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STADIUL INSILOZARII FURAJELOR IN COOPERATIVELE AGRICOLE IN ZIUA DE 6 OCTOMBRIE 
(CIFRELE REPREZINTĂ PROCENTUL REALIZĂRII PLANULUI LA TNSILOZARI)

au reușit să stabilească, In
1,. amplasamentul noilor o- 

aeflnliiveze rezultatele

consiliile populare și viceversa
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ție să se asigure o raționa
lizare iu circuitul Informa- 
lidnnl, să se realizeze prin 
nlriil numai o comunkaire 
de strictă necesitate — a- 
prcclnză tovarășul Petre 
Trancoicscu, ■ secretarul Co

tețele executive județene 
primesc acte uimise direct 
de la cabinetele miniștrilor; 
pe de altă parte, aceleași 
nete 'slnt transmise adeseori 
șl de direcțiile generale ale 
acelorași ministere către 
direcțiile noastre do spe
cialitate®.

Nu de puține ort „mo
delul- de la centru este co
piat șl. de către directorii 
direcțiilor de specialitate 
ale județului care, la rlndul 
lor, transmit „indicații șl 
dispoziții® prin hlrtll, se 
Informează asupra rezolvă
rii problemelor pe aceeași 
cale în felul acesta, vo
lumul hlrtlllor crește șl de 
In centru1 spre L Județ, și de 
la Iutlrț mal jos.

Direcția generală 
colă, 

•perioada
de la ministerul de resort

menit să 
ancorarea ÎNTREGII 

universitare In realitățile 
iculta-

— Mal Intil. acțiunea de Integrare 
a făcut posibilă, încă din anul pre
cedent, antrenarea studenților anilor 
IV la realizarea unor proiecte de an 
chemate a contribui efectiv la asi
milarea unor produse de mare-Im
portanță din pianul de stat al uzine
lor „Tractorul®. Dar prin asta Încă 
n-am spus totul Perfecționarea pre
gătirii in condiții de producție, de 
participare efectivă in desfășurarea 
actstela conferă vilforilor Ingineri 
un simț al esențialului, o receptivi
tate specifică la Imperativele teh- 
nlco-economlce cele mal scute. De 
aceea, după părerea mea, 
noului

ține) ; Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare 
șl Apelor — 73 (de două ori 
șl jumătate mal multe) ; 
Ministerul Sănătății — 53 
(de patru ori mai multe) 
etc.

miletului executiv al Con
siliului popular Județean 
Mehedinți. Dar, din păcate, 
slntem șl astăzi In situația 
de a primi circulare, in
strucțiuni. ordine șl tot fe
lul de îndrumări care ne 
parvin chiar pe 2—3 ca
nale. Pe de o parte, corni-

(Cbntluuare lii W^^rn-a)

® CAPITALA ȘI-A CRISTALIZAT STRATEGIA PREGA 
TIRII FORȚEI DE MUNCA • INFORMAȚII DIN AC
TIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID © CRO

ca u n 
luptător 
celor ce 
socialist 
care ai

0Etrl_
de pildă, a primit. In 

la care ne referim.

în momentul de față, Insllozarea 
constituie principala acțiune de 
care depind Înlăturarea pierderi
lor do substanțe nutritive șl echi
librarea balanței furajere. în cele 
mai multe unități agricole, ploile 
au îngreunat desfășurarea lucrări,- 
lor. Cu atlt mnl mult slnt demne 
do relevat eforturile stăruitoare, 
munca plină de abnegație a mul
tor mil și mii do cooperatori șl 
mecanizatori care au lucrat sub 
ploaie neîntreruptă, cu coasa , șl 
seceri, la recoltatul furajelor sau la 
transportul ocoatora cu brațele a- 
colo unde nu puteau intra mijloa
cele ‘da transport. în județele Si
biu, Vaslui, Bihor, Suceava și al
tele slnt numeroase cooperative a- 
grlcole unde inallozarea furajelor 
nu s-a Întrerupt nici o zL Așa au 
procedat, in toate zilele ultimelor 
trei săptămlnl, cooperatorii șl me
canizatorii din județul Sibiu, reu
șind să depășească cu regulnritnte 
graficele de insilozare. Spre exem
plu, in săptămlnn ce a trecut, 
graficele au fost realizate In pro
porție de 112 Ia sută, iar in năplă- 
mlna precedentă — 125 la sută. 
Este rezultatul activității dcsUșu-

sistem îmbunătățit, recent 
comunicat, privitor la activitățile 
personalului didactic superior, va 
trebui să albă drept primă conse
cință îmbogățirea dialogului dintre 
profesori și sludențL unificarea ac
țiunii lor in perspectivă unor pro-
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întreprinderea minierâ Câpeni-Covasna a intrat în fazâ finalâ construcția unei noi fabrici 
care va da o utilizare superioară lignitului extras din minele Baraoltului

Dragă tovarășe Cristescu,
Cu ocazia împlinirii viratei dc 

SO de ani, Comitetul Executiv al 
ComitetuIuT Central al Partidului 
Comunist Român te felicită căl
duros și îți adresează cordiale 
urări dc sănătate, viață lungă șl 
fericire.

Fiu devotat al clasei munci
toare, te-al dăruit încă din tine
rețe mișcării muncitorești, al 
participat la marile bătălii de 
clasă purtate de oamenii muncii 
pentru drepturi democratice șl un 
viitor mal bun. Identlflclndu-te 
cu Interesele vitale ale poporului 
român.

Clasa noastră muncitoare, par
tidul comuniștilor prețuiesc In 
mod deosebit contribuția ta la 
dezvoltarea mișcării revoluțio
nare șl democratice din România, 
aportul pe care l-ol adus Ia fău
rirea partidului in mai 1921, pa
siunea șl abnegația cu care ni 
luptat pentru înaltele Idealuri ale 
poporului român — dc eliberare 
națională ș! socială, de progres șl 
o viață mal bună.

Ca secretar general al Parti
dului Comunist Român, în primii 
ani de activitate, te-ai afirmat

rința pregătirii temeinice și din 
vreme a fiecărei lucrări In parte, 
în cadrul acestor pregătiri, asign- 
rnren documentațiilor telwicci-eco- 
nomice si de execuție orc o însem
nătate deosebită; numai pe buza 
lor Iți pot organiza activitatea toți 
ceilalți, factori angajați In procesul 
de realizare a investițiilor: con
structori, furnizori de utilaje, teh
nologice șl producători de materiale 
de construcțlL Pentru ca flecare 
dintre el să poată lua măsurile ne
cesare, să valorifice pe deplin ca
pacitatea tehnlco-orgonlzatorlcfi de 
care dispune, se cere creat un de
calaj de timp suficient Intre faza 
asigurării proiectelor, și cea de exe
cuție a lucrărilor.

Să vedem care eăle stadiul asi
gurării documentațiilor. Plnă la 
sBrțltul lunii septembrie, potrivit 
datelor furnizate de organele Băncii 
de Investiții, o serie de titulari de 
investim nu reușiseră să încheie 
acțiunea de elaborare a .studiilor 
tehhlțo-economice, dețl termenul fi
nal pentru definitivarea lor a ex
pirat de mult.-. Ministerul Industriei 
Ușoare avea elaborate și aprobate 
73 la sută din S.T.E-uri, Ministerul 
Industriei Chimice — 37 la sută, 
Ministerul Energici Electrice — 20 
Ja sulă. într-o situație aparte se 
află 'Ministerul Industriei Metalur
gice, care la data amintită nu avea 
aprobate declt o mică parte din stu
diile tehnlco-economlce.

Consecințele unor asemenea Intlr- 
zlerl In elaborarea șl aprobarea 
S.T.E.-url!or slnt evidente; aceasta 
îngreunează eforturile proiectanților

de a Intensifica ritmul de realizare 
a proiectelor dc execuție. PInă In 
prezent. Ministerul Construcțiilor 
Industriale, In calitatea aa de con
structor principal, a primit circa 73 
la sută din totalul proiectelor de 
execuție aferente planului pe anul 
1973. in industria chimică, pentru 20 
din cile 30 de lucrări noi ce ur
mează să Înceapă In anul viitor, 
constructorii n-au primit nici un 
proiect.

Deci. In activitatea de elaborare a 
documentațiilor iebn.ee se reeditează 
o scrie dc deficiențe, semnalate șf 
In anii trecuțl. Evident, o maro 
parte de răspundere revine acelor 
titulari șl beneficiari dc, investiții 
care nu i 
timp util, 
blertive, să _____
cercetărilor privind tehnologiile ce 
urmează să se adopte la viitoarele 
unități productive. Astfel, neclarlfi- 
carca amplasamentului Fabricii de 
piele sintetică sllnjeneșle eforturile 
depuse de Institutul de proiectări 
pentru Industria ușoară din Bucu
rești In vederea terminării studiului 
tchnlcp-cconomic respectiv. în ,alțo 
cazuri.'la instalația de’fosgeri.' dfh 
cadrul Combinatului chimic din Rm. 
VUcca .sau la Instalația de poli
etilenă amili sodiu de In G.I.P. Pi
tești. rezultatele neconciudenle ale 
cercetărilor privind stabilirea proce
selor, tehnologice pe stațllle-pilot au 
determinat retumarea S.T.E.-urlJor 
întocmite 
pentru prima cară cfnd semnalăm 
slaba răspundere a unor beneficiari 
de Investiții In această privință. 
Nici un argument nu poale justifica 
poziția lor secundară, plasată In 
afara termenelor șl graficelor de lu
crări, Intr-un moment In care par-

Pe adresa directă a Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean 
Mehedinți au sosit în a- 
cest an — pinfl La : data dc 
13 septembrie — de la di
verse organe centrale ala 
administrației de sial 1 083 
de online, circulare, adrese, 
instruct iu ni, precizări, în
drumări ele.

Am cerut tovarășilor de 
In Mehedinți să’ne’ prezin
te o evidență a acestor acie. 
după departamentele care 
le-au trimis. Situația pe 
care a lntocmlt-o serviciul 
secrctarlat-admlnlstrativ al 
consiliului popular judo- 
țrern arată astfel : Comite
tul de Stat pentru Econo
mia șl Administrația Locală
— circa <00 (de două ori 
mai multe acte docil’ In 1970
— anul unei ultime situa
ții de această natură intoc- 
miiă nici) ; Ministerul Co
merțului Interior — 153 (a- 
proape de trei ori mol mul
te) : Ministerul de
— 7-1 (de două ori

rate din Inlțlntlva comitetului ju
dețean de partid pentru a realiza 
integral planul de .insilozare In 
toate cooperativele agricole, indi
ferent de «tarea timpului. Nevoia 
Imperioasă do a asigura furaje tn- 
sllozate impune continuarea efor
turilor în această direcție. Impor
tante slnt nu numai realizările can
titative, ci șl preocuparea pentru 
calitatea furajelor, respectarea re
gulilor referitoare la umplerea si
lozurilor In minimum de dmp po
sibil, presarea puternică a nu
trețului pentru eliminarea golurilor 
de aer șl Înlăturarea pierderilor 
do substanțe nutritive.

