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COMUNICAT
în ziua de 24 iunie 1964 a avut loc plenara lărgită 

a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La plenară au luat parte membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, miniștrii, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații de masă, primii secretari ai co
mitetelor regionale P.M.R., șefii secțiilor C.C. al

0>Â
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la majorarea salariilor Ia toate categoriile 

de salariați,, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii 
și creșterea plafoanelor de salarii în funcție 

de care se acordă alocația de stat pentru copiiSuccesele de seamă obținute de oamenii muncii din țara noastră, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în dezvoltarea economiei naționale creează condiții pentru luarea unor măsuri de sporire a veniturilor tuturor categoriilor de salariați.înfăptuind politica partidului de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare a agriculturii socialiste, muncitorii, inginerii, tehnicienii, țăranii colectiviști și ceilalți oameni ai muncii au obținut realizări importante în toate domeniile economiei noastre naționale. In perioada 1960—1963 producția industrială a sporit într-un ritm mediu anual de 15 la sută, ceea ce a făcut posibil ca în anul 1963 producția industrială să fie, pe ansamblu, cu 74 la sută mai mare decît în anul 1959. Calitatea și nivelul tehnic al produselor s-au îmbunătățit simțitor.Față de anul 1959, productivitatea muncii în industrie a sporit în anul 1963 cu 37 la sută, iar prețul de cost a fost redus în măsură însemnată ; numai în anul 1-963 au fost obținute economii de aproape 700 milioane lei peste sarcina planificată de reducere a prețului de cost.Ca urmare a măsurilor de majorare a salariilor, luate de partid și guvern în anii 1960—1962, veniturile salariaților au sporit în anul 1963 cu aproape 5 miliarde lei, în afară de fondurile de salarii alocate pentru creșterea numărului de salariați.în vederea ridicării în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne au hotărît să pună în aplicare noi măsuri de majorare eșalonată a salariilor, de reducere a unor cote ale impozitului pe salarii, precum și de creștere a plafoanelor în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii.Pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne
HOTĂRĂSC:

1. Cu privire la majorarea salariilor la toate 
categoriile de salariați :1. Se vor majora salariile muncitorilor în medie cu 10 la sută. Pentru a se asigura o mai justă corelare a salariilor, creșterile se vor acorda diferențiat pe ramuri și categorii de calificare, între 8 și 12 la sută.2. Se vor majora salariile personalului tehnic, ingineresc, economic, administrativ precum și ale personalului de proiectare, în medie cu 10 la sută.3. Se vor majora salariile tarifare ale personalului de specialitate după cum urmează :— ale cadrelor didactice în medie cu 10 la sută ; pentru învățători creșterea va fi în medie de 13 la sută, majorarea salariilor urmînd a fi mai accentuată pentru cadrele cu vechime mai mare în învățămînt ;— ale cadrelor medico-sanitare în medie cu 10 la sută ; pentru cadrele medii sanitare creșterea va fi în medie de 13 la sută, majorarea salariilor urmînd a fi mai accentuată pentru cadrele cu vechime mai mare în munca sanitară ;— ale personalului de cercetare științifică în medie cu 13 la sută ;— ale personalului din presă și edituri, în medie cu 10 la sută ;— ale personalului din justiție și procuratură, în medie cu 10 la sută ;— ale personalului din domeniul culturii, artei și din alte sectoare, în medie cu 10 la sută.4. Se vor majora salariile cadrelor militare și militarizate din Ministerul Forțelor Armate și Ministerul Afacerilor Interne, în medie cu 18—19 la sută, ținîndu-se seama că salariile acestor cadre nu au crescut cu prilejul majorărilor de salarii efectuate în ultimii ani.5. Aplicarea majorării salariilor tuturor categoriilor de salariați se va face eșalonat, începînd cu data de 1 august 1964 și încheindu-se în cursul trimestrului IV/1965.Pînă la sfîrșitul anului 1964 se vor majora salariile în următoarele ramuri și activități :— în industria alimentară de la 1 august ;— în industria ușoară de la 1 septembrie ;— în învățămînt, pentru cadrele didactice din învățămîn- tul preșcolar și elementar (clasele I—IV) de la 1 septembrie ;— în industria materialelor de construcții, gospodăria comunală și prestările de servicii de la 1 octombrie ;

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

In ziarul de azi
• Viața culturală (pag. 2-a).
® Activitatea economică a între

prinderilor (pag. 3-a).
9 Mecanizarea șl mica mecani

zare pe șantiere (pag. 3-a).
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• Aiex. Gheorghiu : Revista pre
sei grecești — Nemulțumire 
față de hotărîrile „celor șase" 
(pag. 6-a).

P.M.R., redactori șefi ai ziarelor centrale, alte cadre 
de partid și de stat.

Plenara C.C. al P.M.R. a examinat propunerile Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. privind majorarea sala
riilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor 
cote ale impozitului pe salarii, creșterea plafoanelor 
de salarii în funcție de care se acordă alocația de stat 
pentru copii și a adoptat hotărîri corespunzătoare.

R î R E A

— în unitățile sanitare, pentru cadrele sanitare medii și inferioare, de la 1 noiembrie ;— în silvicultură și industrializarea lemnului, de la 1 decembrie.Aplicarea majorărilor de salarii pentru celelalte ramuri și activități se va face în cursul anului 1965 pe baza unui grafic ce se va aproba de către Consiliul de Miniștri, începînd cu ramurile în care nivelul salariilor este mai redus în comparație cu alte ramuri.
II. Cu privire la reducerea unor coîe ale 

impozitiriui pe salarii :1. Se vor micșora cotele impozitului pentru salariile cuprinse între 800 și 1 700 lei lunar.Reducerea cotelor impozitului pe salarii însumează, la nivelul unui an întreg, 340 milioane lei.
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III. Cu privire la creșterea plafoanelor de 
salarii în funcție de care se acordă alocația
de stai peniru copii :1. Plafoanele de salarii tarifare în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii se majorează astfel :— salariații cu salarii tarifare de pînă la 2 000 lei lunar vor primi alocația pentru toți copiii ;— salariații cu salarii tarifare între 2 001—2 500 lei lunar vor primi alocația începînd de la al doilea copil ;— salariații cu salarii tarifare între 2 501—3 000 lei lunar vor primi alocația începînd de la al treilea copil ;— salariații cu salarii tarifare între 3 001—3 500 lei lunar vor primi alocația începînd de la al patrulea copil.2. Creșterea plafoanelor de salarii în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii se va efectua cu începere de la 1 august 1964, eșalonat pe ramuri și sectoare de activitate, concomitent cu majorarea salariilor.

IV. Punerea în aplicare a masurilor arâfcate 
se va face pe bază de hoiărîri ale Consiliului 
de Miniștri.Ca urmare a aplicării măsurilor hotărîte, veniturile salariaților vor spori cu circa 400 milioane lei în anul 1964 și cu 3,8 miliarde lei în anul 1965 ; la nivelul unui an întreg, sporul de venituri va fi de 6,8 miliarde lei.Traducerea în viață a acestor hotărîri de sporire a veniturilor salariaților cere tuturor ministerelor, organelor centrale economice și întreprinderilor să asigure măsurile necesare pentru a realiza :— depășirea prevederilor planului de stat pe 1964 la producția industrială și agricolă și obținerea în continuare a unui ritm susținut de creștere a producției în anul 1965, pentru a crea în economie un volum sporit de mărfuri — mijloace de producție și bunuri de consum, de calitatea și în sortimentele cerute de piața internă și la export ;— creșterea continuă a productivității muncii și mobilizarea cît mai completă a rezervelor în domeniul reducerii prețului de cost al produselor, astfel încît îmbunătățirea salarizării să aibă loc concomitent cu creșterea acumulărilor statului și a posibilităților sale de a dezvolta în continuare economia națională în ansamblul său ;— continuarea acțiunii de ridicare a calității produselor, element hotărîtor pentru satisfacerea cerințelor consumatorilor interni și pentru asigurarea de condiții competitive pe piața externă.

★Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne își exprimă convingerea că muncitorii, personalul tehnic-ingineresc, economic și administrativ, precum și cadrele de specialiști din toate întreprinderile și instituțiile republicii noastre vor în- tîmpina aceste măsuri de ridicare a veniturilor lor intensifi- cîndu-și eforturile pentru realizarea sarcinilor planului de stat în toate domeniile, sporirea producției și a productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost. Organelor și organizațiilor de partid, sindicale și de U.T.M. le revine îndatorirea de a desfășura o intensă muncă organizatorică și politică în rîndurile oamenilor muncii, pentru a obține noi succese în înfăptuirea politicii partidului și a guvernului de dezvoltare a economiei naționale, de ridicare continuă a nivelului de trai material și cultural, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

Petroliștii trustului 
de extracție Moinești

Importante succese în producție, 
în lupta pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de plan ob
țin și muncitorii petroliști.

Petroliștii trustului de extracție 
Moinești au îndeplinit cu o săptămî- 
nă mai devreme planul producției 
globale prevăzut pe primul semestru 
al anului. In această perioadă ei au 
efectuat în plus 40 de tratamente 
cu substanțe tensioaative și cu sol- 
venți și peste 60 fisurări hidraulice. 
Au fost redate in producție peste 
plan 4 sonde din fondul inactiv. Vo
lumul injecțiilor cu apă în strat s-a 
extins în prima jumătate a acestui 
an cu 10 la sută comparativ cu rea
lizările din anul precedent, iar pro
ductivitatea muncii pe trust a cres
cut cu 4 la sută ; la prețul de cost 
s-au obținut economii suplimentare 
în valoare de 4 932 000 lei și beneficii 
de 5 600 000 lei.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
ION GHEORGHE MAURER

Am în față două imagini ale a- 
celuiași om, așa cum se conturează 
ele din propriile lui relatări. Intiia: 
în mijlocul unui uriaș cilindru de 
metal o siluetă, cu un ciocan de ni
tuit in mină. Cealaltă : Silueta a- 
celuiași aplecată asupra unui plan.

Intre ambele imagini nu e o di
ferență prea mare de timp, doar 
cițiva ani. Care e insă sensul ală
turării lor ? E vorba de un munci
tor care a devenit inginer ? Între
barea e justificată. In cazul de față 
însă e vorba de cu totul altceva. 
Imaginile succesive reprezintă două 
etape în munca unui om — cazan
giu și apoi montor — fără ca aces
ta să fi părăsit secția și colectivul 
în care lucrează. Vîrstele profesi
unii lui sînt și vîrstele uzinei.

Acum cițiva ani. tinărul șef de 
brigadă pe nume Gheorghe Neagu, 
lucra la cazangeria „Griviței Ro
șii", așa cum ni s-a înfățișat și 
nouă cu ciocanul de nituit în mină, 
între timp marele atelier de repa
rat material rulant s-a reprofilat 
devenind uzină constructoare de

CU PLANUL SEMESTRIAL ÎNDEPLINIT
.1.1. I 1.—U- I J--~———1—_______ ULUU.. ■■ ■ ■ 1......... JJ-HUIlIl'/T-imilIlIL. IIILJ ____ .X.__ ..................................................... ....... ...........lUIUMMlLM—faiLJlBlJJIWimalUUH.1«

Înainte de termen
industria cimentului

Muncitorii din industria cimentu
lui și-au îndeplinit înainte de ter
men planul de producție pe primul 
semestru al anului. Acest succes 
este rezultatul punerii în funcțiune 
a unor linii de mare capacitate la 
fabricile din Medgidia, Bicaz și Tur
da, modernizării utilajelor și folosi
rii lor mai eficiente.

Tehnica nouă s-a dovedit și pen
tru muncitorii cimentiști de o deo
sebită însemnătate în lupta pentru 
mărirea producției și îmbunătățirea 
calității ei.

Anul acesta au fost realizate noi 
tipuri de ciment cu caracteristici su
perioare, printre care cimentul 
RIM-200 care la 24 ore după turna
re capătă o rezistență de 200 kg. pe 
m p. în felul acesta se reduce ter
menul de execuție a diferitelor cons
trucții. Astfel, în prezent se produc 
17 tipuri de ciment pentru industria 
de construcții, petrolieră și pentru 
alte ramuri ale economiei naționale. 
Producția de ciment obținută în pri
mele șase luni ale acestui an depă
șește pe cea realizată în întregul an 
1956. (Agerpres)

Printre întreprinderile care și-au realizat inainte de termen planul de pro
ducție pe primul semestru se numără și Fabrica de ciment din Bicaz. In 

fotografie : secția de var a acestei întreprinderi

Fabrica de
■ Colectivul fabricii de antibiotice 

din Iași a realizat cu 6 zile mai de
vreme sarcinile planului semestrial, 
în urma perfecționărilor aduse pro
cesului tehnologic și folosirii unor 
metode înaintate, productivitatea 
muncii a sporit peste prevederi cu

întreprinderi
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). Co

lectivul întreprinderii „Colorom"- 
Codlea, antrenat într-o însuflețită 
întrecere în cinstea zilei de 23 Au
gust, și-a îndeplinit cu 8 zile înain
te de termen planul de producție pe 
primul semestru al acestui an. Pînă 
acum, aici au iost realizate peste 
plan produse în valoare de aproape 
5 milioane lei. Chimiștii de la „Co- 
lorom" au introdus în acest an în 
iabricație 12 noi sortimente de co- 
loranți de mare rezistență pentru fi
bre sintetice și au îmbunătățit mult 
calitatea produselor în fabricație. 
Au raportat îndeplinirea planului 
semestrial șantierele Trustului regio-

antibiotice lași
1,11 la sută. în prima jumătate a a- 
cestui an colectivul fabricii a reali
zat economii peste sarcinile planifi
cate în valoare de 900 000 lei, depă
șind cu 100 000 lei angajamentul luat 
în cinstea zilei de 23 August.

brașovene
nai de construcții Brașov. Construc
torii au dat în folosință la 
Brașov, Sibiu, Mediaș, Cisnădie și 
alte orașe ale regiunii 361 aparta
mente, precum și alte obiective in
dustriale și social-culturale. în pre
zent, alte 255 de apartamente sînt 
în finisaj. Ieri, au anunțat îndepli
nirea planului pe primul semestru și 
minerii de la Căpeni. Prin aplica
rea unor măsuri tehnico-organizato- 
rice, în perioada de la începutul a- 
nului și pînă acum, productivitatea 
muncii a crescut aici cu 4,7 la sută 
față de cea planificată și s-au obți
nut economii suplimentare la prețul 
de cost de 500 000 lei.

O nouă fabrică 
de preparate de carne

La Întreprinderea de industrializare a 
cărnii din Brașov a intrat în funcțiune noua 
fabrică de preparate de carne. Fabrica 
este înzestrată cu mașini și agregate mo
derne. Proiectele întreprinderii au fost e- 
laborafe de Institutul de proiectare al in
dustriei alimentare, iar lucrările de con
strucție — de Trustul regional de con
strucții. Noua fabrică seamănă cu un 
laborator. Hale mari, luminoase adă
postesc secțiile de tranșare, de semi- 
preparate și preparate de carne, în care 
se produc o gamă variată de sortimente.

O instalație de ventilație și aerisire pri
menește in permanență aerul, asigurînd 
condiții optime de lucru. Tot în cadrul 
întreprinderii s-au sistematizat și dezvol
tat spațiul friqorific și secțiile anexe de : 
prelucrare a subproduselor și de prodii- j 
cere a făinii furajere, tunele de refrige
rare, depozite frigorifice de mare capa- ! 
citate și altele. S-a mai construit și un I 
abator modern, cu camere frigorifice și i 
sterilizator. Pentru muncitori s-a construit | 
un grup social.

INSTANTANEE

Construcții școlare
. In satele regiunii București se 

construiesc în acest an peste 400 
săli de plasă. O bună parte din 
construcțiile școlare se află în sta
diu avansat de execuție. Printre a- 
cestea sînt noile localuri de școli 
din satele Râdoești, Cocora, Bordu- 
șani, Arsache, Manasia, Dor Mărunt 
ș,a. Pînă în prezent au fost termi
nate 22 săli de clasă, iar la alte 170 
se fac ultimele lucrări de iinisaj. 
Pînă la 23 August se prevede ter
minarea lucrărilor de construcție la 
214 săli de clasă. în ultimii patru 
ani în satele regiunii, numai din 
contribuția voluntară a cetățenilor, 
s-au construit peste 1 080 săli.

DOUĂ IMAGINI

utilaj chimic. Cazangeria — cu ha
lele ei uriașe, tunînd și fulgerînd 
ca un cer pe furtună — a căpătat 
o nouă destinație. I s-a zis de a- 
tunci secția de construcții metali
ce. Locul ciocanului de nituit l-a 
luat aparatul de sudură. Nituitorii 
au trebuit să învețe alte meserii. 
Gheorghe Neagu și tovarășii săi de 
„partidă" (vechiul termen, sinonim 
cu „brigadă", păstrat pînă astăzi în 
vorbirea curentă) s-au hotărît să se 
facă montori. Mai bine zis : con
structori de utilaj chimic. Pentru 
aceasta, citirea planurilor, descifra
rea desenelor a devenit absolut 
necesară. Iată deci explicația celei 
de a doua imagini ce ni-l înfăți
șează mai sus pe 
Gheorghe Neagu.

O dată cu trecerea anilor, tînă- 
rul Gheorghe Neagu s-a maturizat. 
In procesul de alcătuire a coloa
nelor înalte, ce se desfășoară la 
construcții metalice, partida con
dusă de Gheorghe Neagu ocupă un 
loc cheie. El și tovarășii săi asam
blează părțile componente ale a-

grivițeanul din acest punct de veder

cestor coloane, iar după efectuarea 
controlului prin intermediul ra
zelor Roentgen le dau ultima fățu- 
ială. Sînt operații de mare răspun
dere. Așa cum ia naștere coloana 
aici, așa va funcționa ea la 
Brazi, la Turnu Măgurele sau 
la Craiova. Partida condusă de 
Gheorghe Neagu se remarcă 
printr-un ritm rapid de exe
cuție și-o deosebită grijă acordată 
calității. Așa se face că din rindul 
acestui colectiv, șase dintre cei mai 
buni au primit insigna de eviden
țiat în producție pentru anul 
1963. Numărul celor remarcați 
reprezintă cam a treia parte 
din efectivul brigăzii, situînd-o 

e, al
ponderii fruntașilor, pe primul 
loc în secția de cazangerie. 
Desigur că, pentru această bogată 
recoltă de insigne, un merit de sea
mă revine lui Gheorghe Neagu 
care a gospodărit cu pricepere tim
pul și a valorificat aptitudinile 
fiecăruia din membrii partidei.

Vasile NICOROVICI
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FESTIVALUL FILMULUI ROMÎNESC Concertul simfonic al Filarmonicii

Foto : Gh. Vințilă

Seară de seară, Teatrul de vară 
de la Mamaia cunoaște o vie ani
mație. Manifestările din cadrul 
celui dinții Festival al filmului ro- 
minesc stîrnesc un mare interes în 
rindurile publicului. După cum se 
știe, Festivalul s-a deschis dumi
nică cu filmul „Tudor“ și scurt- 
metrajul în culori „Memoria tran
dafirului". Au fost prezentați pu
blicului principalii realizatori ai 
filmului „Tudor“ — actorii Lica

in premieră: „Comoara 
din Vadul Vechi"

In cadrul Festivalului filmului 10- 
mînesc, care se desfășoară la Ma
maia, a fost prezentat în premieră 
filmul „Comoara din Vadul Vechi”, 
realizat de Victor Iliu după cunos
cuta și valoroasa nuvelă „La răzeși" 
de V. Em. Galan. Această nuvelă, 
de un puternic dramatism și de o 
mare savoare literară, transforma
tă acum într-o povestire cinemato
grafică, înfățișează un episod pe
trecut într-un sat din Moldova, în 
1946, pe vremea secetei.

Filonul epic al ecranizării cine
matografice este destul de simplu : 
un individ care a învîrtit tot soiul 
de afaceri necurate în timpul războ
iului, Prisac, se întoarce împreună 
cu argatul său, Dohotaru, în satul 
natal, încercînd să se îmbogățeas
că de pe urma lipsurilor pe care le 
provoacă seceta. Nu întîmplările 
neobișnuite au ponderea principală 
în film ; construcția sa apelează la 
tensiunea psihologică, la înfrunta
rea dintre Prisac și Dohotaru, ajutat 
de iubita sa Anița și ceilalți oa
meni cinstiți.

