoare 
do peste 30 milioane lei.

—■ In timpul care a trecut din 
acest an, ne «pune inginerul 
Petru Prodan, directorul Direc
ției județene de industrie loca
lă, colectivele noastre au reu
șit să sporească productivi
tatea mundl peste nivelul 
planificat cu mal snult de 2170 
lei po salariat, mlcsorind, tot
odată, cheltuielile la 1WO lei 
producțlc-marfă cu 3,10 lei. A- 
cestea au contribuit în maro 
măsură la obținerea unor bene
ficii suplimentare in . valoare 
de pesto 1 GlW MO lei. -Rețeaua 
productivă a fost extinsă in ju
deț eu Încă 5 unități Indus
triale, printre care o secția de 
articole tehnice din cauciuc și 
o țesătorie-vopsitorie-splUăto- 
rie pentru covoare la Hune
doara, o stație de spălat și sor
tat produse de balastieră. Ia 
Deva, două secții noi do pani
ficație la Deva ®i Vulcan, 
cu o capacitate do .cite 1 tone 
pe zL Toate acestea ne-au 
ajutat ca, pe lingă diversifi
carea producției (In acest an 
au fost asimilate 52 de noi pro
duse -- mobilă, tucerle comer
ciala, reductori de turație pen
tru Instalații de ridicat șl 
transportat), să livrăm su
plimentar ia fondul pieței Im
portante cantități de produse.

Despre entuziasmul cu care 
colectivele de muncă din Între
prinderile de Industrie locală 
ale județului Hunedoara parti
cipă la realizarea cincinalului 
înainte de termen vorbește șl 
ultima lor hotărire prin care — 
In cadrul adunării generale a 
reprezentanților oamenilor mun
cii — șl-au majorat angajamen
tul anuhl de la o producție su- 
piimeniară In valoare de 39 mi
lioane tel, la 59 milioane leL

Interlocutorii noștri de la Comite
tul municipal de partid Oradea 
aveau proaspătă in memorie subli
nierea făcută de secretarul general 
al partidului în cuvlntarea rostită la 
consfătuirea do lucru care a avut 
loc recent la Comitetul Central al 
partidului : 
păm mult 
nlzare 
problemă cardinală a conducerii. 
Conducerea presupune in primul 
rlnd bună organizare !“ Confrun
tate cu mobilizatorul angajament de 
a Îndeplini actualul cincinal înainte 
de termen, organizațiile dc partid se 
socotesc intr-o permanentă sesiune 
de examene, una din disciplinele celo 
mal grele, dar și cu efecte substan
țiale, consLltuind-o bunn organizare 
a muncii. Despre această prcocuoare 
ne-n vorbit tovarășul Vetre Crețu, 
secretarul comitetului de partid do 
la C.E.I.L. Oradea 
țiune cuprinzJnd 
gîndllo avem mal 
ne că sint buno. 
muncii 
cepe. Prevederile planurilor 
întotdeauna transformate In

Subscriind In o asemenea 
ne-am propus să vedem In 
sură ea ore acoperire la 
Dintr-un noian de preocupări Insis
tăm asupra urteln, do substanță. 
Intr-o adunare de partid in care se 
analizau căile de sporire a eficien
tei economice a fost formulată ini
țiativa : „Flecare Inginer, economist 
și tehnician să elaborare un studiu 
de raționalizare a cărui eficientă să 
fie cel puțin egală cu salariul pe un 
an"'. Cu dtă receptivitate șî respon
sabilitate a fost captată această idee 
se vede din faptul că după un Ump 
relativ scurt, de numai citeva luni, 
ea a început să rodească : inteli
gența, competența specialiștilor, sen
timentul pasiunii profesionale si al 
datoriei, spiritul 
găsit un făgaș 
fructifica din plin, 
de studiu lansate; 
Inborate.;- f

Inreolstrlnd „pulsul" inițiativelor, 
formele și mijloacele muncii politice 
reacționează prompt NI s-a părut In
genios șl inspirat textul ciHt pe un 
panou aflat la ieșirea din pavilionul 
administrativ. Este vorba de un „cla
sament" al căutărilor de natură teh
nică, organizatorică. Organizația de 
partid a cerut ca primul exem
plu &ă-l ofere cadrele din con
ducerea combinatului, directorul ge
neral, directorul tehnic, directorul 
comercial.» Așa se face că stadiile 
lor bu primele numere de înregis
trare. în adunările generale ale or- 
ganlEițlilor de partid, prin emisiu
nile stației de radioamplificare, prin 
alta forme ale muncii politice a fost 
creat un puternic climat dc emula
ție. Specialiștii au pe masa lor de 

‘lumi’ nu numai 'probleme „de ser- 
vidȚu", la zl, ci șl tetnele de studiu 
a căror realizare este urmărită cu 
stăruință.

Experiența organizației dc partid 
de la C.E.I.L. nu este Ia Oradea o 
„floare rară”. La uzina de alumină, 
da pildă, a avut un puternic ecou 
inițiativa organizației de partid nr. 1, 
numită sugestiv „Sens Interzis risi
pei". Atenția muncii politice a fost 

nu numai asupra cli- 
malertale, redu-

Este de așteptat Insă ea față de asemenea divergente 
dintre Industrie și comerț — să sa adopte in conti
nuare cele mal eficiente soluții pentru a se Încheia 
contracte rare să asigure aprovizionarea corespunză
toare a magazinelor. Sint, desigur, și anele probleme 
la a căror rezolvare trebuie să eoncuro șl alte orga
nisme : direcții dc specialitate de la Comitetul de Stat 
al Planificării, cooperația de consum șl meșteșugă
rească, Industria locală 'j.n. Numai analizarea in co
mun. de către toți factorii Interesați-, a aspectelor Încă 
neclnriflcate, aflate In suspensie, poate asigura succe
sul deplin al recentelor contractări dintre industrie 
și comerț : TRANSFORMAREA MOSTRELOR DE LA 
„TIRG" IN MĂRFURI VANDABILE.

Red. S-a spus aici că s-a „su
plimentat" oferta, cd se vor oferi 
cantități „suplimentare", cu, 
toate acestea cifrele care oglin
desc nemulțumirile comerțului 
rdmin aproape aceleași. Se vor
bește de dorința de a oferi to
tul. Dar, practic, eseistă încă nu
meroasa nceoncordanțe...

, l’ ’ ,1 , r. "

Rubricâ redadalâ de ■
Damltrn TtRCOB 
Gheorgbo DAVID 
oi corospondonjii „Scînteii1

nor mari capacități
ȘT. PETRESCU : 

brăcămtnlei pentru 
am fost lunți puțin 
volumul mare al cerințelor ne-a cam 
depășit. Pe de altă parte, este ade
vărat că nici nu s-a acordat atenția 
cuvenita acestor probleme. Nu ne ră- 
mine dedl să analizăm in continua
re rezervele de care dispunem pen
tru a executa tot ceea ce am expus.

N. GANCIULESCU (directorul In- 
treprinderU coniereiale cu ridicata

ne ocu 
le orga' 

deoarece aceasta este <

concentrată 
minării rhdpel 
cerii consumurilor specifice, ci a 
adus In timpul v'ztal al comuniș
tilor o multitudine de alte aspecte 
recondlțlonarea, refoloslrea și mări
rea duratei do utilizare a pieselor de 
schimb (In contul de economii, va
loarea piesei or recondiționate și 
folosite în numai patru luni «e ri
dică la 6®9 0®9 lei), eliminarea pier
derilor de energie termică și 
fel, scăderea consumului de 
ILbil S.U. Sarcinile concrete, 
de muncă, stabilite pentru

ur.de
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Anteriu! lui ArvintePropuneri - observații - sugestii
ofere schemăde la cititori
organizatorica

Pentru

Ion MANEA
corespondentul „Sdnleii1

Vaslle ZAMFIR 
Bucurejli

Mlhal DAZU 
corespondentul 
„ScTnteii"

Ion DOBRE 
proiectant. București

- asemenea.
«părtinind 

din Girov, 
sfeclei de 

cooperatori si 50

ni se transmite

X ■ .
compartimentele contabilitate, sala
rizare, financiar, personal șl admi
nistrativ, personalul ce, lucrează e 
feciiv în ateliere și secția transpor-

ultimele su

Gheorțibe POPOV1CI 
sir. Croiovei, bl. 41 — Pitețli

« consider că nu este echitabil ca 
un salariat menținui In funcție, pen
tru rezultate bune obținute In mun
ca sa. In apropierea pensionarii să 
fie remunerat cu un sajarlu mal mic. 
care determină primirea unei pensii 
reduse. fiindcă nu n beneficiat de 
condițiile avantajoase de Instruire 
create pentru generațiile mai tinere.

termoplaslfcă 
t proprlefâtt 

apropiate de 
mixturilor as-

o în Industria forajului nu trebuie 
Incluși to(l salarlnțll, In'.ruclt unii 
dintre aceștia, prin natura pregătirii 
lor. șl a funcției ocupate, nu se ocu
pă de forajul proprlu-zts. Propunem 
să nu fie incluși In grupa „foraj* 
următorii salariat! ce lucrează totuși 
In unitățile de foraj : sotartațU din

faltlce, destinată mar
cajelor rutiere. Noua 
mixtură are calități 
deosebite nu numai in 
condițiile unei circula
ții rutiere Intense, ei 
șl La Influența 
factori climatici 
verși. Prin 
mixturilor 
tice albe; In- 
cajelor clas li

N. TANAȘE
director adjunct al Sucursalei 
Brâila a Buneii Naționale

peste 20 MO kg față de ÎS 300 kg dt 
era planificat — ne spune briga
dierul. Acum trebuie numai să o 
punem la adăpost*. Pe tarlalele 
fermei nr. 2 om InlUnlt peste !>J do 
tineri, elevi-al liceului agricol din 
Tg, Secuiesc. Entuziasmul cu care 
au lucrat, Jnfruntind ploaia șl via
tul, merită fărft ezitare nota 10. La 
Turla am Inlllnlt peste 70 de coo
peratori caro transportau cartofii 
cu 4 tractoare cu remorc! șl 47 
căruțe.

Exemplele de mal sus au arătat 
că deși duminică, condițiile de lu
cru erau grele, se putea lucra. Ce 
scuze pot găsi conducerile unor 
cooperative agricole cum ar fl Bi- 
borțcnl, Bclin, Vlrghlș, unde ritmul 
de lucru este nesatlsfâcător 7 La 
cooperativa Ccrnat,. președintele 
Mako Beta aștepta ca timpul să se

construcții
Timișoara ____ ___
deocamdată .-fără suc
ces. să redreseze si
tuația. : -

o La capitolul B. aliniatul „a", nr- 
tlcoiul 132 se prevede ierarhizarea 
salariilor tarifare ale principalelor 
funcții In lnvățămlntul de cultură 
generală liceal, profesional șl tehnic. 
La denumirea funcțiilor sint trecuțl 
pitofeSorl cu studii universitare, cu 
institutul pedagogic șl învățători cu 
liceul pedagogic Nu osie trecută 
funcția de profcsor-mnlstru sau mal- 
slruynslruclor care asigură, conform 
indicațiilor partidului, realizarea la
turii practi-ce a InvățAmintulul sau.' 
dacă vreți, aplicarea teoriei In prac
tică. Maiștrii constituie un număr 
însemnat de cadre didactice. Indis
pensabili Invfițămlntulul. cu o pon
dere de peste 50 la sută In realiza
rea procesului <:<■ InvAlfimlnt profe
sional șl tehnic. Consider necesar'ca 
proiectul de lege să includă in capi
tolul respectiv funcția de profesor- 
niaisirii.

• Înfrupt proiectul Legii remu
nerării după cantitatea și calitatea 
muncii In unitățile do stat a fost su
pus dezbaterii; publice. Îmi permit a 
propune ca articolul 33. aliniatul 2 
din lege, care prevede .„salarlntll care 
nu îndeplinesc condițiile de studii 
mu vechime, dar care au fost men
ținuți In funcție, să fie încadrați cu 
1—3 clase de salarizare mai mici* să 
fie comoletat.astfel : ,.Cn excepția 
salarlaților care au vlrsta de la 53 ani 
In sus“.

sub diferite 
derea amintită nu 
toata . .
tăm. Un exemplu : In ziua țj< 
septembrie aveam pesta 6 toni 
varză recoltată șl nepreluată 
două zile*. Un caz . Izolat 7 Nu. 81 
in alte unități agricole dLn jude
țul Neamț, In dimineața zile' de 24 
septembrie, cooperativele agricole 
aveau aproape 20'0 tone de diverse 
legume, dar I.J.P.V;L.F. nu a pre
luat din acestea declt 38 tone.

Cam așa merg lu
crurile. clnd se ta ca 
model de schemă pen
tru organizarea mun
cii, anteriul Iul Ar
vinte.

te să producă In. 1072. 
Lot pentru n dțtlga 
competiția cu timpul, 
muncitorii, tehnicienii 
șl Inginerii uzinei bu- 
zolone nu început rea
lizarea unor utilaje in 
atelierele uzinei, redu- 
cind nslfe.l Importul, 
în prezent, atelierele 
mecanice execută un 
cuptor pentru pollcon- 
densarea hlrtîel de, fil
tre, vngone‘1 pentru 
producerea redplenți- 
lor prin slnlcrlzare, 
benzi transportoare, uh 
cuptor automatizat 
pentru gellflere și al
tele.

Concomitent cu ex
tinderea capacităților 
de producție prin con
strucții noi, uzina a 
trecut ta utilizarea in
tensivă a tuturor spa
țiilor exLslente prin' 
sistematizarea șl reor
ganizarea tehnologiilor 
de fabricație. La i'ie
șitul actualului cinci
nal, producția Uzinei 
de prelucrare a mase
lor plastice din Buzău 
va fi de circă 4 ori 
mal mare declt cea 
realizată In anul 1070.

• Acordarea do calificative Ia 
sfirșit de an să nu fie in fanețle de 
anumite Umile bănești, ci In funcție 
de munca efectiv depusă, de calita
tea și rănii lalea ei. în prezent ade
sea se recunoaște, că s-a muncit foar
te bine, dar nu se acordă calificativ 
de „foarte b!ne“ pe motiv că nu este 
voie să se acorde Iri toți Mlarlațll 
„foarte bine*. Din 10 inși, rhfar dacă 
toți muncesc .'oarte sine, numai la 
6—7 li se acordă califica Unii .foar
te bine*. Dacă rineva .-enllzează 10 
perechi de pantofi dc calitate toarte 
bună, la timp șl In condițiile econo
mice eerute, trebuie să T. se spună 
că nu a lucrat bine pentru efi nu e- 
xîstfl posibilitatea să I se plătească 
declt 8 perechi ? Consider că apreci
erea muncii, calificativul muncii nu 
trebuie legal de. posibilitatea de pla
tă. Personal pretind să mi se recu
noască munca, chiar șl atunci clnd o 
efectuez fără plată, dacă, bineînțe
les, aceasta este utilă șl de calitate. 
Mă gîndese că In esență calificativul 
(Ine dc latura stimulării morale.

Duminică, 24 septembrie,, deși a 
Îilouat,. suta și sute de cooperatori, 
ucrătorl al întreprinderilor agri

cole de stat, elevi, muncitori din 
16 unități industriale ale județului 
Covosna au lucrat pe ogoare la 
stringerea . șl transportarea re
coltei.

„Condițiile de lucru sini grele, 
dar asta nu Înseamnă să «stării cu 
mllntle In sin — ne-adedarat tov. 
Fazekas Gabor, — Inginerul șef al 
trustului I.A.S. Recolta trebuie 
strimta dl mai grabnic*. Pe tarla
lele întreprinderii agricole de stat 
Catalina, ferma mixtă nr. 4 Dal- 
nlc,' brigadierul Caro! Kajan -di
rija transportul recoltei. Peste ®J 
de muncitori cu 11 autocamioane 
șl 4 căruțe transportau cartofii 
culeși. „Producția la hectar In a- 
zest an este deosebit de bună,

De dnd s-au apucat 
meșterii să Înalțe 
grajdurile. Inginerul 
ion Moto, directorul 
LA.S. Drumu Sub
țire (Județul Ialomița) 
nu-șl mol. găsește cu 
nld un chip Liniștea. 
Dulcea tihnă a nopții 
li e mereu tulburată 
de arătări șl vedenii 
ciudate. Năstrușnicele 
jolene II apar in vis 
dnd bălțalc, dnd cos
telive. Auzise el, clr.d- 
va, că,’ „vaci slabe de 
vel visa, mari necazuri 
te vor aștepta*. Și-1 
mal spuneau In vis ru
megătoarele niște vor
be nelămurite. „Oriclt 
ne-al chinui, mal mult 
de‘ doi litri pe zi nu 
mulgi dc la -noi*. 
Văzuseră, pesemne, 
STE-ul, că altfel nu se 
poate explica exacti
tatea Informației. Doar 
acolo e scris negru pe 
alb că, plnă la 30 no
iembrie, numărul ani
malelor, pentru adă- 
postlrea; cărora .' ' ..
cheltuit 12 mlltoarie grajdurile, au 1 
lei, trebuie să ajungCi....cxcluspJdln,..proiect 
la ML de capete,Moale, - serie de .w"~’ 
una și una, șl mușai’..i‘!lndlspciMablle 
să dea fiecare cel pu- "" 
țin 3 600 litri de lapte 
intr-un an.

De ce-i era teamă 
Inginerului Moto, n-a 
scăpat Visul sire nu-i 
dădea pace a devenit 
realitate. Necazurile 
nu șl început să apară, 
deși grajdurile n-au 
fost date in funcțiune. 
Au fost nduse, urmlnd 
să formeze nucleul 
viitorului complex, 
314 vad neselecțlona- 
le. „Adunăturii. Ani
male reformate, cu n- 
fecțlunl. care nu vor- 
da producții* — apre
cia eL

Noua săplămlnă de muncă > a 
debutat pe ogoarele județului 
Neamț cu o masivă concentrare 
de forțe la recoltatul sfeclei de 
zahăr, porumbului și n! celorlalte 
culturi. Este continuarea acțiuni
lor întreprinse cu dteva zile in 
urmă de către comitetul județean 
de partid vlzind recoltarea la 
timp și fără pierderi a tuturor pro
duselor agricole. Astfel,’ încă din 
primele ore alo dimineții de luni, 
peste 1 IM țărani -cooperatori din 
Bozleni, Onlcenl, Aver ești șl But- 
năreșU au Început recoltatul pri
melor cantități do porumb din re
colta acestui an. Pentru a grăbi 
eliberarea terenulul’în vederea in- 
sămlnțărU griului, recoltatul po
rumbului sa face aid prin tăierea 
cocenilor cu ștîulețl, urmlnd ca 
depănușatul să se execute la arii 
special amenajate. De 
pe tarlaua „Sosea*, 
cooperativei agricole 
se aflau la recoltatul 
zahăr peste 200 
atelaje. Plnă seara, recolta a fost 
strlnsă de pe 10 ha. obțlnlndu-se o 
producție totală de peste 300 tone 
sfeclă, majoritatea fiind șl trans
portată In bază.