Tinlnd- seama de Însemnătatea 
furajelor lnailozate pentru spori
rea producției de lapte șl came, 
de timpul scurt ce a rămas, este 
necesar ca, In toate unitățile agri
cole, săptămlna aceasta să fie o 
săptămlnă de vlrf la Insllozare. O 
asemenea acțiune este deosebit de 
necesară In toate județele țării 
pentru a recupera Inllrzlcrile pro
vocate de timpul nefavorabil sau 
de slaba ’organizare a muncii. Din 
datele centralizate la ministerul 
dti resort rezultă că plnă in ziua

tlclparea acestora la pregătirea noi
lor lucrări de Investiții este Impe
rios necesară. Trebuie clar înțeles că 
aportul beneficiarului In efortul do 
materializare a investiției Începe de 
la fundamentarea acesteia șl consti
tuie o îndatorire fermă, stabilită 
prin Legea organizării, planificării 
și executării investițiilor.

lut alto lucrări de Investiții — Insta
la țLa de alcool etilic,de la Grupul in
dustrial petrochimic Pitești, uneîe 
capacități de lo G.I.P. Borzestl șl 
Combinatul chimic RImnicu-Vllcen, 
dezvoltarea .UREMOAS ’din Bucu
rești — studiile tehnlco-economice 
vor fi elaborate cu fnlîrzlere, pen
tru că, paradoxal, așa s-a făcut pla
nificarea lor. De fapt, această pro
gramare defectuoasă este consecinla 
utilizării necorespunzătoare a capa
cității de care dispun o seric de in
stitute de proiectare. Unele din in
stitutele de proiectare din Industria 
chimică, construcții dc mașini. In-' 
dustrla metalurgică (ți inenreă pro-

slioz și a culturilor succesive. în 
unele unllățl s-a organizat chiar 
transportul manual pinii la dru
murile accesibile mijloacelor me
canice sair atelajelor. în aceste 
condiții slnt.cit se poate de utile 
șl InlHallvelc Întreprinse pentru 
insllozarea furajelor la capătul tar
lalelor, în apropierea drumurilor 
accesibile. Extinderea acestei me
tode asigură utilizarea integrală a 
capacității de lucru a mijloacelor 
do tocare. . urgentarea lucrărilor. 
Nutrețul Insllozat In acest mod’ se 
poate transporta șl folosi ulterior 
in hrana animalelor, po măsura 
necesităților..

Moblllzlnd forțele șl mijloacele 
existente Ia recoltarea șl Inslloza
rea tuturor resurselor de furaje, 
organele de 
ducerile I-k— , __ ____  ___ -
gricole pot contribui, in modul cel 
mai eficient, la echilibrarea balan
ței furajere, la realizarea progra
mului de dezvoltare a zootehnici 
și de creștere a producției anima
liere. Săptămlna ce a început tre
buie.să fio o săptămină de vlrf la 
insllozarea furajelor.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Investigație în județul Mehedinți privind 
mecanismul care vînturâ hîrUile inutile 
de la uneie departamente centrale către

CU TOATE MIJLOACELE

A Intervenit cumva vreun 
moLiv obiectiv care să facă 
necesară creșterea volumu
lui de hlrtll 7 După păre
rea. tovarășilor de la Județ, 
cu care ara slnt de vorbă,nu.

„Nu mai trebuie, cred, 
să demonstrăm dt de nece
sar este ra ■ În admlnlstra-

de 8 octombrie n.c. au fost Insflo- 
zate 88 la sulă din cantitățile do 
furaje planificate in Întreprinde
rile agricole de stat șl numai 38 la 
sulă in cooperativele agricole. Nu
meroase întreprinderi agricole de 
stat, după co‘au realizat planul de 
Insilozare, Iți creează acum rezer
ve de furaje Insilozatc.

Problema care se pune In mo
mentul' de față este Insă re
cuperarea înllrzlerilor datorate 
timpului nefavorabil in coopera
tivele agricole umle exista, de ase
menea, mori resurse de masă ver
de in eimp. Ceea ra» wm să subli
niem este necesitatea de a folosi 
Integrai timpul de lucru, de â, mo
biliza un număr sporit do forțe șl 
mijloace la executarea lucrărilor, 
de a organiza mnl bine transportul 
din clrnp la locul de insilozare. 
Bine au procedat organele agricole 
din județele Brăila, Constanța șl 
altele care au îndrumat conduce
rile unităților agricole ca acolo 
unde umiditatea excesivă a soiului 
nu permite Intrarea utilajelor în 
eimp să se Ipcrezc cu mijloacele 
manuale Ja recoltarea . porumbului —-i-. .> 4 ...... --- ■
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practică, Intre Invățăralnt, cercetare 
ți producție, am intermit un plan o- 
mogen de cercetare științifică, la 
care participă cadre didactice, spe
cialiști din institutele științifice și 
din întreprinderile din Brașov, pe 
direcții de Invtsllgare care să asigure 
ca In decurs de cițiva ani principa
lele produse Industriale ale Brașovu
lui să depășească parametrii tehnlco- 
cconomlcî de nivel mondial. De ase
menea, pentru ca experiența șl 
realizările producției să pătrundă 
cit mal mult in Invățămln'. spe- 
_____clallsBl din acest 

domeniu vor pre- 
Integrarea invățămîntului
. j .. _ tar. diferite capl
in producția ~~ proocuparo toie din progra- 

. . me care au unca-
cadrolor ractcr aplicativ

mai accentuat 
Astfel de prele
geri se vor Uneia 
disciplinele de 
calcul șl de coh- 

slrucție a automobilelor, tehnica con
strucțiilor dc mașini, matematică șl 
Informatică ele.

— Cum se reflectă aceste perfec
ționări asupra formării studentului ?

...
neînfricat pentru cauza 

muncesc, pentru viitorul 
al patriei. In lupta pe 

desfășurat-o împotri
va asupririi capltaUsto-moșIereștl, 
pentru triumful Ideilor socialis
mului șl comunismului, al dat 
un exemplu de dăruire revolu
ționară, de slujire devotată a In
tereselor maselor muncitoare din 
România. Toate acestea țl-au 
adus stima șl prețuirea' Întregului 
partid, ale oamenilor muncIL

Eforturile tale șl ale" tuturor 
celorlalți activiști de seamă ol 
partidului comunist, al mișcării 
revoluționare șl democratice din 
România constituie, pentru gene
rațiile de ostăzl, un Îndemn de 
a-șl consacra forțele, priceperea 
șl puterea de mutică cauzei fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. înfăptuirii pe 
pămintul României a înaltelor 
Idealuri pentru care au-luptat în 
trecut Partidul Comunist Român, 
cel mai buni fii al săL

Acum, clnd pășești în cel de-al 
zecelea deceniu de viață, îți a- 
dresăm din toată inima un cald 
și tovărășesc „La mulți ani 1“

impulsul spre o activitate cu un 
accentuat caracter pracllco-productiv; 
exigența, optica profund novatoare, 
pe caro secretarul general al parti
dului. tovarășul Nlcoiae. Ceausescu, 
lc-a subliniat In cuvlntarca de la 
Cluj ca atribute fundamentale ale ln- 
vățămintului superior, fși află acum, 
in etapa imediat următoare rcdeschi- 

idca-ll facultăților, un dmp larg do 
transpunere In viaț’i.

Facem primul popas la Universi
tatea din BRAȘOV. Cea mai tlnără 
universitate, in ordine cronologică, 
dar una dintre 
Instituțiile de ln- 
vățămint superior 
cu rezultata de 
seamă.

— Pentru noi, 
Integrarea invă- 
țăminiulul supe
rior in producție 
Înseamnă dezvol
ta ren unor aspec
te esențiale ale 
muncii universi
tare din anul care „
declară prof. dr. doc. Radu C. Bog
dan, rectorul universității. In 1971— 
1972 am făcut primii pași : două 
catedre de specialitate au fort 
mutate șl funcționează efectiv in 
Industrie : catedra de automobile 
șl tractoare in Institutul de cer
cetări și proiectări de profil, iar 
catedra de tehnologic n construcțiilor 
de mașini pe platforma uzinelor 
„Tractorul®. Pentru a dezvolta acest 
Început, cu sprijinul’ celorlalte cen
trale Industriale șl întreprinderi eco
nomice din zona Brașovului, și sub 
permanenta îndrumare a comitetu
lui județean de partid, am elaborat 
recent un plan de măsuri 
contribuie la 
activități 
economice. în acest spirit, fni 
tea de silvicultură, bunăoară, ișl va 
desfășura o bună psrfe din acllvitate 
Intr-un ocol silvic didactic, iar facul
tatea de mntemaiică șl informatică 
In cadrul Centrului teritorial do 
caicul.

— Cum formula Integrării nu se 
reduce la o singură modalitate, am 
dori să ne vorbiți șl despre celelalte 
direcții dc colaborare a invâțămin- 
tului cu producția.

— Pe linia dezvoltării unei cola
borări multilaterale, cu eficiență

EAS1

/-n 51

pent.ru
iebn.ee
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_$an- țlllor de partid In Inffiphi!- 
Iden- rea obiectivelor stabilite la
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ISFAPTULI 
1
1
1
1.| salveaza 
pun tren

I «nivel" H- 650
■sebeș-Triaj. 
îcab prin 

r ’
1
1
1 
1
1 
1
1
I,. timp după aceea, C. Cioban 

aplicat prin surprindere 
multe lovituri cu o mcteluc

I 
I
I
| O pernă de

I
Isiertil Mlhal 

C.A.P. Bâlășeșll 
ce de la Băncii

.........

I posit pe te diverse
" orașul Galați,' pină
. miezul nopții, clnd l-a apucat

■ somnul. Și.vulte așa.j M.T.,iți-a. t

pernă sewleta doldora'de bnni.
I Dimineața s-a trezit cu un lu- 
■ . crător de miliție lingă el. Dar 
" se putea trezi șl altfel I

I Explozia 
| neglijentei
I
I cepul ’ să facă curățenie 
I local. La un niomenl dat,

de gătit, au împrăștiat—
'zfrte pe pardoseală f Efec

Ide te ferestre, iar buci 
Ceorgetă Toader, Marfa 
ți Aurelia Doblșan, di

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
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:Două fetițe

J)

S-a Intlmplat la pasajul de 
1-Ț-IJ30 din stația Caran- 
-Triaj. în timp ce se Ju- 

..eali prin apropiere, fetițele 
«Elena Drăghici și Fioarea Sâr
ghie au observat că un trac

elor. care venea de pe. un drum 
de țară >s-a răsturnat'exact pe 
calea" ferată. Fără să mal sten 
pa gloduri, cele două fetițe au - 
pornit ln fugă să-l anunțe pe 
loan, Drăghici, lată] uneia din 
tre ele. Acesta, la rlndu-l, a 
anunțat Imediat stația șl ast
fel — după cum ne scrie. 