Filmul reprezintă o polemică ve
hementă față de individualism, în 
anumite împrejurări istorice concre
te. Eroul principal, Prisac, este un 
avar, un chiabur cu înclinații specu
lative, adevărat monstru de egoism 
și rapacitate, în stare să nimicească 
existențe omenești pentru a-și im
pune interesele.

Prisac este un personaj haluci
nant, cu unele porniri și accese 
care frizează nebunia ; el pare a fi 
eroul unei povestiri fantastice. In 

Gheorghiu, și Emanoil Petruț, regi
zorul Lucian Bratu, operatorul Cos- 
tache Ciubotaru, — precum și ingi
nerul Sergiu Nicolaescu, autorul 
scurt-metrajului „Memoria tranda
firului“. în zilele ce au urmat au 
rulat filmele „Comoara din Vadul 
Vechi“ (pe care îl prezentăm mai 
jos), „Un suris în plină vară“, 
mai multe scurt metraje.

Aseară au fost prezentate filmul 
artistic „Dragoste lungă de-o sea

acest sens este semnificativă una din 
scenele cele mai puternice ale fil
mului : momentul cînd Prisac, cu o 
încăpățînare atroce, intră cu plugul 
în pămîntul împietrit de secetă, nu 
numai pentru a-i smulge rod, dar 
pentru a-și satisface orgoliul său 
teribil, setea sa nemăsurată de a 
profita, de a domina pe ceilalți. In

Șt. Mihăilescu-Brâila și Ion Cara- 
mitru într-o scenă din film

ră“ realizat de regizorul Horea Po
pescu, după un scenariu de Al. I, 
Ghilia, și producțiile documentare 
de scurt-metraj „Oamenii noștri", 
„Ochii orașului meu", „Tăbăcarii“, 
„Cuiul“ și „Cetățile chimiei". Au 
fost prezentați publicului re
gizorul Horea Popescu și operato
rul Nicu Stan, precum și regizorii 
producțiilor documentare Bob Că- 
linescu, Mihăiță Lupu și Mirel 
Ilieșu.

același timp însă recunoaștem în 
această încarnare a individualis
mului o anume luciditate diabolică, 
șiretenia aceluia care știe să ex
ploateze spre folosul său neștiința 
și înapoierea de pe atunci a consă
tenilor, încercînd să oprească pă
trunderea în sat a vieții noi.

Transpunerea pe ecran a nuvelei 
„La răzeși", realizată de cunoscutul 
și experimentatul cineast Victor Iliu, 
ajutat de Lucian Pintilie, care cu 
acest prilej își face debutul în cine
matografie, se bucură de inter
pretarea unor actori valoroși. 
Ștefan Mihăilescu-Brăila realizea
ză în rolul lui Prisac, cred, 
cea mai izbutită creație a sa 
pe ecran, evidențiind, pe lîngă ca
litățile apreciate pe scenă, atribute
le unui bun actor de compoziție în 
film. în „Comoara din Vadul Vechi" 
își fac debutul în film doi tineri 
actori — Ion Caramitru (Ion Doho
taru) și Mariana Pojar (Anița) care 
demonstrează sensibilitate și expre
sivitate cinematografică. Am remar
cat, de asemenea, creația lui Gheor
ghe Dinică într-un rol episodic, 
care desenează cu vigoare portre
tul unui țăran cu o rară tărie de 
caracter, tenace și dîrz cînd îl în
fruntă pe Prisac. Corina Constanti- 
nescu, Iulian Necșulescu, Nicolae 
Tomazoglu, în diverse roluri, com
pletează prin jocul lor unitatea dis
tribuției actoricești.

Amintim, de asemenea, în această 
succintă prezentare — care nu și-a 
propus să intre într-o analiză a fil
mului — decorurile (Nicolae Teo- 
doru, Filip Dumitru) și ima
ginea (Gheorghe Fischer) care 
creează o ambianță plastică suges
tivă acestei drame petrecute într-o 
perioadă istorică depășită.

Ion MIHÄILEANU

Ultimul concert'simfonic al Filarmo
nicii s-a detașat de altele ale stagiunii, 
prin participarea a doi valoroși inter
pret : Petre Ștefănescu-Goangă și Va
lentin Gheorghiu.

Rolurile create de artistul poporului 
Petre Ștefanescu-Goangă, unul dintre 
cei mai de seamă cinfărefi din genera
ția matură, pe scena Operei,- contribu
ția sa in interpretarea unor lucrări vo- 
cal-simfonice vădesc largul său dia
pazon. II servește, de cîteva decenii, o 
voce mereu tinără, lucrată și menținută 
cu adincă știință și artă. Autenticitatea 
stilului, forja dramatică, caracterul cînd 
epico-eroic, cînd liric, fraza largă, cu
prinzătoare, frumusețea timbrului, am
ploarea cu care a ținut piept orchestra
ției wagneriene, abundentă în alămuri 
— iată ce a caracterizat finalul operei 
Walkiria, în care Petre Ștefănescu- 
Goangă a cîntat partea lui Wotan.

Afinitatea lui Valentin Gheorghiu cu 
muzica romanticilor a fost deseori sub
liniată, deși mijloacele sale pianistice 
îi asigură o mai vastă arie de cuprin
dere (au vădif-o unele înregistrări și 
concerte). Concertul pentru pian de 
Grieg, cu lumea sa bogată în imagini, 
cu claritatea construcției și scriitura in
strumentală scînteietoare, vine să îm
bogățească repertoriul lui Valentin 
Gheorghiu (îmbogățire care apare pe 
deplin îndreptățită și necesară, la ținu
ta muzicală și tehnică a interpretului). 
Concertul a fost cîntat la nivelul optim:

Spectacol festiv 
al amatorilor

Zilele trecute, cele mai bune for
mații artistice de amatori din Capi
tală au prezentat un spectacol fes
tiv pe scena Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romine cu prilejul în
cheierii fazei orășenești din cadrul 
celui de-al Vlî-lea concurs. Pro
gramul a cuprins cîntece, dansuri 
etc.

Concursul cultura! 
artistic al pionierilor 
și elevilor

Aproape 5 000 de pionieri și elevi 
din. întreaga țară vor participa la 
faza finală a concursului cultural-ar
tistic organizat de C.C. al U.T.M. și 
Ministerul Invățămîntului în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei. în zilele de 15 și 16 iulie, 
pe scenele Capitalei, se vor întrece 
cele mai bune formații ale pionieri
lor, iar în 18 și 19 iulie formațiile 
artistice ale elevilor.

In colecția 
„Biblioteca pentru toți"

în lunile iunie și iulie în colecția 
„Biblioteca pentru toți“ a Editurii 
pentru literatură apar : romanul 
„Bai-Ganiu“ de A. Konstantinov, 
„învierea" (2 volume) de L. N. Tol
stoi, „Robinson Crusoe" de Defoe, 
„Tainele inimei“ — pagini alese din 
proza lui M. Kogălniceanu, „Morții 
rămîn tineri" roman de Anna Se- 
ghers (2 volume), „O persoană sus
pectă" — culegere de comedii de B. 
Nușici, „Dramaturgia română con
temporană" (2 volume). 

profunzimea sentimentului, noblețea 
melodiei, îndeosebi în linia atit de fra
gilă din partea a ll-a, eleganța frază
rii, promptitudinea ritmică, generozita
tea sunetului, tehnica fără cusur, acom
paniamentul atent au asigurat un bine 
meritat succes.

Din apreciatul oratoriu Constelația 
omului, Tiberiu Olah a extras o suită. 
Imaginile sînt gîndite de autor in strîn- 
să legătură cu versurile lui Maiakov- 
ski ; aici, în lipsa textului s-ar putea 
ca unele mijloace de tratare să pară 
mai pufin motivate expresiv, sugestivi
tatea trebuind asigurată exclusiv de 
către muzică. Jn ansamblu însă — și 
îndeosebi cu aducerea în final a Fan
teziei cosmice pentru orgă — care re
prezintă o senină și încrezătoare re
flecție la viitorul comunist —, aceste 
fragmente din Constelația omului alcă
tuiesc un poem simfonic de sine stă- 
tă*or (în formă mai puțin obișnuită de 
Variațiuni, Fugă și Fantezie).

In program a mai figurat și Preludiul 
și Moartea Isoldei din Tristan și Isolda 
de Wagner, muzică celebră prin inten
sitatea sentimentului și prospețimea — 
și astăzi, după un veac—a scriiturii. Or
chestra, dirijată de Mircea Cristescu cu 
destoinicie, a vădit unele semne de o- 
boseală (dese asincronizări, lipsă de 
entuziasm în cînt), îndeosebi în lucră
rile de Wagner și Olah.

Petre CODREANU

I O A N MASS O. FF:

Cercetătorii vieții și operei lui Eminescu 
au pus în evidență, de-a lungul anilor, 
multiplele legături ale poetului cu teatrul. 
Fugar de timpuriu cu trupa Tardini, su- 
fleur la Teatrul Național din București, co
pist de roluri, traducător, teoretician, cri
tic — iată atitea ipostaze ale unui verita
bil om de teatru care și-a desfășurat ac
tivitatea aproape fără întrerupere, para
lel cu creația literară.

Cunoscute parțial, aceste laturi ale pre
ocupărilor lui Eminescu nu fuseseră însă, 
pînă în prezent, studiate împreună, intr-o 
înlănțuire care să le prezinte unitar, sin
tetic. Este tocmai ceea ce-și propune loan 
Massoff, în volumul recent apărut la Edi
tura pentru literatură. Ni se oferă aci o 
expunere cronologică a feluritelor activi
tăți și manifestări prin care nu numai tî- 
nărul gimnazist, ci și adolescentul alătu
rat trupelor lui lorgu Caragiale sau M. 
Pascaly, și studentul care frecventa cu a- 
siduifate, la Viena, reprezentațiile de la 
Burgfheafer, și criticul teatral de mai tîr- 
ziu și autorul numeroaselor proiecte de 
piese, unele destul de avansate, — do
vedește un consecvent și profund interes 
pentru tot ce vine în atingere cu scena.

Dragostea pe care poetul o nutrea față 
de scena națională și față de slujitorii ei 
nu a fost reflexul unui entuziasm efemer, 
ci expresia unei profesiuni de credință 
artistică, în consonanță cu concepția sa de 
ansamblu referitoare la rolul atribuit artei 
în cultura poporului. Preocupat de relie
farea acestei idei, autorul evită cu bună 
știință să se angajeze într-o serie de 
controverse de ordin documentar ivite în
tre timp, desigur pentru a nu da lucrării 
o ținută prea rigidă, cu accente asupra 
chestiunilor tehnice-bibliografice de deta

Ion Dichiseanu în rolul titular din „Oedip-rege" de Sofocle la Teatrul 
Nottara. Foto ■ ț. Miclea

liu. Socotim totuși că, de pildă, în pro
blema paternității unor cronici din Timpul 
(atribuite, în chip eronat, de unii cerce
tători lui Caragiale) s-ar fi cuvenit enun
țată mai limpede și mai la obiect poziția 
autorului. I. Massoff trece peste această 
discuție, probabil socotind-o rezolvată, 
arătind doar că articolele aparținînd Iu' 
Eminescu pot fi recunoscute prin identi
ficarea ideilor și a stilului specific criti
cului teatral de la „Curierul de lași" și 
de la „Timpul”. în schimb, se analizează 
pe larg conținutul acestor articole, subli- 
niindu-se punctul de vedere înaintat al 
criticului, militant neobosit pentru afir
marea unei arte naționale care să oglin
dească viața poporului prin caractere dra
matice, . printr-o artă actoricească realistă 
și autentică, ferită de retorismul găunos 
ca și de excesele naturaliste,

Autorul este departe de a elimina însă, 
așa cum s-ar deduce din afirmația făcuta 
mai sus, orice contribuție documentară. 
Dimpotrivă, pe această linie se pot reține 
cîteva merite ale volumului. Acestea in
tervin mai ales în punctele menite să sus
țină ideea fundamentală a cărții : Emines
cu artist militant, luptînd pentru o arfă cu 
ecou imediat și pregnant, om de teatru 
cu un larg orizont teoretic și cu o depli
nă cunoaștere practică a celor mai deli
cate probleme legate de progresul sce
nei rominești. Este de semnalat astfel co
mentarea adnotărilor făcute de poet pe 
marginea traducerii manualului lui Röt
scher, relevînd mult mai nuanțat poziția 
traducătorului, care făcea aplicații la rea
litățile teatrului romînesc. Tot așa, lui I. 
Massoff îi revine incontestabilul merit de 
a fi dovedit aci convingător exercitarea de 
către Eminescu, în mod cert, cît a lucrat 

în teatru, nu numai a funcției de sufleur 
ci și a aceleia de actor. Se aduc apoi 
precizări cu privire la turneele, reperto
riile și personalul diverselor trupe de tea
tru de pe atunci, la condițiile diferite de 
muncă și la atribuțiile mult mai largi pe 
care le avea sufleurul, la mediul actoricesc 
din Viena și Berlin în timpul studenției 
poetului etc,

Sînt și cîteva afirmații mai de amănunt 
care ar fi pretins un surplus de argumen
tare. Nu aflăm, de exemplu, în ce constă 
și influența negativă a manualului lui 
Rötscher „asupra concepțiilor estetice ale 
omului de teatru Eminescu" la care se re
feră autorul — dat fiind faptul că aceste 
concepții sini valorificate judicios de 
I. Massoff, finind seama de democratis
mul lor, de realismul profund înțeles, V 
spiritul autenticei creații puse în slujba 
umanității și — implicit — a lărgirii pa
trimoniului culturii rominești. De aseme
nea nu aflăm un argument satisfăcător 
pentru susținerea afirmației potrivit că
reia pieseta „Amor pierdut — viață pier
dută” ar fi fost chiar reprezentată.

Caracterul sistematic al cercetării pe 
care o reflectă volumul, ca și contribu
țiile ce îmbogățesc relieful personalității 
poetului relevă utilitatea acestei cărți. Nu
meroasele fotografii și facsimile incluse în 
text contribuie în plus la fixarea mediu
lui ambiant și la sublinierea constantu
lui și profundului devotament al lui Emi
nescu — omul de teatru, pentru progre
sul culturii și al arfei poporului nostru. 
Volumul este însoțit, de asemenea, de un 
bogat aparat critic alcătuit, în afara trimi
terilor în subsol, din note care stabilesc 
diverse corelații cu evenimentele epocii, 
și de o bibliografie selectivă.

Nicolae BARBU

Recentul roman al lui Eugen Barbu 
nu are în obiectiv o lume constituită, 
ci o lume care abia se ivește din haos, 
își afirmă structura, „se face lumină“. 
E un roman al primilor ani ai construc
ției socialiste în țara noastră, avînd ca 
reper momentul istoric al trecerii prin
cipalelor mijloace de producție indus
trială în proprietatea poporului. Privită 
prin prisma noilor relații sociale și etice 
care iau naștere, această valoroasă „car
te a facerii" prezintă un „demiurg" — 
care e clasa muncitoare stăpînă pe forța 
politică — și un „haos“ care trebuie 
să fie învins, haos evident concret-is- 
toric, însemnind în același timp moște
nirea economică a capitalismului, a 
războiului și a sabotajului cît și pute
rea, mult mai rezistentă, a inerției mo
rale. „Geneza" aceasta n-are spectacu
lozitatea biblică, Măreția creației se 
realizează, aici, în aparența simplă și 
patetică a cotidianului, iar eroii sînt 
oameni ca toți oamenii, niciodată ex
cepționali, adică niciodată ieșiți din 
condiția lor umană. Dimpotrivă, tema 
fundamentală a cărții e tocmai confrun
tarea acestei condiții cu noua lume, 
care o verifică și o vrea înfăptuită în 
esența ei.

Planul „demiurgic“ e localizat la un 
colectiv muncitoresc al unei mari tipo
grafii abia naționalizate. Noul director, 
muncitorul comunist Filipache, e cel 
care aduce în roman, de fapt, semnifi
cațiile genezei unei omeniri noi. Fi- 
lipache e caracterizat înainte de toate 
tocmai prin conștiința că a devenit un 
„făuritor“, dar această conștiință nu-l 
singularizează, nici nu-l transformă în
tr-o personalitate excepțională. Este — 
ca erou literar — o prezență puterni
că, unul dintre acei puțini muncitori cu 
funcții de conducere realizați artistic, 
dinăuntru ; eroul e perfect credibil 
pentru că e firesc, uman, ridicat dea
supra altora în primul rînd prin răs
punderea pe care o are față de ei. Și 
tocmai această răspundere îi constituie 
superioritatea. Modest, pentru că așa 
îi e firea, dar și pentru că își știe cu 
luciditate locul, cu o naturală înțele
gere a rolului pe care trebuie să-l 
joace ca vechi comunist, calm în chip 
voluntar pentru că și-a impus un în
treg mod de comportare încă din anii 
luptei ilegale, Filipache are certitudini 
fundamentale care-l fac invulnerabil în 
activitatea sa obștească. „Responsabil 
cu fericirea" în întroprindorea pe care 
o conduce, el acționează cu siguranța 
datoriei pe care și-o cunoaște față de 

muncitori pentru a face palpabilă ivirea 
noii orînduiri. Fermitatea atitudinii sale 
de director vine din convingerea că 
toate visurile nutrite în anii de în

chisoare, nu doar pentru bucuria lui ci a 
clasei muncitoare, se pot înfăptui acum, 
Planurile de producție au în vedere in
teresele generale ale statului socialist, 
Filipache știe ce înseamnă cointeresa
rea în muncă a colectivului și o cul
tivă, dar dincolo de cointeresare el 
vrea să aducă muncitorilor ceea ce 
mulți dintre ei înșiși încă nu știu' că 
au nevoie : își transformă întreprin
derea pentru a o face luminoasă și fru
moasă, pentru că nu se îndoiește că a- 
cesta e un drept al clasei muncitoare. 
Eugen Barbu urmărește însă, în acest 
roman al genezei, o problemă căreia 
i se subordonează, în fond, toate cău
tările oamenilor : cum apare fericirea 
pentru care Filipache se simte respon
sabil. Cum spuneam, viziunea lui Fili
pache despre nevoile colectivului nu 
coincid întotdeauna cu nevoile resim
țite imediat de acesta. Directorul are în 
vedere perspectiva, oamenii pentru 
care lucrează au însă în vedere pro
bleme desigur mai mărunte dar mai 
apăsătoare. Consacrîndu-și existența 
aproape exclusiv răspunderii sale față 
de colectiv, Filipache nu-și dă sieși 
nimic din ceea ce visează pentru alții, 
își subsiituie aproape familia mare a 
întreprinderii propriei sale familii, dar, 
pe nesimțite, se izolează în inițiativele 
sale, gîndește singur pentru toți, vi
sează pentru toți și nu știe ce gîndesc 
și ce visează aceștia. El trăiește astfel 
o experiență dramatică, de care va 
avea să țină seama abia după ce-i va 
fi resimțit urmările. Carieriștii și de
magogii care încearcă să tragă foloase 
pentru ei din procesul de transformare 
revoluționară profită de nemulțumirile 
cele mai mărunte, răstălmăcesc sensul 
inițiativelor luate de director, apelează 
la o birocratică interpretare a disci
plinei financiare, pentru a-i înscena un 
proces calomnios. Filipache le apare 
detractorilor, ca și prietenilor, naiv, 
pentru că refuză să creadă avertismen
tele primite. De fapt, „naivitatea“ lui 
se bizuie pe conștiința pe care o au, 
cu spaimă, și unii dintre dușmanii săi : 
că, în noile condiții, e greu să lovești 
un om cinstit. Filipache e, realmente, 
în momentul ciocnirii cu dușmanii săi, 
— dintre care numai unii sînt și ai cau
zei pentru care el luptă, în vreme ce 
alții sînt pur și simplu prostește antre-

EUGEN BARBU:
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nați — mai puțin interesat de soarta, 
apropiată a acestui proces, al cărui 
sfîrșit e inevitabil în favoarea lui, cit 
de bilanțul efectiv al existenței sale 
noi. In loc să se apere și să prevină 
atacurile cu ajutorul unor organe su
perioare, Filipache își face un examen 
al propriilor atitudini, își descoperă 
slăbiciunile și încearcă să le înlăture 
mai ales reluînd comunicarea cu co
lectivul, dar lasă, cu o liniște cel puțin 
aparentă, să treacă deasupra-i valul de
nigrărilor.