Slmbătă șl duminică, In coopera
tiva agricolă din Bodeștl, circa 800 
de cooperatori șl 33 atelaje au 
fost concentrate la recoltatul și 
transportul cartofilor, , lucrare care 
s-a executat pe aproape 00 din 
cele 100 hectare ocupate cu această 
cultură. De asemenea. In ferma le
gumicolă Troian, oparțlnlnd

llficată conducerea 
șantierului a apelat la 
oamenii ■ calificați — 
zidari, flerarrbctonlștl 
ș.ts. să lucreze la să
pături șl la alte munci, 
în afară meseriei lor. 
In aceste condiții, 
mulțl au plecat de pe 
șantier, reslmțlndu- 
Ji-se lipsa alund clnd 
atest adusă forță de 
muncă necnllflcată. La 
rlndul lor. aceștia au 
plecat și el, pentru că 
nu aveau front do lu
cru. în acest lanț al 
slăbiciunilor. condu
cerea Trustului de

Indus triale 
încearcă.

prinderii agricole de stat Roman, 
s-au slrlns ultimele 10 tone de 
roșii. Aproape IOD cooperatori din 
Săbffoani au Încheiat duminică 
recoltarea celor 3 ha cu roșit. Se 
punea însă problema transportului 
acestor produse. La indicația co
mitetului- județean de partid s-a 
acționat prompt,' dirijindu-se cu 
prioritate cătro aceste unități mij
loacele'de transport necesare.

„Ploile din ultimele zile ale sflp- 
t&mlnll trecute nu au constituit un 
motiv - pentru încetinirea lucrărilor 
in dmp, ci, mal degrabă, un sem
nal pentru o mobilizare masivă a 
forțelor la recoltatul legumelor ■— 
spunea tov. N. Bostan, președin
tele cooperativei agricole Glrov. în 
ce no privește, facem totul pentru 
a evita orice pierderi. Dorim insă 
ca eforturile noastre să Be mai 
bine înțelese de către conducerea 
I.J.P.V.LF. Spun aceasta deoarece, 

pretexte, întreprln- 
rldlcă la Ump 

produsele • pe care le recol- 
Un exemplu : in ziua 24 

te de 
de

• Deoarece In cuprinsul proiectu
lui de lege un loc important șl mo
bilizator il ocupă sistemul premial, 
consider necesar a releva urmă
toarele : -

UT 
folosirea 

termoplas- 
locul mar
ee cu.vop

sea, se obține o redu
cere cu 50 la sută a 
chellutelllor. Iar dura
ta de serviciu a mar
cajelor se prelungește 
la 5—6 ani, in. loc da 
4—0 luni.

în așteptarea mate
rializării tuturor aces
tor calcule de Labora
tor, să le .urăm cerce
tătorilor Ieșeni drum 
lung, fără pană de 
motor, pe bandă libe
ră, cu marcaj clar, vi
zibil șl... durablL

în judejul Ialomița a fost obținută o recoltă bună do Flonrca-soarelui. La cooperativa agricolă din Maltezi, prin felosirea din plin 
a mijloacelor mecanizate, ața cum se vede ți din fotografia alăturată, recoltarea esle pe terminale

• Anumite diferențieri ale salarii- „ține o parte de 10.1a sută,- rest!Ini
lor in fanețle de ramuri nu Ie con- bilă după Intrarea in funcțiune a
slder intru toiul echitabile, deoarece lusăril respective șl realizarea In-
Iucrări specifice unei ramuri, la fel dlcatorilor telinlco-economlci prevă-
de complexe șl de dificile, se găsesc zuțl ln proiecte. Iar diferența ,se plă-
și In alte ramuri cu specific deosebit. tește proiectantului respectiv0, să se
De exemplu, un lăcătuș sau strungar adauge dt de mare poate fi. In pro-
din îndușirla petrolieră execută ace- cente, această diferență (un plafon
lași gen de lucrări și. in multe cazuri oarecare sau ncllmllabilă) pentru ca
în condiții mai grele declt cei din ra- sistemul dc acord să poată deveni eu
mura construcțiilor de mașini, fără adevărat „acord*. Menționez că. In
a fl retribuit după aceeași rețea de prezent, clnd aceste „diferențe" dc-
salaflznre. Datorită celor arătate mai pășesc 30—40 Ia sută din salariul ta-
sus. muncitorii respectivi vor Unde' rifar. conducătorii organizațiilor de 
să lucreze în ramurile unde se a- proiectare obișnuiesc sfi ajusteze
plică o rețea de salarizare mal bună, suma totală de retribuit a prolec-
prln aceasta dlnd naștere In flute- tnnțllor, la proiectul respectiv, in așa
tuatlc. iei ea „diferentele* să nu treacă do

Propun ea diferențierea salariilor 30—10 la sulă. Bineînțeles, aceasta cu
pentru. muncitorii din .aceeași mese- condiția ca baza de tarifare să fio
rie, indiferent de ramura in care lu- bine fundamentată și re&pectată.
crcxzâ, să se facă numai in funcție 
de complexitatea lucrărilor executa
te conform indicatoarelor tarifare de 
calificare.

Pentru complexul 
dc creștere a porcilor 
de -la Blrda. Județul 
Timiș, In ultimii trei 
ani, . s-au transportat 
18 (MM) de vagoane de 
nutrețuri combinate 
din numeroase fabrici 
situate In diferite 
zone ale (fir!!, la sute 
de kilometri distanță. 
S-ar părea că necazu
rile vin de departe, 
dar. In realitate, ele 
tronează chiar In ju
deț, ta Blrda.’unde se 
află In construcție o 
fabrică, de nutrețuri 
combinate, care acu
mulează restante lună 
de lună. D!ntr-un 
plan valoric de 3 mi
lioane lei lunar se rea
lizează clrea jumătate 
de milion, ceea ce a- 
rntă că volumul de lu
crări este departe- de 
a fl cel' normal. In- 
tr-o Derloadă cu timp, 
bun de' lucru a Upslt’ 
forța dc nuncă neea-

Slnt întreprinderi- care plătesc be
neficiarilor lo- sume importante ro- 
prezenlind penalizări pentru ne- 
respectarea ! obligațiilor asumate prin 
contracte, penalizări care. In final, 
sint Incluse in prețul de cost al > În
treprinderii; Consider echitabil ca a- 
ceste penalizări să fie suportate din 
fondul de premiere constituit, fapt 
.ce ar contribui la o mobilizare mal 
largă pentru IndeDllnireji sarcinilor ce 
decurg din relațiile contractuale șl 
Ia evitarea unor neajunsuri ce se pot 
produce In eeonomle de eătre Intlr- 
zlerile In UvrărL

Îndrepte, cu toate că In foarte 
multe cooperative s-a demonstrat 
că atunci dnd condițiile de sol nu 
permit folosirea utilajelor, este 
bine șl este posibil să se recol
teze manual

Timpul trece, iama bate la ușă 
șl mal slnt de recoltat peste 10 600 
hectare de cartofi. Esle un argu
ment — și nu singurul — care <1 
va Îndemna, slnlem convinși, pe 
toți cooperatorii din Covasna, con
ducerile cooperativelor, să facă 
totul’ pentru recoltarea Ia timp a 
cartofilor.

Inscripție durabilă, 
cu alb pe negru

Do clțlva ani Încoa
ce atl văzut, desigur, 
o serie de echipe, do
tate corespunzător, a 
căror specialitate este 
marcarea șoselelor. 
Departe de a avea ele 
vreo vină, operațiunea 
de marcare o căilor 
rutiere — cu obișnui
tele deranjamente ale 
circulației — se repe
tă de 2—3 ori pe an 
din cauza proastei ca
lități a soluției utili
zate. lată că un co
lectiv de cercetători 
de la catedra do dru
muri a Facultății de 
construcții dLn Iași a 
dedaraț „război* aces
tui travaliu -costisitor.. 
Respectivul; colectiv a 
realizat recent o mix
tură ’
albă, cu 
foarte 
cele ale

, . I- • ■ ■ -
Vom consemna, cu bucurie, ' In 

următoarele zile succesele lor.

TOMURI Geza 
corespondentul „Sdnteii"

•Ani
‘lemnul,. -
rlle forestiere de po 
Valea Oltuzului era 
adus spre fabrld cu 
trenuL Ln ultima vre
me insă, ca urmare a 
modernizării șoselelor, 
transportul^ feroviar =a 
fost înlocuit 
auto. Așa 
locomotivele, vagoa
nele șl linia ferata fo
restieră . ău devenit 
inutile. Se vede treaba 
însă că cel de la În
treprinderea de meca
nizare șl transpor
turi forestiere din 
munldptul „Gheorghe 
Gheorghlu-DeJ“ nu ge 
pot despărți, cu nld 
un chip, de aceste 
mijloace., Drept care, 
au postat cele două 
locomotive, ce poartă 
seriile 764—422 șl 
7(1',—429, una lingă alta, 
chiar pe marginea 
drumului național ce 
duce spre Adj ud. Stau 
întocmai ca lo... ex
poziție. Numai că in 
loc de Interes, ele In
spiră, celor ce trec pe 
aici, un sentiment da

Motivele pentru care consider ne
cesară șl echitabilă această comple
tare sini :

• această categorie de salnriațl a 
fast menținută in funcțiile avute 
prin aplicarea H.C.M. 014,'lC68 șl a 
Legii nr. 12 din 1971 tocmai pentru 
că a avut rezultate bune în muncă, 
adică a torespuns furictieL 
ce trebuie sâ primească un salariu 
mal mic, din moment ce s-n consta
tat, prin ani îndelungați de bracti- 
că șl experiență, că au cunoștințele 
practice necesare obținerii unor re
zultata bune 7

Buturuga mică nu mai 
răstoarnă

de-a rindul compătimire. Lăsata
din exploata- sub cerul liber, des-

completate, cu coșu
rile intr-o rină, ele 
par mal curlnd o gră
madă de fier vechi, 
care-și așteaptă ob
ștescul sfirșit sub 
forma ruglâlrlL Ni

cu cel meni Insă, nld cet
se face că de .La întreprinderea

de mecanizare șl trans
porturi forestiere, nici 
cel, de ta Combinatul 
do exploatare și In
dustrializare, a lemnu
lui Bacău, dc care 
aparține această Între
prindere, nu se îngri
jește să dea acestor 
mașini .o întrebuin
țare ; dacă mal pot fi 
utilizate, .să. fie trans
ferate altor " unități 
forestiere, ,lnr dacă 
nu, să ia drumul cup
toarelor,'Xle ■ topit! Ps 
timpuri,^buturuga mi
că răsturna carul mare; 
acum, jde /dnd circulă 
cu mașina, s-n fudu
lit : duce de' rîpă șl 
locomotivele. Sau. poa
te, nu-1 de vină butu
ruga' ?

Unitate Importantă a 
Industriei buzolene, u- 
zlna de prelucrare a 
maselor, plastice se 
află In plin proces de 
dezvoltare;'

— Anul 1Î72 este 
pentru noi anul cu cel 
mai mare volum de in
vestiții — ne spune in- 
glnerul.-șef loan Nlchi- 
ta. Se află In execuție 
o nouă hală , de mare 
întindere, care va În
globa o serie de sec
toare productive. -A- 

■ ceslea; vor spori de - a- 
proape 2,5 ori capaci
tatea actuală de pre
lucrare a maselor plas
tice.

Această amplă dez
voltare a sectoarelor 
prelucrătoare alo uzi
nei constituie princi
palul obiectiv al cinci- 
naluluL Preocuparea 
permanentă a colecti
vului de muncă de aici 
o constitute scurtarea 
termenelor de execuție 
a părților constructive 
șl montajul utilajelor, 
pentru ca noile capad- 
lăți să poată produce 
cit mal grabnic. Astfel, 
încă In anul trecut, au 
fost puse In funcțiune 
circa 10 la rută din 
cnpadlâțlle aferente 
n-lmel etape planlfica-

Nld constructorii .
(l.C.A.Z. București, 
care ' a preluat lucra
rea do La I.C.M. Jalo- '
mița) nu s-au lăsat '
mal prejos. Văzlixlu-!c '
așa nearâtoaso (unele i
au răposat Înainte de <
a Intra In casă nouă, ,
cu toate dependințele 
„la chele") le-âu pre
gătit bietelor dobitoa
ce, tn colaborare cu '
proiectantul (I.S.P.C. <
București) tot felul de <
surprize: drumunlo <
Ix?tonale de acces din- (
tre grajduri slnt la o .
cotă .mal înaltă dedt 
fundațiile, ded apele '
de ploaie &e pot scurge <
in vole in interior, l
ușUe sint aibdimen- . l
slonate, din care cau- <
ză furajele nu vor pu- <
tea fi aduse la iesle .
(șl . acestea foarte 
mid) cu remorcile, ci 
numai cu căruțele ; ’
n-au, fost prevăzute <
fose pentru colectarea I
apelor șl dejecțiilor (

i riscă să Inunde ;
Idurile, ’ au fost ;
1 ’ l<to. ‘ ■

construcții * 
.---- bunel.’*

,'iionfiri a comple- (
xului : 1 ftp tăria, filtrul <
sanitar, clinica veteri- (
nară, încălzirea cen- ț
tralâ.- La acestea ae .
mal adaugă șl faptul (
că lucrările sint mult • .
rărnaăe în urmă.' Să .
ne mal mirăm atunci .
dacă..". necuvlnlMoa- (
rele tună șl fulgeră ,
protestlnd cu Lndlg- (
nare 7 Ba chiar sint 
șl unii cuvîntătorl care ,
protestează. .Șl care zic <
că omul’ serios nu 
trebuie să se ia după ,
vise. ' t

tur!. .
Aceste compartimente considerăm 

că ar trebui Încadrate in grupa a V-a 
de salarizare, întrudt un contabil 
«au un jurist, de exemplu, nu sint 
expuși la intemperii, program de’ lu
cru prelungit șl mund speciale de 
răspundere ;tchnlcă.

Un țțrup do solariaji 
secția foraj, Oprișeneșli-Brâila

Dumitru Datcu, șeful bazei de recepție Răcarl — Județul Dolj șl Gh. Vădcanu, 
reprezentantul întreprinderii de valorificare a cerealelor șl producerea nutrețurilor 
combinate, ne roagă insistent să aducem la cunoștința organelor C.F.B. propunerea 
de a redeschide, temporar, gara din comuna Ităcari. Ea a fost închisă din lipsă de 
trafic. Dar, acum, in plină campanie agricolă, esle absolută nevoie să fie redeschisă 
și la£ă de ce : baza de recepție, aflată chiar In gară, primește mari caJitltățl de 
cereale șl fioarea-soarelul pe care le expediază cu._ camioanele. înlr-o situație 
similară se găsește șl baza dc recepție din gara Afumați. Șl este dar că 
transportul cu trenul'este mai economic declt ce! cu'camionul. Dacă nimeni nu are 
nimic împotrivă, clnd putem anunța, plecarea din gările respective a primelor 
marfarc pline cu ccrfcale ?

ÎN DEZBATERE PUBLICA

111IB
1 V*

w
!

Cornel ȘERBULESCU 
șef serviciu salarizare 
Grupul» indutfrial 
fofaje-exirgcjia Tg. Jiu

• Ar trebui că la articolul 117. pa
ragraful trei, după (citez) : „„se re.
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9,03 Deschiderea emisiunii. Telex.
0,03 Aspecte de la cel de-al VTIX-iea 

festival de folclor da pe litoral. 
Judelui Botoșani.

B,» Căminul.
19,03 Cura da limba englezi. Lecția a 

19-a.
10.30 Prim-plan : LIvlu Ciulei, ,
II,W Film serial ; „Salut Germain" — 

reluarea episodului „O noapte cu 
Liliana*.

U.90 SelecțlunT * din emisiunea „Pro
menadă duminicali".

13.30 TeieJumiL
17.10 Deschiderea emisiuni! de după-
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UN MESAGER AL PROZEI

;.r

Președinți ai comitetelor județene pentru cultură și educație socialistă prezintă 
acțiunile întreprinse, invitind la „un schimb de experiență**

Reconsiderarea conceptului de cuXturfi de mand. In lumina hotdrlrîlor 
plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1B71 șl a indicaiitlor Confe
rinței Naflonale a P.C.R. din iulie 1972, includerea fermă a actioIMțil cul
turale printre componentele de seamă ele vastului program de educație 
comunistă Lji giectc expresii practice in preocupările comitetelor judejene 
de culturi ți cducafie socialistă, a căror activitate trebuie id devină o 
activitats de partid. Ea trebuie fundamentată țtitnțific, orientată după un 
program care id reflecte nemijldcit realitățile zilelor noastre.

Pentru c consemna realizările obținute ne-am adresat unor președinți 
ai comitetelor județene pentru cultură șl educația socialistă eu Întrebarea : 
CUM APUCAȚI CONCRET, IN VIAȚA, NOILE ORIENTĂRI IN DOME
NIUL ACTIVITĂȚII CULTURALE. PENTRU CA ACEASTA SĂ SE AFIR
ME CA O FORMA VIE A MUNCII POLITICE 7

„Casele de cultură, cluburile, 
si eămlnale culturale, care au o 
îndelungată tradifie, trebuie să 
desfășoare o actiuitale cullural- 
artistlcă multilaterală, să’ cu
prindă milioane do oameni..."

— Ceea ce s-n reproșat, de multe 
ori, așezămintelor culturale — afir
mă prof. Amz* Siceanu, președin
tele Comitetului pentru cultură șl 
educație socialistă al municipiului 
București — era tocmai slabul ecou 
în rlndul publicului larg, datorită 
mal ales transformării lor intr-un 
fel de „săli de clasă", unde cineva 
se urca la „catedră" pentru * vorbi 
zeci de minute eventualului audi
toriu. Astfel, prlntr-o repetare ob
sesivă, clasica conferință 8-a com
promis In ochii spectatorilor, Iar a- 
ceștla s-au Îndepărtat de Instituțiile 
respective. Cum procedăm in aceaj- 
tă situație 7 Folosind ca punct de 
plecare consfătuirile, schimburile de 
experiență, am încercat să transfor
măm instituțiile de cultură ale Ca
pitalei In CENTRE DE DEZBATERI, 
unde cetățpnl de cele mai diferite 
vlrste ți preocupări să-și spună opi
nia asupra diverselor aspecte ele 
vieții sociale, să se Intilncască cu 
activiști de partid șl de stat, cu oa
meni, de prestigiu ai vieții științifi
ce și culturale, să dezbată fenomene 
concrete din viața întreprinderilor 
y a cartierelor. Promovarea acestor 
forme, a dialogului dintre specia
liști, cadre do conducere, cetățeni,

H* ■ ifijnrag Blfalnhirii

-■ .■ .5"■ ' : I ■ f-j i .1
^..întreaga activitate tdeolo- 

gied educaifcd ^trebuie tâ se 
det/ăfoare permanent tub con
ducerea organelor fi organiza
țiilor de partid'.