' Gheorghe Nichita de la. secția 
întreținere L. Caransebeș — 
trenul 1155 a fost oprit la timp. 
O faptă pentru care celor două 
fetițe, ambele fiice de ceferiști, 
11 se cuvin cele mal calde fe
licitări.

| O faptă pentru care celor două 
fetițe, ambele fiice de ceferiști,

I 11 se cuvin cele mal calde fe- 
| licitări. ,

După faptă
Intr-o seară, Constantin Cio- 

. banu din comuna Seaca (Olt) a" 
avut o dlscufle In contradictoriu

< cu consăteanul tău Petre Bican, 
1 te bufetul din localitate. La diva 
I timp după aceea, C. Clobanu i-a 

” - ' - • ■ ’’ •- ■ măi
, __ lovituri cu o măciucă, în
■ , urma cărora P.B. a decedat. A-
' restat pentru această faptă, au
torul crimei a compărut nu de
mult ln fata instanței de jude- 

I cald. Procesul a acut loc In sala 
căminului cultural din comună.

| In prezenta a circa IW4) de per
soane. Prin sentința pronunțată 
de Tribunalul județean Olt — 
după cum ne scrie Judecătorul

1 Nicolae Petrovld — C. Ciobanu 
Ia fast condamnat la 17 ani în

chisoare.
U

67000 lei
Intr-una din aceste zile, ca- 

__________  Toniță de la 
......I trebuia aă rldl- 

____ Banca agricolă suma 
de 67 MO lei, reprczcnllnd pen
siile ‘ țăranilor cooperatori din 
comună. Și l-a ridicați Dar, In 
loc să ajungă In comună, a țio- 

’ diverse bufete din 
i llrziu spre

fntr-una din zilele trecute, 
mai multe salariate ale cantinei 
da pe strada Crițan nr. 8 din 
Hunedoara, Eparjlnlnd de con
siliul popular municipal: au ln- 

~ ’tente in 
__ f —, 'in1 

timp ce focul duduia ln soba 
’ ‘_________■ ben

zină- pe pardoseală 1 Efectul n-a 
tntirziat să se producă. O pu
ternică explozie, in arma că
rate au •fost- spaple geamurile 
de la ferestre, iar bucătăresela 

” ’! loneseu
11- din cauza
arsurilor suferite, au fost in
ternate in spital.

Zaraf 
de ocazie ?

:l

O asemenea profesie o dis
părut de mult din vocabularul 
uzuaL Șl lotuși. Ionel lamandi 
(sir. Clucereasa Maria nr. 6), 
tehnician constructor la coope
rative meșteșugărească „Presta
rea" (Ilfov) ținea cu tot dlriaj 
dlnsul să o readucă in actua
litate. Recent, organele de re
sort au constatat că dumnealui 
poseda o neobișnuită colecție 
de valută străină procurată pe 
căi Ilicite. Valoarea el, stabili
tă la cursul oficial, se ridică la 
clteva zeci de mii de lei. După 
deflnltlvaren ■ cercetărilor asu
pra modulul in care „a agonl-

• te:;.;;:," ----- ■ ' 1
primi., 
lege.

slt-o", posesorul acesteia va
■ dobînda prevăzută de 

. & - ■ -. ■ jj

După colectarea laptelui din 
fermele zootehnice din zona 
Stoiconl (VUcea), autocisterna 

. condusă de șoferul Ion Conde- 
lașu a rămas In pană. Văzlnd Că 

1 nu o mat poate urni din Ioc, 
I. C. a anunțai întreprinderea 
pentru industrializarea laptelui; 
să-l trimită ajutoare pentru de
panare. Clteva minute mai llr- 
zlti, șoferul Ion' Marta, însoțit 
de doi mecanici, pornea cu toată 
viteza xpre locul Indicai. Odată 

_____ :.n 
™ repare cisterna defectă, iar 
el a pornit mal departe cu ma
șina după vin. La întoarcere, 
spre surprinderea sa. a constatai 
eh autocisterna era... acolo unde 
o lăsăsu ! Pentru a scoate timpul 
pierdut; a remorcat-o imediat, 
dar cliid a ajuns la destinație, 
laptele era covăsit. Acum, după 
această’ întlrzlere Irecuperabilă, 
paguba va fi recuperată din pro
priu-1 buzunar.

Rubricâ fadoefolft do i
Dumitra HRCOB 
Ghcorqhe POPESCU 
(i core«ponden|ii Jcinîeil*

y.s;

Consultarea și an
trenarea unui larg 
activ de comuniști 
la elaborarea hotâ- 
rîrilor constituie o preo
cupare permanentă a Co
mitatului județean de partid 
Maramureș. Recent, peste 
Bd de Ingineri, economiști 
geologi, tehnicieni, membri 
ni biroului comitetului Ju
dețean de partid șl al co
misiei economice Județene, 
diferiți specialiști din apa
ratul central de stal, con- 
stilulți In colective, nu ana
lizat modalitățile do valo
rificare superioară n resur- 

. selor naturale și n forței de 
' muncă localei Programul a- 

crstel acțiuni n cuprins un 
simpozion, vizite și dezba
teri de lucru la Exploata
rea minieră șl Uzina de 
preparare a minereurilor 
din Baia Borș» in cadrul 
cărora au fost desprinse 
concluzii șl dlrecțU de ac
țiune, In lumina boUrlrilor' 
Conferinței Naționale a 
partidului, privind dezvol
tarea economică a zonei 
Borșa și implicațiile el In 
viața socială. Comitetul o- 
rfișenesc de partid Borșa a 
fost ajutat să-și lărgească 
astfel aria de preocupări in 
sectorul minier — sector 
care deține cea mal maro 
pondere in economia orașu
lui. Organizarea acestei ac
țiuni in cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a Repu
blicii. a constituit. . totoda
tă, și un eficient mijloc de> 
o face cunoscute minerilor, 
celorlalți oameni al muncii 
din oraș, mărețele oblectl- 

! ve stabilite de Conferința 
Națională a partidului pen-

i,.

PrpnritîrPn tnniPÎnirH activitatea polltico-e- cotajc din Miercurea Ciuc, Fabrica de rețele cord a erodin',nt celor mal compo
ricijuiiivu iciiiviiuuu ducatlvă a comuniștilor, a Fabrica de mobilă din O- Combinatului pentru fibre tente dintre ele sarcini con-

------ ..... . . .. . .. ... .... „ . . ....... .. •%. ... „ crete pe llnle.de partid șl • Ilarii’ experiența înaintat 
de producția. ■ fruntașilor ln producție.

Ion DADULESCU
secretarul Comilatului

a adunărilor pentru 
dări de seamâ ți 
alegeri;-Lflî? r>r«>cuparea 
centrală a celor 32 organi
zații de bază de la Uzina 
„Vulcan" din Capitală. Au 

‘ fost formate colcellye cu
prinzi nd comuniști dl'n toate 
sectoarele,, oameni cu 
prestigiu ; In uzină, caro 
ajută la întocmirea dărilor 
de seamă. Comitetul do 
partid pe uzină n îndrumat 
aceste colective să revadă 
planurile da măsuri de la- 
a'.egerile anterioare, hotă- 
rlrlîe adoptate in; parcurs, 
pentru ca dările de seamă 
ce se. vor li'itocml să con
stituie o oglindă fidelă n 
întregii activități desfășu
rate. să reflecte experiența 
valoroasă. Inițiativele apă
rute, modul cum este fruc
tificat cadrul crem de par
tid pentru dezvoltarea de-, 
mocrațlcl economice. Tot
odată. ziarul de uzină ,Mo- 
.tolurglstul" a Inițiat o ru
brică care va publica dez
bateri pe această temă.

Ioan VLANGA

Combinatului pentru fibre 
artificiala din Brăila. Dez
baterile au evidențiat hăr
nicia temollor, rolul lor ac
tiv In producție, In organi
zația de partid, în munca 
obștească. Lună de lună, la 
panou] de onoare al fabricii 
figurează zeci do femei.

tuturor oamenilor rfiuncil dorhelul Secuiesc, Tntre- 
d<; pe aceste meleaguri In prinderea jildețeană do 
efortul general de devan- construcții șl montaje.' Noi 
sare a cincinalului. In con- comisii urmează e iun flin- 
textul acestei acțiuni sînt ță in numeroase alte Inlre- 
foloslle o-gamă variată de prinderi. Funcțlonlnd sub 
forme, metode șl mijloace directa îndrumare a comi
sie muncii politice de masă, slel economice de Ia coml- 
s!nt extinse șl generalizate tetul Județean de partid, a- 
Inițiativele „Productivitate ceste comisii sini formate Numai In secția textile, 
orară maximă cu cheltuieli ■ ■■ ■ • ■ ' ■ -»•- ■ -
minime". ..Minute, tone, Ingineri 
lel“, „Șantierul nosiru.

cdltată foaia volantă 
Herul" In core se evlden' 

iența înaintată a 
,t________ ’'."lîșe.-!,

fac. propuneri pentru Îmbu
nătățirea mundi pe dlferl- 

— ----- te șantiere, sint crțUcato
de partid de la Fabrica lipsurile din activitatea u- ?
do relele cord-Brâila rior colective. In sfirșlt, n-

gltațta vizuală la toate 
locurile de muncă o fost o-

Conferința Națională a par
tidului.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scânteii”

, TOCtiriJC GC uiujavu u
_ , Col^Cflvela de CC" ricnlntf spre reliefarea o- 

dln muncitori, tehnicieni șl bunăoară, luna trecută au , , ,, blecîlvelor stabilite de Con-
Inglneri cu o înaltă califi- ftwt evidențiate peste IM llVlȘtl 02 [ICirtSd orsa" 

o- care profealonalâ, comuniști de femei. Raporllnd inaă e- nlzato da Comitetul Jude-
.. .■ ''I..'’ I1. 'I ’/ 4W.

9
i

& stlMtalea de
4,Jf '5

gllnda noastră". .Toatăgllnda noastră", „Toată cu un binemeritat prestigiu 
producția de țevi peste in producție. Prin controlul 
plan destinată exportului efectuai, el aduc o contri- 
cu metal economisit" ele. buțle însemnată la fndepli-

ij

îmbunfilâțirGa rit
micității și a calită
ții producției, eco
nomisirea metalului 
— lată• oblecllvele prlndpa- 
lo ale întrecerii socialiste 
din secția forjă a Urinei da 
rulmenți dln-BIrlad. Orien
tală , pe aceste. coordonate, 
munca politică de masă, cu 
deosebire munca de la om 
la om, a dat bune rezultate. 
Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, co
lectivul secției n realizat,

ferința Națională a parti
dului, popularizarea Iniția
tivelor menite a pune In 
valoare rezervele Interne și 
a asigura, nsîfel. cîmp larg 
Întrecerii socialiste pentru 
devansarea cincinalului. , 

te ■
loan LOVAȘ 
activist al Comiîelului 
judejean Tmiț al P.C.R. 
‘ 1 î-. « . -

ivcuvm actual u ra:i«i, 
„rlQCarS prOptl* suplimentar, aproape &9OT0 

inele forjate șl, prin folo- 
' fslrca judicioasă a deșeuri

lor recuperabile, a econo
misit circa 70 tone de oțel 
special. Ln baza acestor 
succese au stat, intre al

tă devizâ. In localitățile ju- tele, numeroasele Inițiativa 
pe dcțului Mureș au toc ample' J 

acțiuni cu propagandiștii — 
expuneri, simpozioane, dez- cu 1D
bateri, discuții metodice, precum și prin încălzirea 
vizionări de expoziții ;?1 " 
filme documentare

X

gandist cu o prega 
tka temeinica, mul 
«laterala". Sub special. La baza acestor 

tele, numeroasele inițiativa 
declanșate de comuniști. 
Bunăoară, numai prin pre
luarea schimbului din mers, 
cu material cald In cuptor, 

metalului in circuit Închis 
s-a obținut o economie da 
Ump Intre 60—C0 minute pe 
schimb." Toate acestea nu 
făcut ca secția să obțină 
steagul de evidențiată în 
întrecerea socialistă pe uzi
nă. tar din efectivul de sa- 
larlațl, 160 dintre el — cel 
mal mulțl membri de par-

fectlvul membrilor do țean de partid Timiș ajută 
partid la numărul total ai concret, la fața locului, or- 
femellor a rezullat că' mn’n- gonizațiilo de bază de 1 
ca organizațiilor de bază șantiere in îmbunătățirea ' 
pentru atragerea femeilor muncii ’ politico-educative, 
in rindurlie partidului nu Iată șl primele rezultate :

Pentru popularizarea ini
țiativei șl adaptarea el la 

fiecărui loc
nires ansamblului de ma
suri stabilite de orgsniza-

muncii politico-educative. 
Iotă șl primele rezultate :i™ r'iL.Y i 1 staoiuie oe organiza- m rindurlie partidului nu Iotă șl primele . rezultate :

Inițiativa Slîlrit mS In Jf'n » ține deMparud In vederea poate fi totuși apreciată confecționarea unor panourilllljimivu, bfllill purică In prezentse lină- lmbunăuillrii continue n ca satisfăcătoare. Ca urma- care. In. afara evidenței la 
creator, dârulre în toriior/ȚX^STor ă «>'wi producer.