Din confruntarea directorului cu cei-
lalți oameni din întreprindere, roman
cierul alege numai ciocnirea cu An- 
ghel, replică parabolică dar nu sche
matică ia existența lui Filipache. A- 
ceeași origine 
adolescență de fii 
soarfei care îi duce, 

socială și aceeași 
dezmoșteniți ai 

în cele din
urmă, pe amîndoi, în rindurile prole
tariatului : copilărie săracă, rătăcire în 
căutare de lucru și profesarea unor me
serii care nu vizează decît tirziu cali
ficarea, ignorarea politicianismului bur
ghez și aspirarea către o luptă a celor 
exploatați, întîlnirea comuniștilor. Nu
mai că, de aici încolo, drumul lui Fili
pache, pregătit de o tenace conștiință 
a antagonismului dintre modul de viață 
al muncitorilor și cel al burghezului, e 
limpede și sigur, firesc pină într-atît 
incit nici nu se mai impune explicarea 
integrării lui în partidul comuniștilor. 
In vreme ce Anghel poartă cu sine con
secințele unor determinări, aparent mi
nore, dar care izbutesc să-l împingă, 
pină la urmă, pe alte căi. Ura lui pen
tru sfărîmarea visurilor adolescente îl 
putea decide, la acțiunea revoluționară. 
Dar împrejurarea concretă care l-a 
făcut să urască a căpătat pentru el 
mai puțin semnificația unei soarfe co
mune a exploatafilor, cît semnificația 
unei soarte excepționale ce i-a rete
zat un drum pe care se văzuse por
nind și care îi dăduse iluzia unei con
curențe posibile cu feciorașii de bani 
gata. Lupta lui Anghel adolescentul e 
plină de orgoliu, minată de complexe 
de inferioritate, izolată într-o sete in

dividualistă de a învinge în viață și de 
a ajunge „să le arate el ce poate“ ex
ploatatorilor. In această luptă, mode
lul de viață urmărit de Anghel devine 
tocmai acela al dușmanilor săi : să aibă 
bani și putere, să chefuiască în voie 
cu femei. Formația lui de muncitor e, 
în fond, a unui lumpenproletar anarhic 
care îi urăște pe exploatatori dar nu-și 
iubește tovarășii de muncă, se înhăi
tează la prima ocazie cu depravați, 
cade ușor victima corupției, se mulțu
mește, cînd n-are încotro, cu o epavă 
care amintește idealul intangibil și, 
cind „ajunge la putere", rîvnește să 
trăiască întocmai ca aceia pe care i-a 
urît. Acesta e rolul pe care-l și joacă 
Anghel ca președinte al sindicatului, 
trăind cu emoție victoria clasei munci
toare ca pe propria sa victorie dar în- 
țelegind prin aceasta propria lui par
venire. Nu e la început un dușman al 
socialismului, în care vede împlinită 
condiția propriei lui puteri, dar devine 
de la sine, pentru că începe să urască 
lumea lui Filipache, cinstea acestuia, 
incoruptibilitatea lui, în ultimă instanță, 
superioritatea lui. Acțiunea lui împo
triva lui Filipache e un act disperat, 
de la care nu mai poate da îndărăt 
fără a-și schimba total modul de viață.

A doua confruntare a lui Filipache 
este cu însăși familia lui. Aici se desfă
șoară acel „tragic roman de dragoste" 
pe care Eugen Barbu îl anunțase într-un 
interviu.

între un fată care, ca revoluționar de 
profesie în primul rînd, a lipsit de aca
să de-a lungul anilor de luptă ilegală și 
nu e mult mai prezent în anii revoluției 
victorioase, și o mamă simplă, cu velei
tăți ascunse, care-și găsește liniștea în 
cămin, apoi bucuria nouă intr-o activita
te socială nebănuifă altădată — a cres
cut o fată practic în afara educației și 
chiar a influenței părintești. Pentru că 
aspirațiile tainice ale mamei acționaseră 
fără conlucrarea tatălui, fata ajunsese, 
cu mari sacrificii, într-o școală particu
lară de dans. O cu totul altă lume decît 
aceea a clasei muncitoare i se deschi
sese cu strălucirile ei iluzorii. în

zestrată și precoce, Eva Filipache tră
iește îndelung doar pe planul visurilor 
ei de adolescentă care a întrezărit lumi
nile unei vieți rafinate. Aspiră să ajungă 
celebră, cultivă primele legături cu oa
meni suspecți, recită versuri de Rilke și 
trece prin cele dinții experiențe erotice 
cu o pasiune mai curînd livrescă. Un 
propriu complex de inferioritate — e 
prea înaltă — o dezaxează și prima de
zamăgire sentimentală capătă proporții 
colosale. Eva se scufundă intr-o existen
ță tumultuoasă și pasională, alături de 
un bărbat bogat și virstnic, pe care-l 
secondează și în anii degringoladei sale 
de după naționalizare. Conștiința pră- 
pasfiei în care alunecă se arată inutilă 
și fata asistă neputincioasă la prăbușirea 
tuturor iluziilor și la înglodarea într-o 
ciudată existență, umilitoare, distrugă
toare, crudă în descoperirea tuturor 
minciunilor pe care și le hrănise. O tir- 
zie încercare de întoarcere, prin căuta
rea omului curat pe care-l iubise și de 
care se îndepărtase, culminează trage
dia căci acela murise de o săptămînă. 
Romanul Evei nu se încheie dar se o- 
prește aici, cînd, aflind vestea, aleargi 
„bezmetică în noaptea fierbinte de afară 
căutînd un perete de care să se izbeas 
că, dar nu se lovi decît de zidul indite 
rent de oameni..."

E, în acest sfîrșit de carte, un aran 
jament artificial, scriitoricesc, cum sin 
mai multe în „Facerea lumii", pentru < 
face să se înfîlnească personaje cari 
n-au de ce să se înfîlnească fără voinț, 
autorului, ca și o vădită persistență a în 
crederii în unele discutabile mijloace d' 
a „hărțui" pe cititor. Dar, dincolo de ar 
tificiu, sfîrșitul acesta e într-un anum, 
sens justificat din punctul de vedere a 
parabolei urmărite de autor. Pentru cf 
Barbu nu vorbește aici despre Filipache 
și despre Anghel, despre Eva și a- 
venturile ei, ci despre drumurile para
lele pe care merg oamenii fără să se în
fîlnească și să se descopere cită vreme 
fiecare își vede singur de visurile și as
pirațiile sale. Oamenii trebuie să învețe 
„cum să trăiască" — e sensul dramati
cei auto-analize a lui Filipache și ea se 

referă la destinul pe care și-l pot făuri, 
în lumea nouă, și oameni ca Eva și An
ghel dacă învață într-adevăr aceasta.

Romanul de față confirmă continuita
tea unei căutări artistice evidente la Eu
gen Barbu încă de la prima sa nuvelă 
cunoscută, „Munca de jos" : aceea de 
a pătrunde în autenticitatea psihologică 
a muncitorului contemporan, de a ur
mări dialectica proceselor de conștiință 
proprii individualităților reprezentative 
ale clasei muncitoare în epoca transfor
mărilor revoluționare. Prin Filipache, ca 
personaj de mare viabilitate, și prin e- 
vocarea memorabilă a momentului na
ționalizării, noua carte a lui Barbu se 
înscrie printre cele mai incontestabile 
succese ale literaturii noastre, pe tema 
prefacerilor socialiste și a afirmării 
chipului de conducător comunist ridicat 
din rindurile muncitorimii. In același 
timp, cartea lui Eugen Barbu unește pe 
planul semnificației sale profunde îm
prejurări al căror pretext epic concreti
zează artistic un proces istoric și o pro
blematică filozofică și etică. Lupta din
tre creație și inerție, dintre construcție 
și haos reliefează răspunsul scriitorului 
la marile întrebări contemporane privind 
condiția umană, Cititorul poate regreta 
doar că fabula acestei „cărți a facerii" 
e întreruptă prea devreme, că in optica 
ei perspectiva forțelor noi, a întîlnirii 
drumurilor paralele apare încă depărta
tă, în raport cu persistența forțelor hao
tice.

Evident, nu din toate punctele de ve- 
lere romanul lui Barbu indică maxima 
■alorificare a posibilităților actuale ale 
»editorului. Părerile contradictorii pe 
care le-a stîrnit în critica literară, pînă 
icum, vădesc și interesul romanului și 
aiurite lui vulnerabile. Analiza amănun
țită scoate în relief unele inadvertențe și 
neglijențe datorate unei grabe a com
punerii. Ceea ce însă considerăm că 
trebuie realmente să constituie obiectul 
unei atenții deosebite a autorului, e de 
apt tocmai aprofundarea temei pe care 
el și-a propus-o și în realizarea căreia 
el însuși ne oferă modele de preț. Se 
ooafe, în acest sens, vorbi de o dispro
porție, nu numai cantitativă, între „ro
manul lui Filipache" de o parte, și de 
cealaltă parte „romanul Evei” care a- 
proape concurează, prin propria lui te
matică, tematica definitorie a acestei 
„cărți a facerii". O asemenea „concu
rență” relevă, în fond, și o anumită in
suficiență în valorificarea filonului ma
jor al cărții. Apare parcă prea puțin con
turat fundalul etapei istorice pe care se 

desfășoară „facerea lumii", izolată oare
cum, în carte, la tipografia fostă Bazi- 
lescu. Imaginea vieții de partid într-o 
întreprindere, modul de consultare co
lectivă a comuniștilor, conlucrarea dife
ritelor organe de conducere partinică 
nu-și găsesc însă, în carte, reflectarea 
pregnantă. O mai intimă cunoaștere a 
acestor aspecte ar fi înlăturat unele din
tre neajunsurile la care ne referim.

In vreme ce „adunarea generală", 
care e menită să încheie o fază a pro
cesului, rămîne pentru roman un episod 
oarecum convențional realizat, în ciuda 
intențiilor autorului, se poate observa 
că în jurul lui Filipache nu se face sim
țită prezența colectivului cu care tre
buie să se confrunte în autojudecarea 
sa, Muncitorimea, ca personaj colectiv, 
se afirmă puternic, printr-o stare de 
spirit efervescentă, mai ales în primul 
capitol, cînd e evocată ziua naționaliză
rii. Reapare, însă, doar sporadic mai 
tîrziu, pentru a marca primejdia unei 
distanțări, la un moment dat, între di
rector și mase, ca și în solidarizarea, 
spontană și confuză încă, din timpul 
„generalei". Dar comunicarea universu
rilor sufletești mobilizate în aceeași fră- 
mîntare cu a directorului rămîne redusă. 
Cocorea, Petrescu, Antonică și chiar 
Pîntea, secretarul de partid, nu se con
stituie încă ’i individualități distincte și, 
ca exponenți ai colectivului, apar ilustra
tivi.

Insă cititorul pasionat rămîne legat de 
Filipache, ca și de dramatismul împins 
pînă la tragic al unor destine izolate de 
revoluția socială și etică. Și rămîne, de 
asemenea, legat de ceea ce constituie, 
de la Groapa, farmecul unic al scrieri
lor lui Barbu : poezia inexplicabilă dar 
pregnantă a tuturor trecerilor prin aglo
merațiile încă informe din care izbuc
nește, peste instincte, umanitatea fier
binte, simțul concret a| peisajelor filma
te rapid, intr-o frază asociativă care înti
părește definitiv o culoare locală, o at
mosferă, un ceas al zilei sau o zi a unui 
anotimp, fie că e vorba de o secțiune în 
periferie, de un drum de țară, de hipo
drom, de cîrciumi deschise unei clien
tele specializate, fie că e vorba, dimpo
trivă, de clocotul orașului în tranziție 
spre o viață nouă, de intrarea cotidiană 
înfr-o înfreorindere, de psihologia co
lectivă a unui moment revoluționar sau 
de o secțiune în realitatea unui mare 
bulevard bucureștean.

Savin BRATU
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ACTIVITATEA ECONOMICA A ÎNTREPRINDERILOR

EVIDENȚA STATISTICĂ

Șl cerințele ACTUALE
de calcul • Ce sarcini revin biroului de statistică

MB

• Informații prețioase despre mersul producției ® Metode 
matematice

în fiecare întreprindere industria
lă se desfășoară o activitate de pro
ducție propriu-zisă, potrivit profilu
lui acesteia, care reclamă o activitate 
complexă de planificare, de aprovi
zionare, de desfacere, o muncă de 
evidență și de analiză economică 
pentru consemnarea și caracteriza
rea desfășurării activității, a gospo
dăririi mijloacelor de care dispune 
întreprinderea, pentru descoperirea 
și mobilizarea rezervelor interne. 
După cüm calea principală de per
fecționare a producției în întreprin
deri o constituie aplicarea celor mai 
noi realizări ale științei și tehnicii, 
tot așa pentru îmbunătățirea activi
tății serviciilor funcționale trebuie 
folbsite metode moderne, funda
mentate științific, cu o eficiență ve
rificată. îh cadrul acestei acțiuni un 
rol însemnat revine statisticii, a că
rei contribuție — în condiții juste 
Ae.organizare și folosire a metodelor 
e. — poate să asigure un progres 
sensibil al întregii activități econo
mice.

Organizarea judicioasă a muncii 
statistice în întreprindere, folosirea 
pricepută a instrumentelor ei, a in
formațiilor pe care ea le elaborează 
sînt cu atît mai actuale cu cît — 
după cum prea bine se știe — com
plexitatea crescîndă a întregii acti
vități de producție și de conducere 
a întreprinderii generează necesita
tea unui volum sporit de informații 
pe care trebuie să-l furnizeze sta
tistica, evidența contabilă, evidența 
tehnic-operativă. Este deci de cea 
mai mare importanță să se aprecie
ze și să se proporționeze în mod 
just, pe de o parte, fluxul de infor
mații pentru întreaga activitate, a 
întreprinderii, iar, pe de altă parte, 
organizarea și funcționalitatea mun
cii de evidență și statistică în vede
rea asigurării acestor informații cu 
minimum de mijloace și 
maxim de valorificare, 
acestei probleme trebuie să aibă în 
vedere mai multe laturi ale muncii 
de evidență și statistică.

Chiar de la început trebuie făcută 
distincția între munca de evidență 
statistică și metodele statistice. în 
întreprinderile industriale, evidența 
statistică este organizată obișnuit la 
serviciul planificării — la uzinele 
mari, sub formă de birou de statis
tic-^ — avînd drept funcție principa
lă ,'rmărirea sistematică a îndepli
nirii planului la toate secțiunile sale, 
întocmirea dărilor de seamă statis
tice de stat și departamentale, asi
gurarea materialului documentar 
statistic necesar conducerii între
prinderii și serviciilor funcționale 
pentru elaborarea proiectelor de 
plan și analiza economică sau tehni- 
că-economică. în cadrul acestei 
munci se folosesc anumite procedee 
și metode de observare, prelucrare 
și analiză statistică, mai empirice 
sau mai perfecționate, la un anumit 
nivel de cuprindere și de detaliu, 
în schimb, metodele statistice, elabo
rate de statistica teoretică și mate
matică avînd — ca să spunem așa 
— o valoare autonomă, pot fi folosi-

cu un grad 
Rezolvarea

ale muncii

te cu o eficacitate înaltă' în munca 
de proiectare, în cea de planificare, 
în activitatea serviciilor tehnice, la 
controlul tehnic al calității produc
ției etc.

Văzută sub acest dublu aspect, 
perfecționarea statisticii într-o în
treprindere industrială și îmbunătă
țirea, pe această bază, a muncii eco
nomice trebuie să se desfășoare pe 
două, planuri oarecum corelate : îm
bunătățirea continuă a evidenței sta
tistice și valorificarea multilaterală 
a informațiilor ei, iar, pe de altă 
parte, introducerea metodelor sta
tistice în munca de analiză economi
că, în activitatea tehnică, ca etapă 
obligatorie pentru introducerea me
todelor matematice moderne.

în munca de evidență statistică se 
disting cîteva momente caracteristi
ce. Integrate funcțional în serviciile 
de planificare, resorturile de statis
tică elaborează o serie de date sta
tistice și dări de seamă pe cont pro
priu, cum sînt cele privind îndeplini
rea planului de producție și a pla
nului de muncă și salarii. Pentru o 
multitudine de probleme, cum sînt 
cele referitoare la aprovizionare, li
vrări, reparații capitale, energie, in
vestiții, norme de consum, preț de 
cost, calitatea producției, utilizarea 
fondului de timp la mașinile unelte, 
îndeplinirea planului dezvoltării teh
nice, datele respective se întocmesc 
de către diferitele servicii funcțio
nale care, la rîndul lor, se sprijină 
pe datele evidenței tehnico-operati
ve. Dările de seamă statistice pentru 
aceste probleme se întocmesc de 
serviciile funcționale respective și se 
înaintează resortului de statistică de 
la serviciul de planificare.

Așa dar, nu numai munca de evi
dență tehnic-operativă, ci și cea de 
evidență statistică se desfășoară 
practic la toate serviciile funcționa
le, în toate secțiile, întreprinderile, 
ceea ce presupune folosirea metode
lor statistice într-un cadru foarte 
larg. Mai mult, munca de analiză 
economică, căreia în ultimii ani i se 
acordă tot mai multă importanță, 
este de neconceput fără folosirea cu 
pricepere a metodelor statistice. Este 
îndeobște cunoscut că nu se pot de
termina în mod just economiile ob
ținute prin reducerea cheltuielilor 
de producție, nu sînt cu putință a- 
precierea și analiza multilaterală a 
eficienței economice a investițiilor, 
a introducerii tehnicii noi, nu este 
posibilă evaluarea efectului econo
mic al îndeplinirii planului M.T.O., 
fără să se folosească metode statis
tice, fără prelucrarea datelor de e- 
vidență, fără valorificarea informa
țiilor statistice.

Deosebit de eficientă se dovedește 
statistica în acțiunea de identificare 
a rezervelor interne dintr-o între
prindere. Aplicînd corelat metode 
cum sînt grupările statistice, mediile 
statistice, metoda distribuțiilor em
pirice, metoda corelației, metoda in
dicilor, metoda seriilor dinamice, 
metoda graficelor analitice, pe baza 
unui plan bine chibzuit, statistica 
reușește să pună în lumină posibi-

lități nefolosite, să releve anumite 
neajunsuri, să sugereze căi pentru 
sporirea eficienței economice a ac
tivității întreprinderii. Mai mult, o 
serie de metode statistice pot fi cu 
folos aplicate pentru previziuni, 
pentru preliminarea îndeplinirii pla
nului, ceea ce oferă posibilități pen
tru luarea din timp a măsurilor ce 
se impun în acest scop.

Dacă pentru economiștii de toate 
profilurile din cadrul întreprinde
rii statistica trebuie să fie un in
strument cu întrebuințare curentă, 
nu mai puțin utilă este ea în mîi- 
nile inginerilor și tehnicienilor. Mi
nunatele metode 
elaborat în decurs 
probabilităților și 
tematică — teoria 
liza distribuțiilor statistice, analiza 
corelațiilor simple și multiple, ana
liza dispersională — s-ar dovedi 
excelente instrumente pentru fun
damentarea unui proiect, pentru 
analiza datelor experimentale, pen
tru aprecierea eficienței unui pro
cedeu 
zarea 
triale.

Din 
șiri ale metodelor 
încă insuficient 
din întreprinderile noastre și aceas
ta datorită mai multor cauze. De 
altfel, însăși munca de evidență 
statistică, în accepția ei mai re- 
strînsă, are nevoie de serioase mă
suri pentru a-și dovedi și mai mult 
eficacitatea în conducerea activită
ții economice a întreprinderilor. 
Tocmai de aceea, în cele ce urmea
ză am vrea să sugerăm cîteva mo
dalități pentru îmbunătățirea si
tuației în acest domeniu.