— Lucrul pe care l-am înțeles 
poate cel mal bine, pe care am cău
tat să-l aplicăm imediat, șl de jus
tețea căruia practica ne-a. convins 
o dată mal mult, a fost necesitatea 
ca întreaga ;viață culturală să fie 
condusă direct de partid, ne spune 
Gh. Durghlu, președintele Comitetu
lui Județean de cultură șl educație 
socialista Gorj. “ ‘
organizațiile de ; partid reprezintă 
fermentul spiritual al satului șl 
al ’ “ '
bile

tuțîiiof Județene, pot fi organizate, festarl ne-am dat seama că eficiența 
lor maximă este asigurata dc re
flectarea problemelor eu care se 
confruntă colectivitatea respectivă. 
Și atunci am Încercat un studiu al 
vieții social-economIce Ln trei co
mune din Județ : la Periș, Curcani 
și, Slngureni. Programul întocmit 
pe această bază a declanșat un deo
sebit .Intere» al localnicilor : „E

!1

17,3® Deschiderea emisiuni! de după- 
amtazâ. Curs do limba francezii. 
Lecția a 31-*.'

18.ro Steaua polara — emisiune de 
orientare școlară șl profesională. 

‘ „Școala și urina".
1S,K Clntece patriotice interpretate de 

Corul șl Orchestra de studio ale 
RadlotelevlriunU. Lucrări de Ion 
Chlrescu. Gheorghe Dumitrescu, 
Emil Lcrescu, Uviu Ioncscușl 
Vasile Timiș, pe versuri de VÎc- 

. tor Tulbure, Tiber!u Utan, Uviu 

. CcrnAlanu, Vlalcu Dtrna șl Ion 
, Socol.

18, M Dezbateri, confruntări.
19, M ÎMI de seri.Ț’■■ .. ''
19.13 TeiejurnaL o In cinstea aniver

sării Republicii — Cronica marii 
Întreceri. ■

tî.OT Oameni cl fapte.
38,15 Seară de teatru ; „Micul Eyo'f 

de IUbsen. Traducerea, adapta
rea șl reala : Petre Sava Băleanu. 
Distribuția t Eugenia Popovlcl, 
Gin» Pairlchl, Ion Marinescu, 
Mlhaela Murgu, Emil IIcmu. 
I.Ille, Gheorghe UlmeiiL

23,M Vedete ale muzicii ușoare t Alaln 
Bariferre.

35,10 34 de ore.
Hochei : U.R.S.S. — Canada. în
registrare do la Moscova.

Programul 1

;>3,M Telednemateca pentru tineret. 
Istoria unei capodopere : PARI
SUL CAILE DOARME de Herte 
Clalr.'

31.13 Viata economici a Capitalei.
31,W Luminile rampei. — Tineri lnler- 

preJL
33,25 Telex tehnlco-ștllnțlflc.
33,35 Dicționar muzlcal-dlstracilv

este o preocupare pe care, in pre
zent, ne străduim să o generalizăm. ,_JB__ __ ____ ____—___

Pentru a ajunge la rezultatele do- organizațiile de ; partid reprezintă
rite, am „deplasat" din sala casei fermentul spiritual al salului ți
de cultură la locul de muncă di- al orașului, fiind singurele capa-
fertie mnnlfeslărl, ’ precum dezba- bile ®ă cunoască prompt și In
terile pe probleme economica datele sale reale cerlnțela lo
de eUcă și echi
tate 'socială, peri- ,----------------------- - ' ' ’’ .. ’ ' —----- ;
tru apărarea ara
tului obștesc. Pri
mele constatări : 
a crescut conside
rabil sfera de cu
prindere a publi
cului Iar eficien
ța actului educa
tiv este Incontes
tabil sporită.

, O noutate În 
munca noastră este șl Integra
rea mal accentuata a artei pro- 
te.'.ionlsle In activitatea cui titrai- 
educativă de masă, apropierea el do 
fabrici, de cartiere. Cele cițeva bri
găzi complexe — formate din presti
gioși oameni de artă șl cultură ~ 
care B-au Intilnlt cu colective din 
întreprinderi buctireșlene, spectaco
lele șl recitalurile de poezia patrio
tică și revoluționară misțlnuțe de 
teatrele din Capitală tn diferite săli 
din fabrici, cluburi, casa de cultură

șl cămine cujturale, expozițiile iti
nerante de arta plastică organizate 
de muzee, de asemenea la locul de 
muncă, slnt acțiuni care vor fi .îm
plinite șl in viitor cu consecventă.

^ÂCTivlțATEĂCcmJUIlÂl.-EDUCATIVĂi::

MUNCA DE -PARTID !

in condiții incomparabil mal bune, 
de organizațiile do partid din raza 
localității gazdă. în ce fel 7 Prin 
propagandiștii organului local de 
partid, cu ajutorul intelectualității 
din comună, a creatorilor populari, 
a înșiși oamenilor care vor benofida 
de acțiunea respectivă. Am trecut 
nelntirzlnt la treabă, iar manifestă
rile de amploaro de In Novnd, Lai
nici, Dragoleșli. ne-nu demonstrat 
că aceasta este calea po care tre
buie să perseverăm. Organizațiile 
do partid și-au dovedit cu prisosin
ță competența In conducerea activi
tății educative.

„Cluburile mundtorcjil, că
minele culturale au devenit nu 

. cili instituții de educație, cit 
mai mult insiiiu- 

> fii de distracție —
| și aceasta fără un
1 continui educa

ție.- Trebuie să 
I înțelegem că In

toate domeniile 
ceea ce facem are 

■ un anumit fel șl 
un anumit scop”. 

I — Cu documcn- 
' tele Conferinței

Naționale pe ma
sa de lucru — spunea Dumitra Bo- 
riga, președintele Comitetului pen
tru cultură șl educație socia
lista al Județului Ilfov, ne-am 
Întrebat ; „Care ’ este scopul nos
tru ?" Și, răspunsul nu a fost 
greu de formulat : să eonlrlbuim.

bine", ne-om zis șl am holflrlt să 
extindem metoda In toate comu
nele, iar la PerLș să aprofundam 
studiul șl eă punem bazele primei 
stații-pllot de cultură In Județul 
nostru.

Experiența din Ilfov nu e singu
lară- Un alt excmolu noa fast 
prezentat de Ghcorghe Munteanu, 
președintele Comitetului pentru cul
tură și educație socialistă Constanța :

— în Juna octombrie vom organiza 
festivalul „Pontica". La această edi
ție pentru n-l asigura un accentuat 
conținut

teatre

• Teatrul „Luda Slurdza Bulandra- 
(sala clin M. Schitu MSgureanu) : 
Be vizorul -jsa.
© Teatrul 
nașe* (sala Savoy)
«Intui —19,3®.
o Teatrul de revistă șl comedie ,Jon 
Vasilescu" : Sicilian* - US,53.

o Un candidat la președinție ■ PA
TRIA — 9 ; 11,M ; 14 ; 1S.S3 ; 12 ; S1„1S. 
0 Torn 1 Tor* ! Tor* I i FLAMURA
— 9 ; 13,te ; 1« ; 10,33, EXCELSIOR ■■ 
0 i 13,35 : ÎS : 19,33, GLORIA — 9.H ; 
13,33 ; 18,ÎS ; 10^3.
• Agentul nr. I : CAPITOL — 9,33 ; 
.11,43 ; 14 ; 10,13 ; 16.33 ; 33,43.
O Un adevăr pe Jumătate t LUMINA
— 3 ; U.S3 ; )4,13 ; 17 ; S3.
S Program de desene animale pentru 
copil — 18, Pere șl prietenii nil — 11,J0 ; 
14 ; 18 ; 18 ; S3 : DOINA.
0 Bambi « SCALA — 9 ; 11 ; 13 : 15 î 
17 ; 19 ; 31.
e Lumea animalelor s TIMPURI NOI
— 9,S5 — 83.15 in continuare.

S Aventurile unei prințese germane 
curtea Henri ui Soares SAJLA PA

LATULUI — 17,15 (seria do bilete- 
4341) ; 30.15 (seria de blleto — 4244),
LUCEAFĂRUL- 9.43 ; 11.15 ; 13ja ; 1B ; 
I3.ÎJ ; Si, BUCUREȘTI — 8,43 1 11:
13,33 ; 16.15 ; 18,45 ; 31.
O Știuta Tereza ți diavolii s CEN
TRAL — 0,15 ; 11.30 i 13,43 : 18 : 18,16 : 
M,S3, CIULEȘTI — 16,M : ÎS ; SflJO, 
AURORA — 0 ; 11,15 ; 13J.3 ; 15,43 : 18 : 
»,15.
0 Mania grandorii t FESTIVAL — 9 ; 
11,13 ; 13,30 ; ÎS ; 18,15 ; XS,®3, FERO
VIAR — S : 11,13 ; 13,3) ; 15,45 ; 18,15 ; 
33,39, MELODIA —9 : 11,15 13J3 ; I« ;
18,W i 19,ii, MODERN — 9 ; 11,13 ; 
13,45 ; 18 : 18,15 ; 2d,K.
• Fata caro vinde flori i VICTORIA 
~S^3 ; 13,13 : 13 ; 17,45 ; MJ0.
O Mesagerul i FAVORIT — 9,15;
13,45 ; îs ; 38,13 ; M,ia.
• Surcouf, tigrul celor 1 mări
13 ; 14 ; 18 ; 18,15, Am Intllnli țigani 
fericiți — £3,33 : CINEMATECA (sala 
Union).
o Felix șl OUI!» I LIRA — 15.53 : 19. 
o Bluccuvinațl animalele șl copiii i 
BUZEȘTI — 13.33 ; 18 ;■ 10,15.
O Dacă e marți, e Belgia 
- ® ; 11.15 ; S3,SID 3 15,45 ; S3,15 
MOȘILOR — 1S,SD ; 17.43 ; 3L
O Lupul negru : FERENTARI —
13,30 ; 17,45 ; ».
e Balada Iul Cable Hogue i DACIA 
- 9 ; 11,13 ; 13,33 ; 10 ;
DRUMUL SĂRII —15,M
0 Pescărușul : PACEA 
O Creierul , BUCEGI 
MJ5, MIORIȚA — 8 ;
13,45 ; IB ; T3JD.
0 Cornul de capră i ARTA
18 ; 83,13.
0 Nevăzut, necunoscut i UNIREA — 
13J) : ia : sî,îs.
0 Ferma din Arizona i COTROCENI 
— ii.W ; 1®, POPULAR - 1Î.M ; 15.31 ; 
I®.
o CălărețU s FLOREASCA — 15,55 ; 
18 ; »»), TOMIS - 9 ; 11,16 ; 13,30 ■
13,45 ; 1® ; 35,13.
O M.0M do leghe sub mări i CRÎN- 
GAȘI — 13,35 ; 18 : M.M. .
0 Aventuri Ia Starea Neagră ; RA- 
HQVA — I5.K ; 19.
0 Procesul unei stele i VOLGA - 
9 ; 11,15 ; 13,381; 15,45 : 18,13 ; M.ri.
0 Mărturisirile unul comisar de po
liție făcute procurorului republicii ! 
VIITORUL — 16,45 ; 11 : 35,15. ,
• Gentlemenii norocului : COSMOS 
— 15^0 ; 17,45 ; 39.
0 Jocul dc-a moartea i MUNCA — 
15,33 ; 18 : 1'3,15.
O Naufraglațl tn spațiu : FLACĂRA 
— K-,13 ; 19.
0 Fuga după liniște > PROGRESUL 
— 13,33 : 18 ; 30.15.
O Provlnclalll i VTTAN - 16JO ; 18; 
33,15.
0 Satul meu, patria mea i L-ARO- 
MET — 15,33 ; 17,M ; 19,S3.

cale. Am pornit de Ia acest a- 
devâr incontestabil șl, din ini
țiativa organelor comunale de par
tid și de slat, in adunări publice cu 
toți Tactoril da răspundere, cu oa
meni al muncii de diferite profesii 
s-au organizat dezbateri, s-au slabi- i 
lit căile de transpunere tn practică prin modaltiăti specifice. Li educa- 
a recomandărilor conducerii da țta comunista o maselor. Ia reollza-
parttd. Putem oferi primele exem- rea planului cincinal înainte de ter

men. Am trecut nclnlirzfat la trea
bă și am programat In comune, in 
cltiburt. Ia toate oșazămlntele de 

" con
vorbiri, consultații, răspunsuri la 
Întrebări, toate propurundu-șl să 
ofere multiple soluții unei unice 
chestiuni : ce vom face pentru a în
deplini moi devreme sarcinile de 
plan. Organlzlnd astfel do mani

plo : in Turburea s-a discutat des
pre „Sarcinile instituțiilor de cul
tură In etapa actuală", la Dragoleșli _______ __ ____ . _
despre „Rolul maselor ca făuritoare șl. cultură,’ numeroase dezbateri, 
beneficiare ale producțiilor artistice" 
ele.

Cu aceste prilejuri, s-a remarcat 
faptul că unele acțiuni educative, 
cu rază maro de Influență, care erau 
conduse cu'torța de Ia nivelul insti-

htru a-i asigura un accentuat 
__ . educativ, el va doblndl un 

caracter larg cu modalități diverse, 
Uustrind In exclustvllatp problemele 
majore ale județului. Oamenii de artă 
șl cultură din județ, scriitori, ar
tiști vor stabili In nceic zile un con
tact nemijlocit cu oamenii | muncii. 
Această mal bună cunoaștere reci
procă eintem convinși că nu va Intir- 
zla .ta-și arate roadele — așczfimin- 
tele culturale vor găzdui acțiuni la 
un înalt nivel do competență, iar ar- 
tiștii vor înțelege mai bine exigența 
cu care este primită creația ta-.

*
Desigur, răspunsurile consemnate 

punctează doar cit mm pasibile di
recții do acțiune. Un fapt Lese Insă 
de pe acum In evidență : In’ județe, 
la așczâminlele culturale, se simte 
ttn suflu înnoitor, care trebuia Între
ținut, stimulat, așigurlndu-l-se con
diții opUme de materializare.

Rnthi CONSTANT1NESCU

Zilele muzicale 
sătmărene^,

SATU-MARE, (Coresponden
tul rlScinlcii“, Oclav Grnmcza). — 
In sala filarmonicii din Satu- 
Mafe a avut loc concertul Inau
gural din cadruli„zilelor muzi
cale sătmărene" (23 septem
brie-!, octombrie), ampla mani
festare organizată tn contextul 
acțiunilor cultural-arUstlca pri
lejuite de sărbătorirea unul mi
leniu de existență â municipiu
lui Salu-Mare. Concertul Inau
gural — rare s-a bucurat de un 
deosebit succes — a fost susți
nut de orchestra simfonică sat- 
măreană cu concursul dirijoru
lui Mircea Brutarab, maestru 
emerll'al ’ artei, șl al artistului 
poporului Ion Volcu.
-La viitoarele concerte din 

cadrul; „zilelor muzicale sătmă
rene" Ișl vor mai da concursul 
orchestra ;de cameră a filarmo
nicii ,, George Enescu", corul 
Madrigal din București, formația 
„Ars Antique" din Cluj, forma
ția „Chore Studio" a operei de, 
stal din Cljij, Filarmonica de 
stat Iași ți‘reputat! dirijori șl 
soliști din Capitală șl ; din? alte 
centre muzicale ale tarii

W

r
Sub titlul Ethos ți cutiu- 

ră șau Vocația tinereții. 
Ion Dodu; Bălan publică ia 
Editura ALBATROS o cu
legere reprezentativă de 
eseuri, medalioane, studii și 
articole pe teme românești 
de Interes general. Porte 
Inedite, (iarte spicuite din 
volume anterioare, ele cir
cumscriu o zonă de pre
ocupări preferențiale, me
nite, prin. caracterul lor de 
laitmotiv, să :onf.igureze 
atitudini programatice.. Nu 
o dată, diferențiale, prin 
natura lor polemică. întot
deauna accentuat construc
tive, prin integrarea lor In 
fluxul necesar ol splritua- 
iltațli naționale și al desti
nului el socialist. Căci, ra- 
portindu-se Ia universul 
strict etic sau la cel strict 
estetic ori, In fine, la di
versele glasuri prin care se 
exprimă patria însăși, Ion 
Dndu Bălan tinde să dell- 
nleze cu precădere sensul 
militant al unei culturi 
care, folcloristic sau in ni
velul conștiințelor Indivi
duale, stă din cele mei 
vechi timpuri plnă astăzi, 
sub zodia unei sensibili
tăți multilateral umaniste. 
Ceea cț> tn viziunea sa e- 
chlvalearf cu existența nu 
numai a unui, ethos, adică 
a unul jLșterr de -terme 
morale, e! a unul ethnos, 
adică a unui ipeclfte. tare 
colorează aresio terme, 
conferlndu-le un statut de- 
a&otrteâ jenerțd .iman șl 
dlsîțclațlvj românesc. De- 
plstabll. :a atare, ’n ope
rele tuturor wriltorilor 
noștri fundamentali.

Conceptul jtire-l desem
nează, In. acest context, e 
omenia. Țermenul revine 
repetat In vocabularul lui 
Ion Dodu Bălan, :a iint»ză 
a unul'.complex le reacții

a avut posibilitatea Bă cunoască ne
mijlocit felurite medii sociale, un 
număr bogai do tipuri umane, dife
rite înftlmptărl, moravuri șl rcalltali 
caracteristice societății românești din 
prima Jumătate ă acestui veac, pe 
care le^a observat cu atenție șl luci
ditate, cu atitudine critică șl spirit 
polemic. Universul său tematic este 
Înrudit nu numai cu al iul I. L. Cara- 
gtale, ci și ai cel al Iul I. A. Bassa- 
rabescu și I. Al. Brătescu-Volnestl, 
zugrăvind aspecte semnificative din 
htmea funcționarilor mărunți, a micii 
burghezii provinciale, din atmosfera 
atrofiată a lingurilor șl orășelelor 
„unde nu sa Intimplă nimic", din 
fauna pestriță a presei do odinioară 
sau din mediul cafenelelor. Ascuțișul 

satirei iul ,A1.
_ Cazaban s-a ln- 
“' ■ dreptul cu deose

bire asupra liche
lismului manifes
tat in goana după 
parvenire. în a- 
cest sens, perso
najul cel mal re- . 
prnzentativ, con- 
turai cu un subtil 
dar necruțător 
sarcasm este Im
piegatul filfizon,.