B. ISTVAN
M “te '-

ii

munca, demnitate si asitatorfior. bibiiogrâni n-• rlCA nilfiinSfi fv-srsf» v’oirA'mf A 
echitate socialista" 
se Intitulează noua acțiune agitația vizuală, 
polltico-educalivă declan
șată In aceste zile de Co
mitelui județean de partid 
Neamț. Axolă pe concep
tele ‘fundomantalo ale pro
iectului de „Norme ale 
vieții șl muncii comunlști-

fișe, pliante, este revăzută 
și orientală In acest scop

Ion MANEA
corespondentul „Scînfeii'

zl a întrecerii socialiste, 
cuprind fotografii și carir 
caturi relevlnd diferite as- 
pecle negative de pe șantier 
re, abateri de Ia teh
nologia de preparare și 
turnare a betoanelor, ne- 
rcspcclarea timpului de lu
cru. slaba folosire a unor 
utilaje, risipa de materiale.

yla 
care iau-parte activă mem
brii biroului comitetului 
județean de partid, al co
mitetelor orășenești șl mu
nicipale do partid. Temele 
abordate subliniază direc
țiile de dezvoltare econo- 
mlco-socială a Romăniei In 
actualul cincinal, perfcc- Ud — s-au situat constant 
ționarea conducerii planifi
cate, dezvoltarea democra
ției socialiste,* dezbat pro
blems' privind națiunea ln 
condițiile făuririi societății 

peste .‘.odiilisle multilateral dez-

re. nc-am propus Intensifi
carea- muncii poUtlcb-cdu- 
cative In rlndul femeilor 
pentru a atrage In partid pe 
cele mal bune dintre ele, 
fruntașe In producție și in 
activi lalea obștească. In a- 
cest wop, organizațiile de 
bază nu cerut unor comu
niști cu vechime ln partid Pe aceleași terne, cinedu- 
Să se preocupe’de ridicarea bul amatorilor a realizat 
nivelului politic' și profe- patru foiletoane clncmato- 
sional nl unor femei, le-nu grafice inlltulale' Bugesllv 
atras In dlfcriie colective -Omul față In față cu pro- 
de muncă., In comisii care pria-l activitate", vizionate 
studiază unele probleme e- pină In prezent de ,r _‘~

Aportul femeilor 
în activitatea de 
producție, în munca 
politico - ideologica 
și social-culturalâ a 
întreprinderii 0 TOn_ 
alltull lemn unei recente a- ;!

Primele comisii
. Sill. kIUAlXlXU « JJtS.l, MUUIUI, V gVț-11 If-l U.SWXkVl.1' '

teu .dezvoltarea armonioasă lor, nle clicii și echității muncitorești de C0H-
a tuturor zonelor șl locali- socialiste" adoptai de Con
tă iilor târli. 1

Petre ROMAN ____ ______ _______
secretar ol Comiîelului pune să releve direcțiile ghitn au fost înființate ta Balize efectuate de biroul
orfițenesc de porfid-Borșo in caro trebuie să se orlen- T ’ '

ferința Națională a parii- COlitâllî Pro"
dulul. inițiativa Isi pro- dUSClOF dln Jud®tul tIar-

gnlut QURrOSl Innlnț&tQ Ia . *A«*i*«c cicciiuaic.^’uu oiruui siuuiofiQ uiieie pi uuicluu . jmiui

Fabrica de confecții șl trl- comitetului de partid de la conomice șl obștești, au in- 2 MO de constructori ; a fost voltaic, sarcinile organiza'
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ln rlndul fruntașilor.

Nlca CIURASCU 
secretarul organizației 
de bozâ din secția forjâ, 
Uzina de rulmenți 
din BIrlad

ti 'IMa'■

te

' - . ' . 'i

Mulțumiri din partea gîștelor
O dată 'cu înălțarea 

Complexului de depo
zitare ji prelucrare a 
legumelor zșl fructelor ■ 
din Bacâu au fost con
struite șl doud Unii de 
garaj. Măsură înțe- 
leaptă, din moment ce 
aici urma să se ma
nipuleze în tot timpul 
anului canlllătl urlate 
de produse. Numai In1 
anul trecut, bunăoară, 
au fost transportate 
aici peste SOT'O de to- 

' ne de cartofi, ceapă, 
legume: Anul acesta se 
prevede un volum spo
rit de transporturi. •

Dar lată că In plin 
sezon, ln locul vagoa
nelor, slnt Imobilizate 
pentru transportul in-

tern mijloace auto, 
care ln mod firesc ar 
trebui să ndyne recol
ta de pe clmp. De co l 
Fetite u vt* âxat.u> iZv ; «te' ,^-v
bun începui, adică de valoare de peste 10 WO 
pesta doi ani, liniile de lei stau fn continuare 
garaj au fost lăsate în nefoloilte. Ploile căzu- 
păr&tlre. Si asta pen- te din belșug au făcut 
tru că cei de la di- ‘
reefte regională C.F.Fl. 
lăți refuză să asigure 
mijloacele pentru ma
nevrarea vagoanelor 
pe acesta linii. Soluția 
nu era alta decit ca 
proprietara comple
xului, respectfa. între
prinderea județeană de 
legume ți fructe, să-ți 
procure o locomotivă 
proprie'. Dar r.icl ea „ , ■
nu a făcut ărrcsfalu^^^^xinfau

Ca armare, liniile pen
tru care s-au cheltuit 
circa 600 000 lei și pen- 

... „„ ____ _ tru care anual te pld-
Pentru cd, fried de In teze amortismente in

Gh. BALTA 
coratpandonlul

ca pe terawnmtul lor 
sd creeiccă iarbă grraÂdț 
Gltlele au acut ce 
paste toată vara. A- 
cum, dolofane, se re
trag la iernat, nu îna
inte Insă de a le 
transmite mulțumiri 
celor care le-au crea 
asemenea condiții.

-il .1
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b hcuL$emuncă
v- E ; -v
narea școlilor profesio
nale prove de că uceni
cii beneficiază de o 
vacunlă anuală de 24 
de zile lucrătoare. A- 
ceasta se acordă în 
tim->ul verii snu In alte 
perioade -de anului, In 
funcție de specificul 
activ Itățli din sectoa
rele In care lucrează 
Ucenicii pot beneficia, 
la cerere, șl d? vacan
țele de Iarnă și de pri
măvară. Pe timpul va
canțelor școlare uceni
cii nu primesc indem
nizația lunară ce se 
acordă ln perioada 
pregătirii practlre.

Tinerii cure se cali
fică prin ucenicie In 
locul de muncă. pe l 
timpul cit lipsesc de la l 
pregătirea practică din j 
cauză de boală, vor i 
primi 85 Io cută din " 
indemnizația lunară El 
ibenefrilazâ. de aseme- 1 
nea, ca și elevii scoli- ) 
lor profesionale, de a- l 

i medicală și J 
niecllcamentc gratullc.. ț

După cum se știe, u- cla de echipament și 
eehleia la locui de mntennle de protecție, 
muncă este unn din 
formele lnvfițămlntu- 
lul profesional. prin 

| care &r realizează pre
gătirea de muncitori 

1 canflrați. Potrivit
. II.C.M. nr 931 19C7 șl a 

Legii nr. !3,IM8. uce-
I nicla este organizată 

atlt în unitățile socln-
1 liste de producție și de 
' servire a populației. 
I îit'ș-l în atelierele pro- 

■jriî ele meșteșugurl- 
I lor. In funcție de com

plex Itaies meseriei, u- 
cenlcia durează plnă ■ 

I la trei ani. Precizările 
p® care le Inserăm In 

I, ceie ce urmează au fost 
solicitate în scrisorile 
nrimlle la redacție do 
fa mal mulțl cititori, 
printre care Elena Fe- 
tcanu și Petre Rozlnl 
din Ploiești. Valentin 
Bodea din Brasov.

H.C.M 681 re
glementează în capi
tolul II drepturile ce 
se acorda .ucenicilor, 
ntlt pe timpul pregă
tirii practice, cit șl pe 
timpul pregătirii teo
retice. Astfel, pe timpul 
pregătirii practice In 
producție, ucenicii pri
mesc îndemnlzn(iî lu
nare, al căror cuantum 
te stabilește diferen-

1 tint, pe anii de pregă- 
. lire, ținînd seama de 
l aportul lor la renllza- 
) rea producției De bsp- r ---- -■ — ■----- «

■i 
I

'te
1

.Vi

in condițiile stabilite 
pentru elevii cursuri
lor de zi de la școlile 
profesi >nale. Ucenicii 
care fac pregătirea 
teoretică prin cursu
rile de zi la școlile 
profesionale benefi
ciază de întreținere

te

li
’Ir

Răspuns In întrd- 
burile cititorilor

»■

Hotelul '„Racovci". din Vaslui, armonios integrat ansamblului de edificii 
social-culiurale din noua pia|â a orașului

gratuită (cazare șl 
masă la cantină) și de 
manuale școlare șl tute 
materiale pentru stu
diu, dale lor In folo
sință. Dată pregătirea 
teoretică se face prin 
cursuri d.e scurtă du
rută, ucenicii vor be-
nr-ficla, potrivii art, II sistcn|ă
din H.CJM. 081/11*67; 'medlcan___ _ _______
numai de manuale șco- țn cazurile clnd nreaă- 
lare și alte materiale jjrea nractlcă in pro- 
penlru studiu. Dar, In ducțl 
situația In care ase- fface

se face pregătirea prac
tică, ucenicii vor be
neficia și de întreține
rea gratuită (cazare șl 
masă).

____ ....__ ___ _ Regulamentul pentru 
menea, el vor benefi- organizarea șl funcțlo-

le a ucenicilor se l 
------ face In locuri de mun- 
menea cursuri sini or- m condiții deose- ] 
ganlzate In nlte locali- bile, unitățile Ie voi t 
IhU decit acelea In caro acorda, pe iot timpul ’ c)l preg6t|rea [or l

face In astfel de locuri. 1 
sporurile prevăzute de ) 
legislația In vigoare. 1

I ■

-te ?■-
■ î

Alexandru 
BOGHIU i

(Urmare din pag. I) la Județ, prînlr-un ordin In

Invițație la hanurile argeșene
cesc la comandă șl bulz cu 
mămăligă.

Nu departe de Brusluret se 
află un alt han al cooperației 
do consum argeșene. la Rucfir, 
In componenta căruia Intră un 

tărie. -Turiștii pot servi aici. In
tre altele, urdă dulce și brinză 

■In coșuleț de coajă de brad, 
frigărui de berbec. Hanul Rucăr 
are «lină proprie.