Credem că rolul principal în pro
movarea metodelor statistice într-o 
întreprindere industrială trebuie să 
revină biroului de statistică, a că
rui activitate va trebui însă sensi
bil îmbunătățită. Rămînînd în ca
drul serviciilor de planificare — 
pentru aceasta pledează intima le
gătură dintre planificare și statis
tică — aceste birouri sau resorturi 
vor trebui să realizeze în fapt cen
tralizarea statisticii din întreprin
dere, dispunînd de un personal ca
lificat și de o bază tehnică adec
vată, concretizată în seturi de ma
șini analitice (la uzinele mari — 
stații de mașini). Un asemenea bi
rou ar trebui să-și justifice utilita
tea prin asigurarea tuturor infor
mațiilor statistice cerute de condu
cerea întreprinderii, de serviciile 
funcționale, de ministere, de Direc
ția Centrală de Statistică și alte 
organe centrale, culese și prelucra
te potrivit cerințelor științei statis
tice, cu preocuparea permanentă de 
analiză economică multilaterală.

în activitatea unui asemenea bi
rou un loc de seamă vor trebui să 
aibă oglindirea sistematică a înde
plinirii planului, furnizarea datelor 
necesare pentru planificarea tehni- 
co-economică și cea operativă, pen
tru caracterizarea îndeplinirii pla

H •'
B

v'

le-aupe care 
de secole teoria
statistica 

selecțiilor, ana-
ma-

tehnologic, pentru caracteri- 
calității producției indus-

păcate, remarcabilele însu- 
statistice sînt 

folosite în multe

nului M.T.O., pentru descoperirea 
rezervelor interne. Pentru o activi
tate cît mai operativă și eficientă, 
biroul de statistică va trebui să dis
pună de albume de serii sta
tistice pe ani, iar în cadrul anilor 
pe luni, pentru principalii indica
tori, prelucrați după diferite carac
teristici. Merită relevată experiența 
pozitivă dobîndită în acest domeniu 
de birourile de statistică de la Uzi
nele „23 August“ din Capitală și din 
alte uzine, rezultat al unei preocu
pări sistematice de ani de zile.

Biroul de statistică, astfel reorga
nizat și dotat, ar avea în sarcina sa 
și exploatarea bogatelor date exis
tente în întreprindere, cum sînt cele 
referitoare la calitatea producției 
industriale, la indicii tehnico-econo- 
mici, la investiții și eficacitatea a- 
cestora, la preț de cost, date carac
terizate printr-un coeficient scăzut 
de valorificare statistică.

Desigur, statistica din întreprin
deri are nevoie de un sprijin serios
pentru îmbunătățirea ei. La aceasta 
ar trebui să concure mai multe in
stituții. Ar prezenta, de pildă, cea 
mai mare importanță organizarea 
unui schimb de experiență pe plan 
interdepartamental, cu care prilej 
să se elaboreze propuneri pentru or
ganizarea unui birou model de sta
tistică de întreprindere, cu specifi
carea structurii, funcționalității, a- 
tribuțiilor, a dotării tehnice. în pre
zent, resorturile de statistică din în
treprinderi diferă nu numai de . la 
minister la minister, ci, uneori, de 
la întreprindere la întreprindere.

De mare actualitate este elabora
rea de îndrumătoare practice de 
metodologie statistică, în care să 
fie expuse didactic și sistematic 
principalele metode statistico-mate- 
matice. Extrem de utilă ar fi edita
rea de albume de grafice statistice, 
începînd cu cele mai simple și ter- 
minînd cu graficele analitice. în
tocmirea de scheme de circuite ale 
documentației statistice — de la ac- 
teld de evidență tehnic-operativă 
pînă la dările de 
— ar realiza un 
s-ar crea premise 
rea ciberneticii economice și a me
todelor matematice moderne — sar
cini actuale prevăzute în documen
tele Congresului al Ill-lea al P.M.R.

Raționalizarea muncii de eviden
ță și statistică ridică pe primul plan 
problema mecanizării și automati
zării lucrărilor de calcul, a căror efi
ciență este foarte ridicată. în acest 
cadru merită să fie examinată o- 
portunitatea organizării de stații de 
mașini în fiecare întreprindere sau 
pentru mai multe întreprinderi, în 
funcție de volumul activităților.

La rezolvarea problemelor de mai 
sus contribuții însemnate pot aduce, 
în afară de ministerele tutelare, in
stituții ca Direcția Centrală de Sta
tistică, Institutul de științe economi
ce „V. I. Lenin“, în cadrul căruia 
funcționează o secție de statistică, 
unele institute de cercetări ale Aca
demiei R. P. Romîne. Acest sprijin 
trebuie să devină cît mai eficient, ți
nînd seama și de perspectiva relativ 
apropiată în ce privește introducerea 
metodelor matematice moderne.

Organizarea științifică a statisticii, 
folosirea pe scară largă a metodelor 
ei au o mare importanță pentru per
fecționarea metodelor de conducere 
a activității economice a întreprin
derilor și de aceea eforturile între
prinse în această direcție sînt pe de
plin justificate.

seamă statistice 
întreit avantaj : 

pentru introduce

Conf. unlv.V. TREBICI

MECANIZAREA Șl MICA MECANIZARE PE ȘANTIERE

In ultima vreme, mai mulți tova
răși ne-au scris despre diferite pro
bleme legate de mecanizarea lucră
rilor pe șantierele de construcții, de 
posibilitățile folosirii mai depline a 
capacității de producție a utilajelor 
și dispozitivelor de mică mecanizare. 
Publicăm mai jos două din articolele 
primite.

Avantaje economice însemnate

Uzina „Tehnofng"-Cluj fabrică instalații frigorifice, utilaje și aparatură pentru industria alimentară. în
zestrarea uzinei cu mașini moderne a dus la creșterea producției și îmbunătățirea calității fabricatelor

Ca într-o oglindă
crescîndă a activi- 
a întreprinderilor

Complexitatea 
tății economice 
face necesară perfecționarea conti
nuă a evidenței tehnico-operative. O 
evidență bine organizată, clară și la 
zi, ajută la urmărirea și analizarea 
permanentă a mersului producției 
și a rezultatelor obținute, la desco
perirea și punerea în valoare a noi 
rezerve interne, la îmbunătățirea 
activității economico-financiare a 
întreprinderilor. Evidența, reflec- 
tînd ca într-o oglindă laturile pozi
tive și negative ale producției, dă 
posibilitate fiecărui conducător de 
întreprindere să tragă concluzii și 
să ia sistematic măsuri pentru asi
gurarea realizării planului la toți 
indicatorii.

Economiștii din fabrica noastră, 
în colaborare cu inginerii și tehni
cienii, au studiat și au pus în prac
tică metode, soluții și procedee co
respunzătoare de evidență tehnico- 
operativă, făcînd să crească rolul 
evidenței în ridicarea la un nivel 
mai înalt a activității economice a 
întreprinderii.

Evidența clară a materiei prime 
și a materialelor intrate în între
prindere și introduse în fabricație, 
cantitativ și valoric, ne ajută ca în 
fiecare zi să punem la îndemîna 
conducerii fabricii situații precise, 
corecte, cu privire la evoluția stocu
rilor. Aceasta are o mare importanță 
pentru desfășurarea ritmică a pro
ducției. înainte mișcarea stocurilor 
de la depozite spre producție nu pu
tea fi cunoscută cu exactitate. Ea 
este prezentată acum într-o tabula- 
gramă întocmită zilnic de către 
contabilitatea mecanizată. Tabula- 
grama arată cu precizie cîte și ce 
materiale există în magazii, cît se 
consumă și în ce fel. Dacă se obser
vă tendința spre crearea de stocuri 
supranormative, respectiv epuizarea 
disponibilului din contul de decon
tare, conducerea întreprinderii îm
preună cu serviciul de aprovizionare 
iau operativ măsuri pentru preveni
rea unor asemenea stocuri.

Ca efect economic, putem aprecia 
că evidența la zi a materiilor pri
me, a materialelor etc este de un 
real folos nu numai în asigurarea 
ritmicității producției, ci și în redu-

cerea volumului de cheltuieli neeco- 
nomicoăse (dobînzi plătite pentru îm
prumuturi restante garantate de or
ganul tutelar). Față de 1960, anul tre
cut fabrica noastră a plătit cu 80 la 
sută mai puține dobînzi, iar în pre
zent aproape s-au lichidat în între
gime astfel de cheltuieli neproduc
tive. Desigur că aceasta se reflectă 
pozitiv în prețul d'e cost, în situația 
financiară a întreprinderii.

întrucît cheltuielile pentru scule, 
dispozitive și verificatoare au o pon
dere destul de mare în prețul de 
cost al rulmenților — circa 18 la 
sută — am fost nevoiți să ținem și 
o evidență judicioasă a S.D.V.-uri
lor. Contabilii și economiștii noștri, 
sprijiniți de tehnicieni și ingineri 
din fiecare secție, au făcut mai întîi 
lumină în gestiunea S.D.V.-urilor 
provenite din producția mai veche ; 
apoi au întocmit o evidență a miș
cării și uzurii acestora, a refolosirii 
lor — și pe baza acestor evidențe 
s-a dat „cale liberă“ necesarului de 
noi comenzi la producție.

Evidența și-a d'ovedit și în acest 
domeniu rolul său important. La 
un moment dat, am constatat o ten
dință de creștere a comenzilor de 
S.D.V.-uri din partea secțiilor, fără 
însă a se cunoaște precis în ce stare 
de uzură se găseau cele folosite pînă 
atunci. Multe din sculele exis
tente se păstrau în fiecare secție, 
atelier și chiar la mașini.

Se impunea luarea unor : măsuri 
care să coordoneze judiciQsîțprod'uc- 
ția de S.D.V.-uri cu folosirea aces
tora. S-a creat în fabrică f-iiii'i sector 
nou — sculer-șef — care a trecut de 
îndată la organizarea unui depozit 
central, unde s-au adunat S.D.V.- 
urile din .-toate, ungherele, uzinei. 
După ce s-a verificat starea lor de 
uzură, s-au dat în. seama unui bun 
gospodar. în magaziile intermediare 
din secții nu au rămas și nu rămîn 
nici astăzi decît S.D.V.-urile nece
sare producției curente. Serviciul de 
contabilitate a luat în evidență toate 
dispozitivele găsite în stare de func
țiune și, pe parcurs, prinde în scripte 
orice lot nou din cele produse.

întocmirea evidenței S.D.V.-urilor 
și normarea folosirii lor a fost o 
muncă migăloasă, de lungă durată.

Dar am fost siguri că rezultatele nu 
vor întîrzia să se arate. Eficiența 
economică este vizibilă. Este sufi
cient să arătăm că, în timp ce din 
1959 și pînă în 1964 producția de 
rulmenți a crescut cu 
volumul de S.D.V.-uri 
numai 182 la sută. în 
al acestui an au fost 
economii peste plan la 
folosirea S.D.V.-urilor 
de 97 000 lei, față de 72 000 lei în 
aceeași perioadă a anului trecut.

Pe baza experienței cîștigate în 
domeniul evidenței și controlului 
prin leu al S.D.V.-urilor s-a trecut 
la organizarea pe aceleași criterii și 
a evidenței aparaturii de măsură și 
control. Acum, această aparatură 
este gestionată de sectorul metrolog- 
șef. De unde înainte, la aparatura de 
măsură și control nu se realizau nici 
un fel d'e economii, ci mereu chel
tuieli de întreținere și dotare, în 
primele 4 luni din acest an colecti
vul sectorului metrolog-șef a reali
zat economii de 64 000 lei.

Inițiativa și munca economiștilor 
noștri nu rămîn însă numai la ni
velul realizărilor înregistrate pînă 
acum. Noi studiem permanent posi
bilitățile de lărgire a sferei de cu
prindere și de perfecționare a evi
denței tehnico-operative. Din luna 
mai s-a trecut là introducerea în 
stația de contabilitate mecanizată și 
a notelor de rebut; pe baza lor vom 
putea cunoaște în fiecare moment 
cauzele rebuturilor, astfel că inter
vențiile pe faze de lucru pentru în
lăturarea deficiențelor vor fi mult 
mai operative. Luna aceasta inten
ționăm să trecem la evid'ența zilnică 
a abaterilor de lâ normele de con
sum de materii prime și materiale, 
direct pe cauze, ca și a modifică
rilor de norme de consum.

îmbunătățirea și raționalizarea 
evidenței tehnico-operative rămîn și 
de acum înainte o sarcină de bază, 
în scopul de a spori rolul și opera
tivitatea ei în ridicarea la un nivel 
mai înalt a activității economico- 
financiare a întreprinderii noastre.

Mihai SASCÄU 
contabil-șef
Fabrica de rulmenți din Bîrlad

216 la sută, 
a sporit cu 
trimestrul I 
înregistrate 

producția și 
în valoare

Se înalță noi construcții

Creșterea gradului de înzestrare teh
nică a șantierelor, cît și mai buna folosire 
a utilajelor au dus la extinderea mecani
zării principalelor lucrări care consu
mă un volum important de muncă, cum 
sînt cele de săpături, preparare a betoa- 
nelor și mortarelor, încărcare și descăr
care, finisaje. Prin aceasta s-a obținut o 
creștere însemnată a productivității mun
cii, grăbirea ritmului de execuție a lucră
rilor.

Experiența a dovedit că pentru a mari 
eficacitatea mecanizării pe șantiere, a a- 
sigura folosirea cu înalt randament a uti
lajelor și mecanismelor, deosebit de im
portant este să se realizeze pași serioși 
înainte în extinderea micii mecanizări. A- 
ceasta este o problemă la ordinea zilei 
căreia se cere să-i acordăm întreaga a- 
tenjie. Comitetul de Stat pentru Cons
trucții, Arhitectură și Sistematizare, îm
preună cu Ministerul Industriei Construc
țiilor au studiat în ultima vreme tipurile 
de utilaje de mică mecanizare necesare 
și au întocmit un nomenclator al celor 
ce trebuie introduse pe șantiere. In pa
ralel, s-au luat măsuri pentru asimilarea 
și introducerea lor în fabricație.

Eficiența folosirii utilajelor de mica 
mecanizare pe șantiere este mare. Să ne 
referim la cîteva dintre ele. Lopata meca
nică, folosită la descărcarea materialelor 

• în vrac din vagoane și camioane fără bas
culare, la alimentarea betonierelor cu pie
triș și<,nisip etc., permite să se obțină la 
aceste operații o productivitate a muncii 
de circa 7 ori mai ridicată. Pe baza date
lor experimentale, cu aparatul de proiec
tat mortar — se pot executa zilnic circa 
30 metri pătrați tencuială grund. Econo
miile de manoperă se apreciază la 66 la 
sută, ceea ce înseamnă un spor de pro
ductivitate de 3 ori. Cu aparatul electric 
de zugrăvit, un muncitor poate realiza în
tr-o oră un volum de lucrări de peste 
4,5 ori mai mare decît în condițiile cînd 
s-ar lucra cu aparate obișnuite.

Chiar numai aceste cîteva exemple de
monstrează ce sporuri de productivitate 
se pot obține prin mecanizarea diferite-

lor operații care necesită un volum im
portant de muncă. Din unele calcule fă
cute de ÎNCERC rezultă că extinde
rea micii mecanizări la nivelul prevăzut 
pentru anul 1965 poate asigura o sporire 
importantă a productivității muncii. Numai 
la lucrările de finisaj, care consumă circa 
40 la sută din volumul total de manope
ră necesar pentru executarea unei clădiri, 
găsirea de soluții pentru mecanizarea a 
50 la sută din aceste operațiuni ar da 
posibilitate să se sporească productivi
tatea muncii cu 20 la sută.

în confecționarea și introducerea dis
pozitivelor, uneltelor mecanice și scule
lor de mică mecanizare și-au adus con-- 
tribujia numeroși .constructori de pe șan
tiere. Ei au conceput și realizat diferite 
mecanisme absolut necesare executării 
lucrărilor într-un timp mai scurt. Spre 
exemplu, pe șantierul de la Onești, apar- 
ținînd Întreprinderii de montaje București, 
s-a confecjionat o instalajie pentru exe
cutarea rezervoarelor rulate. Instalația 
respectivă asigură o creștere a produc
tivității cu 100 la sută, concomitent cu o 
substanțială îmbunătățire a calităjii lucră
rilor și o reducere a prețului de cost. La 
fel, pe șantierele întreprinderilor nr. 2 și 
5 din Capitală s-au confecționat schele 
metalice în consolă pe balcoane sau agă
țate prin ferestre. Cu ajutorul lor se ob
ține o productivitate sporită la lucrările 
de montare a schelelor, concomitent cu 
reducerea consumurilor specifice de ma
terial lemnos și metal.

Ținînd seama de importanta extinderii 
micii mecanizări pentru sporirea produc
tivității muncii pe șantierele de construc- 
ții-moniaj, C.S.C.A.S. a organizat, prin 
institutul său de cercetări, instructaje pen
tru cunoașterea de către constructori a 
unor utilaje și dispozitive a căror fabri
cație a început. Aceste instructaje vor 
fi organizate în continuare pe măsură ce 
se vor fabrica noi tipuri de mecanisme. 
Pentru cunoașterea caracteristicilor unel
telor mecanice, dispozitivelor și sculelor 
de către constructori, se va edita în acest 
an un catalog cu mecanismele folosite în

construcții. S-au luat, de asemenea, mă' 
suri pentru studierea utilajelor și dispo
zitivelor existente în țară și străinătate, 
pentru alegerea celor mai perfecționate 
tipuri, la nivelul tehnicii moderne, spre 
a se putea întocmi documentația tehnică 
necesară fabricării prototipurilor și omo
logării lor.

La ora actuală, deosebit de important 
este să se asigure producția în serie a 
utilajelor de mică mecanizare, în sorti
mentele necesare șantierelor, 
de utilaje ce se produc în 
întreprinderile constructoare 
este destul de redus ; el nu
peri nici pe departe cerințele șantiere
lor. Lipsa unor producători bine precizați 
pentru utilaje de mică mecanizare face 
ca cererile pentru credite de mică meca
nizare din partea constructorilor să fi® 
scăzute față de alte ramuri industriale. 
Cele peste 30 milioane de lei, cit e va
loarea utilajelor de mică mecanizare con
tractate pentru acest an cu I.A.U.P.S., nu 
reflectă necesitățile reale ale șantierelor, 
posibilitățile lor. După părerea noastră, 
ar fi indicat ca industria constructoare de 
mașini să preia întreaga fabricație a u- 
neltelor și dispozitivelor de mică meca
nizare. S-ar asigura astfel o judicioasă 
coordonare a producției și garanția unei 
calități corespunzătoare. Pînă la organi
zarea acestei fabricații, înfr-o etapă inter
mediară, socotim că ar trebui organizată 
producerea unora din utilajele și dispo
zitivele de mică mecanizare în unitățile 
Ministerului Industriei Construcțiilor, pen
tru toate organizațiile de construcții- 
montaj, indiferent de subordonare. Acest 
lucru nu înseamnă că șantierele să 
aștepte totul de-a gata. Inginerii, tehni
cienii și muncitorii de pe șantiere pot 
să aducă o contribuție sporită la confec
ționarea a diferite utilaje de mică 
canizare, preocupindu-se în același 
de extinderea acelor
și-au

mecanisme
dovedit din plin eficacitatea.

Sortimentul 
prezent în 
de mașini 
poate aco-

re șantierul Socola-Nicolina din Iași se folosesc cu succes diferite utilaje grele de ridicat : macarale-turn, 
macarale-capră și altele. Cu ajutorul lor constructorii realizează o productivitate sporită a muncii

Operativitate în dirijarea utilajelor
■ R

me- 
timp 
care

Ing. M. WEINTRAUB
șef sector tehnic C.S.C.A.S.

Extinderea mecanizării în execuția 
lucrărilor, folosirea rațională a utila
jelor de construcții constituie preocu
pări permanente ale șantierelor între
prinderii noastre. în acest scop s-au 
luat și se iau în continuare noi măsuri, 
îneît la fiecare utilaj de săpat, trans
portat sau de ridicat să se obțină in
dici de productivitate tot mai ridicați. 
Ca urmare s-au obținut un șir de re
zultate bune.