_ fanfaron șl ilpslt 
de orice scrupul 
moral, Stefan 

Crăiescu, din nuvela „Deștept băiat P 
Cu un umor fin, suculent, Al. Ca

zaban a satirizat existența limitată, 
Hpsliă de orice preocuporo majoră, a 
unor tipuri umane. Arhivarul Iapoș 
Stănescu, de pildă, din schița „Un 
rob al dosarelor", este atll de 
staplnlt de mărunta sa pasiune, lnxrit 
fși Întrerupe voiajul do nuntă pen
tru a veni la birou... să Înregistreze 
hlrtUle, exclami nd tn mod rizibil : 
„Ce petrecere poate fi asia, clnd știi 
că te așteaptă alltea Iiirili nclnregis- 
Lraie™". ' Schița „Cine moțte- 
nețle' dezvăluie atmosfera apăsă
toare din birourile funcționarilor 
umtil, pentru care moartea „șefului" 
constituie o dramatică nădejde, a 
fiecăruia în parte, de Înaintare In 
grad. Orizontul limitat al tlrgurtlar 
provinciale de odinioară cate sugestiv 
evocat, prin procedee umoristice re
marcabile, in schița „Traviata la 
Ifuji", descriind proporțiile enorme 
pe caro le capătă o reprezentație tea
trală tn existența mohorită a tlrguțuL 

Multe dtn schlțele șl povestirile Iul 
Al. Cazaban educ imagini din mediul 
rural, din viața țărănimii din acea 
vreme. în scrierile inspirate din a- 
cesie reaUtațl, scriitorul a adoptat 
insă o alta atitudine satirică. Finali
tatea urnoruiuL său vizează prostia 
omenească, credulitatea, Ignoranța, 
insă accentul principal 11 pune’pa 
demonstrarea faptului că durerile.

hotarul dintre secolul
XlX-Iea și cel de-al XX-lea, o nouă 
generație de prozatori Lșl făcea in
trarea entuziastă In literatura ro
mână, adudnd un suflu .proaspăt, o 
vigoare nouă, o contribuție remarca
bilă la Îmbogățirea unlversuhtl tema
tic, la aprofundarea mesajului socLal- 
uman și la nuanțarea .mijloacelor de 
expresie. Alături de Mihail Sado- 
voanu s-au afirmat, In Jurul anului 
1B00, Gala G ataci Ion, Ion Aglrbl- 
ceanu, I. Al. Brătcscu-Volneștl, 
D P. Pălrășcanu, I. A. Bassarnbescu, 
,Jeah Bart, Emil Gîrlcrmu șl alțlk 
Printre aceștia se numără șl Ai. Ca- 
zaban.

Ca șl alțl mulți prozatori români 
din primele decenii ale secolului nos
tru, AL Cazaban 
a cultivat, aproa
pe exclusiv genul 
scurt, schița, nu
vela și povestirea. 
Unleul său ro
man, „Un om su
părător", nu are 
nici construcția și 
nici profunzimea 
caracteristice ge
nului, fiind mal 
mult o succesi
une de povestiri 
cu personaje co
mune. Domeniul 
In care Al. Caza- 
ban s-a afirmat ca scriitor cu un 
profil distinct, cu o notă personală, a 
fost prozn satirică, umoristică. Pe a- 
eeaslă direcție artistică, crea
ția sa descinde direct din a 
lui I. L. CaragLnle, pe care și 
l-a luat drept maestru declarat 
și la a cărui revistă satirică, „Moftul 
român", a colaborat consecvent tn anii 
ltSil—1®52. Schițele publicate aici, in 
genul „momentelor" iul Caraglale, și 
le-a adunat in Intllul său volum, in
titulat ,Jncurcd-lume°, apărut in 
1933. O a doua coordonată caracte
ristică prozei Iul AL Cazaban este 
aceea a povestirilor vinătareștl, in
troduse cu deosebire In volumul „Cu- 
freierind", tipărit In 19D3, dar prezen
te șl in aproape toate cele peste 
douăzeci de volume, cile a ti
părit plnă Jn 1980, clnd s-n atins 
din viață, In vlrsiă de M de ani. 
Această coordonată este Insă subsu
mată trăsăturii dominante a prozei 
lui AI. Cazaban, esenței el satirice, 

. umoristice, povestirile sale virțăto- 
reștl fiind, In fond, mal mult pre
texte pentru satirizarea unor mora
vuri șl roalilăți specific» trecutelor 
vremuri.

Scrierile Iul AI. Caxabtm se bazea
ză, in marc măsură, pe propria sa 
experiență de viață. Ocuplnd, rind pe 
rind, diverse funcții, ca Învățător, 
desenator tehnic, agent veierinar, 
funcționar ia serviciul de poduri, și necazurile șl suferințele țărănimii 
șosele, corector și gazetar, scriitorul

■ 'r--' '
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erau determinate de relațiile sociale 
din acest mediu. în unele schițe, cum 
este „Fără indurare",. efectul comic 
dispare - complet, zugrăvind in ima
gini impresionante tratamentul inu
man aplicat, de boier unui țăran 
sărac pentru o pretinsă datorie ne- 
nchiiatâ,.is,InhaltpJuchițe, tendința 
umoristică se transformă Inir-o caus
tică dezvăluire a josnicelor trăsături 
morale alo'exploatatorilor țărănimii. 
Boierul din schiță „Ce urmărea 
boierul- Ii Incită În mod Ipocrit 
pe niște bieți țărani din alt sat II «ă 
1 sa plingă și Bă-i narate cum răni a- 
șuprlțl de boierul lor, pentru a pune

La grâdinifa de copii din Slobozia, dalâ de curînd în folosinjâ, buna d:s oozijie se ofiâ la loc de cinste

,Ce urmărea

„ _. _i|»ă 
. —tila-

,r.- r---:— ,------- 1 a puns
și el In practică aceleași metode față 
da țăranii de pe moșta sa. In schițele 
Inspirate din viața țărănimii se simte 
vlbrind intens sentimentul de umani
tate al scriitorului, de solidaritate; cu 
cel obidiți ți de categorică aversiune 
față de cei ce Ișl Intemeiau huzurul 
pe furt, și asuprire.

AL Cazaban a fost un scriitor rea- 
utid, cu un acut simț ol obser- 
sociale șl umane. Din întreaga 

sră rezultă cu ctaritate faptul că 
ița satirică, umoristică nu a fost 

gratuită, in sine, ci n avut drept scop 
dezvăluirea aspectelor negative jale 
reali taț ilor din vremea In caro a 
trăit, asanarea moravurilor și practl- 
etor reprobcbUo din societatea afeî 
lei vremi, ridicarea condiției umane, 
In general, și, cu deosebire, destrăma
rea văJuluJ idilic, sămănătorist, leu 
care unii scriitori de la Începutul a- 
cestui veac încercau să acopere viața 
țarănhnlL^ SchițeJe,, nuvciiolje șl paves- 
Urile Iul Al. Cazaban exercită șl as
tăzi o vie atracție, înlesnind cunoaș
terea unor multiple și variate as
pecte ale realităților de odinioară, 
zugrăvite cu un autentic meșteșug 
artistic, cu adecvate procedee satirice 
șl umoristice. .,

Teodor VARGOLIC1

electiv umaniste, dar șl ca
ipostază particulară (n c- 
vului socialist), clnd. date
le iul semantice cunosc 
împliniri istorice de cali
tate efectiv superioară. 
Nu tntimplăior InvestJgind 
borta universului nostru 

. etici In expresiile Iui cul
turale, noțiunea e definită 
șl ca realitate perenă, și ca 
valoare concret actuală, șl 
ca semn tradițional al u-

morale de durată ; princi
piile, la riadul lor, primind 
prin dezbatere publică noi 
valențe cu atestat de actua
litate. Omenia e un datum 
definitoriu pentru ethosul 
romănesc. In anii noștri ea 
IșJ Întregește conținutul 
prin crezul comunist. Ide- 
ea etică, adică, se îmbo
gățește politic. Pornind 
de aici, avînd conștiința a- 
ceasla, Ion Dodu Bălan o

carca liric®, tonul pamfle
tar, apelul la citate = cele- 

■ .bre aau recursul la* bunul 
simț, demersul său mani
fest se îndreaptă spre afir- 

. marea a ceea ce reprezintă 
echilibru, armo-’.e, progres 
caracteristic, valoarea spiri
tuală, componente verifica
te ale unui univers etic 
realmente exemplar. Sub 
semnul eptgrafic âl ideii da 
-omenie româneasca1"

lui Ion Dodu Bălan slnt 
pline de interes teoretic șl 
practic, demonstrlnd (prin 
exemple elocvente) vocația 
militantă a literaturii ro
mâne, succesele el, necesi
tatea de a privi fenomenul 
literar prin numeroasele 
Iul implicații, ca act de 
comunicare. Act care pre
supune existența unul des
tinatar, care, interesat de 
semne

ION DODU BALAN

nul mod românesc de Înțe
legere a existenței și a re
lațiilor lnlerumane, dar șl 
ca stadiu comunist de a- 
firmare a lui. Termen re
ferențial, In chip firesc, 
pentru un comentator care 
privește fenomenul cultu
ral, -Inclusiv cel literar, 
ca sumă a unor atitu
dini suprastructurale Inter
ferențe. dominate de Idee.i 
de tn-saj. \ tf“i :pus'. de 
funcția educativă i jetului 
creator. De -olul ,ul .niP- 
tanl. Intra stiios fi cultură, 
raportul î jnul Ie >rdln
Interior, cel doi termeni
presupunlndu-ee reciproc, 1 
ia nivelul .•omplcmentari- 
tățll : cultura românească, 
de la folclor jl de la cro
nicari pină In șil.ele noastre 
țllnd edentată in direcția 
afirmării- unor principii

Ipostazlază. în primul rir.d 
că atitudine liber asumată. 
Ca platformă de pe care 
«prilnă ori respinse adevă
ruri cotidiene. Clare sau 
contradictorii. Mal corect : 
de pe hore taterpreteoză q- 
;este, idevfruri. Vorbind 
.iespre .dealuri, lisspre dl- 
Ocultâțț, despre j^țeMul ll- 
narețer. daspra muncă, 
despre parnziții sociali, 
despre jvazionjsm fi despre 
anacronismul retragerii ar
tistului In „.turnul de fil
deș", despre nepotism, des
pre ralomniș, despre ego
ism, utlllzlnd. de la :az in 
caz. dîâidgu! locroti?.

Univers căruia 11 urmea
ză, ca expresie, cel estetic. 
Axiologic gindlnd, aflin- 
du-se șl ei, traditional,' la 
nivelul capodoperelor, tot 
sub constelația ethosuluL 
Intr-un climat '.n :are Jmul 
de cultură j-a mnslde- 
rat întotdeauna mga- 
Jat. în tlujba socialului; a 
patriei, j idevărurilor, a 
ideilor smaniste }l 3 inel 
viziuni potrivit ,’arela, In
diferent ie TîO'Iailtațl, re
alismul Însemnează ade
ziune In esențial' șl la pro
blemele ;are agită vital 
colectivitatea. E de subli
niat că si aici observațiile

8;

recepta. Cititorul, căci 
despre el , este vorba, 
e în viziunea iul Ion 
Dădu Bălan nu un simplu 
consumator de cultură, ci 
șl un arbitru de care tre
buie să se țină seama. De 
unde nevoia de a stabili cu 
el lungimi de undă cores
punzătoare, un limbaj ac
cesibil șl, nu In ultimă In
stanță, subiectele de medi
tație Minune. Iar din partea 
criticului, dlscernămlnt, o- 
blectivltate,'. probitate pro
fesională, fermitate ideolo
gică șl patetică, In temeiul 
experienței literare înscrise 
In patrimoniul național șl 
universal.

Etic șl estetic, glasurile 
cu timbru propriu ale cul
turii românești sînt, de 
fapt, „glasuri ale patriei". 
Ultimul comjMirtlment ai

cărții Iul Ion Dodu Bălan 
particularizează conside
rații avansate fn cele 
precedente. Omenia, ci
vismul, patriotismul, pre
zența In actualliate, sensi
bilitatea la imperativele e- 
pocil, participarea la ■ tre
burile cetății, se vădesc a 
fi succesiv sau simultan 
trăsături ale atitudinii co
mune marilor noștri scri
itori, Medalioane dedicate 
unor fizionomii de impor
tanța Iul Gheorahe Șln- 
cal , Andrei Mureșnnu, 
Ion Mellnde Rădulescu, Ml- 
linl! Kogălniccanu, V. Alec- 
sandrl, Tltu Mnloreacu, 
Emlnescu,, Ion Creangă, 
Slavici, Coșbuc, Josir, Goga, 
Iorga, Davllla, Bțaga, Sa- 
doveănu, Aglrbiceanu, Că- 
Ilnescu, Vlanu, Perpes- 
slcius, VI. Streinii, Mlhu 
Dragomlr sau NTcoiae La- 
blș vin să confirme, prin 
laturile puse sub luminile 
reflectoarelor, coordonate 
ale literaturii române. Is
cate, toate, din conștiința 
unui ethos care poartă, la 
toți, ca emblemă distincti
vă ethnosul. In nubllmările 
Iui umaniste. Ca in memo
rabila metaforă eminescia
nă dLn Geniu pustiu, unde 
particularul e figurat ca 
dimensiune a genernl-uma- 
nulul șl ca fn accepția 
noastră actuală, clnd înain
tașii sini precursori, de la 
care ne reclamăm șl pe 
care II continuăm, Impll- 
nlndti-ie idealurile.

Ethos șl cultură e un 
„clntec general" programa
tic, o demonstrație, clnd 
erudită, clnd sentimentală 
a unor adevăruri Ia care 
nu putem deeft că aderăm.

Aurel MARTIN
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Excelenței Sale
Domnul ABDEL RAHMAN AL-IRIANI.

Președintele Consiliului Republican al Republicii Arabe Yemen

SCINTEIA
■ - ,-i ■

marți 26 septembrie 1972

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Yemen, am plă
cerea să' adresez Excelenței Voastre îellcltări cordiale, împreună cu cele 
mal bune urări de sănătate personală, de pace și progres poporului 
yemeniL ' " ’

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței
Domnul MOHSEN AL-AINI

Președintele Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe 
al Republicii Arabe Yemen

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, vă rog să pri
miți, Excelență, sincere felicitări șl cele mal bune urări de sănătate par- 
sonalâ și de prosperitate poporului yemenlt prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Telegrame de felicitare cu. prilejul celei de a 70-a 

aniverăâri a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Cu prilejul celei, de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, tovarășul Ion
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de M!n!‘/.r! al Republicii So
cialiste România; a primit o telegramă de felicitare din partea tovartșu- 
lui Mitia Ri’olcicl, membru al Prezidiului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia. De asemenea, președintele Consiliului de Miniștri a pri
mit o telegramă de felicitare din partea Directorului Centrului de infor
mare al O.N.U. din București, Sayed Abbas Chedid.

(Agcsrores)

Consiliului Executiv
Luni dimineața a sosit ta Bucu- 
rșli președintele Consiliului Execu- 
v al R.S. Muntenegru (R.S.F. Iugo

slavia) Zarko Bulajlci, care face o 
vizita in țara noastră. Oaspetele 
este însoțit de membri al Consiliului 
Executiv al R.S. Muntenegru șl de 
alte persoane ofldnlc.

La sosire, in Gara de Nord, oaspe
ții au fost In timpinnțl de Emil Dră- 
găncscu, vicepreședinte ol Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
precum șl de reprezentanți al con
ducerii unor r organe economice 
române.

Au fost dc față, Iso Njegovnn, am-

al R. S. Muntenegru

'fiii u Blti sJ

In urma tratativelor rare s-au des
fășurat Intr-o atmosferă prietenească
șl de înțelegere reciprocă, ta 23 sep
tembrie a fost semnat, ta București. 
Protocolul privind, schimbul dc măr
furi pe anul 1973 Intre Republica 
Socialistă România șl Republica So
cialista Federativă Iugoslavia. In
baza protocolului. Republica Socia
lista Federativă Iugoslavia va livra 
țării noastră : cabluri, produsa side
rurgice. bauxita. minereu de fler, 
cărămizi refraclnre, celuloză, celofi
bră, diverse produse chimice și far
maceutice, bunuri de larg consum, 
mașini șl utilaje diverse. La rindul 
său. Republica Socialista România 
va livra : produse petrolifere, alumi
niu In blocuri, cauciuc sintetic, an
velope, produse chimice și farma
ceutice, lemn de fag pentru celulo
ză, ciment, diverse materiale de con-

Cu prilejul aniversării a IOT do 
ani de ta inaugurarea Gării de Nord 
®i a liniei ferate București—Ploiești, 
luni ta amiază a avut loc In Capi
tală o adunare festivă. Au luat parte 
reprezentanți al conducerii Ministe
rului Transporturilor șl Telecomuni
cațiilor, Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Uniunii sindicatelor 
din transporturi șl telecomunicații, 
numeroși feroviari din București și 
Ploiești. A luat cuvinlul Ionel Ma- 
nolacbe, președintele Comitetului .oa
menilor muncii din Regionala,C.F.R. 
București.

(Urmare din pag. I)
făcut — așa cum nl s-a 
recomandat — o serie de an
gajări de personal, absolut , 
necesare, lor In scopul co
interesării lor, la o serie do 
puncte de lucru, aeești 
muncitori — considerați ca 
fâdnd parte din sectoarele, 
auxiliare șl fiind deci sa
larizați in regte — au fost 
cuprinși in brigăzile de mi
neri, contribuind nemijlocit 
ia depășirea planului de 
producție. Pentru diminua
rea efortului fizic s-au pm 
In funcțiune trei mono- 
raluri de transport a! ma
terialelor, realizate in mină 
prin autodotare. în fine, 
pentru realizarea unor 
transporturi eficiente in 
subteran — condiția crește
rii productivității muncii 
minerilor — am trecut la 
Introducerea transportului 
continuu, cu ajutorul ben
zilor cu covor de cauciuc, 
Înlocuind treptat transpor
turile cu vagonețl, care, așa 
cum se știe, provoacă re
petate dificultăți In activi
tatea de evacuare a căr
bunelui la suprafață. Slnt 
dievn din masurile a că
ror aplicare a șl început. 
Avem in vedere folosirea 
in perspectivă șl a altor 
plrghit ; prin acționarea 
lor, pe rare o vom realiza 
dt mal operativ cu putin
ță —• înlfiturind orice ten-
dlnțe de tărăgănare ma
nifestate plnă acum, fiind 
mal consecvenți in apli
carea deciziilor proprii — 
vom pune în valoare toate 
rezervele de care dispunem 
pentru ea munca de ex
tracție a cărbunelui sl de
vină din ce In ce mai pro
ductiva’.