De curind. cooperația de con
sum din Argeș a început con
strucția. in punctul alpin Dear 
lui Sjisulul. a unui nou han 
turinllc. cuprinzind un hotel cu 
123 pături șl un mare restau
rant cu terasă.

PITEȘTI (Corespondentul 
„Sclnteii", Gh. Ciralca). — Lin
gă peștera Dimbovlcloara. la 
poale de munte. Ișl primește 
cu ospitalitate turiștii — In nu
măr din ce In ce mai mare — 
hanul cooperației de consum ho'.cl. jin restaurant șl o cofe- 
dln Argeș, denumit Brusluret. 
Ei dispune de camere âe ca
zare confortabile, de un restau
rant bine asortat, cu mlncărurl 
specifice bucătăriei locale din 
zona montană. Pentru a face 
față solicitărilor tot mal nu
meroase. alei a fost dală de cu
rind in folosință o vilă cu con
fort sporit și se află in curs de 
amenajare o cabană forestieră; 
Noutăți prezintă și bucătăria 
restaurantului : berbec haldu-

y-

v

A

j

f

și de la comitetul executiv al con
siliului popular județean, peste MO 
de. acte — circulare, ordine. Instruc
țiuni, adrese, telexuri (&TO de la
de. acte — circulare, ordine, Instruc
țiuni, adrese, telexuri (600 de la 
M.A.I.A.A. și 323 db la Județ) șl a 
transmis, la rlndul el. către consiliile 
populare, către unitățile In subor
dine. un volum mult mai mare do 
hirlll decit In anii trecuți ; direcția 
sanitară a primit 257 acte de la mi
nisterul de resort, 2ÎK1 de la comiie- 

■ tul executiv și a difuzat către unită
țile din subordine 883 Cu oarecarl ex
cepții. cam la'fel se prezintă situația
șl la direcțiile de planificare. Investi
ții. Industrie tocată, comercială ele.

Firește, nu putem spune
— șl nici nu neTam propus — 

fost ori

noi 
cHe 
nu 
ca

dintre acestea au 
de strictă necesitate. E posibil 
in unele sectoare să nu fie vorba 
nici de tutelă măruntă, nici de ma
nifestări birocratice Dar nu e mal 
puțin adevăraî — /
care am stat de vorbă ne-au 
monstrat acest lucru

șl tovarășii cu 
' : de-

„„v— _ — că multe
hirlll sini emanații pur birocratice.

— Am In aceste dosare — și In
ginerul Ion N’edclen de la C.A.P.

I volu- 
spon'denlă — zeci de cir

culare, de ndresei din care, cel pu
țin o parte, puteau lipsi. Nicioda
tă n-avem Ump să le analizăm pe 
tonte. Dar dați-mt voie să vă ci
tesc ce. recomandări am primit do

ginerul Ion N’edclen de Io
Prislop așează pe birou trei 

' me de cores;

__ ___ n _ copie 
venit do la București, In legătură 
cu organizarea tunderii oilor, sor
tarea și valorificarea linii. ,fn acest 
sens, direcțiile generale agricole 
vor cere fiecărui inginer-șef din ca
drul C.A.P. să înloemeaseă pină la 
15 mai 1972 un program conerrl de 
lucru pentru tunderea oilor, slabl- 
llnd cu această ocazie șl cadnil or
ganizatoric special pentru executa
rea acestei acțiuni, prin care dura
ta maximă de tundere _ a oilor să 
fie de cel mult zece zile". Aș putea 
să vă mal dau și alte exemple, căci 
am primit numeroase asemenea in
dicații. ‘

Circuitul corespondenței dintre 
organele centrale șl consiliile popu
lare — susțin tovarășii do ln orga
nele locale — continuă să fie 
aglomerat șl datorită numărului mare 
de dări de seamă, de formulare și si
tuații care se cer să fie transmise de 
către Județ la unele departamente.

— Nu cred că poale fi vorba de 
o modalitate eficientă pentru rapor
tarea unor date statistice — apre
ciază ing. Victor Ennehe. directorul 
direcției județene de industrie lo
cală — ațila vreme cit aceieasl In
formații trebuie să le transmitem, 
mai Inlii -telefonic, apoi scria; unor 
departamente centrale. In prezent 
procedăm așa la comunicarea da
telor pentru dările de seamă-desfă- 
șurător (E. V. i ș! L. V. i). pe care Ie 
transmitem la clnd organe centrale.

!■' ... /•î' '
5 OM teriocutorilor noslr! că ar fi nece-— Prin Instrucțiunea nr. 

CS.EA.L. cere — ne informează Gh. 
Ploștlnaru. directorul dlrecllel Județe
ne de administrație Ideală — să ra
portăm ..situația realizării angaja
mentelor In întrecerea patriotică" 
pentru nceeașl perioadă de două ori 
la Interval de numai o lună (18 au
gust șl 15 septembrie) ; și ncesi lu
cru II facem de mal" bine de doi 
ani.

— O situație Identică există șl 1a 
noi — arniă 31. îinbucllură, direc
torul direcției pentru problemele 
muncii șl ocrotirii sociale. Trans
mitem anual călre diverse compar
timente ale Inspectoratului de stat 
pentru protecția muncii 22 infor
mări și rapoarte statistice de cile 
4-5 pagini. Nu ar putea fi. oare, re
duse aceste Informări la cel mult 
patru — una pe trimestru — allla 
vreme cit peniru fiecare accident de 
muncă se întocmește. In Interval de 
24 de ore. o scurtă notă 7

— Noi ■ trebuia să transmitem 
anual Ministerului Sănătății — ara
tă dr. Ion Rovența, directorul direc
ției ’sanitare" — 85 de situații și dări 
de seamă statisilce. îmi dau seama, 
ca specialIsl. că multe din ele șlnt, 
fără îndoială, absolut necesare. Dar 
toi la fel de bine îmi dau seama că 
altele sini de prisos.

Nii noi sfntem ln măgură să apre
ciem care din aceste raportări slnt sau _ ______ ___
nu necesare. Am înțeles Insâ din calea perfecționării ln domeniul axl-
remarca directă sau indirectă a in-

7

sare unele măsuri — elaborate pe 
baza unei analize comune a organe
lor departamentale cu 'cele locale — 
pentru optimizarea raportărilor sta
tistice.

După cum se vede atlt pe ansam
blu. cit 
In parte, 
sole — 
este In 
un efori 
cuitulul hlrtlllor. pentru 
numărului lor Ia strictul necesar. 
Pentru că. dacă după reglementa
rea din 1B*39. care prevede ca întrea
ga corespondență de Ia organele cen
trale către comitetele executive ale 
consiliilor populare Județele, să cir
cule nnmal prin cabinetele conducă
torilor de departamente, lucrurile au 
intrat. In general, pe un făgaș bun. 
In relațiile dintre direcțiile funcțio
nale ale acestora și cele similare do 
Ia organele locale se constată, lotuși, 
nea tunsuri : nu apărut. fenomene de 
'dublare a diferitelor acte s! Infor
mări. s-n înmulții numărul de hlrliL

Măsuri- hotarite pentru raționali
zarea circuitului actelor do la ludeț 
către municipii, orașe ți comune 
slnt necesare fi pe plan local. In- 
truclt. cum bine se știe.- rezolvarea 
optimă a problemelor. Indiferent de 
natura lor. nu se poate realiza de
cit prinir-o cercetare atentă a lor, 
zl de zi. Ia fața locului. Aceasta este

șl i>e fiecare departament 
faptele — prin ele, In- 
conduc la- concluzia că 
mod Imperios nevoie de 
pentru raționalizarea cir- 

redurerea
I

minltSlraUel de stat- . L

o

Molitrai ? Restauran-pro- .. n»--—«
ho- tul e nercntabll. Tre-
dln dnd peste faptul că

ofi- ■ ' ' ’ ‘ ■’
tu-

cerut 
proiectantului să in
cludă ln documentație 
și un restaurant eu 
autoservire. Lucrurile 

, s-au desfafural apol'ln 
mod normal: s-au 
lansat comenzile, s-a 
ridicat clădirea, s-au 
monfat utilajele. In 
fins complexul hote
lier s-a deschis ln pri
măvara acestui an. 
Dar... abia trecuseră 
două idptdrHLni de la 
descljlderea restau
rantului ?l cei de .la 
OJ.T. au decis : oc- 
tlvitatea liniilor da 
autoservire ln restau
rant să Jia sistată.

Clnd s-a pus 
blama construirii 
telului „Bradul" 
Miercurea Ciuc. 
ciul județean de 
ritm Harghita a

tal ț! a fost transfe
rată la Băile Tu.țnadl, 
Au trecut de atunci 
șapte luni. Linjile de 
autoserrirc — utllajâ 
valorlnd peste 140 mii 
lei — zac lud fl acuni. 
in subsolul hotelului 
„Clucaț" din. Țuțnadf 
nettilndu-ee unde vor

cil, pe Unpă clteltutey 
Iile de transport ți 
demontat, s-au plătit 
pină acum peste 10 
mii lei drept amortis
ment pentru utilajele 
respective. întrebăm 
de aceea : cine va 
plăti prețul acestui 
întreg,, lanț al.„ Indi
ferenței ?
BARTUNEK Istvdn 
corespondentul 
„Sclnteii"

ln numai două săptă- 
mini e ar eu de apre
ciat dacă un 'restau
rant este sau nu efi
cient, mal consemnăm 
elicea detalii, nu lip
site de importanță, 
privind octirsllalca da fi montele. Adăugăm 
la acestld Unitate co- -* — 
marclală : localul nu 
a [ost popularizat 
absolut da loc in rln
dul consumatorilor 
meniul său te rezuma 
In flecare :i la cel 
mult 3—1 sortimente 
fi acelea ln cantități 
foarte mici etc. O- 
dată luată hotărlrea 
de închidere a loca
lului, întreaga insta
lație cu liniile de nu- 
toservire s-a demon-

O cale (ne)sigură 
de ieșire din anonimat

Cu un an de zile ln 
urmă a fast construit 
la Brăila un pasaj de 
cale ferată. Cu aceas
ta ocazie a fost pro- 
tectată ți construită 
(de o unitate a Trus
tului da conitrucfii 
pentru căi ferate 
Bucureftl) o ita(le de 
colectare a apelor plu
viale care se string ln 
accartd zonă a oraru
lui. Opt guri de cap^. 

. tare, instalate tub pa
ta), conduc apele, 

. prlntr-o • canalizare. 
Intr-un bazin, iar de 
clei îMtru pompe pa- 

. ternice trimit apa tub 
presiune Intr-un alt 
bazin colector cl ora
lului. Complicată in- 
stalalie. dar. conform 
proiectului, orlelf de

i;

au fost inundate W de_ cdl ferate Bucti- 
eospcddrii; un. dispers-' reții. Aici s-a stabilit 
sar, un oficiu poțtal, remedierea greșelilor 

-• (je construcție, recep
ția lucrării urmtnd să 
aibă loc la 15 . octom
brie. ,■> , ■
■ Ce noroc cu ședin
ța: Dacă. cu toiul îri- 
timpldtor' șeful con
structorilor sau al gos
podăriei comunale ar 

• fi avui ideas să axa- 
minezei instalația fl 

... .modul el de execuțfa 
.corespunzător lnalnte (Zp inundare, 
tru tMimne. rdnslneau în anonimat 

complet : cine mai 
fila de ' constructor, 
de beneficiar, de so
luții de remediere. 
Ața fl-au făcut popu
laritate. Un lucru a 
rămas neclar: Cine 
oa plăti pagubele fi 
deranjul provocat a- 
tlt cetătanilor. cl! si 
unităților sus-citate,

N. Grlcjoro 
MARAȘANU 
corespondentei 
„Sclnteii” 

______  J

sar, un oficiu postai, 
l.C.Sd.-ul și alte unl- 
tell.