Folosirea cu maximum de randament 
a unor utilaje nu depinde însă numai 
de șantiere. In cele ce urmează am să 
mă opresc tocmai la acest aspect. 
După cum se știe, buna folosire a unui 
utilaj greu este strîns legată de asigu
rarea șantierelor cu mijloace de trans
port, instalații de deservire și piese de 
schimb, cu cadre calificate de munci
tori. Am căutat să creăm asemenea 
condiții și, în bună măsură, am reu
șit. Realizările nu sînt totuși pe măsura 
posibilităților. Din mai multe motive, 
în' primul rînd, nu s-au asigurat în 
întregime mijloacele auto cerute de în
treprindere, mijloace care să deser
vească utilajele grele : excavatoare, 
buldozere, macarale etc. Aceasta a fă-

cut ca, în primele cinci luni, planul de 
transport să nu fie realizat în întregi
me, fapt care ,a îngreunat buna desfă
șurare a unor lucrări. Totodată au lip
sit anumite piese de schimb pentru o 
serie de utilaje și mașini. Din această 
cauză, unele utilaje grele de pe șan
tiere au avut stagnări în funcționare, 
au lucrat cu indici scăzuți.

Practica șantierelor a arătat că pen
tru folosirea cu indici cit mai ridicați 
a diferitelor tipuri de utilaje, în spe
cial a celor grele, dirijarea lor judi
cioasă de la un șantier la altul, în func
ție de cerințe și urgența lucrărilor, are 
o mare importanță. După părerea mea, 
de acest lucru nu se ține întotdeauna 
seama. Direcția tehnică cu problemele 
de utilaje și transport din Direcția ge
nerală de construcții-montaj pentru 
uzine chimice și rafinării nu a reușit 
întotdeauna să dirijeze cu operativitate 
utilajele 
tocmite, 
utilajele 
reparații 
cu altele, îneît să se asigure continui
tatea lucrărilor. Iată cîteva date care

conform cererilor lunare în- 
In plus, se întîmplă uneori ca 
retrase de pe șantiere pentru 

capitale să nu fie înlocuite

ilustrează cele arătate mai sus. Exca
vatorul nr. 41 267 a funcționat în pri
mele trei luni numai 125 ore, din cele 
354 ore stabilite, iar cel cu nr. 41 266 
din programul de lucru de 379 ore a 
stat 285 ore. In aceeași perioadă, în 
locul celor 3 buldozere scoase pentru 
reparații capitale a fost repartizat 
unul.

Colectivul întreprinderii noastre 
hotărît să folosească cu rezultate 
mai bune utilajele existente. In : 
scop în ultimul timp au fost luate mă
suri pentru asigurarea unui front de 
lucru suficient pe toate șantierele și 
s-a organizat mai bine transportul ma
terialelor. Așteptăm însă un sprijin mai 
eficace și din partea direcției generale 
tutelare. Prin eforturi comune mecani
zarea își va putea dovedi în și mai 
mare măsură eficacitatea în creșterea 
productivității muncii, în grăbirea rit
mului de execuție a construcțiilor, în 
reducerea costului lucrărilor.

doar

este 
: tot 
acest

Ing. Traian BIGAN
director general 
întreprinderea șantier con- 
strucții-montaj Brăila
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SE EXTINDE Prin recoltare la timpul optim
EXPERIENȚA B B

G. A. S. AFUMAȚI f ÖFc ije mai multe, de bună calitate
In acest an sînt condiții bune pen

tru strîngerea unor cantități însem
nate de furaje. In primăvară au fost 
însămînțate suprafețe mari cu plan
te de nutreț valoroase și îndeosebi 
cu lucernă. Ploile abundente din 
ultima vreme au favorizat crește
rea plantelor. Experiența anilor 
trecuți a arătat că asigurarea unor 
furaje de bună calitate și în canti
tăți îndestulătoare depinde în mare 
măsură de felul cum se fac recolta
rea și depozitarea. In această pe
rioadă sînt de recoltat mari canti
tăți de borceaguri și alte plante de 
nutreț cultivate, diferite ierburi, ro- 
gozurl care pot fi însilozate sau us
cate pentru fîn. Prezintă mare în
semnătate aplicarea unor metode 
mai eficiente de preparare a furaje
lor. Printre acestea se numără mai 
ales metoda balotării finului de lu
cernă, despre care ziarul nostru din 
18 februarie a.c. a publicat articolul 
„Lucerna, o valoroasă plantă furaje
ră“, semnat de ing. Aurel Condura- 
tu de la G.A.S. Afumați, regiunea 
București. In articol se arătau, pe 
lîngă metodele folosite în gospodărie 
pentru sporirea producției la hectar, 
și avantajele pe care le prezintă 
halotarea lucernei. în acest caz se 
reduce prețul de cost cu peste 30 lei 
pe tona de fîn, se folosesc mai pu
ține mijloace de transportai se rea
lizează o economie de 5 zile-om la 
hectar. Rezultate bune a dat și în- 
silozarea porumbului tocat în ames
tec cu lucernă masă verde în pro
porție de 3 la 1. Se obține un siloz 
de calitate foarte bună, superior 
atît celui de porumb, cît și celui de 
lucernă, însilozate fiecare aparte.

Ținînd seama de experiența cîști- 
gată, și în acest an lucrătorii gospo
dăriei se preocupă îndeaproape de 
recoltarea, depozitarea și păstrarea 
furajelor în cele mai bune condiții. 
Prima recoltă de lucernă de pe cele

■■
■ Kîyx’ife.
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Consiliul gospodăriei de stat Mogoșoala-Bucureștl se ocupă îndeaproape de asigurarea unui sortiment 
variat de furaje, de bună calitate și în cantități îndestulătoare, pentru efectivul sporit de ani
male. Pentru ca de pe cele 377 ha cultivate cu lucernă să se obțină fînuri de cea mai bună calitate 
mecanizatorii au fost îndrumați să recolteze la timp nutrețul și să-l baloteze. In fotografie : mecanizatorii 

lucrînd la balotatul finului de lucernă

PE TEME DE SEZON

Articolele
Vitrinele și rafturile magazinelor 

care pun în vînzare articole de pla
jă cuprind multe mărfuri noi. 
Costume de baie (întregi și din 
două piese), slipuri, șorturi și pan
taloni, rochii, compleuri și bluze — 
o variată garderobă pentru petre
cerea odihnei în aer liber. Sor
timentul pentru micii cumpărători 
este și el lărgit cu variante noi 
de șorțulețe-pantalon, slipuri, ro
chițe de plajă etc. Grija de a 
oferi produse la un nivel supe
rior anilor precedent! i-a îndemnat 
pe producători la selecționarea ma
teriilor prime întrebuințate. S-au 
folosit mai ales țesături din bumbac 
mercerizat, tricoturi cu o stabilitate 
mai mare, fire sintetice supraelas- 
tice, la care s-au adăugat inserții de 
elastic trasat prin țesătură. Și-au 
spus cuvîntul, și nu în ultimă in
stanță, culoarea și desenul.

Pentru procurarea lesnicioasă a 
acestor articole de sezon, în Capitală 
și pe litoral au fost înființate ma
gazine și raioane specializate. Cum
părătorul găsește aici, alături de 
confecții și încălțăminte potrivită, 
pălării de paie, jucării și alte obiec
te din masă plastică, într-un cuvînt, 
tot ce ar putea fi util în asemenea 
împrejurări. 

aproape 200 ha a fost strînsă cînd 
plantele erau îmbobocite. Cea mai 
mare parte a fost balotată și depo
zitată, iar 40 de tone au fost trans
formate în făină de fîn.

Vorbind despre perioada optimă 
de recoltare a lucernei, tov. A. Con- 
duratu ne-a relatat că a organizat 
executarea acestei lucrări în faza de 
îmbobocire, cînd se obțin cele mal 
mari cantități de substanțe nutritive 
la hectar. Dacă lucerna se recoltea
ză în perioada înfloririi se pierd o 
mare parte din substanțele nutritive. 
Efectuînd recoltarea la timpul optim, 
G.A.S. Afumați obține în fiecare an 
cîte 4 coase. în prezent s-au în
ceput coasa a doua din acest an la 
lucerna veche, prima coasă la lu
cerna însămînțată în primăvară, 
precum și recoltatul borceagului. 
Lucerna este balotată cînd ajunge 
la o umiditate de 30—35 la sută.

G.A.S. Asan Aga din raionul Dră- 
gănești-Vlașca a obținut din prima 
coasă 140 t de fîn în baloturi, a în- 
silozat 200 t lucernă și a preparat 
45 t făină de lucernă care se păs
trează în poduri. în prezent a în
ceput coasa a doua la lucernă și re
coltatul borceagului. O mare parte 
din aceste nutrețuri vor fi balotate.

Pentru extinderea metodelor va
loroase privind asigurarea unor fu
raje de calitate superioară, în luna 
mai a fost organizat un schimb de 
experiență. Au participat ingineri și 
brigadieri din unitățile Trustului 
Gostat București și din cadrul Trus
tului Gostat pentru aprovizionarea 
Capitalei.

Și Consiliul agricol regional Bucu
rești acordă atenție strîngerii și de
pozitării furajelor. In ședințele de 
lucru, în plenare, cît și în cadrul 
schimburilor de experiență s-au sta
bilit măsuri pentru îmbunătățirea 
calității furajelor. în numeroase gos
podării colective lucerna din prima 

Gheață și răcoritoare
c?e plajă

Ne face plăcere să vorbim despre 
progresele înregistrate în producția 
și desfacerea articolelor de plajă. Nu 
putem să nu amintim însă de unele 
neajunsuri. In ceea ce privește mo
delul, desenul și coloritul, mai ră- 
mîne loc pentru fantezie creatoare. 
S-ar putea îmbogăți și sortimentul 
de costume de baie bărbătești. Anu
mite modele se găsesc în comerț ; 
dar de ce să nu se creeze, de exemplu, 
și costume tip șort, cu dungi bicolo
re ? Există articole la care necesarul 
nu este acoperit ; mă refer îndeo
sebi la confecțiile pentru copii. 
Alteori, magazinele nu pot oferi pu
blicului modelele și măsurile solici
tate, deoarece unele întreprinderi 
întîrzie cu livrarea anumitor co
menzi. Măsurile ar putea să fie și ele 
mai diferențiate. Sîntem la începutul 
sezonului și de pe acum înregistrăm 
întîrzieri în livrări din partea fabri
cilor de confecții „Aradul“, „Brăila“, 
„Mondiala“ și a Fabricii de confecții 
șl tricotaje București. Caracterul 
strict de sezon al articolelor de plajă 
obligă la maximum de operativitate 
întreprinderile producătoare și orga
nizațiile comerciale.

Victoria TRANDAFIR 
economist specialist din M.C.I.

Buna aprovizionare a populației 
cu gheață și băuturi răcoritoare a 
constituit în mai multe rînduri 

I obiectul analizei colectivului consul- 
I tativ de pe lîngă Direcția comercială 
j a Capitalei. Cetățenii vor avea la

îndemînă în acest sezon mai 
multă gheață decît anul trecut 
— spor obținut prin intrarea în 
funcțiune a unei noi fabrici în 
cartierul Floreasca, care va pro
duce zilnic 4 000 de blocuri de 
gheață, cît și prin însilozări supli
mentare. Crește și cantitatea de în
ghețată pusă la dispoziția consuma
torilor. Organizațiile comerciale 
și-au lărgit în acest scop laboratoa
rele proprii, care vor completa, tot

odată, cu noi varietăți, sortimentul 
produs de industria alimentară. Se 
înregistrează unele îmbunătățiri și 
la calitatea băuturilor răcoritoare 
îmbuteliate. Pe alocuri s-au înnoit și 
chioșcurile de desfacere. Pe unele 
artere principale, la Snagov și ștran
dul Mogoșoaia și-au făcut apariția 
chioșcuri din metal și masă plastică.

Desigur, buna deservire nu depin
de numai de amplasarea și numărul 
unităților de desfacere, ci mai cu 
seamă de aprovizionarea lor la timp 
cu toate cele trebuincioase. Vara tre
cută, unitățile de desfacere au în- 
tî.mpinat greutăți din partea între
prinderii „Antrefrig“, care nu asi
gura cu regularitate livrările de 
gheață în cadrul orelor stabilite. 
Măsuri de îndreptare s-au luat, dar 
se vede că nu suficiente din mo
ment ce lipsurile se repetă : camioa
nele venite după gheață staționează 
2—3 ore pînă să fie încărcate.

Ar mai fi de semnalat că actuala 
formă de aprovizionare cu gheață a 
centrelor de răcoritoare este neco
respunzătoare și din alt punct de 
vedere. Cantitatea de gheață folosită 
aici este lăsată la buna apreciere a 
remizierului. Trustul local de cofe
tării și răcoritoare ar trebui să pre
cizeze norme specifice de consum 
pentru fiecare unitate în raport cu 
capacitatea de desfacere, iar foru
rile de resort să studieze posi
bilitatea includerii costului ghe- 
ței în cheltuielile de circulație și la 
aceste unități, așa cum se practică 
la bufete și restaurante.

Stellan VOICULESCU 
din Direcția comercială 
a Capitalei

coasă a fost balotată sau depozitată 
în amestec cu paie. La gospodăria 
colectivă din Scrioaștea din raionul 
Roșiori de Vede lucerna din prima 
coasă a fost depozitată în stoguri în 
straturi alternative cu secară fura
jeră uscată. în felul acesta s-a putut 
strînge lucerna la un grad de umi
ditate ceva mai mare, îneît s-a 
evitaț pierderea frunzelor care con
țin cel mai ridicat procent de sub
stanțe nutritive. Din prima coasă, 
colectiviștii au depozitat peste 100 t 
fîn de bună calitate. Gospodăriile co
lective din raionul Alexandria au 
strîns de la prima coasă 2 700 t fîn 
de lucernă — cu 500 t mai mult de
cît au avut asigurat anul trecut pen
tru întreaga perioadă de stabulație 
din timpul iernii. Gospodăriile colec
tive din Vitănești, Țigănești, Ulmeni 
și altele au depozitat însemnate can
tități de lucernă în baloturi, iar alte
le în amestec cu paie.

Mai sînt și unele unități care nu 
se preocupă cu răspundere de re
coltarea și depozitarea furajelor. La 
gospodăria colectivă din comuna Pe
troșani, raionul Zimnicea, în acest 
an lucerna s-a dezvoltat bine, dar 
consiliul de conducere nu s-a îngri
jit de recoltarea ei la vreme. O par
te din fîn, care a fost lăsat prea 
mult la uscat, a pierdut din valoa
rea nutritivă, iar o altă parte, prin
să de ploaie, s-a înnegrit.

Este știut că producția de lapte și 
carne din perioada de iarnă depinde 
în mare măsură de calitatea și can
titatea furajelor strînse în timpul 
verii. De aceea este necesar ca or
ganele de partid și consiliile agrico
le să extindă experiența gospodării
lor fruntașe în recoltarea și depozi
tarea furajelor, astfel ca în fiecare 
unitate agricolă socialistă să se ob
țină nutrețuri de çea mai bună ca
litate.

Florea CEAUȘESCU

La ștrandul Tel din Capitală

DE ZIUA GRĂNICERILOR
Undeva, la frontiera patriei stă de 

strajă și pichetul de grăniceri co
mandat de ofițerul Al. Vierescu. A- 
cesta a dobîndit doi ani la rînd 
titlul de „Subunitate de frunte“, un 
titlu care înmănunchează fapte de 
emoționantă dăruire ostășească. 
Cîteva fotografii păstrate de coman
dant pentru alcătuirea unui album 
al tradițiilor te cheamă să reconsti
tui amintiri nu prea îndepărtate, 
care relevă aspectul moral al stră- 
juitorilor granițelor patriei.

★

La începutul anului 1962, grănice
rii pichetului comandat de ofițerul 
Al. Vierescu, pătrunși de un înalt 
simț al datoriei, s-au angajat să ob
țină titlul de „Subunitate de frunte“. 
Se înțelege că realizarea acestui țel 
a cerut eforturi din partea fiecărui 
om. Dar militarii nu și le-au pre
cupețit. Și titlul de „Subunitate de 
frunte" a fost obținut. Mai mult de
cît atît, sergentul Roșculeț, un tînăr 
entuziast și un neîntrecut agitator, 
a primit pentru munca desfășurată 
ca secretar al organizației U.T.M. și 
Diploma de onoare a C.C. al U.T.M.

Roșculeț n-a uitat zilele acelea 
cînd, pentru prima oară, pichetul a 
devenit subunitate de frunte. După 
mai bine de un an de la lăsarea la 
vatră, a folosit concediul de odihnă 
pentru a se reîntoarce în pichet și a 
revedea frontiera, pe care atîtea zile 
și nopți o străjuise. Ceferistul Roș
culeț a trăit atunci una dintre cele 
mai mari bucurii : pichetul dobîn- 
dise, pentru a doua oară, titlul de 
„Subunitate de frunte“, iar organi
zația U.T.M. primise Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.M. Alături de 
comandantul de pichet, un alt co
munist, sergentul Ancuța T., era 
pentru ceilalți militari un exemplu 
de înaltă conștiință politică, de do
rința de a se autodepăși în fapte, la 
instrucție și în serviciul de pază.

A trecut timp de-atunci. In pi
chetul de grăniceri au venit să stră
juiască frontiera alți militari. Unul 
dintre aceștia este și soldatul frun
taș Gh. Ciocoiu, un tînăr înalt, cu 
fața smeadă și priviri vioaie, fiul u- 
nor colectiviști de prin părțile Ro
manului. De cînd a intrat pe poarta 
pichetului și a aflat despre faptele 
înaintașilor săi, și-a propus să ducă 
mai departe ștafeta succeselor, pur
tată din mînă în mînă de comuniști. 
El însuși comunist, soldatul fruntaș 
Gh. Ciocoiu se află totdeauna în 
frunte. A fost primul dintre militarii 
anului întîi care a obținut titlul de 
„Militar de frunte“. Dar cîte eforturi 
n-a depus pentru a ajunge la o ase
menea măiestrie ! Ca și altor grăni
ceri, i-a fost greu la început să facă 
față cerințelor instrucției și serviciu
lui de pază. Soldatul fruntaș Ciocoiu 
a știut însă să persevereze în însuși
rea cunoștințelor ce se cer unui gră
nicer și astăzi el se numără printre 
cei mai buni militari din pichet.

Cu aceeași măiestrie execută ser
viciul de pază și soldatul fruntaș A. 
Nichifor, soldații T. Croitoru, T. Mo- 
canu și alții. Dar despre care să scrii 
mai întîi ? în faptele de zi cu zi ale 
fiecăruia găsești trăsături comune : 
pasiune în munca de instruire, ini
țiativă, curaj, dîrzenie. O forță pu
ternică îi cheamă la fapte demne : 
conștiința datoriei față de patria 
noastră socialistă.

Soldatul T. Croitoru spunea în
tr-un amurg de seară :

— Adesea stau și mă gîndesc la 
tovarășii mei de muncă de la Com
binatul siderurgic de la Galați. Caut 
faptele lor prin ziare și le ci
tesc cu bucurie. îmi amintesc

W CITIT ȘI NE-A U SERIE
Publicăm mai jps scrisori sosi

te de la cititori pe marginea unor 
articole apărute în coloanele 
ziarului.

Stimă reciprocă
Despre stima față de timpul ce

tățeanului s-a mai scris în ziar. 
Publicarea recentă a articolului 
„Stima față de timp" a prilejuit 
salariaților Direcției regionale 
P.T.T.R. Bacău o analiză temei
nică a muncii lor. în ce privește 
promptitudinea deservirii se poa
te spune că la noi, în Săvinești, 
am înregistrat bune rezultate. Fi
rește, munca noastră poate fi 
mult îmbunătățită. în această 
scrisoare aș vrea să fac unele 
observații privind atitudinea unor 
cetățeni care vin la ghișete. Nu 
toți cetățenii înțeleg eforturile fă
cute în ultima vreme pentru do
tarea unităților P.T.T.R. cu ceea ce 
este necesar unei bune deserviri. 
Așa se explică de ce unii dintre 
ei, mai ales tineri, aruncă resturi 
de țigări sau semințe pe jos, fu
mează în local, deși peste tot e 
afișat „Fumatul interzis", pun a- 
paratele de radio cu tranzistori la 
maximum, stingherind munca 
funcționarilor. Și în magazine în- 
tîlnești uneori cetățeni care nu 
vin să cumpere ci doar să răsco
lească marfa șl să facă glume 
proaste pe seama vînzătorului. 
Dezvoltarea unei opinii publice 
împotriva unor asemenea mani
festări va face să crească stima 
reciprocă între cetățean și sala
riatul care-1 servește.