Sosirea in Capitală 
a tovarășului P. E. Șelest

LunJ a sosit In Capitală tovară
șul P. E. Șelest, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.UJ3.. vice-

___  gtti 
miletului Executiv; al Prezidiului 
Permanent nl jC.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului do Miniștri, 
Teodor ’Marinescu, membru' nl C.C.președinte al Consiliului de" Mtnîșir! " Teodor Marinescu, membra’ al cx: 

al U.R.S.S., rare, la Invitația C.C. al al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., lșl vo petrece concediul de P.C.R., de acRviștl de partid.

[Au fost prezențl V. 8. Tlkunov, In- 
, JHț). — ... _____ 1 ; ăl
U.R.S.S. la București, șl membri a!

P.C.R., Iți va petrece concediul de 
odihnă In țara noastră. _ ,______ ,____________ _______

l-a sosire, pe aeroportul Otopenl, sărcinal cu afaceri ad-lntcrlm
oaspetele a fost salutat dc tovarășii U.r'-C.C.
Gheorghe Răduteseu.1 membru al Co- ambasadei.

FESTIVITATEA DESCHIDERII NOULUI AN
DE INVĂJĂMINT LA ACADEMIA MILITARĂ

...
Luni dimineața a ovul Ioc festivi

tatea de deschidere a noului an de 
Invățămlnt ta Academia militară.

Cu acest prilej, general de armata 
Ion lonlță. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
mlnlștrul forțelor armato, a IranB- 
m!'i cadrelor didactico si elevilor A- 
cndemlcl militare un salut din partea 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nicolao 
Ceaușescu, secretar general al partl- 
•duiiil, președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al forțe
lor armate... Vorbitorul a subliniat, 
totodată, sarcinile de mare ritapun-

Participant!! Ia festivitate au a- 
dop’.at textul unei telegrame adresa
te Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care cadrele dldac- 

C.R., tlce, oflțerll-olevl si elevii din Aca-
demla militară asigură conducerea 
partidului șl statului că lșl vor con
sacra toate eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin din 
documentele Conferinței Naționale a 
partidului, că vor munci cu respon
sabilitate comunistă In vederea for
mării de comandanți, ofițeri de stat 
major, activiști de partid șl Ingineri 
militari cu temeinică pregătire mill- 

dere ce revin celei mai Înalte lnsțl- tară și de specialitate, mllllanțl activi
tuțll de Invățămlnt din cadrul for- pentru înfăptuirea politicii Interne sl

externe, marxlst-lenlnlste, a partidu
lui, buni instructori și educatori ai 
ostașilor, gata In orice moment ita 
apere cuceririle revoluționare ale po
porului, Independența și suveranita
tea României socialiste.

(Agerpres)

țelor noastre armata In formarea u- 
rwr cadre militare cu temeinică pre
gătire polltico-Ideologlcăl militară ți 
de specialitate, capabile să Îndepli
nească cu cinste misiunile Încredin
țate de partid șl popor.

basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

. . *
In cursul dimineții, tovarășul Emil 

Dnlgănascu a avut convorbiri cu to
varășul Zarko Bulnjlcl.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea In continuare a re
lațiilor de colaborare șl cooperare 
economică româno-lugoalave.

Au participat persoane oficiale- ro
mâne și Iugoslave. ,

* *
în cinstea oaspeților, vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri a oferit 
un dejun.

(Agerpres)

!

. - „ .. .
atracții, bunuri dc larg consum, ‘
mașini șl utilaje, diverse.

Față» de volumul prevăzut pentru 
anul In curs, protocolul stipulează 
o creștere Însemnată a schimbului 
de mărfuri Intre ’ cele - două țări in 
anul 1073.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Stolan. adjunct 
nl ministrului comerțului exterior. 
Iar din partea Iugoslavă de Teodo- 
alo Gllslcl. adjunct n.l secretarului 
federal pentru comerț exterior.

La semnare au participat Nicolae 
M. Nicolne, ministru secretar de 
stat, și alțl membri nl conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior.

Au fost de față Bozldar Bukumi- 
rlc, însărcinatul cu afaceri ad-lnle- 
rlm nl Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia la BucureșLl. șl 
membri al ambasadei.

(Agerprcs)

Cel prezențl au adoptat o telegramă 
adresată Comltcicuul Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nlcotae Ccaușescu, In care se 
exprimă hotarirea de a munci cu 
dăruire șl abnegație pentru ca 
transporturile pe liniile noaaire fe
rate sâ se desfășoare In condiții de
pline de regularitate șl .siguranță a 
circulației, de eficienta economică 
maximă.

O adunare asemănătoare a avut loc, 
cu același prilej, la Clubul ceferiști
lor din Ploiești.

(Agerprca)

Inglrter NICOLAE NI- 
CORICI, directorul minei 
Uricanl : „Deși In cele 8 
Iun! care au trecut de la 
Începutul anului in curs 
colectivul nostru a extras 

• cu 3 (MO tone cărbune mal 
mult declt era prevăzut in. 
plan, considerăm că posi
bilitățile de care dispunem 
slnt insuficient valorifi
cate. Aș vrea să (subliniez 
că indicațiile pe care ni 
le-a dat recent secretarul 
general al partidului 
ne-au ajutat să ne clarifi
căm mai bine problemele 
cu care ne confruntăm In 
producție, ne-au jalonat 
direcțiile de acțiune, — 
atlt In perioada imediat 
următoare, cil șl In per
spectivă. Cum am acțio
nat ? în primul rlnd am 

’ " ’ reconsiderat
trl- 

ma-

revizuit ș! 
programul de lucru pe 
mestrul IV, acordlnd 
ximâ atenție creării con
dițiilor optime in vederea 
realizării șl depășirii ni
velului planificat 1a lucră
rile de pregătire șl de asi
gurare a cnpadtățtl de 
producție. Apoi am Întoc
mit un grafic de întreține
re șl reamenajare a lucr’i- 
rllor miniere existente — 
a cărui îndeplinire o ur
mărim zilnic. Am șl trecut 
la reorganizarea mundl, 
Se baze realiste, a fiecărei 

rlgăzl de lucru. Fcniru a- 
provlzlonarca operativă a 
minerilor ' din obataje cu 
materiale necesare am 
Înființat In subteran depo- 
zite-tampon. Este adevă
rat, In domeniul mecani
zării mundl mai slnt mul
te de făcut Aici, i 
forțe proprii, dt și 

"valul centralei, al 
teiului, va trebui să

atlt cu 
la ni- 
mln's- 

i facem

• .'.,1; , •* j i ....
Luni după-amlază a părăsit Capi

tala ministrul silviculturii și ocroti
rii naturii din R. P. Bulgaria, Ianko 
Markov, caro la invitația conducerii 
Ministerului Economici Forestiere șl 
Materialelor de. Construcții a făcut 
o vizită In țara noastră. In timpul 
șederii In România, oaspetele bulgar 
a avut convorbiri cu conducerea mi
nisterului de resort din țara noastră 
privind dezvoltarea relațiilor do co
laborare șl cooperare In domeniul 
silviculturii »i industriei lemnului, 
a vizitat diferite unități de cercetare, 
exploatare șl industrializare a lem
nului..

ab municipiului București
Luni dimineața a plecat la Buda

pesta delegația Consiliului popular 
ol municipiului București, condusă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular al municipiului, ’ 
primarul general al Capitalei, care 
va participa la festivitățile prilejuite 
de centenarul unirii Budel cu Pesta.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopenl, delegația a fost con
dusă de Dumllru ’ Jolța, prlm-vîce- 
președlnte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, șl de alțl membri al 
comitetului,

Au fost, de asemenea, prezențl 
Domokos Vdkfts, însărcinatul cu a- 
facerl ad-lntcrlm nl Republicii 
Populare Ungare la București, mem
bri ai ambasadei.

La sosirea în chpltala ungară, pe 
aeroportul Fcrlhegyl, au fost do 
față Szcpvălgyl Zoitan. președin
tele Sfatului orășenesc Buda
pesta, și Ion Cotoț, ambasadorul Re
publicii Socialiste România In 
Budapesta.

vremea

[ii economice romano-ungare
Decîaioțiu vicepreședintelui Consiliului de Miniștri 

al R. P. Ungare, Pâter Vâlyl

Cronica

Luni dimineața a sorit In Capitală 
Gerhard Zimmermann, ministrul 
construcțiilor dc mașini grele șl in
stalații din R.D. Germană, care face 
o vizită In țara noastră.

în aceeași zi au Început tratativele 
privind dezvoltarea cooperării șl co
laborări! Industriale Intre Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
din Republica Soclflllstăi România șl 
Ministerul Construcțiilor de Mașini 
Grele șl Instalații din Republica De
mocrată Germană,

Cele două delegații slnt conduse.de 
ministrul Ioan Avram șt ministrul 
Gerhard Zimmermann.

Pe ordinea de zi a tratativelor slnt 
incluse probleme privind dezvoltarea 
cooperării Intre cele două țări in 'etar. 

"jja“trrmMoare Tn legătură cir con-‘ 
atracțiile navale, echipamentul meta
lurgic, instalațiile miniere pentru 
exploatare la zi, utilajul energetic 
șl alte domenii de Interes reciproc.

• ★
Luni după-nmloză a sosit în Capi

tală Andrâ Magale, ministrul sănâ- ‘ 
tățîi publice și afacerilor sociale al ‘ 
Republicii Africa Centrală, care va 
face o vizită In țara noastră.

Oaspetele va avea Întrevederi la 
Ministerul Sănătății șl va vizita um- 
tățl mcrilco-sanitare din Capitală.

Lh sosire, pa aeroportul Otopenl, 
au fost prezențl jThcodor Durghele, 
ministrul sănătății, funcționari supe
riori din acest minister, precum șl 
Bakouzou Antolne-Roger, însărcina
tul cu afaceri nd-lnterim al Repu
blicii Africa Centrală la Bucuroșii.

*
Liinl a sosit In Capitală o delega

ție a Procuraturii R. D. Germane, 
condusă de procurorul general dr. 
Icweț, Slrolt, care face o vizită In țara 
noastră la Invitația conducerii Pro
curaturii Generale o Republicii So- 
'clallste România.

Ita woslre, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost IntlmpInalS de pro- 
"curorul general nl Republicii -Socia
liste România, Augustin Alexa, pre
cum șl do oile cadre de conducere din 
Procuratura Generală.

*
La cinematograful „Capitol’ din 

București nu Început „Zilele filmu
lui din R. P. Polonă0, manifestare 
organizată do; Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, In cadrul pro
gramului de schimburi culturale din
tre România și Polonia

Cu acest prilej, Iun! seara a nvut 
loc un spectacol de gală cu filmul

„Perla Coroanei*. Au asistat Dumi
tru Ghlșe, vicepreședinte al Consi
liului- Culturii șl Educației Sodnllsțe, • 
AJceu Costlcă, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcțlonorl superiori din 
M.A.E., cineaști și alțl oameni de 
arta șl cultură, un numeros public. 
Au fost de față Jaromir Ochcduszko, 
ambasadorul Poloniei la București, șl 
membri al ambasadei, șefi de misiuni 
diplomatice șl membri ai corpului 
diplomatic. Au fost, de asemenea, 
prezențl Kazimierz Kutz, regizorul 
filmului, precum și interpretul rolului 
principal, actorul Olgierd Lucnsevlci.

Înainte de spectacol au; rostit alo
cuțiuni Mlrcea Alexandrescu, redac- 
tor-șef adjunct al revistei „Cinema", 
șt Kazimierz Kulz.

*
Sub auaplcffle Editurii Academici 

Republic^! Socialiste România, luni a 
fost deschisă la librăria „Mlhall Eml- 
nescu” din București o expoziție de 
carte a editurilor academiilor din 
R. S. Cehoslovacă.

Slnt expuse numeroase cărți șl re
viste ----- -- ’ *—" —
Uzări
R. S. Cehoslovacă.

La vernisaj
Alexandra Gi---- , —______ ..—
Academlel, editori, oamsni do cul
tură, un numeros public.

,. ’Air luat parte, do - asemenea, dr. 
K Cernj,'"directorul Editorii* Acade
mie! cehoslovace de știință, Zpra Ma- 
rendlakova din partea Secției ex-, 
teme a EdlturU Academiei slovace 
de știință. .

Au fost prezențl Jaroslav liana, 
,prim-secrelar al Ambasadei Republi
cii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, membri al ambasadei.

Cu', acest prReJ, prof. unlv. Radu 
Volnea, membra corespondent, secre
tar general nl Academiei, șl Ing. 
Milan Repas, membru In Prezidiul 
Academiei slovace de știință, secre
tar generai al acestei academii, au 
rostit scurte cuvlntfiri.

* .
Luni la amiază, a avut loc la bc- 

'diul Uniunii , artiștilor ptaallci din 
Capitală solemnitatea laminări! Ac
tului de donație acordat de guvernul 
român Muzeului solidarității artelor 
plastice cxHitemporane din Santiago 
de Chile.

Prin acest act, țara nooslTă s-a 
alăturat iplțlatlvel de înființare a 
noului centru a! artei plastice mon
diale din capitala Republicii Chite, 
daalnd șase luo-ări semnate de Cor- 
nellu Baba, > Alexandru Ciucurencu. 
Constantin PHiuță; Vida Geza, 
George Apostu șl Ovldlii Ma’tec-

La festivitate au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, ■ 
Brăduț Covnllu, președintele Uni
unii artiștilor plastici, numeroși ar
tiști, alțl oameni dc artă șl cultură.

Au fost dc față Homâro Julto, am
basadorul Republicii Chile la Bucu
rești, și membri -ai ambasadei.

Cu acest prilej au rosti*, alocuțiuni 
președintele U.AP. și ambasadorul 
Republicii Chile la București.

care' prezintă cele mal noi ren
ale literaturii științifica - din,

| au participat acad. 
Iraur, directorul Editurii

-j

secre-
[au

Timpul probabil pentru zilele do 37, 
£3 șl Z3 septembrie. In țari : Vrcmo 
rece la Începutul intervalului, clntl șl 
plollo vor n n>al frecventa In’: estul 
tarii. Apoi, vremea se va Incălri ușor, 
iar ploile vor fi Izolate. Vint slab, ptnâ 
la potrivit. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse Intra s—lî grade, local mal 
caborlto in nordul țării, tar maximolo 
vor oscila Intre s—18 grade. Ceata lo
cală către sflrșltul Intervalului. La 
Ducnreștl a Vreme rece, mal ales ,1a 
începutul intervalului, riad șl cerul va 
prezenta Irmorâri mai accentuate, fa
vorabile ploii do "scurtă? durată, J Tem
peratura In creștere către sfințitul in
tervalului. " .

Recent, a avut loc la Budapesta 
cea de-a X-a sesiune, jubiliară, a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-ungare de colaborare econo
mică. în legătură cu aceasta, PETER 
VALYI, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, pre
ședintele părții ungare in comisie, 
a făcut o declarație corespondentu
lui Agerpres, in caro a apreciat re
zultatele activității comisie! și evo
luția colaborării economice Intra 
cele două țări.

Amintind că- înființarea comisiei 
..mixte guvernamentale a fost ho- 
tărită In februarie 1958, cu prilejul 
vizitei de prietenie a delegației dc 
.partid șl guvernamentale ungare lâ 
București, P<5ter Vâlyl a arătat că 
principalul obiectiv urmărit in acea 
perioadă a fost sporirea schimburi
lor comerciale prin folosirea maxi
mă a posibilităților celor două țări, 
în urma eforturilor depuse, Ungaria 
șl România șl-au suplimentat acor
dul comercial pe anii lOâl—1933, 
majorind volumul schimburilor cu 
10 Ia sută față do prevederile Ini
țiale. Ungarta a livrat mai ales 
termocentrale complete, utilaje pe:i- 
tra industria alimentară, macarale 
plutitoare, mașlnl-uneltc, medica
mente, primind Jn schimb, din 
România, utilaje pentru Industria 
petrolieră, mașini pentru Industria 
de conserve, vagoane de marfă, ma
terial lemnos, ciment, produse chi
mice. Colaborarea reciprocă — a 
arătat el în cadrul declarației — a 
cunoscut o nouă dezvoltare In urma 
vizitei de prietenie Întreprinsă In 
Ungaria de către delegația de partid, 
șl guvernamentală română, Jn mai 
1EC7. Au fost create grupe perma
nente de lucru conduse de miniștri

'.. .ndjuncțl, în domeniul Industriilor 
constructoare de mașini, chimică, 
petrolieră, alimentară. Acestea au 
inițiat acțiuni de specializare șl coo
perare in producție, încheind !ri a- 
cast sens diferita convenții.

Ca un prim rezultat al cooperării, 
firin utilizarea șasiurllor fabricate 
n Romănia, in Ungaria au fast pro

duse vagoane-restaurant ■ pentru 
țara vednĂ șl prietenă. Ulterior, pe 
baza unor documentații maghiare, 
în România au fost construite ma
șini pentru industria alimentară a 
Ungariei. Au fost perfectate tot
odată acțiuni de cooperare și In si
derurgie, In producția do utilaje e- 
leclrlce de mare putere, precum șl 
In alto domenii. S-au dezvoltat In 
ritm rapid șl schimburile de mărfuri 
țllntre cele două țări, anul trecut 
volumul livrărilor reciproce fiind de 
două ori mal mare declt In 19B7. 
Pentru anul 1972 slnt așteptate re
zultate și mal nuiri.

Cu toate realizările I 
doblndlte, nu au fost foii 
toate i 
adlnclrea

importante 
ilosile încă 

posibilitățile existențe pentru 
_____rea relațiilor reciproce. De a- 
Sa arătat vicepreședintele Con

ul de Miniștri ungar, se proiec
tează lărgirea colaborării in pro
ducție, in domeniile construcțiilor 
de mașini și electrotehnicii, indus
triei electronice, industriei chimice șl 
In numeroase domenii ale Industriei 

" materialelor de construcție.
Nu de mult, Comisia națională 

pentru dezvoltarea tehnică din R.P. 
Ungară și instituții partenere din 
România ou semnat un acord de co
laborare, prin realizarea cărata ape- 1 
clailștil celor două țări pot co
labora in forme șl ■ mai organizate 
dedt plrta acum In domeniul cer
cetărilor științifice șl tehnice.

i j i

Prin marele Bulevard Est-Vesl, 
purUnd, ca atltoa alte străzi, nurne- 
metaforă — Bulevardul Liniștii Veș
nice — părăsim Pekinul, Însoțiți b 
drum de Muntele de Vest. Zi splen
dida, cu soare calm, somnolent. Floa- 
rea-sosrolui, lnMiindu-și mari pălării 
carnlie, anunță o recoltă .bogată. Bo
gata a fost și recolta do orez pe a- 
eeste' locuri unde se cultivă un sol 
spucial, cu bobul transparonl, numit 
altădată, drept prețuire, „orezul Im- ------------------- —------ ,—
paratului*. Cimpul pare o uriașă pin- lentul; prin priceperea do a ctopil
ză pictata dehin anta format in cui- piatra Acum au învățat să zidească
tui geometriei. Canalele oe irigație se 
Intilnesc șl se despart mereu, ur- 
mlnd un labirintic drum. ■ Sus
pendate la mică Înălțime, numeroa
sele transformatoare electrice par, 
privita de departe, niște mari cuiburi
metalice, eșteplind păsări necunos- 

. cute. Șoseaua o strMujta de pomi ti
neri, fow;e tineri. ȘtwJh cotidian al 
transformărilor utHp pe care oamenii- 
ie operează In naturi cu tenacitate, 
iu simțiți timpului. Trec inir-una, po‘ 
lingă noi, camioane Încărcate cu oa
meni, cu mărfuri, cu materiale da 
construcție. Trec biciclete. Sau mid 
atelaje. Cu orice trebuie să ie gră
bești.