Cum a reușit J
Constructorul a e- 

xecutat grețit racordul 
dintre static de pom
pa fi conductă de re- 
fulare a apelor plu
viale, n-a. asigurat e- . 
taiițeltatea unor mu- 

, fe, <-n-a^ 
mod 
cela patru pompe.

— La ce soluții vă 
(jlndijl acum 7 —
l-am întrebat pe ing. - 
Vatertu Cristache. di
rectorul Întreprinde
rii comunale Brăila,

— Soluflila au fost 
stabilita intr-o se- 

j avut fac 
chiar a doua zl, la 

«consiliul popular fu- 
defean, la care a par- 

prolectutul. Hcipat fl Iov. I. Lup,

montat in

mări ar fl apele: orice dintă care a 
pericol de inundație chiar a doi 
este exclus. Construc
torul (nsd a... reușit 
sd infirme toate pre
vederile u - ■ , , .
La prima plrmle se- director al Trustului
rfaasă din septembrie de construcții psntru

c

SUPLIMENTAR: 60000 DE CONFECȚII
BOTOȘANI (Corespondentul 

„Sclnțoli", N, Zamflreseu). — Sub 
deviza „Vom îndeplini sarcinile ac
tualului cincinal în 4 ani §1 jumă
tate". muncitorii. Inginerii șl maiș
trii de la Fabrica de confecții din 
Botoșani ob(in noi și importante 
succese in producție. După cum ne 
informează tovarășul I. Schwarlz- 
berg. inglnerul-șef al fabricii, do 
la începutul acestui an s-au exe
cutat peste plan in această unitate 
60 MO confecții — cămăși și panta

loni ș.a — toate cu desfacere a- 
slgurală. Astfel s-au creat condiții 
pentru realizarea- cu cel puțin o 
lună și jumătate mai devreme a 
sarcinilor de plan pe 11172. Do ase
menea. printr-o încadrare judi
cioasă a șabloanelor de țesătură, 
in' cadrul Inițiativei luate aici „Nici 
un centimetru de țesătură Irosit, 
lotul valorificat", s-a reușit ®ă se 
economisească 21 200 mp țesături, 
din care s-au executat peste 13 000 
confecții.

llnle.de


SClNȚEIA octombrie 1972 PAGINA 3

numărul

Buna organizareILFOV
l'ibașnuit tn.'imq

Cantități sporite de tanin

(IJrmnre din' pag. .1)

N. MOCANU 
corespondentul 
,3cînleii"

număr di mal

albă loc 
potrivit

ncțlune 
diferen- 

anul 1073,

Râm i ne doar ca

? ialomița: Măsuri chibzuite

1J recru- 
de ,’ttcum

produsele care 
; spera lori care 
■La rooperatl-

(Cpreșpondentul 
Gheorghe Clrslea).

. . .

Pregătirea terenului pentru însâmlnlarea griului la I.A.S. Segarcea, jude|ul Dolj

Pe' de ___... __
demnă de relevat rllmlci- 
talea încadrării In între
prinderi a celor* care șl-au 
ales „brățara de aur" de 
mu nci lor industrial, în așa

aderi bucurește- 
cft pentru pe

rioada 1073—1075 sini ne
cesari circa 121 CUM de 
muncitori calificați, In a- 
proxlniallv 80 de meserlL 
Dintre aceștia. 48.5 la sulă 
pentru unități ale Mlnlslc- 
rulul 
țlllor de 
sută —

a anului 1973 
cesiora va crește la 10, in 
ușa fel Indi aceste aspecte 
să fie soluționate In bune 
condiții in perioadele urmă
toare.

Pentru transpunerea in 
viață- a unul asemenea pro
gram complex, comitetul 
municipal do partid a ho- 
tărll luarea unor măsuri a- 
decvate. Iată c'teva dintre 
ele : constituirea temporară 
a unei comisii care sa 
coordoneze întreaga activi
tate de recrutare șl pre- 

cali- 
In funcție de ne- 

Bucurcș- 
onnllzn 

propune, anual.1 cifra do 
narizare p-o meserii șl 11- 

° • 1 n—

Ploile abundente din ultimul timp, 
precum și insuficiența spațiilor de 
depozitare In silozuri șl magazii au 
creat o serie da dificultăți unități
lor agricole din Județul Ialomița in 
ce privește păstrarea In bune con
diții a produselor care urmează gă 
fie Înmagazinate. De aceea, s-n im
pus, pe lingă folosirea cu chibzuință 
a capacităților disponibile aparțlnlnd 
întreprinderi 1 de valorificarp 
realelor, depistarea tuturor1

pentru
De ase- 
continuu

unor 
con-

Uzlna de utilaj chi
mic din Făgăraș aduce 
o contribuție do preț 
la echiparea unităților 
Industriei chimice cu 
3 gamă din ce in co 
mai largă do utilaje,- 
în special coloane, 
recipiente, -reactoare, 
pompe ș. j., care, 
plnă de csirlnd, se 
Importau. In ultimul 
limp old au fost 
reconsiderate planu
rile do dezvoltare in 
perspectivă a acestei 
uzine. Ritmul Înalt de 
dezvoltare, stabil tt
pentru acest cincinal, 
are la bază c-----
capacităților de pro
ducție de 2,5 ori, fapt 
care va permite colec
tivului uzinei să-și a- 
ducă. Intr-o măsură

a ■ femeilor. Ia c.ire se a- 
daugă hlte posibilități bine 
cunoscute șl analizate ,de 
comitetul municipal de 
partid. , '

Interesantă est te șl strnr- 
lura pe meserii a noilor 
muncitori. Din studiile de 
plnă acum,1 ea se prezintă 
astfel : J strungari 12,2 la 
sută, electricieni 2.0 la 
sută, electronist! ’ 15,1 In 
sută, sculeri matrițeri 4,3

Tn județul Ilfov, ca pretutindeni, m 
depun eforturi intense pentru ștrln- 
gerca și depozitarea recoltei, Plnă 
acum s-a recoltat porumbul de po 
o suprafață de pesto 50 GOT tui din 
cele 150 000 ba’cultivate șl sfedn de 
pe 8 000 ha din cele 12800 ha. Pen
tru grăbirea lucrărilor, In numeroase 
unități agricole, comitetele de partid 
și consiliile de conducere se ocupă te
meinic de organizarea munclL Coo
peratorii din comuna Nona au obți
nut o producție bună, de porumb și 
slnt hotărițl, In ciuda timpului nefa
vorabil. să o siringă la timp șl fără 
pierderi El lucrează-ziua la recoltat. 
Iar dnd se întunecă trec la transpor
tarea șl depozitarea producției. Pen
tru a grăbi lucrările, consiliul de con
ducere a format șase echipe care sapă 
canale și evacuează apa din tarlale 
In rlul Dîmbovița. Iar In urma tor 
vin cooperatorii și recoltează. Așa so 
procedează cu fiecare tarla unde băl-

trage1 tin 
mare de elevi In sfera pro-

i i îngrădi, 
drumul 

u perl oară, 
■țlmint se

rul. Aceasta, pe'de o parte, 
altă parte, este

problemă venind cil 
soluții 'constructive .șl 
tehnologice care hu 
permis o ardere cali
tativ superioară , a 
emailului. -

Fermentatoarele do 
59 mc din oțel inoxi
dabil, comandate de 
Fabrică de antibiotice 
din Iași, se execută 
aid la Făgăraș tot 
pentru prima dată in 
țara noastră. Zilele 
trecute, primul utilaj 
de acest fel a fost ex
pediat uzinei ieșene. 
El va fi urmat în cu
rl nd șl .de alta utilaje 
de .acest gen.

Dar produsele des
pre care am vorbit nu 
slnt singurele care 
s-au asimilat și s-au 
rpallzat in ultima vre
me., Sortimentul celor 
fabricate este mal. nu
meros și lui i se vor 
alătura, tn perioada 
următoare, oile șl alte 
produse care vor ro- 
slringe și mai mult 
importul unor aseme
nea utilaje.

probat Încă indicatorii de eficiența 
normați privind Invesllțla specifica, 
cheltuielile materiale do producție, 
durata de recuperare a investițiilor.

Practico arata că șl activitatea de 
proiectare este susceptibilă de îm
bunătățiri Institutul de .cercetări șl 
proiectări pentru celuloză ți blrtle 
din București, bunăoară, fără să dis
pună de condiții deosebite (ață de 
alte Institute, are oredată. Ia ora 
actuală, întreaga documentație pen
tru Investlțll'e anului 1073 ȘI nu 
numai atlt. îndeplinirea sarcinilor, 
sub aspectul lor cantitativ (se esti
mează că, plnă la sflrți'.ul anului, 
sarcina respectivă va fi depășită cu 
24 In sută), a fost armonios îmbinată 
cu o exigență sporită fată de nivelul 
calitativ, de eficiență al proiectelor 
elaborate Astfel, la nolle capacități' 
din cadrul combinatelor de celuloză 
ți lilrtie. din Drubeta-Turnu Severin

producție existente. 'Evident, orga
nele de avizare au respins S.T.E.-ul 
astfel întocmit și au redus valoarea 
Investiției. Dar tonta aceste măsuri 
binevenite au fost luate, după ce s-a 
Irosit, o bună parte din capacitatea', 
de proiectare, bineînțeles,'In detri
mentul timpului cerul de întocmirea 
altor lucrări. Dacă anomaliile de 
acest gen slnt favorizate de Insufi
cienta participare n economiștilor la 
munca de concepție a unor nor In
vestiții, de persistenta^ împotriva 
orlzăror rațiuni, a unei viziuni teh
niciste la fundamentarea acestora, 
totuțl, nu se poate trece cu vederea 
că o parte însemnată- de răsmindcre 
revine ?! unor titulari de Investiții. 
Nici plnă azi. deși termenul,.stabilit 
este cu mult depășit. Ministerul In
dustriei Chimice,. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini șl ■Mi
nisterul Energiei Electrice n-au a-

centrule de proiectare de elaborarea 
unor detalii de execuție, prin trans
ferarea acestora In sarcina ateliere
lor de proiectare ale organizațiilor 
de conslrutțll-montaj, transferarea 
proiectelor nelcgale de tehnologie 
de la Institutele diferițllor tllatari 
de Investiții la Institutul da pro
iectări aparținlnd Ministerului Con
strucțiilor Industriale, a proiectării 
Investițiilor de mică valoare In ca
drul atelierelor din centralele in- 
d-jștrtale. Fără îndoială, există șl 
alte modalități menite să urgenteze 
elaborarea documentațiilor pentru 
Investițiile anului viitor. înlăturarea 
neîntlrzlată n neajunsurilor semna
late necesita măsuri energice și ha- 
tărite, menite să mobilizeze toate 
forțele din acest domeniu .pentru a 
se asigura pregătirea Ireproșabilă a 
activității da Investiții din cel de-al 
treilea an al cincinalului.

anonimă, intră în*

ducllvă, fără a le 
nici un moment 
spre o pregătire su 
la formele de Învăț

O uzină, pînă nu demult

„Avem posibilități să depozităm
3®) temporar întreaga producție do po

rumb in toate cele trei cooperative 
din comuna noastră — Grivița, 
Smirna șl Trnlan" — ne spune Iov. 
Constantin Miu, secretarul comito-

tehnoldgla de realizare a aces
tuia. Drept , urmare, cerințele 
pentru acest produs, atlt pe pia
ța internă cil șl pe cea externă, 
sini lot mal mart Pentru-a Ie 
face față, harnicul colectiv de 
aici a obținut p>ste -plan Im
portante cantități de tanin,,pro
dus foarte solicitat în Industria 
pielăriei.