Nicolae BÎRSAN 
oficiant ghișet P.T.T.

Grija pentru durabili
tatea lucrărilor

Am citit cu interes artico
lul „Durabil" publicat recent tn 
„Scînteia". într-adevăr, pe unele 
șosele și străzi din orașe se ob
servă refaceri de pavaje sau de 
fundații. Aceste refaceri au loc 

de tovarășul Radu, șeful meu de 
atelier, de Arsene, cel cu care mă 
schimbam pe buldozer. Prin noiem
brie, anul trecut, a trebuit să lucrăm 
la un tunel. Ploua al naibii, pămîn- 
tul parcă se-ncleiase, se muncea 
greu. Dar vagoanele cu materiale 
trebuiau adăpostite. Așa că era o 
sarcină ca tunelul să fie terminat cît 
mai repede. Și noi l-am realizat la 
vreme.

Despre eroismul acesta cotidian 
l-am auzit vorbind militarilor și pe 
sergentul D. Guțu, ajutorul coman
dantului de pichet. Ostașii îl ascultă 
cu emoție și răspund cu fapte ase
mănătoare aici, la granița patriei so
cialiste.

Maior C. TATU

uneori la scurt timp după termi
narea construcției drumului res
pectiv. După părerea mea, se a- 
junge la refaceri din cauză că a- 
tît proiectantul cît și constructo
rul nu-și pun la inimă problema 
durabilității lucrării. Uneori pro
iectele nu sînt bazate pe studii 
temeinice, raportate la specificul 
local și la intensitatea traficului. 
Controlul riguros asupra dozaju
lui de ciment, a volumului betoa- 
nelor sau compresării corespun
zătoare a drumurilor și străzilor 
ar corespunde cerințelor „Dura
bil", „Definitiv" și ar micșora 
cheltuielile statului pentru lucrări 
de reparații. Stabilirea unui ter
men de garanție, cu răspunderi 
precise pentru proiectanți și con
structori, ar contribui de aseme
nea la executarea unor lucrări de 
bună calitate.

loan BUTU 
tehnician-Săcele

De ce numai numere 
mici ?

Vizitînd cîteva magazine cu 
articole de sport din Capitală 
mi-am adus aminte de articolul 
„Cumpărători și opinii", pe care 
l-am citit în „Scînteia". Am cău
tat un costum de baie, dar mi 
s-a oferit numai numere mici. A- 
celașl lucru mi s-a întîmplat cînd 
am căutat un costum de vară 
Costumele prezentate, frumoase, 
ce-i drept, șl convenabile, erau 
tot în numere mici (44,46). Vînză- 
torul mi-a spus că a avut costu
me și pentru bărbații mai corpo
lenți dar, aduse în cantități mici, 
aceste confecții s-au epuizat re
pede. In schimb, am văzut 
stocuri de costume și alte confec
ții demodate, care au rămas ne- 
vîndute pentru că au fost făcute 
numai în numere mici.

Vasile DUMITRU 
muncitor

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mine : Spărgătorul de nuci — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caraglale’j 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orele
19) . Teatrul ,,C. I. Nottara” (la Teatrul 
de vară din Parcul Herăstrău) : Casa cu 
două intrări — (orele 20); (la grădina 
a.r.L.U.S. — Str. Batiște nr. 14) ; Steaua 
polară — (orele 20). Teatrul „Luc.“ 
Sturdza-Bulandra” (Sala din Bd. Sch 
Măgureanu nr. 1) : Cum vă place — (ta
rele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești (la Teatrul de vară din parcul 
„N. Bălcescu”) : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 19,30). Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase” (Grădina „Boema“) : 
Și băieții și fetele — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică'’ (Sala din Str. Academiei) : 
Eu și materia moartă — (orele 20,30). 
Circul de stat : Formula magică — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE
Doi colonei : Sala Palatului R. P. Ro

mine (rulează la orele 19,30 cu se
ria de bilete nr. 1173), Carpați (10; 
12; 14; 16; 18; 20,15), Capitol (9; 11; 13; 
15; 17; 19,15; 21,30; la grădină — orele
20.30) , Miorița (10; 12; 14), Floreasca (16;
18,15; 20,30), Grădina „Doina“ (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 21). Asasinul din car
tea de telefon : Republica (9,45; 12; 14,i5; 
16,45; 19; 21,15), Festival (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Excelsior (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Feroviar (10,15; 12,30;
14,15; 17; 19,15; 21,30), Flamura (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Grădina „Festival“ (Pa
sajul „Eforie” — orele 20,30), Stadionul 
„Dinamo" (Șos. ștefan cel Mare — orele
20.30) . Madame Sans-Gêne — film pen
tru ecran panoramic : Patria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 19; 21,15). Cei trei mușchetari 
— cinemascop (ambele serii) : București 
(8,45; 12,30; 16,15; 20), Aurora (9; 12,45; 
16,30; 21,15), Modern (9,45; 13,30; 17,15;
20,45), Patinoarul „23 August” (Bd. Mun
cii — orele 21), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — orele 21,15). Cei patru călu
gări : Victoria (9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Colentina (11; 15; 17,30; 20; la gră
dină — orele 20,30), Ferentari (14,30; 16,45;
19.15) , Grădina „Progresul” (Str. j^n 
Vidu nr. 5 — orele 21). Fata din casa 
șie: Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; l./îu;
20.30) , Luceafărul (16; 18; 20). Feriga de 
aur — cinemascop : Lumina (rulează de 
la oțele 10 la orele 14 în continuare ; 16; 
18,15; 20,30). Program de filme pentru 
copii ; Doina (orele 10). A 12-a noapte : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Cerul 
și mocirla : Giulești (10,15; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,15; 20,15), înfrățirea între popoare 
(10; 16; 18,15; 20,30), Tomis (10; 12; 14; 16; 
18,15; la grădină -r- orele 20,30), Melodia 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Grădina „Aurora” 
(Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 21). Un ci
clu de filme documentare : Timpuri Noi 
(rulează de la orele 10 Ia orele 21 în con
tinuare). Hoțul din San Marengo : Cul
tural (16; 18,15; 20,30). Kaloian : Adesgo 
(15,30; 18; 20,15). Uraganul: Buzești (15,30; 
18). Foto Habcr : Crîngași (16; 18; 20), 
Cotroceni (16; 18; 20). Omul din fotogra
fie : Grivlța (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (16,15; 18,30; 20,45). Lumea comică 
a lui Harold Lloyd : Bucegi (10; 12; 14; 
16; 18; 20; la grădină — orele 20,30), Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Anaconda : Unirea 
(16; 18,15; la grădină — orele 20,30). Lo
cotenent Cristina : Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Golful Elena : Vitan (16; 18;
20) . Aventurile unui tînăr —cinemascop: 
Dacia (9,30; 12,15; 15; 18; 21), Munca (15; 
18; 21), Viitorul (15; 18; 21), Grădina „Vi
tan” (Calea Dudești — orele 20,30), Gră
dina „Buzești” (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20,30). Domnișoara... Barbă-Albas- 
tră: Popular (15; 17; 19; 21). Limuzina 
neagră — cinemascop : Arta (16; 18,15;
20.30) . Un surîs în plină vară : Moșilor
(15,30; 18; la grădină — orele 20,30). Am 
ajuns șl rege: Cosmos (16; 18; 20). Cauze 
drepte — cinemascop : Volga (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21,15), Grădina „Arta”
(Calea Călărași nr. 153 — orele 20,15).
Babette pleacă la război — cinemascop: 
Lira (15; 17; 19). Tudor — cinemascop 
țarnbele serii) : Drumul Sării (16; 19,30). 
Totul despre Eva : Pacea (16; 18; 20). 
îndrăgostitul : Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 20,15). Rosita : 
Grădina „Lira” (Cal. 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,30). Pompierul atomic : 
Grădina „Luceafărul" (Calea Rahovel 
nr. 103 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 — Val-Vîrtej și pasărea Roc (li) — 
In căutarea lui Val-Vîrtej. In jurul orei 
19,45 — Transmisie de la Stadionul „Re
publicii” din Capitală, întîlnirea noc
turnă de fotbal dintre echipele: Progre
sul București și Lazio Roma. In pauză: 
Sfatul medicului : Alimentația rațională. 
In jurul orei 21,30 — Opereta „Singe vie- 
nez" de Johann Strauss. In încheiere : 
Poșta televiziunii, buletin de știri și bu
letin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
ieri în țară: Vremea s-a menținut căl

duroasă, cu cerul variabil, prezentînd 
înnourări mai accentuate în Banat, unde 
au căzut averse însoțite de descărcări 
electrice. Izolat, s-au semnalat averse 
însoțite de descărcări electrice în Mol
dova, Dobrogea și Muntenia. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, predomtnînd 
din nord-nord-est. cu intensificări tem
porare în jumătatea le '•ăsănt a țării. 
Temperatura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 33 grade la Giurgiu și Grl- 
vița și 21 grade la Oravița. In București: 
Vremea a fost călduroasă, eu cei varia
bil. înnourări mal accentuate o-au pro
dus după-amiaza. Vînt slab, pînă la po
trivit din nord-est. Temperatura maximă 
a atins 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
șl 28 iunie a.c. In țară: Vremea se men
ține relativ călduroasă, cu cer variabil. 
Vor cădea ploi locale, sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară, minimele vor fi 
cuprinse între 8—18 grade, iar maxime
le între 20—30 grade, local mal rid'cate. 
In București: Vremea se menține relativ 
călduroasă, cu cerul variabil. Vînt, po
trivit. Temperatura ușor variabilă. Po 
litoral: Vremea se menține relativ căl
duroasă. cu cer variabil. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.
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De la Consilml de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale R. P. Romine

La Centrul de hematologie din 
str. Dr. Felix nr. 89 te întîmpină 
atmosfera caracteristică a unită
ților medicale : curățenie exem
plară, personal în halate ți bo
nete albe. Atît că e liniște mai 
puțină. Se aud chemări, răspun
suri. La ghișeul de la intrare este 
un continuu du-te-vino.

In sala de așteptare cîțiva ce
tățeni își așteaptă rîndul să fie 
examinați de medici. Sînt oameni 
ai muncii de diferite profesii din 
întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei care s-au oferit să doneze 
sînge fără vreo recompensă bă
nească. După examinările medi
cale, in boxe sterile are loc re
coltarea sîngelui. Un donator în
tinde brațul. Flaconul cu nepre
țuitul dar este apoi închis cu o 
capsulă specială. Sîngele ast
fel îmbuteliat este ținut în 
frigider 24 de ore. O par

te va fi trimisă spitalelor 
pentru diverse tratamente. II aș
teaptă cei pentru care o transfu
zie înseamnă viață.

Multe flacoane se opresc în 
secțiile centrului pentru a fi 
transformate în diverse preparate. 
Aici se realizează plasma uscată, 
defibrinată, gamaglobulina in
jectabilă și alte produse.

De la fișier aflăm că în eviden
ța centrului sînt înscriși 155 000 
donatori, dintre care 21 500 ono
rifici. Numai de la începutul anu
lui s-au prezentat peste 5 000 de 
noi donatori onorifici. Printre ei 
se aflau oameni ai muncii de la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București, uzinele „Grivița Ro
șie“, „23 August“, „Electronica", 
Filatura „Dacia".

Text: A. GOLIANU
Foto : M. Cioc

Locul unde sîngele se transformă in diferite preparate

Consiliul de Stat al R. P. Romine 
a ratificat Acordul între Republica 
Populară Romînă și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia pri
vind realizarea și exploatarea Siste
mului hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier, pe fluviul Dună
rea.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
Protocolul privind schimbul de măr

furi pe anul 1964 între R. P. Romînă 
și R.S.F. Iugoslavia, Acordul comer
cial de durată pe perioada 1963— 
1965 între R. P. Romînă și Indone
zia, precum și hotărîrile Comisiei 
mixte hidrotehnice romîno-ungare 
înscrise în protocolul celei de-a doua 
sesiuni ordinare, semnat la Buda
pesta.

Delegafia romînă și-a încheiat 
vizita în Austria

VIENA 24 — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : Dele
gația romînă, condusă de ministrul 
industriei metalurgice, Ion Marines
cu, care a vizitat timp de trei zile 
Austria la invitația vicecancelarului 
dr. Bruno Pittermann, a făcut în a- 
cest timp vizite la întreprinderile e- 
tatizate ale industriei austriece 
„Voest“ din Linz, „Böhler“ din Kap
fenberg și „Siemens Haiski“ din 
Viena. Membrii delegației au purtat 
discuții cu vicecancelarul dr. Pit
termann, și ministrul comerțului și 
reconstrucției, dr. Fritz Bock, privind 
probleme de interes reciproc și pen
tru o mai intensă colaborare.

La 24 iunie, ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, Mircea Ocheană, a 
oferit în saloanele ambasadei o masă 
în cinstea delegației. Au participat 
vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, precum și membri ai 
Consiliilor de conducere din între
prinderile etatizate.

In seara zilei de 24 iunie, delegația 
și-a încheiat vizita, plecînd spre pa
trie. Pe aeroportul din Schwechat 
din Viena oaspeții romîni au fost 
conduși de vicecancelarul Austriei, 
dr. Bruno Pittermann. A fost de față 
ambasadorul R. P. Romîne la Viena, 
Mircea Ocheană.

★
Miercuri seară, delegația a sosit 

în Capitală. La sosire pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ștefan Constantinescu și 
Mircea Popescu, adjuncți ai minis
trului industriei metalurgice, Petre 
Burlacu, secretar general la Minis
terul Afacerilor Externe, Vasile 
Răuță, secretar general la Ministe
rul Comerțului Exterior, precum și 
de alte persoane oficiale. Au fost de 
față Franz Irbinger, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Austriei la 
București, și membri ai ambasadei.

Combinatul pentru chimizarea ga
zelor naturale-Craiova. (Fabrica de 

azotat de amoniu)

INFORMAT!!
VIZITELE DELEGAȚIEI 

CULTURALE IUGOSLAVE
Delegația condusă de Janez Vipot- 

nik, secretar federal pentru învăță- 
mînt și cultură al R.S.F. Iugoslavia, 
a făcut marți și miercuri o vizită în 
țară. Oaspeți ai orașului Cluj, mem
brii delegației au vizitat universita
tea „Babeș-Bolyai“ și centrul șco
lar profesional de construcții.

Miercuri, ei au plecat spre litoral 
unde au vizitat stațiunile de aici și 
Muzeul de arheologie din Constanța.
VIZITELE PARTICIPANTILOR LA

SESIUNEA FEDERAȚIEI 
MONDIALE A OAMENILOR 

DE ȘTIINȚĂ
Miercuri dimineața, la Casa oame

nilor de știință, delegații străini 
participant la sesiunile Consiliului 
editorial și Consiliului executiv ale 
Federației mondiale a oamenilor de 
știință, s-au întîlnit cu conducerea 
Asociației oamenilor de știință din 
R. P. Romînă. La amiază, acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al A- 
cademiei R.P. Romîne a primit pe 
reprezentanții conducerii F.M.O.S. și 
pe șefii delegațiilor țărilor partici
pante la sesiunile F.M.O.S. Au fost 
prezenți acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei, acad. Du
mitru Dumitrescu, secretar-prim al 
Academiei.

în cursul zilei, oaspeții străini au 
vizitat institute de cercetări științi
fice din Capitală.

★
Miercuri seara a sosit în Capitală, 

pentru a participa la lucrările se-

siunii Consiliului executiv al Fede
rației mondiale a oamenilor de ști
ință, prof. dr. C. F. Powell, membru 
al Societății Regale a Marii Britanii, 
Laureat al Premiului Nobel, pre
ședintele F.M.O.S.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de acad. 
Athanase Joja, președintele Asocia
ției oamenilor de știință din R. P. 
Romînă, acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte, și alți membri ai conducerii 
A.O.S.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
au fost prezenți James Dalton Mur
ray, ambasadorul Marii Britanii în 
R. P. Romînă, și membri ai ambasa
dei.

în aceeași seară a sosit Ronald E. 
Alley, director adjunct al Galeriilor 
de artă „Täte" din Londra, care, în 
cadrur~programului de schimburi 
culturale, științifice și în domeniul 
învățămîntului între Republica Popu
lară Romînă și Marea Britanie, va 
face o vizită în țara noastră.

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
MEDICAL INTERNATIONAL 

AL F.I.R.

Congresul medical internațional al 
F.I.R. și-a continuat miercuri lucră
rile pe temele : Explorarea funcțio
nală și terapeutică a asteniei și îm
bătrânirii.

La congres a sosit în cursul zilei 
prof. dr. Ettore Tibaldi, vicepreședin
te al Senatului Italian, președintele 
Federației Internaționale a Rezis- 
tenților.

(Agerpres)

Sesiune 
tehnico-șfîințifică

în zilele de 25—27 iunie 1964, 
în sala Teatrului satiric muzical „C. 
Tănase“ — Calea Victoriei 174 din 
Capitală, va avea loc o sesiune teh- 
nico-științifică de referate și comu
nicări a Institutului de proiectări în 
construcții și materiale de construc
ții și de cercetări pentru materiale 
de construcții. Vor fi prezentate co
municări despre cimenturile cu întă
rire rapidă, cimenturile de sondă, 
procedee tehnologice și soluții teh
nice noi în proiectarea fabricilor de 
ciment în R. P. Romînă, tehnologii 
noi în industria materialelor cerami
ce de construcții, cărămizi refrac
tare cromomagnezitice și dolomagne- 
ziene pentru cuptoarele de clincher, 
agregate ușoare din argilă expan
dată de tip „granulit“, înnobilarea 
nisipurilor cuarțoase pentru indus
tria sticlei și altele.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 26 din seara zilei de 24 iunie 1964 au 
fost extrase din urnă următoarele numere : 
6, 17, 26, 42, 29, 4. Numere de rezervă : 
5, 18

Fond de premii : 451 392 lei.

Imagini din R. P. D. Coreeană

In orașul Hamhîn
Hamhîn, oraș străvechi, s-a înăl

țat pe locul unei vechi cetăți ale 
cărei ruine se mai văd și astăzi pe 
crestele muntelui Banrensan. Ham- 
hîn-ul este totodată un oraș tî- 
năr. Distrus aproape în întregime 
în timpul războiului, orașul s-a refă
cut complet în următorii 10 ani. Des
pre tinerețea lui vorbesc fabricile și 
uzinele reconstruite. S-au înălțat 
blocuri de locuințe cu mai multe e- 
taje, astfel că Hamhîn-ul este, ca 
suprafață și ca populație, unul din
tre cele mai mari orașe de provincie 
din țară.

— Cît de mult s-au schimbat 
toate pe aici ! — exclamă cineva 
lîngă mine. Privesc în jur. Este un 
tînăr coborît o dată cu noi pe pe
ronul gării Hamhîn. Privește în jur 
cu interes. împreună cu colegii săi, 
proaspeți absolvenți ai institutului 
„Kim Ciak“, au fost repartizați la 
uzina de vinalon din Hamhîn și la 
uzina chimică din Pongun. Anul 
trecut și-au făcut aici practica în 
producție ; totuși, au senzația că au 
trecut de atunci cîțiva ani.

...La combinatul de îngrășăminte 
chimice Hînnam ne uimește faptul 
că, deși producția a crescut de multe 
ori, lucrează mult mai puțini oa
meni decît în vremea ocupației ja
poneze. Aceasta este o mărturie a 
faptului că, după război, combina
tul a fost înzestrat cu tehnică mo
dernă. Toate procesele, de la încăr
carea materiei prime pînă la amba
larea produsului, sînt automatizate. 
Vizitînd combinatul, vedem că un 
singur muncitor urmărește func
ționarea mai multor agregate, în fața 
tabloului de comandă. Am văzut sec
ția de azot unde, în trecut, doi mun
citori mînuiau un separator, iar a- 
cum, unul singur dirijează funcțio
narea a 6 separatoare. Intr-o sală, 
unde se află 40 de agregate, găsim 
tot un singur operator.

...Oamenii spun că uzina construc
toare de mașini Rionsen naște uzine, 
în primul atelier de asamblat ma
șini aflăm date din istoria glorioasă 
a uzinei. în primele zile după ar
mistițiu în acest atelier se găsea 
doar un singur strung ; azi atelierul 
a devenit o întreprindere construc
toare de mașini, utilată în întregime

cu aparatură modernă. Această 
uzină a produs aparatură chimică 
pentru uzina de vinalon, livrează 
utilaj energetic și utilaj metalurgic.