Ca niște Instabile pete de culoare, 
tractoarele miniaturale animeazft ne- 
sfirșita cimple. Departe, In dreapta, 
Muntele de Vest — pustiu, tară vege
tație, spasm milenar ai naturii — se 
Ir^lțâ din uimirea dmplei, cenușiu, 
ca un monument monoton. No Ima
ginăm cum se întinde, pe trupul ne
primitor. al muntelui solitar, briul de 
piatră ci celebrului zid chinezesc. rSe 
mal pot auzi — dacă te abandonezi 
ecourilor lecturilor — ca dlntr-un vis 
secular pașii grei, respirația trudită 
ă zecilor de mii de oameni urdrxl 
materialul de construcție către vlrful 
muntelui, Inâlțlnd una din marile 
mîr>tini ale lumii, simbol celebru al 
răbdării șl lonacltațli.

Cu vremea pătrundem Intr-o vale 
targâ, străjuita de munți liniștiți, so
litari. ASd, natura nu mal pare atlt 
de nemiloasă, cum lasă să &a creadă 
tăcerea cenușie a muntelui cel mare.. 
Pomii șl plantele răsar cu temeritate 
dintre ‘silncl. E mina omului cea caro 
a făcut aceste miracole? Iarba Încă 
in putere învăluie triumfătoare pia
tra calcaronsă de dedesubt Camioa
nele se Înmulțesc brusc. Claxonează. 
Ne depășesc. Lasă, grăbite, în urma 
lor o pulbere grea, alburie. Șoseaua 
este1 nouă, încă In lucru. Construită 
probabil pe locul unde altădată șer
puia tin mult prea modest drum da 
țară sau o potecă. Un obișnuit al șan
tierelor 1?I poate dn seama repede, șl 
numai după aspectul șoselei, că in a- 
proplerc se află . In construcția un 
mare obiectiv Industrial. Fuseserăm

un platou do 0 kmp. Apa rltilul Ta 
Si hl, șerpuind discret în apropiere, 
nu este suficientă pentru cerințele

anunțațr Încă de dimineață că vom 
vizita Combinatul chimic „Răsăritul 
roșu’. Nu c greu să ne dâm &eama, J.1WI < 'Van; »> <.«:L4 tcjsi. li }*»•’-1:» M *JI ' VSuM *Alț«UjlW

după animația dc pe șosea, că slntem combinatului. S-au construit puțuri
nu prea departe de eh în cînrlnd, "pro- speciale; O Instalație complexă, care 
lecUndu-se pe peretele muntelui ca ne este prezentată, depolucază apele

" ■ — șl apoi le duce prin conducte la un
lac de acumulare, situat la 5 km 
depărtare de combinat. De aici, prin 
rețele de Irigații, apele vor fi în
dreptate spre terenurile din Jur ; la 
încheierea lucrărilor, cu apele rezi
duale, depoluate, vor putea fl Irigate 
30<M'D mp de culturi. Industria vine 
șl astfel In sprijinul agriculturii. Ni
mic nu trebuie irosit Cu atlt mai 
mult apa.

Vizitam, apoi, instalațiile combina
tului. intrate In producție. Impre^- 
slonanto ca dimensiuni, labirintice 
structuri arhitecturale, suprave
gheate doar de clțlva oameni. Im
periul tehnicii este aici similar r 
Imperiul științei șl al priceperii omi 

, Iul.
Ijj instalația pentru lubriflanțl, 

parte din piese slnt importate din . 
Romănîn. Muncitorii chinezi au cu
vinte de apreciere față de calitatea 
lor. ‘I

Iată cum, aici, lingă pieptul mun
telui, ps locul unde oamenii se în
deletniceau nu cu mulțl ani In urmă 

". înalță 
o puternică - cetate Industrială, un 
oraș. Deocamdată cu 4-0 OOT de locui
tori, din care li COT constructori, 
12 00'0 muncitori la combinat In 
1973, cind &e va încheia întreaga lu
crare, orașul va aven, după calcule 
estimative, după proiectele de dez
voltare, 1GOOOT locuitori.

La întoarcere avem temeiuri să 
privim cu mal multă atenție blocu
rile de locuințe. Răspundem semne
lor de salut ale locuitorilor acestui 
Urtar oraș. Blocuri de locuințe, școli, 
grădinițe de copil, magazine-, Fina 
mal Ieri eicl nu exista nimic. Doar 
piatra calcaroasfl. Acum old lșl scrie

pe un ecran natural, vom zări silueta 
complicată, metaRcă, a combinatului, 
Instalațiile — retorte strălucitoare, 
eprabete uriașe Inăițlndu-se sub ce
rul limpede. Mlădală, oamenii din 
aceste locuri sa distingeau prin tă

din -

fita'ra. Acum au învățat să zidească 
n beton șl oțel asemenea cetăți in

dustriale. Combinatul, doar parțial 
reprodus de pa planșetă la scara In
dustrială, este dc pe acum o con
strucție Impresionantă. Cind lucrarea 
va £1 Încheiata, cele 13 rafinării, cele

*
)

23 instalații petrochimice vor da In- 
Mț”1C,0‘ ’* talentU!ul doar^Tprelucrarea pldrehsetaah 

Despre munca de construcție, des
pre perspectivele de dezvoltare a 
combinatului ne vorbește președin
tele comitetului revoluționar, Clu 
Mu gl. II privim cum, apellcd la 
planșe șl machete, Îngemănează reali
tatea cu visul.

Construcția combinatului a început 
in toamna lui 195a, nl se spune. în 
septembrie 10S9 s-a încheiat cu 
succes prima etapă de construcție. 
Capacitatea proiectată inițial a fost 
de 2 3®9 COO tone petro). După modi
ficările șl inovațiile propuse de mun
citori, de cadrele tehnice, capacitatea 
de producție 8 ajuns la peste 3 mi
lioane tone anual. Cei ll C'TO de con
structori; animați de chemarea de a 
munci ,jnal bine, mal repede, mai 

‘mult, real economic’, lucrează — încă 
de la început — concomitent cu pro- 
lectanțll, care s-au desprins de la 
planșetă, au venit In mijlocul con
structorilor, au lucrat alături de el.

Privim platforma petrochimică. 
Ascultăm „respirația’ ordonată a ce
lor zece Instalații caro au intrat In 
producție. Altele slnt In construcție. 
Altele doar ’ In macheta cu ajutorul 
căreia nu ne este greu să imaginăm 
viitorul combinat, cu rafinăria, cu 
grupul de cauciuc sintetic, cu Uzina 
chimică „Spre soare", cu Uzina 
petrochimică „Vțntui de răsărit’, cu noul chip socialist ai țăi 
secțiile de încărcare și laboratoare
le modeme ele. ce se vor întinde j>e

constracibrilcHT.

pre

primele pagini ale unei biografi! a 
hărniciei un nou oraș Industrial.

Itamlne In urmă, tot mal depărtat, 
Muntele de Vest. Pekinul ne primeș
te cu bulevardele Iul largi, cu miile 
do biclcllțtl ce ee Întorc de la lucra 
sau vin, cu celebrele lampioane care, 
seara, dau orașului un cer de vast 
decor stilizat Trecem pe lingă zidul 
înalt, înapoia căruia se află vestitul 
Palat de Iarnă. Motiv să ne evocăm 
Încă o dată, intr-un ev nou al acestei 
țări, siluetele uriașe ale combinatu
lui chimic. Palat veritabil al Indus
trial înălțat din mlndrln oamenilor 
de azi al Chinei populare, din bucu
ria poporului de a înălța pentru sine 

il chip socialist al țârii.

Nicolae DRAGOȘ

un pas hotărlL Pentru că 
— așa cum no-a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
principala condiție a spo
ririi productivității o con
stituie gradul de mecani
zare a mundi. Dar plnă 
Ia Introducerea treptată, 
fractlfMnd la maximum 
posIbUitățlIe de csare dispu
nem, slntem adine pre
ocupați In a folosi la în
treaga capacitate utilajele 
șl mecanismele existente 
în prezent. Lucrările de 
mecanizare șl automati
zare, de autodotare, slntem 
holărițl să Ie facem din ■ 
mers șl să le apropiem cit 
mal mult de cerințele pre
zentului".

Inginer LUDOVIC FE- 
Y'EJ, șeful serviciului teh
nic de ta mina-Lupcnl : 
„Planificarea producției — 
plnă la brigadă, schimb șl 
miner —, adaptarea din 
mers a acestei programări, 
ta condițiile ce apar de la 
o zi In' alta (neprevăzutul' 
face parte din munca 
noastră, a minerilor I), ur
mărirea riguroasă a înde
plinirii sarcinilor ; reorga
nizarea brigăzilor prin ală
turarea unor mineri „de 
vlrf’, cu alții, mai puțin 
productivi, In vederea n-

mele prioritare a căror so
luționare rapidă ne preo
cupă In cel mal Înalt grad: 
1). intensificarea . lucrări
lor de deschidere și de pre
gătire a capacităților de 
producție șl 2). asigura
rea unui flux de transport 
rațional, optim ți eficient 
ț— presubtarnn, cu materi
ale necesare și spre supra
față pentru evacuarea căr
bunelui*.

J La . ’ , ’ "
toni, Lonea, Vulcan, 
vczenl, In oricare mină a

Anlnoasa, la Bărbă-
- ' ' Li-

■să fie aduse cantități din 
ce in re mai msri dc căr
bune. Practic, deși timpul 
e scurt, unele, din acesta 
măsuri au șl Început sfi-șl 
arate efectele.

— Să vă dau un exem
plu — ne spunea Ing. 
Gheorghe Marghlș. șeful 
sectorului II de ta mina 
Paroșenl : vineri, 22 sep
tembrie, In schimbul II, 
s-au extras 439 tone căr
bune. Este un nivel caro 
nu s-a mal atins ta noi In 
mină de luni do zile, dacă

V'-.' ' ■> • • ' jj; | J- ■<;
posibilitatea să dăm in n- 
cesl timp'7 30 tone".

— Ne trebuie nu numai 
materiale la vreme, ci ți 
personal auxiliar, atunci 
când este nevoie de el —

, ne spunea vagonetarul E- 
meric Maldic, din abatajul 
7 V, orizontul 14, al acele-

baru de la sectorul I reali
za o viteză de înaintare de 
12,5-m pe decadă. în ultime
le 10 zile a înaintat 19 m.

Cum spuneam Insă mi- 
stjrile — prin care cantita
tea de cărbune extras va 
crește substanțial — se a- 
plieă doar de puține zile. 
Ar fi deci nereallsl să se iași mine. Acum două zile, "
creadă că ele „au dat iot la montarea unei coloane
ce puteau da”. Slntem 
abia la Începutul unei pc- _______ ____ _____
rloade de serioasă perfec- să facă singur?! Așa că 
țlonaro a activității de pro
ducție In flecare mină din

de aeraj in abataj a lu
crat doar un revizor. Ce

duceril acestora din urmă 
la nivelul primilor : trece
rea la repararea In sub
teran a instalațiilor me
talice dc susținere — pe
rioada do inactivitate a a- 
ccstora reducindu-se do 
zeci de ori, adică ta .nu
mai 18 ore ț- «in: numai 
cltevn din principalele mă- 

, suri a căror apllcuro a .și
Început ta mina Lupcnl”. 

IOAN STOICESCU, Ingi- 
nerul-șef al minei I'aro- 
țenl i „Două slnt proble-

Ivăll Jiului este vizibilă 
concentrarea de forțe ; 
trăglndu-se 1 concluzii din 
lnliinlrea recenta cu con
ducătorii partidului șl sta
tului nostru, In acest ba- 

■zln carbonifer acționează 
largi colective alcătuite din 
activiști de partid. lu
crători din Cenlrala căr
bunelui Petroșani. spe- 
ctalLștl din ministerul 
de resort. Ele se află acolo 
unde se hotărăște soarta 
producției, In mijlocul mi
nerilor, In abataje, pe ga
lerii, In atelierele auxili
are, oriunde poate șl tre
buie să ffe Impulsionat și 
îmbunătățit procesul de 
producție. Sfătplndu-șo cu 
minerii, generalizând ex
periența pozitivă, se sirfi- 
dulesc să aplice In produc
ție cele mal eficiente mă
suri neutru ca la suprafață

£

nu chiar tic ani. în fie
care mină, producția obți
nută este urmârita pe sec
tor. schimb, oră. La mina 
Petrlla — situația este ase
mănătoare șl! Ia Uricanl, 
Paroșenl, Lupenl. in în
treaga Vale a Jiului, can
titățile do cărbune extras- 
marchează o dinamică in 
continuă ascensiune — 
ne-am notat următoarele 
date : In schimbul I. In 
ziua da 18 septembrie, s-au 
extras 710 
Iar In 22 
tone ; In 
ziua de 15 ______....
748 tone, iar In 22 septem
brie — 891, tone ; in schim
bul IV; Jn ziua de 15 sep
tembrie — ®82 tone, tar In 
ziua de 21 septembrie — 
834 tone. P!nă nu de mult, 
la mina Paroșenl, brigada 
condusă da Toma V. Suru-

‘.one ta-bune. 
septembrie. 736 

schimbul Iii. in 
septembrie —

Valea Jiului. Alte șl uite 
probleme iți așteaptă re
zolvarea pentru ca volumul 
de cărbune extras in fle
care abataj, de flecare bri
gadă si miner, să crească 
rapid.

Care tvlnl. In principal, 
aceste probleme ?

în abatajul 11 Vi al mi
nei Petrlla, In Inima căr
bunelui, tovarășul Mlrcen 
Florescu, șef do schimb, 
ne spunea : „Este .drept. In 
ultima iăptămlnă ®o simt 
unele îmbunătățiri In asi
gurarea abatajului cu ma
teriale șl vagoneto goale. 
Nu este Insă ce ar trebui 
sil fie. Ieri (21 septembrie 
n.n.). de pildă, am stat de
geaba două ore din schimb 
pentru că nu am avut vn- 
gonelo goale Iri care să în
cărcăm cărbunele. Știți ce 
cantitate de cărbune aveam

l-au ajutat uni! mineri din 
schimb, In loc să scoată 
cărbune...

în aceeași Idee, a dorin
ței de perfecționare a 
muncii, a producției, mais
trul Teodor liologa și in
ginerul EtnlUan Neagoc, 
de la mlnn Uricanl. ne-au 
vorbit de asigurarea cu 
piese de schimb ; Inginerul 
Marcel Tomoiu, șeful ser
viciului mecnnlc-energetie 
de la aceeași mină — des
pre calitatea unora din uti
lajele livrate de uzinele 
„Un!o“ din Satu-Mnro și 
„Independența’ din Si
biu; șeful do brigadă Toma 
V. Șurubaru de la Paro- 
șenl a adus in discuție 
problema asigurării cores
punzătoare cu materiale, 
piese de schimb, cu vago- 
neto goale pentru încăr
care In abataje.
- Dc te fă nu recunoaș

tem deschis că fiecare din 
aceste probleme le puteam 
rezolva de mult, noi În
șine?! — ne spunea Ing. 
Vasllo Ogherinci. directo
rul general al Centralei 
cărbunelui Petroșani. Iată, 
bunăoară, la mina Lupcnl 
s-a trecut la programa
rea producției șt corecta
rea din mers a acestei pro
gramări In funcție de ei-

tunțllle concrete co se ivesc 
zilnic In abataje. Dar n- 
cesta nu este un lucru 
nou. Șl plita acum se fă- , 
ceau fișe de plahJficafe. Pe 
de o parte insă, ta Întoc
mirea lor nu se ținea sea
ma de condițiile specifice — 
ale efectivului do mineri 
disponibil și ale zâeâmln- 
tului — și pe de altă par
te ele erau fixe, dale odată 
(tentau o lună Întreagă, 
fără o corelare Intre diver
sele compartimente ale mi
nei — producție,- aprovizio
nare, transporturi — tar de 
nolndepllnlrea lor nu răs
pundea concret nimeni. Cu 
alte cuvinte, era o planifi
care (.teoretică*. Acum, ' 
astfel de situații nu mal 
există, tar rezultatele favo
rabile au și apărut.

Desigur, unele din ne
ajunsurile care se mani
festă In activitatea produc
tivă din Valea Jiului — do 
pildă calitatea șl durabilita
tea unora din utilajele mi
niere r- slnt Independenta 

. de munca minerilor ; lichi
darea celor mal multe d'n- ___ R.
tre ele sta Insă pe deplin crătorli 
In puterea harnicilor oa
meni ni muncii de ta Pe- 
triln, Lonea, Vulcan, de ta 
oricare altă mină, Minerii 
din Valea Jiului slnt eon- 
ștlențl rit irimesirnl IV al 
anului curent, precum șl 
anul 1973 reprezintă, pe
rioade hotaritoare pen
tru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare ca 
minele din acest bazin sl 
poată oferi țării cantitățile 
mereu sporite de cărbune, 
solicitate de economia noas
tră. Modul In care acțio
nează, abnegația pe care o 
vădesc In fiecare schimb, 
oră șl minut atesta că ml-

nerll din Valea Jiului slnt 
deciși să Învingă dificul
tățile cu care, slnt confrun
tați, să-șl Îndeplinească e- 
xcmplar Importantele sar
cini ce le revin In bătălia 
cu timpul pentru îndepli
nirea dndnaluiul.