. per- ' I 
ml tea asigurarea unei 
arderi corespunzătoa
re, sub ‘ aspect calita
tiv, a emailului aces
tor utilaje cu gabarit 
mare. SpedallșlU uzi

tat depozitata șub cerul liber nu 
scăzut simțitor, urmlnd ca In citcva 
zile întreaga producție să fio adă
postită. Alte spații vor fi folosite’ In 
depozitarea solei : la S.M.A. Drâga- 
llna — 1 54M de tone, la Călărași — 
1000 do tone, in stațiunea experi
mentală MărculeșU — 1 (MD tone, la 
I.A.S. Lehliu — <1130 de tone. In re
mizele S.M.A. Ba ta du, Andrășcțtl 
șl Grivița vor fi păstrate 700 tone 
de ceapă.

„Imediat după recoltat — ne apu
nering. Ion Crislen, director general 
al direcției generale a agriculturii, 
am stabilit ca membrilor cooperatori 
care lucrează In acord global sfi Ii 
se distribuie cantitățile cuvenite, cit 
șl retribuția suplimentară In natură. 
De asemenea, urmărim ca tot po
rumbul cuvenit celor care contrac
tează animale cu statul —, circa 7 080 ' 
tone In acest an — să nu mal treacă, 
pe ria silozuri, ci aă fie repartizat 
jmetlia(

cele de 3 (MM țitrl, co
lectivul uzinei u reali
zat dteva reactoare de 
mai mare capadtalo 
— respectiv de G 003 
litri și 8 MD lltaL ulti
mele destinate plat
formei chimice Bor
ze?! 1 șl Uzinei chimice 
din Turda. Executarea, 
reactoarelor dc 8 GOT 
litri a ridicat in fața 
colectivului uzinei pro
bleme deosebite, din- > 
tre care cea mol difi
cilă a constituit-o ar
derea emailului. Volu
mul mic al cuptoare
lor existente nu

a ce-
, ... spații

lor existente’ In comune. Ce s-a .'În
treprins pentru amenajaren unor 
.spații suplimentaro de depozitaro a 
producției 7

Din inițiativa comitetului Județean 
de partid au fost identificate și ame
najate în scopul depozitării produse
lor magazii ncfoloșltc, remize, snl- 
vane’ele. Astfel,1 la Făcăieni au fost 
depozitate Intr-o magazie a coope
rației de consum 6001 tone floarea- 
soarelul, la I.A.S. Slobozia intr-un 
grajd — 300 tone, la I.A.S. Ograda 
— 1009 tone, la I.A.S. ’Andrășeștl 
GOT tone, la I.A.S. Ciocănești — : 
tone șl la cooperativele agricole din 
■Itordușclu șl Amara — cile 400 tone 
fioarca-soarclul. Datorită acestor 
măsuri, cantității* dc floarca-soaro-

Horea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînleii

șl Dej, la-Fabricn de hlrlle din Pe- 
treșll, ponderea' Itîcrărilor de eon- 
slrucțll-montal a tout redusă cu a- 
pronpg '15 .mlil-> i to Id,

As.gurarea decalajului dintre pro
iectare jl im.ep.ren lucrărilor con
stituie o sarcină primordială pentru 
pregătirea cond.(iilor de realizare n 
investițiilor din anul viitor. Credem 
că datele Înfățișate oferă o bază su
ficientă pentru ca titularii de In
vestiții, beneficiarii ți prolectanțll 
restanțieri să tragă concluziile ce se 
Impun pentru intensificarea elabo
rării documentațiilor , tehnieo-econo- 
mlce. Această cerință trebuie pri 
vită .iln perspectiva wclnllor sim
țitor amplificate ale anului 1073, an 
hotăr.Ilor pentru realizarea cincina
lului înainte de termen. Ca atare, 
se impune aplicarea neîntlrziuta a 
Indicațiilor date de conducerea de 
partid privind degrevarea organelor

ferSfift'iăvirtt'. 4;fc.X:■
1 J O recolteiȘ 1 : ■' f

oră șl 10 WM î mc po. 
o;â. Acirst nwt tsortifiW 
ment do vemflațaKtfe, r 
caro se vn produce" în' ’ 
fază de Început In 6 
lipodlmenslunL pre
zintă avantaje eviden
te comparativ cu ven
tilatoarele metalica, 
în primul rlhd. pentru 
că ele pol fi utilizate 
in medii corosive undo 
cele metalice nu re
zistă. Pe de altă par
te, Înlocuiesc metalul 
și, in sfirșlt, slnt mai 
ușoare de 4 ori decit 
ventilatoarele metali
ce. Primele ventilatoa
re din polldoirurft de 
vini! au fost livrata' 
uzinei „Co!orom“ Ccd- 
lea șl ele dau pe de
plin rezultatelo scon
tate. în afara . acestor 
produse cu caracter de 
seric, uzina din Făgă
raș realizează și im
portante utilaje chimi
ce cu caracter da uni
cat.

Um din ultimele 
creații prestigioase ale 
colectivului do alei o 
constituie reactoarele 
(autoclavele) emailate, 
destinate și ele medii
lor puternic corosive, 
unde oțelurile Inoxida
bile .sini mal puțin e- 
ficlente. După primele 
reactoare de acest lei.

forme, scade in favoarea a- 
calora cu o durată mal 
mare, tocmai fiindcă ur
mărim să-Migurăm Între
prinderilor muncitori cu o 
calificare di mal bună.

— Chiar de pe acum, o 
mare parte din întreprin
deri au început să-și re
zolve problemele asigură
rii forței de muncă pentru 
anii 1973 și 1974 — ne-a
relatat Ing. Olimpia Popes
cu, șeful secției de sin
teză economică a comitetu
lui municipal de 'partid. 
Bunăoară, Uzina de mașini 
grele dispune — prin în
ființarea unor clase de ucc- 
pld lo locul de muncă — 
de 30—40 la sută din ne
cesarul de 5'risngari. fre
zori șl matrițeri. Uzinele 
„Timpuri Nol“, ..23 Au
gust". ^Electrotehnica1'. „E- 
leclromagnetica", ..Autobu
zul” șl „Vulcan" șl-au so
luționat. de asemenea, aut 
pentru..I£ț73 (prin cursuri de 
calificare de scurtă durată) 
cit ,si pentru 1074. In cea 
mnl mare parte, nrin re
crutarea.la școala profe
sională, problemele pregăti
rii forte! de muncă.* O ex
periență eare se npllcă a- 
cum numai la Gropul șco
lar al Ministerului indus
trie! Ușoare, flar pe care o 
vom extinde tot nuli mult, 
constă In selecționarea vii
torilor muncitori pe baza 
Iestelor. . Treptat. Intențio
năm să introducem metoda 
testării șl in cele' 720 de a- 
tellere-școală ale 'liceelor 
șl școlilor de’ cultură ge
nerală care funcționează In 
București. Merită remar
cate. desigur, șl preocupă
rile menite să rezolve pro
blemele sociale, de cazare 
pentru noii muncitorL încă 
din acest an se vor'du in 
folosință 12 cămine munci
torești, tur in prima parte

— la ora
nu nici o profesie (drea 
14 5(D) șl 8O®0 prin - redu
cerea personalului funcțio
năresc, atragerea in unități

Industriei Conslruc-
Mnșlnl. 24.1 ‘ la 

pentru unități din 
industria ușoară. 6,2 la sută 
— pentru unități alo Mi
nisterului Industriei Chi
mice.. Eșalonată pa ani. a- 
slgurarea , acestui contin
gent de noi muncitori se 
prezintă astfel : 33 (NN) In 
anul viitor. 43 MD în’anul 
1974 șl 42 (MD In anul 1975.- 
Deci, este vorba de un 
mare efort organizatoric, 
legat de recrutarea și pre
gătirea acestor no! munci
tori, In care slnt angajate 
atlt întreprinderile, dl șl 
organizația municipală do 
partid. .

Trebuie precizat că, prin 
stadiile întreprinse, co
mitetul municipal de partid 
a căutat să dimensio
neze cit mai exact ne
cesitățile unităților, co
respunzător cerințelor cu
rente șl de perspectivă, 
tendințelor promovării largi 
a progresului tehnic. S-a 
pornit de la conside
rentul că modernizarea și

Preocupîndu-se stăruitor 
do generalizarea schimbu
lui li, introducerea și ex
tinderea schimbului III de 
lucru — ca'una din căile 
principale de realizare a 
cincinalului In patru ani și 
Jumătate — Comitetul mu
nicipal București a! P.C.R. 
acordă o Însemnătate cu 
toiul deosebită asigurării 
șl bunel. pregătiri tehnlco- 
profoslonalo a forței de 
muncă. Ce s-a întreprins 
pinâ acum in acest sens ? 
un studiu Întocmit, In 143 
do Intre 
ne mal

mlep cu utilaje șl in
stalații complete, ta 

J înalt nivel de teh
nicitate și complexi
tate șl chiar, să poată 
oferi asemenea produ
sa In export. E evi
dentă, In asemenea 
condiții, grija condu
cerii uzinei de a in
tensifica asimilarea șl 

, Însușirea in fabricație 
a unor noi produse. 
In cea mai marc parte 
acestea realizlndu-se 
pentru prima dală, in 
țară.

Cu mal bine do un 
an In urmă, in cadnd 
uzinei a fost dată In 
exploatare o modernă 
hală pentru fabricarea 
pompelor. Colectivul 
noii secții a asimilat, 
încă in cursul anului 
trecut, primele 13 tlpo- 
dlrhonșlunl do pompe 
centrifugale din oțe
luri Inoxidabile, cu un 
debit Intre 3 mc șl 

KM mc pe oră. în

PITEȘTI 
„ScInteU",

Colectivul de muncă de In Fa
brica de tannnți, aparțlnind 
C.E.I.D Pitești, obține succese 
importante pe linia valorificării 
Intr-un procent tot mai ridicat 
a jnaterlaluliil lemnos 
producerea 'tanlnulul. 
menea, s-a îmbunătățit

Prinire produsele de înollă complexitate tehnică realiza!» In ultimul 
timp de Uzina de utilaj chimic din Făgăraș se numără ți acesta 

reactoare destinata Combinatului chimic din RImnicu-Vilcca

gramul de activitate cu lucrări ce 
nu Intră In profilul lor direct sau 
Iți stabilesc sarcina de creștere a 
productivității ' muncii sub posibili
tățile reale existente, ceea ce nu 
este de natură să asigure termi
narea, In timp util, a documenta
țiilor de care efectiv are nevoie, 
economia. , < , '

Alteori, elaborarea onor- documen
tații de investiții este reluată de Ia 
capăt, deoarece nu s-a aprofundat 
s'ficicnl tocmai latura esențială : 
eficiența economică a noilor obiec
tive de producție. De pildă, In ca
zul. lucrărilor de dezvoltare a uzi 
nel „Coloram* 'din Codică, prolec,- 
tanțli au solicitat fonduri de In
vestiții suplimentare, fără să ana
lizeze atent posibilitățile de utili
zare mai bună a capacităților de

tețte apa. Cooperatori! dltî Mitrent, 
.pentru,•a’ «mitaun, recoltatul, acolo 
unde atelajele și camioanele nu pot; 
■Intra po teren,, cară porumbul cu co- J 
șurile la șosea, de unde este trans
portat In pătule. Sint doar ritevai 
din Inițiativele țăranilor cooperatori 
pentru a face față condițiilor grelo 
din această perioadă.