Din primul atelier de asamblat 
mașini trecem la presa de 3 000 tone. 
Un bloc de metal incandescent de
vine sub presă o bucată de aluat.

— Pregătim un rotor pentru o 
hidrocentrală — ni se spune aici.

...Cînd am ajuns la uzina de vina
lon, am avut impresia că am intrat 
într-un adevărat oraș cu corpuri de 
clădiri cu cîte 5—6 etaje, cu un drum 
larg, asfaltat, care înaintează sub 
umbra deasă a copacilor sădiți pe 
două rînduri de-a lungul lui. Ne-am 
îndreptat spre atelierul de fibre, să 
vedem vinalonul. în fața noastră ză
rim aparatele de uscat, avînd pe 
partea superioară orificii din care ie
șeau firele de vinalon albe ca zăpa
da. Luăm în mînă ghemotoace de vi
nalon, le pipăim, le apropiem de o- 
braz. Membrii brigăzii lui Chim 
Rek Sam ne urmăresc cu un zîm- 
bet de mulțumire pe față.

Această uzină ocupă un teritoriu 
de 508 000 mp, pe care se văd peste 
50 de clădiri. Lungimea totală a con
ductelor atinge 580 km. De-aici por- 
nesc spre fabricile textile cantități 
însemnate de materie primă.

în orașul Hamhîn există 7 institu
te de învățămînt superior, printre 
care Institutul de industrie chimică 
și Institutul de electroenergetică, 12 
școli tehnice superioare și numeroa
se școli tehnice. în plus, pe lîngă fie
care uzină și fabrică funcționează 
școli profesionale, școli tehnice su
perioare și tehnice în cadrul cărora 
muncitorii pot studia fără a ieși din 
producție.

(După un reportaj de Nam Du En, 
din revista „Coreea Nouă").

★
Miercuri la amiază a avut loc la 

ambasada R.P.D. Coreene o confe
rință de presă.

Cu acest prilej ambasadorul 
R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, 
Giăn Du Hoan, a vorbit despre ani
versarea a 14 ani de la dezlănțuirea 
agresiunii împotriva poporului co
reean.

(Agerpres)

Descoperirea unor zăcăminte de gaze naturale
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Cu 

cîțiva ani în urmă, geologii din Sa- 
halin au emis ipoteza că în partea 
de nord a insulei s-ar afla petrol și 
gaze. Specialiștii au desfășurat timp 
de aproape doi ani lucrări de foraj 
care, în cele din urmă, au dat rezul
tate satisfăcătoare. Recent, cînd 
sonda de foraj a depășit adîncimea 
de doi kilometri, din adîncuri a țîș- 
nit o puternică coloană de gaze. 
După aprecierea specialiștilor, sonda

va putea furniza în fiecare oră 
peste 6 000 mc de „combustibil 
albastru“. Sondajele continuă.

★
HAMBURG 24 (Agerpres). — Mi

nistrul economiei al Saxoniei infe
rioare (R.F.G.) a anunțat că cerce
tările unui vas-sondă american în 
Marea Nordului au dus la descope
rirea unui bogat zacămînt de gaze 
naturale și probabil de petrol.

IERI LA FOTBAL SPORTIVI ROMÎNI
• Dinamoviștii bucureșteni au făcut scor la lași
• Știința Timișoara a cîștigat meciul cu Steaua
• Turneul echipei elvețiene Amicizia Riehen

IAȘI (coresp. „Scînteil“). — Ieri, 
în fața a aproape 20 000 de specta
tori pe stadionul din Dealul Copou- 
lui, s-a disputat meciul restanță din 
cadrul campionatului categoriei A 
dintre Dinamo București și C.S.M.S. 
Victoria a revenit oaspeților cu sco
rul de 5-1 (1-0). Proporțiile scorului 
ne scutește de comentarii, vădind 
superioritatea echipei bucureștene. 
Și în jocul de ieri aceasta a dovedit 
cu prisosință locul fruntaș ce-1 ocu
pă în clasament. Gazdele au domi
nat teritorial, dar dinamoviștii au 
știut să contraatace la timp și peri
culos. Cele cinci puncte ale bucu-

Motocicliștii romîni 
învingători în concursul 
de ieri de la Dinamo

Ieri dupâ-amiazâ, în tribunele sta
dionului Dinamo din Capitală un pu
blic numeros a urmărit pasionante 
întreceri motocicliste de viteză pe 
zgură (dirt-track) la care au parti
cipat unii din cei mai valoroși aler
gători din R. P. Ungară și R. P. Ro
mînă. La capătul a 15 manșe moto- 
cicliștil noștri au ieșit învingători a- 
tît la individual cît și pe echipe. Iată 
cîteva din rezultatele tehnice : Indi
vidual : 1. I. Cucu (R.P. Romînă) 15 
puncte, 2. F. Radacsi (R. P. Ungară) 
11 p„ 3. I. Dajka (R. P. Ungară) 10 p., 
Pe echipe : 1. R. P. Romînă I (37 
puncte), 2. R.P. Ungară (31 puncte), 
3. R. P. Romînă II (18 p.).

Duminică dimineață, începînd de 
la ora 10, pe pista aceluiași stadion 
va avea loc un nou concurs interna
țional. De astă dată, în afara aler
gătorilor romîni și maghiari, vor 
concura și alergători din R. P. Bul
garia.

In fotografie i un grup de concu- 
xențl atacă primul viraj al traseului.

Foto : M. Andreescu

reștenilor le-au înscris Haidu (3), 
Pîrcălab (2). Unicul punct al ieșeni
lor a fost marcat de Deleanu.

★
REȘIȚA (prin telefon). — Pe sta

dionul din localitate a avut loc ieri 
după amiază partida dintre Știința 
Timișoara și Steaua București. Fot
baliștii timișoreni au cîștigat între
cerea cu scorul de 2-1 (2-0). Primul 
punct a fost înscris de Mircea Popa 
în minutul 5. Apoi, în minutul 27, 
Știința își mărește avantajul la 2-0 
prin golul marcat în proprie poartă 
de Petescu. După pauză, Steaua are 
cîteva ocazii de a înscrie (Raksi și 
Sorin Avram nimeresc de două ori 
bara porții echipei timișorene). în 
minutul 78, Raksi reușește să reducă 
scorul la 2-1. Acesta a fost și rezul
tatul final al partidei.

★
GIURGIU (prin telefon). — Conti- 

nuîndu-și turneul în țara noastră, 
echipa elvețiană de fotbal Amiciția 
Riehen a jucat ieri la Giurgiu cu 
formația locală Victoria. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de
3-0 (3-0).

ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
CICLISM — Vineri de la ora 17, 

din dreptul bornei km 20 a șo
selei București-Pitești, se va da 
plecarea în prima probă a com
petiției internaționale de ciclism 
la care participă alergători de 
valoare din Franța (echipa F.S.G.T.), 
Italia (echipa U.I.S.P.) și R. P. Ro
mînă. Cu această ocazie se va 
desfășura o cursă pe echipe (100 
km, contra-cronometru). Reprezenta
tiva țării noastre va fi alcătuită din 
C. Dumitrescu, G. Moiceanu, I. Arde- 
leanu și I. Stoica. Din echipa olimpi
că fac parte I. Cosma, Gh. Bădără, 
E. Rilsu și Fr. Gera.

Duminică dimineața pe ruta Plo
iești - Sinaia - Ploiești - București (186 
km) este programată a doua probă 
a competiției internaționale. Sosirea 
va avea loc în jurul orei 14,30 în fața 
combinatului poligrafic Casa Scîn- 
teii.

★
Pe velodromul din Ruse a început 

meciul internațional de ciclism-pistă 
dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Ruse. Proba de viteză (200 
m) a revenit lui Dan Popovici, care 
în finală l-a învins pe C. Voicu. 
Echipa orașului București a cîștigat 
proba de urmărire (4 000 m) cu

timpul de 4'51’’5/10. Proba de semi- 
fond cu adițiune de puncte a revenit 
bulgarului Iordan Stoikov, urmat de 
coechipierul său Krum Vladev, și de 
bucureștenii Vasile Burlacu și Victor 
Voloșin.

SCRIMĂ — Sportivul romîn Șt. 
Haukler a obținut o frumoasă vic
torie internațională cîștigînd proba 
de floretă din cadrul concursului de 
la Milano. El a totalizat în turneul 
final 7 victorii, fiind urmat în clasa
ment de italienii Pinelli — (6 victo
rii), La Regione — (5 victorii) și ro- 
mînul I. Drîmbă (5 victorii).

VOLEI — Echipa feminină de vo
lei a R. P. Romîne a debutat cu o 
frumoasă victorie în turneul interna
țional care a început ieri în sala 
Armatei din Brașov. Voleibalistele 
noastre au întrecut cu 3—1 (13—15 ; 
15—9 ; 15—10 ; 17—15) selecționata 
cluburilor din U.R.S.S. In cel de-al 
doilea joc echipa Japoniei, campioa
nă mondială, a dispus cu 3—0 
(15—1 ; 15—1 ; 15—3) de echipa 
R. D. Germane. Astăzi au loc parti
dele : R. P. Romînă—R. D. Germană 
șl sei. cluburilor din U.R.S.S.—R. P. 
D. Coreeană. Echipa Japoniei are zi 
liberă.

Fonoghidul
Palatul Ducal din Veneția a în

ceput să pună la dispoziția vizitato
rilor mici aparate sonore portative 
conținînd o descriere a sălilor ei im
primată în diferite limbi. Aparatul 
se numește „Tourifon" sau „fonoghid“ 
și poate fi folosit pentru ascultarea 
programului în același timp de una 
sau două persoane fără a-i deranja 
pe ceilalți vizitatori. Textul este im
primat pe o bandă magnetică, vizita
torul avînd posibilitatea de a de
clanșa sau de a închide după voie 
aparatul. Textul este realizat cu cola
borarea criticilor de artă, a unor 
scriitori, regizori, muzicieni și actori și 
cuprinde bogate referiri istorice, ci
tate literare legate de obiectele pre
zentate.

Conferința 
scriitorilor arabi

In luna noiembrie va avea loc la 
Bagdad conferința scriitorilor arabi. 
Guvernul irakian a început să ia mă
suri în vederea acestei conferințe. In 
curînd va avea loc întrunirea Comi
tetului permanent al conferinței pen
tru a fixa data, a pregăti ordinea de 
zi și pentru a trimite invitațiile. Cu 
prilejul conferinței va fi organizat un 
festival al poeziei, iar cei mai talen- 
tați poeți vor fi premiați.

Noi

La sfîrșltul lunii mal, 14 bărci cu pînze au pornit din portul englez Ply
mouth Intr-o cursă de 4 500 de km, peste Atlantic, cu destinația Rhode 
Island (în fața New Yorkulul). Locotenentul francez Eric Tabarly în 
virstă de 32 de ani, este cîștigătorul cursei. El a traversat Atlanticul 
în 27 de zile, o oră și 56 de minute râsturnind recordul anului 1362 
realizat de englezul Francis Chichester de 33 de zile și 15 ore. Preșe
dintele de Gaulle l-a numit pe Tabarly Cavaler al Legiunii de Onoare

tuneluri pe
Ziarul francez „Combat” expune pro

iectele noilor tuneluri pe sub Alpi.
Automobilul a pornit la asaltul Alp1- 

lor, Peste zece ani, o jumătate de du
zină de tuneluri practicabile în toate se- 
zoanele va învinge formidabilul mete
rez de stînci și ghejuri care, de la Nisa 
la Viena, stînjenesc schimburile între 
partea de nord și cea de sud a Europei. 
Un program de lucrări uriașe este in 
curs de elaborare în prezent, de ambele 
părji ale Alpilor. Italieni, elvejieni și 
francezi au de altfel cinci proiecte de 
tunele rutiere pe care ar vrea să le 
realizeze în timpul cel mai scurt. Insti
tutul international de comurucajii de la 
Genova a întrunit în marele port italian 
un simpozion internațional al marilor 
tuneluri rutiere, pentru a încerca să or
doneze aceste proiecte reunindu-i pe 
autorii sau promotorii for.

La ora actuală, este realizat un sin
gur tunel rutier, cel al Marelui Saint- 
Bernard, inaugurat în luna martie de El- 
vejia și Italia. Două sînt în curs de 
construcjie — cel al Monf-Blanc-ului, 
lung de 11,6 km va lega în 1965 Ge
neva de Chamonix și Torino, pe sub cel 
mai înalt vîrf al Europei ; cel al Micu
lui Saint-Bernard, care va fi inaugurat în 
1966, va deschide o legătură scurtă 
de la München la Milano.

La Genova, timp de trei zile, o sută de 
ingineri și economiști au cercetat proble
mele economice și tehnice pe care le 
ridică deschiderea acestor noi porji prin

sub Alpi Vulcanul Yakeyama 
erupe

Alpi. Inginerul Defele Cora, care a con
struit douăsprezece autostrăzi italiene, 
a temperat înflăcărarea constructorilor 
declarînd că ar fi înfelept ca, înainte de 
a săpa noi tunele, să utilizeze la maxi
mum posibilităjile galeriilor feroviare 
actuale pentru transportarea automobi
lelor.

in așteptarea studierii aprofundate a 
funcționării tunelurilor Marelui Saint- 
Bernard și apoi ale Mont-Blanc-ului și 
Micului Saint-Bernard, problemele di
mensiunilor, altitudinii, ventilării și lumi
nării obiectivelor care vor fi construite 
nu au fost lămurite în întregime. Altitu
dinea, dimensiunile și ventilajia tunelu
rilor sînt strîns legate. Cu cît galeria se 
află la altitudine mai joasă, cu afît ea 
va fi mai lungă. O galerie ia altitudine 
joasă nu se va dovedi neapărat ma: 
costisitoare, căci ea va economisi dru
muri lungi de acces. Ea va fi totuși mai 
greu de ventilat. Mai mult decît săpa
rea tunelurilor, ventilajia a părut să 
constituie punctul dificil pentru ingineri.

Părăsind uneori Alpii, simpozionul a 
deschis o fereastră asupra viitoarelor 
tuneluri submarine, feroviare sau rutie
re, care se referă la traversarea Dane
marcei, strîmtorilor Messina sau Gibral
tar. S-a vorbit mult cu Malcor, ingine- 
rul-șef al grupului de studiu pentru tu
nelul pe sub canalul Mînecii, și cu Hen- 
suke Hama, din Tokio, despre tunelul 
submarin de 36 km dintre insulele ja
poneze Hokkaido și Hon Shiou.

Vulcanul Yakeyama din prefectura 
Niigata (Japonia) a început să erupă 
marți, aruncîrjd valuri de lavă. Ști
rile preliminare sosite din orașul Ta- 
kata, situat în apropierea vulcanului, 
arată că nu se cunoaște cu precizie 
dacă sînt victime omenești.

Aruncat de suflu in vid
în urma unei defecțiuni a sistemu

lui de închidere ermetică a cabinei 
unui bombardier strategic american 
„B-52“, unul din membrii echipajului 
— care nu avea parașuta — a fost 
aruncat de suflu în vid. Avionul, care 
decolase de la o bază militară din sta
tul Texas, se afla la o înălțime de 
10 000 de metri.

Din cauza epidemiei
Ministrul sănătății al Tailandei a 

anunțat că, în urma epidemiei de 
holeră declarată în Federația Mala- 
yeziei, regiunile Kota Bharu și Kuala 
Trengganu din apropierea graniței cu 
această țară au fost puse în carantină. 
Toate vasele și avioanele care vor sosi 
din cele două regiuni vor fi supuse 
unui strict control pentru a preveni 
extinderea epidemiei de holeră în Tai- 
landa.
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Adoptarea unei rezoluții privind
Răsculații au preluat 
controlul la Albertville

Vizita lui N. S. Hrușciov in Suedia

NEW YORK 24 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a adoptat o rezoluție care 
cere Marii Britanii să fixeze fără 
întîrziere data acordării indepen
denței Guyanei Britanice și să pună 
în libertate toți deținuții politici din 
această țară. Se prevede crearea u- 
nui subcomitet format din trei per
soane care să viziteze Guyana Bri
tanică și să propună măsuri nece
sare transpunerii în viață a rezolu
țiilor adoptate la Organizația Na
țiunilor Unite în legătură cu această 
țară. Propusă de 11 țări, rezoluția a 
fost adoptată cu 18 voturi 
trei abțineri și trei voturi 
Potrivit agenției Associated 
Marea Britanie a anunțat că
rantează acordarea unei permisiuni

pentru, 
contra.
Press, 

nu ga-

membrilor subcomitetului de a vi
zita Guyana Britanică.

GEORGETOWN 24 (Agerpres). — 
în Guyana Britanică continuă inci
dentele provocate de bande teroriste, 
în regiunea rîului Mahaicony, în 
cursul unor astfel de incidente, au 
fost omorîți doi oameni, iar alți doi 
grav răniți. Teroriștii au incendiat 
și 9 case. Trupe engleze care se află 
în Guyana Britanică s-au deplasat 
la locul incidentelor.

Autoritățile militare britanice au 
înlocuit forțele de poliție guyaneze, 
care făceau paza în regiunea produ
cătoare de trestie de zahăr de la est 
de Georgetown, cu militari englezi. 
Autoritățile au anunțat că intențio
nează să introducă și interdicția de 
circulație în această zonă, unde s-au 
produs noi incidente. în regiunea 
denumită „Little Cyprus“ elemente 
teroriste au încercat să dea foc unei 
rafinării de zahăr.

Păreri divergente
ROMA 24 (Agerpres). — în capi

tala Italiei s-au încheiat lucrările 
celei de-a 10-a conferințe anuale a 
Adunării Uniunii Europei Occiden
tale (U.E.O.) la care au participat 
peste 100 de parlamentari din cele 
șapte țări membre ale U.E.O. (Ma
rea Britanie, plus țările membre ale 
Pieței comune). în cadrul dezbateri
lor, Carlo Schmidt (R.F.G.), pre
ședintele actualei sesiuni, a vorbit în 
special despre greutățile pe calea 
înfăptuirii unei uniuni a Europei 
occidentale. După părerea sa, în a- 
ceastă problemă nu numai că se 
bate pasul pe loc dar se manifestă 
o tendință de regres. Reprezentanții
R. F. Germane și ai Italiei și-au ex
primat nemulțumirea față de poli
tica franceză. Baumele, reprezentan
tul Franței, s-a pronunțat împotriva 
„diluării“ Europei într-o comunitate 
atlantică și împotriva alianței ei cu
S. U.A., fără a stabili în prealabil 
condițiile acestei alianțe.

Sesiunea a adoptat o serie de re
zoluții în care cheamă la realizarea 
unei unități politice, economice și 
militare a Europei occidentale și la 
continuarea actualei forme de or
ganizare a N.A.T.O.

ELISABETHVILLE 24 (Agerpres). 
— Miercuri s-a confirmat oficial la 
Elisabethville că în orașul Albert
ville, capitala provinciei Katanga de 
nord, puterea a fost preluată de un 
nou guvern instalat ca urmare a răs
coalei împotriva guvernului central 
congolez. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, la Albertville viața 
reintră în normal. Filiala din acest 
oraș a Băncii Congoului și-a redes
chis porțile, iar Sociètatea Căi
lor Ferate și-a reluat" "' activitatea. 
Majoritatea europenilor care au ră
mas în oraș s-au prezentat la postu
rile lor. Agenția Associated Press 
menționează că membrii guvernului 
format la Albertville sînt sprijini
tori ai lui Pierre Mulele, fost minis
tru al educației în primul guvern in
dependent al Congoului. Potrivit u- 
nor surse neconfirmate, fostul pre
ședinte al provinciei Katanga" de 
nord, Jason Sendwe, ar fi fugit în 
orașul Kabalo, situat la 150 km vest 
de Albertville.

în prezent, în Katanga de nord e- 
xistă două guverne, unul refugiat la 
Kamina în jurul căruia sé grupează 
foștii miniștri din cabinetul Sendwe 
și noul guvern de la Albert
ville. Agenția France Presse a- 
mintește că Sendwe era foarte ne
popular la Katanga de nord și fuse
se demis de Adunarea legislativă 
provincială. El a fost repus în postul 
său numai în urma intervenției per
sonale a ministrului de interne din 
guvernul central, Joseph Maboti.