După cum este cunoscut, 
cu prilejul vizitei nu fost 
formulate critici cu privire 
ta aprovizionarea popu
lației, ta posibilitățile de 
folosire in mod util, in
structiv a timpului liber. 
S-au făcut deja primii pași 
In înlăturarea neajunsu
rilor. Deocamdată, pe scurt, 
putem anunța că magazi
nele alimentare, precum și 
celelalte magazine dc pro
duse indaslrialo sini apro
vizionate zllnlq cu canti
tăți satisfăcătoare de măr
furi, de bună calitate. Lu
crătorii din comerț s-au 
angajat să asigure o bună 
servire, să muncească In 
așa fel Incit locul de 
muncă să se Impună prin 
curățenie șl ordine, A avui 
loc, dc asemenea, o fruc
tuoasă dezbatere Intre lu- 
...____ întreprinderii de
panificație, in cadrul căreia 
s-nu stabilit amănunțit 
cauzele slabei calități o 
produselor, lnlțllndu-se mă
suri severe pentru Înlătura
rea lor. Ceea ce a caracte
rizat dezbatere® 1a care am 
asistat a fost intransigența 
față de lipsurile de plita 
acum, precum §1 angajarea 
lucrătorilor acestui impor
tant sector de activitate dc 
a face totul In vederea îm
bunătățirii calității produ
selor de panificație.

Acestea vor constitui 
Insă temele viitoarelor 
noastre corespondențe din 
Valea Jiului

conduse.de
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dintre Ciu En-lai și

convor-

Lucrările Adunării Generale a 0. âf. U.

dezbă

le-
.,,„■5^.__ -——ry. .„Jda-
lltâțL în cadrul unei IntUniri cu or
ganele locale la consiliul popular

shh » I. p. ara
il R9H ■SÎ9 ft WiBEJ

O începerea convorbirilor oficiale 
Kakuei Tanaka

, PEKIN 23. — Corespondentul A- 
gerpres, 1. Gătațeanu, transmite: 
Primul ministru ai Japoniei, Kataiel 
Tanakn, a sosit luni la Pekin, la In
vitația premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lol.

în aceeași zi, au ' 
blrile (” 
Kăkuel______ _ _.__________
ci;»'; CI Pin-fei, ministrul ataceritar 
externe al R. P. Chineze. Masayoshi 
Ohira, ministrul afacerii® externe 
al Japoniei, aite persoane oficiale 
chineze șl japoneze.

Premierul Clu En-lal a oferit, luni, 
o recepție In onoarea primului ml- 
nlatru Japonez, teilnd cuvintul, Ciu 
En-M șl-a exprimat satisfacția In 
legătură cu vizita în Pekin a premie
rului japonez, care urmează să ne
gocieze și să reglementeze proMemn 
normalizări! retațlll® dintre China 
și Japonia șl, în numele președintelui 
rSao Tzedun șl al guvernului chinez, 
a exprimat,un călduros bun venit 
oaspețU® japonezi. Aceasta vizita, a 
subliniat Ciu En-lal, deschide o nouă 
pagină in istoria relațiilor'chino-ja- 
jșoneze. Cu toate că Încheierea stării 
de război dintre cele două țări nu a 
fost prodamală, a relevat vorbito
rul, contactete prietenești șl relațiile 
comerciale dintre popoarele Chinei șl 
Japoniei s-au dezvoltat continuu. î.n 
UUfimfl nnl, a declarat Ciu En-lai, 

. numărul prietenii® Japonezi care au 
vizitai China a depășit pe cel al 
prietenii® din alte țări, iar volumul 
comerțului Chinei 'cu JaponSa pa 
baza egalității și avantajului reci
proc a fost mai rnare dedt cei al 
comerțului cu alte țări.

Evoclnd schimbările ce au loc po 
plan mondial șl declarațiile premie
rului Tanaka, după venirea sa la 
conducere, de a promova o nouă po
litică față dc China. Clu En-lal a re
levat că guviToitl chinez, pornind dez 
ia poziția sa consecventă, a dat un

pozitiv la aceste propuneri. 
_ menționat că există, liur-ade- 

. > bază burta pentru normalizarea 
ațlUoc celor două țări. Este o do- 
iță comună a popoarelor Chinei și 

de a restabili relnțlUo dJpiomatlce 
dlntre R. P. Chineză șl Japonia. A- 

pli.".'.;n.aceasta 'sarcină istorică, a' 
spus vorbitorul Faptul că sistemele 
sociale ale Chinei și Japoniei sint 
diferite, a subliniat premierul Clu 
En-lal, nu trebuie să conaifiule un 
" *" “ ' ............... ! / două țări

răspuns 
El a mi 
văr, o _ 
relaf- 
rinț .. . , . ____. ,
Japoniei de a promova prietenia șl

icccașl zl, aur Început
dintre premierul Clu En-lai șl dintre R. P. Chineză și Japonia. A-

"l Tanaka. La convorbiri parii- r'!nl 0 50314 Hmpul ca noi să inde-
.................. ■■ plteim*aceasta sardnA__ i“‘—,1J,t 

fcpus voa-blteruL Faptul că s 
sociale ale Chinei și Jap-o 
diferite, H subliniat premier 
En-lal, nu ___
obstacol pentru ca cete < 
©Jc noastre să conviețuiască pe b.ază 
de egalitate șl în prietenie. Priete
nia cldno-nlponă, a precizat Ciu En- 
lai. nu este exclusivista. Ea va con
tribui la slăbirea încordării In Asia 
șl la salvgardarea păcii mondiale.

In răspunsul său, premierul Ta
naka șl-a exprimat regretul in lega
tară c-.i faptul că după cel de-al cfol- 
lea război mondial relațiile dintre 
Japonia șl China au rămas Intr-un 
stadiu anormal șl nenatural. în opi- 
nta mea, a declarat el, ewe impor
tant ea acum conducătorii celor dota 
țări să poarte convorbiri In interesul 
viitorului, cu alte cuvinte să poarte 
convorbiri In scopul comun al reali
zării pârii șl prosperității In Asta șl 
in lumea întreagă. Tocmai in acest 
scop am venit old. Sper că putem 
stabili relații prietenești șl de burta- 
vectefitatc cu marea Chină și po
porul ol șl că cele două țări vor 
respecta, pe de o parte, relațiile fie
căreia cu statele prietene, tar, pe de 
altă parte, vor contribui la pacea șl 
prosperitatea In Asta și tn lume. 
Aceasta in ciuda faptului că Japonia 
și China au convingeri politice șl 
sisteme sociale diferite. Doresc să 
lndenllnecc această sarcină impor
tantă fn realizarea unul pas innlnte 
pe calea prieteniei durabile dintre 
Japonia șl • China — a relevat in 
Încheiere premierul japo:»ez.

PROBLEMELE DEZARMĂRII 
in dezbaterea Conferinței 
Uniunii Interparlamentare
ROMA 23. — Corespondentul Ager- 

pres, N. Pulcea, transmite : Contl- 
nulndu-șl lucrările, Conferința Uniu
nii Interparlamentare a dezbătut, 
luni, in ședința plenară, punctul de 
pe ordinea de z! intitulat „Necesi
tatea Intensificării luptei pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor de orice 
tip, date fiind consecințele sale poli
tice, economice și sociale0. Lulnd cu- 
vlntul ta dezbat®!, delegatul grupu
lui român al Uniunii Interparlamen
tare, Alexandru Ionescu, a expus 
poziția țării noastre in această im
portantă problemă, subliniind necesi
tatea dc a se trece de Ia declarații 
generale In favoarea dezarmării 
ta măsuri concrete. . Ia dezba
teri și negocieri eficace In ve
derea realizării de pași efectivi pe 
calea reducerii și. eliminării perico
lului dc război, opririi produceril.de 
armament și, Îndeosebi, a armamen
tului nuclear, a armelor chimice șl 
bacteriologice și n ailor milloacede 
exterminare In masă, lichidării trep
tate a acestor arme, sub control In
ternațional.,

Tn ședința sa dc după-amlază, con
ferința a dezbătut terna „Lupta Îm
potriva abuzurilor de droguri0.

Sesiunea anuală a
*

Fondului Monetar

Vizita tovarășului Emil Bodnaraș 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 23 (Agerpres). — La Irrvl- prim-secrelar nl Comitetului Judi 
lațla C.C. al P.C.13, tovarășul Emil țean Ruse al P.C.B., de alte oriei, 
Bodnaraș, membru al Comitetului ....... ‘ ...............................
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al, C.C. al P.C.R., t ____
Consiliului de Stat al Republică! ™ 
rial isle România, face o' vizita In 
Bulgaria. La Podul Prieteniei el a 
fost Iniimplnat cordial de Peter Da- 
nallov, membru al C.C. al P.C.B.,

lulul Permanent ganele locale la consiliul popular 
vicepreședinte al județean, tovarășului Emil Bodnaraș 
al Republică! So- l-au fost prezentate aspecte privind 
' '; dezvoltarea sodal-eoonornlcă a jude

țului. Cu acest prilej, oaspetelui ro
mân i s-a inmîrait Insigna dc aur do 
onoare a orașului Ruse. ,

y ■
NEW YORK 23. —- Corespondentul nostru, C. Aîexondroale, trans

mite : în plenara Adunării Generale a O.N.U. au Început, luni dlm1- 
neața, dezbaterile de politică generata, prilej pentru reprezentanții celor 
132 de state membre do a-șl expune punctele lor de vedere asupra celor 
mai importante probleme politice, economice șl sociale care confrunta 
omenirea șl Organizația Națiunilor Unite.

Vizita în Japonia a delegați®!
C.C. al P.C.R. conduse de 

tovarășul Paul Niculescu-Mizil
Hiroshi Tachlki, locțiitor al șefului 
secției Internaționale.

Președintele C.C. nl P.C.J., Sonzo 
Nosako, a oferit la 23 septembrie un 
dineu. In onoarea delegației C.C. a! 
P.C.R. Au participat delegația ro:nănă 
și membri ai Prezidiului C.G al 
P.C.J.

Dineul s-a desfășurat intr-o nlmos- 
fe.-â prietenească șl tovărășeMca.

*
Membrii dclegnțiel C.C. al P.C.R. au 

vizitat Muzeul Național do Artă din 
Tokio și nu luat parte la un spec
tacol cuprinzlnd dansuri și clntececu 

dat in „Toshl Contor Hall“ de echipa 
J~1 VZJUIUI UI V.l— III V.V.U.. 9UL ill UVU- til’ (laîV.Uri

țlel Internaționale a C.C. al P.C.J., ’ muncitori.

TOKIO 23. — Corespondentul Agcr- 
pres, FL Tufuj transmite : Președin
tele Prezidiului C.C. al P.C.J., KenJI 
.Miyamoto, a primit la 23 septembrie 
după-amtaal, la sediul Comitetului 
Central, pe tovarășul Paul Nlculajcu- 
Mizii, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., precum și pe ceilalți mem
bri ai delegației QC. al P.C.R., cu 
care a avut q convorbire ce s-a des
fășurat înir-o atmosferă prietenească 
și tovărășească.

Din partea japoneză au participat 
Tomlo Nlshlzawa, membru nl Birou
lui Permanent al Prezidiului C.C. nl conțlnut_revoluționar, antirăzboinic, 
P.CJ.7-Ichiro Sunamn, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.. șef al sec- .Worablza" a tinerilor

R F- G- în manifestul său electoral - 

FartiM SwuMemomt se pronunță 
pentru eonsolidarea păcii în Europa 
și eontinuarea tetWcrii Est-Vest 

BONN 23. — Trimisul special Ă- 
gerp-es, V. Crițtii transmite : ? La 
Bonn a fost dat publlcltațli Manifes
tul electoral al Partidului Social-De
mocrat, în vederea alegerii® legisla- 

democrații, nu dus o politică de pace 
și progres. Iar realismul țnolitlcll pro
movate de guvernul VHUy Brandt 
s-a confirmat prin rezultatele ob-'- 
ținute In sectoarele economic, finan
ciar șl socioL

Manifestul electoral al P.S.D. re
levă în continuare că țelurile vll-

Internațional și a 
Băncii Mondiale

WASHINGTON 23 (Agerpres). - 
La Washington au .Început luni lu
crările Adunării Generale anuale a 
Fondului Monetar Internațional și 
guvernatorilor Băncii Mondiale. 
Romania participă la aceasta sesiune 
cu o delegație de observatori, condusă 
do ministrul finanțelor. Horea Dumi
trescu.

în ședința Inaugurală, președintele 
Statelor Unite, Richard Nixon, a pro
nunțat un discurs In care a analizat 
unele probleme ale sistemului mone
tar șl comerțului InternațlonaL

Au mai luat cuvintul președintele 
Băncii Mondiale, Robert McNamarra, 
șl directorul ’general al F.M.i., Pierre- 
I’aul Schwfcltzer.

ioare ale politicii acestui partid 
slut : consolidarea păcii in Europa, 
continuarea destinderii Intre Est șl 
Vest, asigurarea dezvoltării econo
mice a R.F.G. șl a locurilor de 
muncă, preînlimplnarea fenomene
lor de creștere" a prețurllor.’lln 

același timp, P.S.D. -se s. pronunță 
pentru consolidarea Comunității Eco
nomico-’ Europene lărgite, printr-o 
strinsă coeziune tn alianța vestică.

Tn Încheierea documentului electo
ral social-democrat se subliniază că. 
tocmai pentru continuarea reforme
lor inițiate de coaliția P.S.D.-P.L.D.Ț 
aceasta ore nevoia de o majoritate 
solidă In ixrnl Bundestag, de votul 
do încredere al populației.

/ _•> jci-jir'j»j ..... a

anglia Inlrevcderi ale prcședinlclui Consiliului 
Cullurii și Educației Socialiste din România

LONDRA 23. — Corespondentul tisllce britanice. Cu acest prilej s-nil
nostru, N. Plopeanu, transmiie : Pre- relevat noi posibilități de intenslfi-
ședlntele Consiliului Culturii ți Edu- KU-(, a schimburilor dintre România
tota R“nla,e DumteS1* Pope^ ă ®l Marfea Britanic, pentru mai buna
vizitat o serie de insUtuțll de Învăță- cunoaștere o valorilor culturale ale
mint șl artă din Londra și Edinburgh, celor două țări. La convorbiri n fotl
unde a purtat convorbiri cu persona- prezent ambasadorul român Vțtslle
lltațl ale vieții publice și culturai-ar- Pungan.

Refcrlndu-se, apoi, la iiroblemele 
"7 -------- întăririi rolului O.N.U. in viața in-
afacerllor externe al Braziliei, Mario ternațfonalâ ■■■ propunere .supusă de

u™.. i> v„..„ t„- România spre dezbaterea Adunării
tor pe care l-am Generale — Barboza a arătat că „a
încetul, de-a Iun- sosi; timpul revitalizărll organizației

noastre, pentru a o edifica intr-un 
centru de convergență n politicii In
ternaționale, intrudl numai O.N.U. 
poate pune la dispoziția statelor pa
rametrii juridici șl politici pentru 
concilierea lntcrcselop naționale legi
time ate statelor cu cete ale Între
git coleclivitățl umane0.

A urmat la cuvint secretarul de 
stal ai S.U.it., WllUam Rogers, care, 
făcind o trecere in rcvkiă a evo
luțiilor anului politic internațional 
prezent, a Subliniat însemnătatea n- 
cordurilor sovielo-omericanc interve
nite în acest an, a contacte!® la ni
vel Înalt sovtelo-americane șl chl- 
no-amerlcarie, a negocierilor dintre 
R.D.G. și R.F.G., Inlre Nordul și Su
dul Coreei, a evoluției Încurajatoa
re a relațiilor Intereuropene care 
pot duce la ’ întărirea securi
tății acestui continent ,J5pfe în
deplinirea acestui obiectiv, confe
rința asupra securității șl cooperă
rii în Europa, in cazul In caro a- 
ceasta este pregătita cu grijă, ar pu
tea jucn un rol crucial" — a de
clarai William Rogers.

Secretarul de stat american a 
spus, in continuare, că S.U.A. eu In 
vedere. In cadrul celei d<f-a doua 
runde a tratativelor S.A.L.T. sovieto- 
amerlcane, reducerea înarmărilor cu 
arme strategice a celor două state 
In domeniul armelor rachetă ofen
sive in scopul de a se ajunge la rc- 
versarea cursei Înarmărilor nuclearo, 

■'' în ’conflnuare.' vorbitorul.a confir
mat lipsa do progrese spre încetarea 
războiului din Indochina șl u stinge
rii focarului de război din Orientul 
Apropiat, arătind că o pace durabilă 
In zona Orientului Apropiat poate fi 
realizată numai in baza prevederilor 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 11W7.

Au mal luat cuvintul miniștrii do 
externe al Guyanel și Ecuadorului.

Păslrlndu-sc tradiția, dezbaterile Refcrlndu-se, ni 
au Început cu dlxc-ursul ministrului ................................

Gibson Barboza, core « subliniat 
„progresul Încurajator pe care I 
realizat Încetul cu 1 -R,
gul complicatei căi o reconcilierii di
vergențelor In relaxarea Încordării 
Internaționale; este mult prea lent 
pentru a ajunge la realizarea Idealu
rilor de pace șl securitate ale omeni
rii". El a arătat că norii unei confrun
tări nucleare încă nu au fost risipiți, 
că. „balanța terorii” a fost doar înlo
cuita cu o alta balanță, „cea a pni- 
dențcl"; că conflictele din anumite 
zone ale lumii Încă mai amenință în 
mod simțitor pacea șl securitatea 
lumii.

Subliniind necesitatea realizării u- 
rwr progrese substanțiale In direc
ția asigurări! păcii și securitațil lu
mii, ministrul de externe brazilian 
a relevat Însemnătatea deosebită a 
participări! mal active a tuturor sta
telor, mari, miei șl mijloclL la pro
cesul de destindere, arhtlnd că a- 
ceasta ar aduce un suflu nou In via
ța Internațională, de natură să vin
dece scleroza de caro suferă nctua- 

4a structură. In acest context, vor
bitorul a dat ca exemplu efortul con
certat al statelor europene spre des
tinderea șl cooperarea dintre ele, e- 
fort caro are repercusiuni favorabi
le pentru organizarea unei conferin
țe europene de securitate.

SOFIA £> — Corespondentul Ager- 
pres, C. Amarlțcl, transmite : La 23 
septembrie, delegația Frontului Uni- 
lAțll Socialiste, condusă do tovarășul 
Eugen Jebc'.canu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului, care 
se află In Bulgaria pentru un schimb

<

de experiență șl semnarea unei con
venții de colaborare cu Frontul Pa
triei, a avut o intllnire cu delegația 
Frontului Patriei, condusă de Llubo- 
mlr Levcov, prim-vicepreședlnlo al 
Consiliului Național al acestui orga
nism.