In ziua de 8 octombrie, duminică, 
au participat, la stringerea recoltei a- 
proape 30 MD de cooperatori s! lucră
tori din Î.A.S. șl S.M.A». elevi și stu- 
dcnțl, salarlațl și militari. Numai in 
această zi a-a sirius porumbul de pe 
1 283 ha. sfecla de pe 03 ha. De a- 
Bemenea, s-au recoltat 380 tone de le
gume. 01 tone cartofi. 143 tone șira
guri. s-au Insllozat 501 tone furaje 
ș: s-au .transportat 2 800 tone porumb 
din timp ta pătule.

Luni B,-deși'noaptea* a plouat, di
mineața au Ieșit ia recoltat 4(D do 
cooperatori din Gruiu. cu 70 de ate
laje și 10 remorc! s! nu lucrat plnă 
seara tlrzlu. Porumbul n fost cules 
direct ir. căruțe șl remorci și trans
portat la hambare. Cooperatorii din 
LtoUnilnu de Vale au transportat du
minică întreaga cantitate de porumb 
amenințată de revărsarea apelor, la ’ 
loc sigur. Cei din Glrbovi au trans
portat 2D tone do porumb șl sfe
clă șl au Ktrlns recolta de legume do 
pe 10 hn. Tot Irtlr-o singură zt. coope
ratorii din Ileana au transportat 193 
tone dc porumb șl nu recoltat alta 
5 tone de legume. Rezultate asemănă
toare au obținut ?l membrii coopera
tivelor agricole din comunele Gosllnu, 
Bănoasa. Izvoarele. Fundulea. Moa
ra Vlăslel șl multe altele care. In 
ciuda timpului nefavorabil, au recol
tat fl transportat însemnate canti
tăți de produse. Po clmp mal slnt ’ 
mari cantități de porumb, sfeclă de 
zahăr, legume, struguri, fructe.. De 
aceea slnt necesare. In continuare, 
eforturi susținute pentru ca toaiă 
producția să ajungă In ce! mn! scurt 
timp in adăpost do Intemperii

cursul anului curent, 
.gamn acestor produse 
a fost completată cu 

. 7 no! ' țlpodimenslunl 
cu debite Intre 100 șl 
2ffi) mc pe oră. Prin n- 
ceasta, sortimentul de

fel Incit aceasta să 
la termene optime, 
cerințelor reale ale pro- 
ducțleL

— Dată fiind necesitatea 
celor 42 (MD de muncitori 
suplimentari, s-a convenit 
cu întreprinderile șl minis
terele interesate mărirea 
fondurilor pentru școlari
zare eu 183 milioane lei — 
ne spunea dr. ing. ion 
Gheorghe Cnrabogilan, șe
ful secției de Invătămlnt 
a comitatului municipal de 
partid — ceea ce înseamnă 
eâ pentru pregătirea fie
cărui muncitor se chel
tuiesc. In medie, ■ 4 250 
lei. în această 
ne-nm orientat 
țlat. Pentru 
pregătirea prin cursuri de 
scurtă durată are o pon
dere mai mare, dar In anii 
următori ponderea acestei

O AMPLĂ. ACȚIUNE PENTRU RECRUTAREA 
Șl CALIFICAREA MUNCITORILOR NECE
SARI GENERALIZĂRII SCHIMBULUI II, IN- 
TRODUCERII Șl EXTINDERII SCHIMBU

LUI II!

Ia sută.; frezori 4.3 la sută, 
operatori chlmlștl 4K la 
sută, turnători 4.0 Ia sută 
ș.a ; defel 11 meserii, din 
cele 8®, au o pondere de 
61,5 la sută In totalul mun
citorilor ce vor tl califlcalL 
Aceste meserii, , de mare 
importanță, pun accentul 
pe asigurarea forte! de 
muncă Încă deficitară In 
unele unități, a munci
torilor capabili să ex
ploateze In bune condi
ții „zestrea" tehnică a între
prinderilor. In continuă în
noire șl modernizare.

Cp aduce nou această 
acțiune atlt de vastă, 
care trebuie «ă se în
cheie Intr-un timp rela
tiv scurt ? Felul In râre se 
abordează problema, munca 
perseverentă din fiecare 
școală scnerală, din li
ceele teoretice, pentru a a-

tulul comunal de partid de în Gri
vița. Potrivit unul calcul estimativ 
urmează ca 1G4D tone de porumb 
Eâ fie depozitate In cele două po
rumbare existente, tar tn spațiul 
dintre aceste -coMlrucțH mal pot fi 
adăpostite, in bune condiții, Încă 
l'GOT tone. Totodată, nu vor mal fl 
transportate la, bază (.. 
so cuvin membrilor cooj 
contractează animale. I 
va agricolă din Smirna, întreaga can
titate dc porumb recoltata plnă n- 
cum se află In adăpost Pe măsură 
co veneau remorcile din clmp, po
rumbul era depozitat, cu grijă In 
straturi subțiri tn porumbare. „Pro
cedăm așa In fiecare an* — ne 
șpune ing. Vtislle Berbece!.

în Județul Ialomița exista sufi
ciente capacități de depozitare pinâ 
la preluarea produselor»de către u- 
nltațlle I.V.C. - -------- ----- -
membri! consiliilor de conducere nle 
cooperativelor'să urmărească modul 
cum se depozitează recolta, să ve
gheze la păstrarea produselor In 
condiții corespunzătoare.

Lucian CIUBOTARII 
corespondenta! „Sclnteii"

recrutare 
gătiră a muncitorilor 
ficațl 
voile economie! 
țiului, comisia va 
®L-I

jjșppl „ ,-ji
puri de1 șoolî*:' Inspectorâ- 
tul școlar coordonează mal 
bine liceele In organizarea 
atellerelor-școală. Incit &ă 
se asigure absolvenților o 
calificare potrivit profilu
lui întreprinderii care pa-: 
tronează școala. Fapt este 
că atunci cind o asemenea 
problemă de mare însem
nătate — cum e3le asigu
rarea șl pregătirea forței 
de muncă pentru ‘generali
zarea schimbului II. intro
ducerea . șl extinderea 
schimbului III — se si
tuează în centrul ntentlel 
organelor și organizațiilor 
de partid, în mod consec
vent și nu sporadic, rezul
tatele slnt bune în practi
că. Experiența acumulată 
In acesl domeniu de Co
mitetul municipal Bncu- 
reștl al P.C.R. trebuie să 
fie cunoscută și generali
zata — ea fiind de natură 
sfl contribuie la asigurarea 
condițiilor necesare înde
plinirii cincinalului Înainte 
de termen.

Pcîre NEDELCU 
Adrian POPESCU

pompe Importate se vn 
reduce și mal mult. Și 
Încă o noutate. In a- 
cest an so va realiza 
prima Upodlmensluno 
de pompă emailata, 
urmlnd ca, din anul 
ce vine, acest. produs 
să se realizeze pe scară 
Industrială. Fabricația 
acestor noi produse vn 
fi grăbita datorita so
licitării lor de către 
Industria chimică, ur
mare a rezistenței ri
dicate pe care o nu ta 
coroziune.,

O alta realizare a 
colectivului uzinei din 

creșterea Făgăraș — și oa da 
dată recentă — o con
stituie ventilatoarele 
centrifugale din poil- 
clorură do vinii,-cu de
bite între 1500 mc pe 

„•re, con- oră șl 10 (MD mc ,-" 
uesh,ipar&'i. „j>l. Aee3t

înnoirea continuă "a pro
ducției industriei construc
țiilor de mașini, de pildă, 
slnt condiționate — Intre 
altele — dc doi factori e- 
scnțtall : existența 
puternice sectoare de __
cepțle (cu Ingineri șl teh
nicieni dlnLre cei mal bine 
pregătiți), dar șl a ■ unor 
muncitori specializați, de 
Înaltă calificare, in stare 
să confecționeze scule, dis
pozitive ș.a.,; cu alte cu
vinte, s-a urmărit să se n- 
slfțure tot ceea ce eate ne
cesar pentru urgentarea n- 
simllărli noilor produse și 
tehnologii, pentru ca aceas
ta să nu treneze 2. 3 sau 
4—5 anL în ce privește a- 
ccștl muncitori, este vorba 
în primul rlnd de sculeri, 
malrițerl ș.a. Nu Inllmplă- 
tor, pinâ Ta finele cincina
lului numărul celor pregă
tiți în asemenea meserii 
se va ridica la 3 MD 
— fapt; deosebit dc pozitiv.

Din resursele de forță de 
muncă ale .Capitalei se vor 
pregăti, plnă In 1973, peste 
78 (MO de muncitori (prin 
școli profesionale, ucenicie 
la locul de muncă, cursuri 
de calificare de scurtă du
rata, licee do specialitate 
șl școli tehnice posllicea- 
le. Rezultă, deci, un defi
cit de circa 43 OM munci
tori, care vor 
tați și prcRfltlți 
înainte. în plus, se vor 
pregăti Încă 10 GOO mun
citori pentru unitățile din 
provincie subordonate In
dustriei bucureșlene. Do 
unde se va recruta a-
ccasta forță de mun
că ? între alte surse, din 
rîndul acelor tineri caro

actuală — nu

Modele noi la Fabrica 
de pălării din Timișoara

TIMIȘOARA . (Corespondentul 
„.S"!nteii“, Cezar Ioana), Una 
din unitățile grupului întreprin
derilor industriei de pasmante
rie, ale circi produse slnt cu
noscute șl solicitate. In întreaga 
țară, este Fabrica de pălării din 
Timișoara ' Eforturile muncito
rilor șl specialiștilor de aici sini 
axate pe ’diversificarea produc
ției, prin crearea de modele cu 
un grad sporii da finisare. De 
la tovarășul, Leonida Tamaș, di- , 
rectorul fabricii, am aflat, că 
In prezent- In toate sectoarele , 
se desfășoară o amplă. acțiune 
de ilstema'lzarn' sl ■mrd'rnlzzu'c 
a producliSL O bună parte, din 
noile utilaje moderne stnt re
zultatul efortului propriu de

gîndlre, al Iscusinței profesio
nale dovedite de colectivul com
partimentului de autodotnre. 
intre acestea se numără mași
nile de Imptsllt cloșuri din' păr 
și din lină, mașina universală 

' de piuat, mașinn de scSmoșat 
etc. Colectivul de’creație a rea
lizat, pentru sezonul rece, 12 
articole noi In diferite modele, 
a căror linie șl tuțeu slnt cem- 

. petltlve cu produse similare de 
pe piața mondială. Este vorba, 
Intre altele, de pălăriile bărbă
tești „Flamingo', „Luxor S',
„Mondial”' și „Club", precum și 
de căciulile șl beretele din blă
nuri artificiale pentru femei șl 
bărbați.