O nouă grupare progresistă în Columbia

1 iii p - ,4
j

varna țongi^stil monstiah al Uniunii 
vntemiționale a Arhitssdlor

Cuvintul de salut rostit de tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 23 — Corespondentul Ager- 
S Constantin Amorițel, transmite : 

s-n deschis la Varna cel de-al 
11-lea Congres mondial ai Uniunii In- 
țeșonțlonalo,, a.iArhltecțllor. ■: Con
gresul so desfășoară sub înaltul pa
tronaj-al președintelui Consiliului de 
Stal, al R.P. Bulgaria, tovarășul To
dor Jivkov. Tn cuvintul do salut, sub
liniind că „Bulgaria contemporană 
este in adevăratul înțeles al cuvin- 
talul un șantier”, tovarășul Todor 
Jivkov a spus, printre altele : „O 
confirmare ctară a spiritului umani
tar și democrat caro domnește In 
rindul arhitecțllor din lume este și 
tema celui de-al 11-len congres. Pen-

tru că pe baza problemei complexe — 
arhitectura șl odihna — pot gindl șl 
studia, inlr-adcvăr, numai oameni 
care-șl Imaginează viitorul lumili ca 
o lume1 a -păcii șl colaborării ‘ Intre 
popoare. ȘI noi ne bucurăm că acei 
ta m*ire șl importantă problemă 
strim In stațiunea noastră de pe 111 
ralul Mării Negre — Varna — aii 
delegați și oaspeți, creatori cu mii 
de răsunet mondial șl tineri arhlftk 
entuziaști din toate colțurile plan 
tel". . !|

La congres participă șl o del 
gațic a Uniunii arhitecțilo- din R

i â 
iO" 
W 
mepentru eliberare și independență na

țională.
Lulnd cuvintul Ia fședlnțn de con

stituire, Gilberto Vtelra, secretar po
litic al C.C. al P.C. din Columbia, 
a subliniat că formarea coaliției for
țelor progresiste reprezlniA un pas 
important, care deschide pcrspeeUva 
construcției socialismului în Co
lumbia,

La prima sa ședință Uniunea Na
țională a Opoziției a adoptat In una
nimitate o rezoluție in care se cere 
lărgirea relațiilor diplomatice șl 
culturale cu țările s®iallsie șl re
stabilirea relațiilor diplomatice Intre

BOGOTA 23 (Agerprea). —JPo a- 
rena politică coJumblană a apărut o 
nouă mișcare progresistă — Uniunea 
Națională a Opoziției, tn această nouă 
uniune au intrat Partidul Comunist 
din Columbia, Mișcarea Largă Co
lumbians, Partidul Creștin Social De
mocrat ș< alte partide ?i grupări de 
opoziției

La ședința dc constituire a uniu
nii a fost adoptat un program, în 
care se subliniază necesitatea luptei 
împotriva neocolonlallsmuliii șl a de
pendenței Columbiei dc statele im
perialiste, pentru libertăți democra
tice ți garanții constituționale. In 
primul rind pentru abrogarea stării 
da asediu ®i încetarea activității tri
bunalelor militare. Uniunea. Naționa
lă a Opoziției, ce arată in program, 
va lupta pentru realizarea reformei 
agrare, pentru naționalizarea bogății
lor naturale ale țării și Instituirea 
controlului de stat asupra economiei 
naționale, o reformă democratică 
a sistemului dc învățămlnt etc. Pro
gramul ișl propune promovarea u- 
nei politiei externe pașnice, dc soli
daritate cu toate popoarele care luptă

."i ’ p-■ T V’v: i'C ’■

J

din Gabon

!

men

. .. ?i<g 
arhitecțllor din Ro

mania, condusă de arh. Cezar Lăzii- 
8 n !«1 r» uniunii

rai grevișLilor. rldlcind baricade 
lnălțind pancarte care proclamau 
„Libertate"', „Vrem pline0.

Intervențiile brutale ale forțelor energică a oămenfi® muncii din a- 
polițienești s-au soldat cu ciocniri cest oraș In fața ofensivei patronale

,0 PILĂ ATOMICĂ

V/GO: încă o citadelă a Spaniei luptătoare

culturale cu țările socialiste șl re-

Co!umbla șl. Cuba.

le brutale ale forțelor

rescii» președintele uniunii.

Interesele Islandei 
de angajamentele

BONN 25 Agcrpres. — Intr-un 
interviu acordat ziarului vest-ger- 
man „WELT AM SONNTAG", un * 
purtător da cuvint al guvernului Is
lander, Hannes Jansson, a declarat 
că interesele economice ale tarii sale 
prevalează față de nngajnmenlcle n- 
cestul stat In cadrul N.A.T.O. -- in
formează agenția U.P.I. „CInd se 
pune problema de a decide între 
ruina economică și bunele relații In 
cadrul N.A.T.O., noi vom alege su-

pravlețuirea economică” — a afirmat 
Hannes Jansson. Interviul acordat do 
reprezentantul guvernului irlandez 
urmoazâ hotărlfll cabinetului de la 
Reykjavik de a extinde limita ape
lor sale teritoriale. Iwlftrlre explica
tă prin ponderea pescuitului in eco-, 
nornla țării. în legătură cu aceasta, 
purtătorul de cuvint n declara’ că de
cizia guvernului său este sprijinită 
de Întregul popor Islander.

Senzaționala descoperire 
in minele de uraniu

a
Un plan în cinci puncte 

în vederea soluționării pe 
cale pașnica a diferendu
lui dintre Tanzania și 
Uganda .■ fost aec«ptat> |n prin
cipiu, de președinții celor două 
țări, a anunțat ministrul afacerilor 
externe al Somalie!,- Omar Arteh 
Ghnled, aflat la Kampala In vederea 
medierii conflictului.

Ripostă viguroasă împotriva patronatului 
forțelor represive
pra greviștilor n-a dus Insă la rezul- Comitetul Executiv al Partidului Co
tatul scontat de autorii ei : munci- munlst clin Spania arata. Intr-o de-
torli nu hotărlt să continue lupta ctarație data publicității in aceștc 
grevista piuă la satisfacerea revers- zile, că „revendicările 
dicărilor lor, pini vor fi reprl- de la Vlgo r’jj  ------ 1
mlți la lucru cei 6 OTO de muncitori muncitorilor 
conccdlațl ilegal ț! va I *“ ■- — «
persecutarea militanților sindicali.

Organizația din Galicia a partidu
lui comunist comisiile muncitorești 
din Vigo șl comitetul de grevă au

șa a
Agențiile Internaționale de presă, 

ziare din diferite țări continuă să 
se ocupe pe larg de conflictul do 
muncă din orașul Vigo, care domi
nă în prezent scena soclal-ooILtlcă 
spaniolă. Sint relatate noi fapte șl 
date ce vin să confirme vigoarea ac
țiunilor muncitorești, care practic ah 
paralizat orice activitate In aceasta 
localitate industrială din Gallcta, 
amploarea fără precedent a mișcării 
da sprijin a greviștilor șl ■ neputința 
forțelor represivo în fața rolidarilă- 
țil oamenilor mundL

După cum se știe, erevn celor 3 003 
ds muncitori dc la uzinele, dc auto
mobile „Cltrofin-Hlspanlo” o fost 
declanșată in semn de protest față 
dc refuzul patronalului dc a Îmbu
nătăți condițiile lor dc muncă șl da 
viață șl de a reveni asupra conce
dierii celor cinci angajați, care pre
zentaseră administrației respective 
cererile salariațllor. Ulterior. In 
semn de solidaritate cu greviștii de 
Ia „Cllrofin”. au încetat lucrai mun
citorii de la serviciile de transport, 
șantierele navale șî alte întreprin
deri din localitate. , organlzind mari 
demonstrații de stradă. în cartierul 
Calvnrio. femei șî copil s-au alătu
rat greviștilor, ridiclitd baricade șl 
tnăltind pancarte care proclamau :

violente, In urma cărora, potrivit 
cifrelor oficiale, au fost arestate Gd 
de persoane. în același timp, admi
nistrațiile unor întreprinderi au a- 
nunțai concedierea a 8 (W3 de per
soane, declarlnd că slnt dispuse că-i 
reprimească pe cei concediat! numai 
în cazul Încetării grevei. Această 
Încercare de a exwclla presiuni asu-

monist clin Spania arata, intr-o de-
...______„j muncitorilor
sini revendicările tuturor 

____ |____ „.- din Spania. Sollctarlta-
Inceta tea cu Vigo Înseamnă, totodată, apă- 

rarea revendicărilor muncitorilor, 
studenților, ale maselor populare din 
toate regiunile țârii. Cind in martie 

- trecut poliția a asasinat muncitori' la
lansat o chemare la grevă generală El -Ferrol,, proletariatul din Vigo a
în acest oraș, chemare Ia care au Ieșit in stradă, inir-o grandioasă ac-
răspuna 50 C©0 de muncitori. Greva țiuue de solidaritate. încă dc atunci,
n fost totală in zilele de 15 și 18 sep- clasa muncitoare din Vigo a dat
tembric In Întreprind®lie cete mai magnific exemplu de felul cum
importante alo orașului și din lm- (
prejurlmi. s economicei

Subliniind combativitatea, spiritul rltățil prob
de solidaritate șl nivelul ridicat al forme do acțiune, inclusiv greva ge-
conțillnțd participau Hor La grevă, nerală. Vigo arata astăzi, prin fapte.
Intr-un anei al organizației Parildu- drumul care duce la greva generală.

............ ’ ’ răspunsul La situația ca
tastrofală s țârii, aceasta este calea

revendicările șl drepturile, cauza In- Declarația cheamă forțele demo- 
tregii clase muncitoare, a forțelor —;------„r„ <».<i i„ —
democratice spaniole... Atitudinea 
SridâlOuLTC EL U-.__________
politica de represalii a autorităților, 
lipsa libertăților — lata factorii răs
punzători pentru extinderea con
flictului". _______,___ _____  _____

Evenlmontele din Vigo, reacția f roți tul luptei ^sortate, din S pașișLa. a-
enarglcă a oămanffl® muncii din o-j '* '* J ’

un 
__ ____ ________ în-1, 
țclege să lupte pentru rcvcndlcAri 

pentru dezvoltarea solida- 
________ ____ _ . . rltațil proletare, recurgind la diverse 

de~ solidaritate și nivelul ridicat al forme do acțiune. Inclusiv greva ge- 
conșillnțol porbcipmutlor la grevă, 
Intr-un apel al organizației Parildu- ....... ..
Iul Comunist din Galicia se relevă : Acesta este r
„Astăzi la Vigo, ea șl Ieri Ia FJ Fer- — ---------  _  ---------------- ----
rol, muncitorii din Gallcla Ișl aplră pentru cucerirea libertății".

Declarația cheamă forțele demo
cratice șl progresiste ale țârii In or-

spanlole... Atitudinea ganizarea o noi și noi acțiuni de so-
patronllor uzinei CltroSn, lidaritale cu muncitorii din Vigo,

contra represiunilor brutale ale for
ței® polițienești, pentru eliberarea 
munritoritar arestați.

Ultimele știri care sosesc de pe 

rata că această declarația trezește un 
puternic ecou ■ In rindul unor pături 
din cele mal largi, demonstrind am
ploarea mișcării revendteaiive pen
tru drepturi economice șl politice, 
din Vfao șl din întreaga Țara, hotâ- 
rirea de care sîitt animați oamenii 
muncii in lupta pe care o desfășoară 
cu toata energia Împotriva forțelor 
reacționare.

V. P.

?;l (l
eortlaL.
splrital combativ al 
cxatlce șl progresiste 
frunte <m < 
spiritul larg i._ . 
toate f ’ 

mȘrȘj;-îl( .
revendicative ale greviștii® din Vigo,

nt tipice pentru situația soctală in
ițiata din Întreaga Spanie, pentru 

' atlv al forțelor demo- 
din țară, In 

comunlșlLL Evidențiind 
de soRdarltata pa care 

forțele progresiste din întreaga 
II manifestă față de acțiunile

PARIS 25 (Agerpres). — Pre- 
, zentind Aeademiei da Silințe 
rezultatul cercetărilor întreprin
se In mina de uraniu Ohio din 
Gabon, Francis Perrin, fost înalt 
co miser la Comisariaiul pentru 
energia atomică ți profesor la 
College de France, a afirmat că 
fn ccel zdcdwiint uranifer a 
funcțional, In urmă cu clteva 
sute de milioane de ani, o pilă 
atomică ce s-a format In mod 
natural. Reacția la lanț, autoln- 
trelinută, a acestei ^pile preis
torice" s-a produs In zăcămintele 
de uraniu unde uraniul-235 acea 
o concentrație de 3 la sută, eu 
alte cuvinte chiar coneentrajia 
combusUMIului nuclear uiilisal 
ariâzi Intr-o serie de reactoare 
atomice. Functionarea acestei 
„pile fosile" a încetat In mod 
natural, după cc concentrația 
minereului de uraniu 235 a de
venit insuficientă pentru a al
cătui masa critică necesară reac
ției in Ian;.

Acei; fenomen de un interes 
considerabil poate să conducă, 
dacă se va vedea că el nu este 
un caz izolat, pini ia necesita
tea de â redefini uraniul natu
ral — a spus Francis Perrin.

După decretarea legii 
mtfffiffle în FiMpine,49 dc 1W-- 
Eoane, printre care mal mulți senatori, 
deputnți, funcționari superiori șl 
ziariști, au fost arestate. Șeful servi
ciului prezidențial de presă a men
ționat că printre eel arestați sau care 
se află sub urmărire judiciară fi
gurează și personalități de rang înalt 
aparțlnlnd partidului guvernamental

Declaralia comuna a sin
dicatelor din O. Germană 
Și Finlanda. Declarația se 
pronunță pentru grabnica primire 
concomitent! a H, D. Germane 
șl R. F. a Germaniei în O.N.U. 
șl în organizațiile sale specializate. 
Cete două organizații sindicale spri
jină eforturile guvernelor țârilor Ișr 
in direcția convocării conferinței ge- 
neral-curopenc pentru securitate și 
colaborare.

Karl Schiller a părăsii 
P.S.D. Fostul ministru al economiei 
?! finanțelor în guvernul cancelaru
lui Willy Brandt a hotărlt să

părăsească Partidul Social-Democrat, 
al cărui membru era din anul 10-16. 
După cum so știe, Knrl Schiller a de
misionat din guvern in luna Iulie a.c.. 
In semn de protest fnță de măsurile 
luate dc cabinetul vest-german In 
privința controlului capitalurilor 
străine;

Cereri privind retroceda
rea Ctmalului Panama. par" 
tlcipanțll In ce] de-al IX-lca Con
gres I n tara nțerl can dc planificare, ale 
cărui lucrări s-nu Încheiat la Bo
gota, au adoptat o rezoluție In care 
cer ca zona Canalului Panama, afla
tă în prezent sub controlul Statelor 
Unite, să fie retrocedata Imediat gu
vernului panamez. Menținerea aces-

Procesul nași cjrap de 
foșH miniștri, înalț! funcționari 
șl oameni de afaceri marocani acu
zați do corupție șl trafic de influen
tă a început luni la Rabat. Acuzații 
au fost arestați In cursul lunii no
iembrie 1971.

Demisia guvcmuhsL rf- 
gOH. Pre!mle™l Abdul Zahlr, care 
a constituit cabinetul demlslonar Ia 
8 iunie, a declarat că guvernul său 
a Iniimplnat o serie do dificultăți in 
realizarea programei® do dezvolta
re — Inflație și urmările secetei — 
care au făcut, practic, Imposibil ca 
el ®ă-ș! poată continua activitatea.

Conferința mesei rotunde,
tel zone sub control străin relevă referlloare la viitorul Irlandei de
rezoluția, constituie o piedică în dez- Nord, s-a deschis luni dimineața in
voltarea economică a. stalului I’a- orășelul Darlington din comitatul 

Durham.

Ziua națională a & Â Ifomon

„SĂPTĂMÎNA
PARIS 25. — Co- 

respondenlul nostru. 
Paul pțâconescu,
tranreiiSB 'fiLa Dij-on, 
orașul francez înfrății 
eu Clujul, a fost or
ganizată, sub egida 
Camerei 'de Comerț ă 
Român-iel, o „Săptă- 
riin.'i româneasca" — 
bogată fi variată ex
poziție cu clasare de
produse ale Industriei baladei României din 
alimentare, textile fi Paris.

ROMÂNEASCĂ" LA DIJON
„Săptămlna româ

nească0 de la Dijon 
prilejuiește miilor de 
vizitatori o cunoaște
re mai directă a di
versității de produse 
pe care le oferă (era 
r.oastnl Ir. domeniile 
care fac obiectul ex
poziției, precum jl in- 
tllnirt și contacte in 
vederea unor, noi a- 
corduri comerciale..

de artizanat. La festi
vitatea inaugurală au 
luat parte adjunctul 
primarului din Dijon, 
Pelletrct, președinte
le Camerei de Corner} 
locale, Bourland, șt 
al/i reprezentanți al 
vlefii comerciale din 
oraș. A fost de față 
Nicolae Mufgu, consi
lier comercial al Am-

Astăzi, poporul din R. A. Ye
men marchează 10 ani de la răs
turnarea monarhici și procla
marea Republicii., Actul de la 
S3 septembrie 1S®1 încununa cu 
succes o luptă îndelungata a 
Srulul yemenlt, deseori re- 

nfâ BÎngeros de vechiul re
gim feudal al Imamilor.

Către realizarea Idealurilor 
dezvoltării libere șl democratice, 
ale progresului economic șl 
social, șl-n concentrat aten
ția tlăâra republică, în pofida 
unor multiple dificultăți care 
planau osupra țării : omenință- 
rllo cercurilor neocoloniallste 
din afară, susținătoare ale for
țelor regaliste : fărlmițarea feu
dală ș! tribală ; o grea moște
nire economică și socială lăsată 
do vechiul realm.

Eforturile Republicii Arabe 
Yemen s-nu îndreptat; In acest 
răstimp, in două direcții prin
cipale : apărarea regimului re
publican si Independența națio
nală ; valorificarea resurselor, 
materiale șl umane ale țârii. A 
fosa înființata o comjianfe na
țională de petrol pentru a ex
plora șl extrage țițeiul. Paralei, 
autoritățile se preocupă de pu
nerea In valoare a altor bagății

ale subsolului — cărbunele, 
sulful, cuprul etc. Industria ye- 
menlta, aflata Ia începuturile el 
și bazata îndeosebi pe materii
le prime agricole, șl-a adăugat 
In ultimii ani noi unități pro
ductive. în agricultură, ramura 
esențială a economiei, au foat 
întreprinse măsuri de creștere a 
producției.

Autoritățile Yemenite acordă 
o grijă sporita lichidării analfa
betismului — una dintre cele 
mal grele bnoștenlri rămase de 
la vechiul regim —, creării de 
cadra naționale tn diferite sec
toare sociale.

Intre Republica Socialista Ro
mania șl R. A. Yemen s-au sta
tornicii relații prietenești șl de 
colaborare. Poporul nostru a 
urmărit șl urmărește cu simpa
tie și cu sentimente de solidari
tate eforturile poporului yeme- 
nlt pentru dezvoltarea economi
că ți socială, pentru o viață mal 
bună.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Arabe Yemen, 
pcfjorul romăn transmite po
porului acestei țări calde felici
tări șl urări de noi succese pe 
linia aspirațiilor sale de prospe
ritate șl
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