GÖTEBORG 24. — Trimisul spe
cial, C. Alexandroaie, transmite : 
La 24 iunie, delegația sovietică, 
condusă de N. S. Hrușciov, preșe- tit un discurs, 
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care întreprinde o vizită 
oficială în Suedia, a sosit pe calea 
aerului la Göteborg. Oaspeții sovie
tici, însoțiți de primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, au vizitat 
două mari șantiere navale unde se 
află în construcție mai multe nave 
comandate de U.R.S.S. în prezența 
oaspeților sovietici, pe șantierul na
val Arendai, a fost lansat la apă

un nou vas frigorifer destinat Uniu
nii Sovietice. La mitingul organizat 
cu acest prilej N. S. Hrușciov a ros-

La prînz, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și persoa
nele care îl însoțesc au fost oaspe
ții primarului și ai oficialităților o- 
rașului Göteborg. în timpul mesei 
N. S. Hrușciov și primarul orașului 
au rostit toasturi.

în aceeași zi, delegația sovietică 
s-a întors pe calea aerului la Stock
holm.

Schimb de păreri in problemele 
dezvoltării comerțului sovieto-englez

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
24 iunie, Alexei Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit pe lordul 
Cromer, guvernatorul Băncii Angliei, 
și pe Rutham, șeful departamentului 
pentru străinătate al acestei bănci, 
în timpul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri în problemele dez
voltării în continuare a comerțului 
sovieto-englez, precum și în proble
mele relațiilor dintre Banca de stat 
a . U.R.S.S. și Banca Angliei.

în cadrul unei reuniuni a Asocia
ției naționale a industriașilor brita-

nici, Du Cann Edward, ministru de 
stat pentru comerț al Angliei, a de
clarat că guvernul englez se pronun
ță pentru dezvoltarea relațiilor co
merciale cu țările socialiste. Consi
derăm, a subliniat el, că dezvoltarea 
relațiilor comerciale are un rol în
semnat în destinderea încordării în 
relațiile dintre Est și Vest. Relevînd 
că în ultimii cinci ani comerțul An
gliei1 cu țările socialiste din estul 
Europei" a sporit cu 60 la sută, el a 
menționat că în acest domeniu nu 
au fost folosite toate posibilitățile.

Presa internațională

DESPRE EVENIMENTE

Plecarea delegației guvernamentale a R. P. Romine 
la sesiunea Comisiei mixte romino-bulgare de colaborare

O delegație guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a plecat 
miercuri după-amiază la Sofia pen-

tru a participa la sesiunea Comisiei 
mixte guvernamentale romîno-bul- 
gare de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

(Agerpres)

Ședința Comisiei
pentru coordonarea

permanente C.A.E.R
cercetărilor științifice și tehnice

SOFIA 24 (Agerpres). — 
și 22 iunie 1964 a avut loc 
cea de-a 6-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru coordona
rea cercetărilor științifice și tehnice. 
La ședința comisiei au participat 
delegați din : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, Romînia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. La ședință a par
ticipat, în calitate de observator, un 
reprezentant al Cubei.

Comisia a discutat modul în care 
decurge realizarea planului de coor
donare a principalelor cercetări 
științifice și tehnice efectuate de ță- 
rile-membre ale C.A.E.R. în anii 
1964—1965, stadiul de pregătire a 
propunerilor la raportul care va fi

între 16 
la Sofia

prezentat Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. cu privire la direcțiile print 
cipale ale coordonării cercetărilor 
științifice și tehnice pe anii 1966— 
1970, problemele privind colabora
rea în domeniul informației tehnice- 
științifice, organizarea la Moscova 
în primul semestru al anului 1965 a 
unei expoziții internaționale de mij
loace mecanizate și automatizate în 
domeniul informării 1 elini co-știin- 
țifice, precum și alte probleme de 
colaborare tehnico-științifică.

Comisia a adoptat recomandări 
corespunzătoare asupra problemelor 
examinate.

Ședința Comisiei a decurs într-o 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere și colaborare.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
în comunicatul dat publicității la 
Washington în legătură cu întreve
derile între președintele Johnson și 
primul ministru turc, Ismet Inönü, 
se arată că cei doi oameni de stat 
au trecut în revistă toate aspectele 
problemei Ciprului, 
avînd ca punct 
mentele formale 
țațele existente, 
mijloacelor prin 
cunoscute în momentul de față sînt 
susceptibile de a fi rezolvate pe ca-

„Discuțiile, 
de plecare angaja- 
decurgînd din tra- 
s-au extins asupra 
care dificultățile

lea negocierilor“. Comunicatul pre
cizează că întrevederile „au scos în 
evidență necesitatea urgentă de a se 
ajunge la un acord pentru a găsi 
soluții durabile. Președintele Johnson 
și premierul Inönü au discutat, de 
asemenea, mijloacele prin care țările 
respective vor putea sprijini efortu
rile Națiunilor Unite în vederea a- 
sigurării salvgardării păcii și secu
rității comunităților stabilite în Ci
pru“.

Că'ătoria președintelui 
Austriei în R.F.G.
In jurul alegerilor prezi
dențiale din Brazi ia 
Misiunea lui Marjolin

Depoziții la procesele 
de la Frankfurt pe Main 
si Limburg

Post de observație al forțelor O.N.U. din Cipru în apropiere 
de muntele Olimp

*
Premierul Turciei a sosit miercuri 

la New York, unde a avut o întreve
dere cu secretarul general al O.N.U.

Preir ierul grec a sosit 
la Washington

Inlormînd despre vizita președin
telui Adolf Schärf in R. F. Germană, 
ziarul austriac „Die Presse" arată :

„Partea germană se străduiește să 
transforme această primă vizită o- 
ficială a unui președinte austriac 
după terminarea războiului într-un 
succes. Pe plan politic, guvernul 
R.F.G. dorește să dea un nou exem
plu în ceea ce privește buna veci
nătate cu Austria. în același timp. 
Bonnul vrea să arate că recunoaște 
suveranitatea austriacă ca o reali
tate.

Călătoria are loc ca răspuns la vi
zita făcută de președintele Lübke în 
Austria în primăvara anului 1962. 
Călătoria lui Schärf Ia Bonn este a 
șaptea sa vizită oficială în 
nătate".

străi-

Corespondențâ din Atena

WASHINGTON 24 
Primul ministru al 
pandreu, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Stavros Kostopoulos, 
și de alți reprezentanți ai guvernu
lui grec, a sosit miercuri Ia Wa
shington. în cursul după-amiezii, 
premierul grec a avut o primă între
vedere cu președintele S.U.A., John
son, cu privire la situația din Cipru. 
Miercuri seara, președintele Consi
liului de Miniștri al Greciei a pur
tat unele discuții cu subsecretarul 
de stat al S.U.A., George Ball.

(Agerpres). — 
Greciei, G. Pa-

Referindu-se la situația din 
lia, după recentele privări de 
turi ale unor lideri politici, săptă- 
minalul englez „New Statesman" 
scrie:

„Cursa prezidențială pare acum 
să se desfășoare între cei doi candi
dați declarați care au rămas, ambii

Brazi- 
drep-

aparținînd aripii conservatoare, gu
vernatorul Lacerda din Guanabara 
și guvernatorul de Barros din Sao 
Paulo — exceptînd desigur cazul 
cînd guvernul liderilor militari pro
movează propriul lor candidat. In a- 
cest context circulă zvonuri insisten
te că alegerile prezidențiale proiec
tate pentru 1965 ar putea ti amînate 
pînă în 1966 pentru a coincide 
alegerile de guvernatori 
congres și pentru a da 
timp să se organizeze.

Autoritățile au retras 
politice și unor brazilieni eminenți 
care nu au legătură directă cu poli
tica — oameni ca economistul Celso 
Furtado, arhitectul Oscar Niemeyer 
și Josué de Castro, autorul „Geogra
fiei foamei". Cinci guvernatori de 
state au fost, de asemenea, îndepăr
tați din funcții".

să
a- 
a-
Și 
în

cu 
și pentru 

guvernului

drepturile

Comentind misiunea lui Marjolin 
in Italia, ziarul „Frankfurter Allge
meine" scrie :

„După o zi și jumătate de discuții 
intense cu membri ai guvernului cu

răspunderi politice și economice, 
Marjolin, vicepreședintele Comisiei 
europene a Pieței comune, a pără
sit Roma, fără ca opinia publică 
fie informată despre rezultatele 
cestei vizite. Guvernul a amînat 
doptarea unor decizii economice 
politice — considerate acum 
cercuri largi ca fiind de prisos
pînă la sfîrșitul lunii. Este adevărat 
că nu se puteau aștepta decizii ime
diate ale guvernului, deoarece re
comandările Pieței comune și ideile 
Romei privitoare la combatetea di- ' 
ficultățiior economice din Italia par 
a fi” foarte îndepărtate unele de 
altele.

Jumătatea de miliard din partea 
Fondului valutar internațional și 
restul de 1,5—2 miliarde de dolari 
din partea Germaniei și Franței 
(sume proiectate a fi împrumutate 
Italiei — n.r.) vor fi puse la dispo
ziție doar atunci cînd Italia va ho
tărî să urmeze un convingător curs 
de stabilizare și cînd va -r’-la cer
titudinea că acești bani streini nu 
vor fi folosiți pentru astuparea gău
rilor balanței de plăți".

FRANKFURT PE MAIN 24 (Ager
pres). — în procesul celor doi apro- 
piați colaboratori ai lui Eichmann — 
Otto Hunsche și Hermann Krumey 
— care se desfășoară la tribunalul 
din Frankfurt pe Main, martorul dr. 
Otto Wolken din Viena a declarat 
că 80 la sută din deținuții din Un
garia care soseau la Auschwitz erau 
executați imediat. Martorul a descris 
ororile la care a asistat în lagărul 
de carantină, unde el însuși a fost 
internat. El a spus că „oamenii de
veneau adevărate schelete și mureau 
ca muștele. Un om nu putea trăi în 
astfel de condiții mai mult de tre' 
săptămini“.

LIMBURG 24 (Agerpres). — în 
procesul de la Limburg, intentat ce
lor vinovați pentru punerea în apli
care a planului hitlerist de lichi
dare a asa-zișilor bolnavi incurabili, 
a făcut depoziții Hubert Schuch. El 
a declarat că la această clinică a 
fost înființat un departament spe
cializat pentru uciderea copiilor a- 
normali. Departamentul a fost în
ființat — a arătat martorul — la 
scurt timp după o vizită făcută la 
această clinică de Hans Hefelmann, 
principalul acuzat în proces, care a 
participat la uciderea a peste 73 000 
de persoane.

SCURTE ȘTIRI
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MOSCOVA. în Sala Coloanelor a 
Casei sindicatelor și-a început lucră
rile la 24 iunie cea de-a IV-a Ple
nară a Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S. Plenara va exami
na situația și măsurile privind îmbu
nătățirea activității de aplicare în pro
ducție a invențiilor, propunerilor de 
raționalizare și recomandărilor socie
tăților tehnice-științifice precum și 
aplicarea hotărîrii C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. clin 
10 august 1962. „Cu privire la îmbu
nătățirea continuă a deservirii popu
lației“.

Massemba Débat, a sosit miercuri în- 
tr-o vizită oficială la Alger. El a fost 
întîmpinat la aeroport de președintele 
republicii, Ahmed Ben Bella, și de alte 
persoane oficiale.

După cum s-a mai anunțat, Con
siliul ministerial al Pieței comune, 
căreia i se mai spune și Comunita
tea Economică Europeană (C.E.E.), 
întrunit la Bruxelles într-o sesiune 
de două zile, a răspuns guvernului 
grec cerînd ca politica agrară a 
Greciei să fie armonizată cu cea a 
Pieței comune în două etape. Gre
cia, țară asociată la Piața comună, 
ar fi vrut însă să devină L. 
mod rapid un membru cu drepturi 
depline al pieței agricole a „celor 
șase". Aceasta i-ar fi permis să be
neficieze de resursele financiare ale 
viitorului „fond agricol de compen
sare" al Pieței comune. Soluția pro
pusă de Consiliul ministerial al 
C.E.E. nu va da Greciei acces la a- 
cest fond, înainte ca ea să devină 
membru plin al Pieței comune, adică 
la sfîrșitul perioadei de asociere, 
care trebuie să dureze 22 de ani. 
Or, Grecia este interesată să obți
nă cît mai repede un ajutor pentru 
a-și moderniza agricultura. De ace
ea, hotărîrea luată la Bruxelles de 
„cei șase" nu pare să fi mulțumit 
guvernul grec.

întreaga discuție se poartă în ju
rul unui fond agricol care nu există 
încă, după cum nu există încă nici 
piața agricolă însăși a C.E.E., a că
rei organizare este împiedicată de 
faptul că membrii acestei grupări 
n-au izbutit pînă acum să-și armo
nizeze propriile lor interese. Cu toa
te că este deci vorba cum s-ar spu
ne de pielea ursului din pădure, o 
serie de ziare guvernamentale, cît 
și ziare de opoziție comentează ca 
nefavorabilă Greciei poziția adop
tată de „cei șase". Astfel, ziarul gu
vernamental „To Vima" este de pă
rere că „hotărîrea de la Bruxelles 
conține un număr important de 
puncte negative". Susținîrid că Piața 
comună a adoptat o linie contrară

Revista presei grecești

intereselor Greciei, ziarul crede că 
guvernul grec .va considera aceasta 
ca o violare a' tratatului de asocie
re.

Un alt ziar guvernamental, „Athi- 
în' naiki", scrie : „Hotărîrea de la 

Bruxelles este una dintre consecin
țele modului nechibzuit în care fostul 
guvern al partidului E.R.E. a încurcat 
țara în aventura Pieței comune". Zia
rul arată apoi că „deși răspunde
rea eșecului de la Bruxelles aparține 
guvernului răsturnat, problema care 
s-a creat trebuie abordată de guver
nul actual". In încheiere," ziarul scrie 
că „Grecia trebuie să caute acum 
alte piețe capabile să absoarbă 
produsele sale și să conteze pe toți 
cei care sînt gata să ajute la indus
trializarea țării în condiții favora
bile".

Ziarul guvernamental „Ethnos" 
afirmă că hotărîrea Pieței comune 
de a armoniza treptat politica agrară 
a Greciei și nu în termen 
luni, cum ceruse Grecia, ar 
torie economică a Italiei 
Greciei. Ziarul își exprimă 
că și ceilalți parteneri din Piața co
mună, cu excepția Olandei, acceptă 
o politică, care este în detrimentul 
intereselor Greciei.

Să vedem acum care este reacția 
presei de dreapta, care exprimă pă
rerea partidului E.R.E. sau este apro
piată de acesta. Ziarul „Imera" pre
tinde că hotărîrea Pieței comune va 
provoca răsturnarea programului a- 
gricol al guvernului, deoarece pla
nul guvernului era bazat pe preve
derea că cererea greacă va fi ac
ceptată de către Piața comună.

„Kathimerini" prezintă această

de șase 
fi o vic- 
asupra 

regretul

problema încadrata într-un istoric 
al lucrurilor și afirmă că, de cînd 
s-a semnat Tratatul de la Roma, „cei 
șase" din Piața comună resping sis
tematic toate cererile Greciei pentru 
accelerarea dezvoltării ei econo
mice. Ziarul arată că, în timp ce „cei 
șase' nu fac nimic spre a ajuta ex
porturile Greciei spre țările lor, dim
potrivă, ei profită de asociere spre 
a intensifica exporturile lor către 
Grecia, făcînd astfel ca balanța co
mercială a Greciei, care este în su
ferință, să fie și mai deficitară. Zia
rul e de părere că în aceste condiții 
întreaga problemă a raporturilor 
Greciei cu Piața comună ar trebui 
să fie reexaminată și să se studieze 
modul de neutralizare a repercusiu
nilor nefavorabile pentru Grecia, 
provenite din asocierea la Piața 
comună. ■

„Dimokratiki Alaghi" (democrat 
independent) scrie că Piața comună 
torpilează acum și dezvoltarea agri
colă a Greciei.

Presa relatează că guvernul grec 
va adresa un protest energic Consi
liului ministerial al Pieței comune 
pentru respingerea cererii de armo
nizare rapidă a politicii ei agrare 
cu cea a Pieței comune. Ziarul 
„Athens Daily Post" scrie că Grecia 
se va plînge de asemenea direct 
guvernelor celor șase țări ale Pieței 
comune, cerînd să fie retrasă actua
la lor hotărîre de la Bruxelles care 
dă o lovitură puternică intereselor 
Greciei. „To Vima" scrie că, In 
cursul unei conferințe ministeriale 
ce a avut loc la Atena, sub preșe
dinția vicepremierului Stefanopulos, 
s-a hotărîf ca Grecia să insiste în 
continuare asupra satisfacerii depli
ne a revendicărilor ei stabilite prin 
tratatul de asociere.

BELGRAD. La Belgrad a sosit în- 
tr-o vizită oficială de 10 zile în R.S.F. 
Iugoslavia o delegație a C.C. al Fron
tului Național din R. S. Cehoslovacă, 
condusă de Vladimir Koucky, membru 
în Prezidiul Comitetului Central al 
Frontului Național, secretar al 
al P.C. din Cehoslovacia.

MILANO. La Verbania s-a sărbă
torit împlinirea a 20 de ani de la 
luptele de rezistență ale partizanilor 
italieni împotriva fasciștilor. Cu a- 
ceastă ocazie a fost dezvelit un mo
nument ridicat la Fonclo Toce, locul 
unde au fost uciși 42 de partizani. 
Monumentul este închiriat celor 1 240 
de partizani căzuți în provincia No
vara în timpul luptei de eliberare. La 
întrunire au participat peste 15 000 
de persoane.

BELGRAD, Agenția Taniug anunță 
că în zilele de 23 și 24 iunie, la Bel
grad a avut loc o ședință comună a 
Vecei Federative și Vecei pentru pro
blemele economiei ale Skupștinei Fe
derative în cadrul căreia a lost ana
lizată situația din agricultură. La dis
cuții a luat cuvîntul un mare număr 
de deputați, printre care și Edvard 
Kardeli, președintele Skupștinei Fe
derative. în cuvîntul său, el a analizat 
situația actuală din agricultură și 
indicat măsurile care trebuie 
pentru îmbunătățirea situației 
culturii.

acesta sugerează ca liderul Partidului 
laburist, Harold Wilson, să fie invitat 
să ia parte la Conferința primilor 
miniștri ai Commonwealthului. ale că
rei lucrări încep la 8 iulie la Londra.

Alex. GHEORGHIU

c.c.

iunie
Con-

OSLO. în zilele de 22 și 23 
s-au desfășurat la Oslo lucrările 
greșului Penclubului. (Asociația Inter
națională a poeților, eseiștilor și ro
mancierilor), care s-a pronunțat pen
tru lărgirea relațiilor cu intelectualii 
din țările socialiste. în vederea inten
sificării contactelor dintre scriitori, 
Penclubul va pregăti conferințe ale 
mesei rotunde. Viitorul congres al 
Penclubului se va ține în orașul Bled 
din R. S. F. Iugoslavia.

CAPETOWN. La Capetown a fost 
anunțată crearea unei noi organizații 
potrivnice regimului rasist al lui Ver
woerd, denumită „Mișcarea de rezis
tență africană“. în manifestele dis
tribuite în ajunul creării organizației 
se subliniază că scopul ei este insti
tuirea unui regim democratic.

a 
luate 
agri-

PARIS. Senatul francez a 
cu 153 de voturi contra și 42 
un proiect de lege al guvernului prin 
care personalul tehnic de la aeropor
turile din Franța ar fi fost lipsit de 
dreptul de a declara grevă. Acest pro
iect de lege a fost adoptat anterior 
de către Adunarea Națională franceză.

respins 
pentru

LONDRA. Ziarul „Times" a publi
cat o scrisoare a lordului Attlee, fost 
prim-ministru al Marii Britanii, în care

WASHINGTON. La Washington 
s-a anunțat că „Comisia Warren“ care 
anchetează împrejurările în care a fost 
asasinat fostul președinte al S.U.A., 
John Kennedy, a încheiat audierile 
martorilor și lucrează în prezent la 
elaborarea concluziilor care vor fi 
înaintate în viitoarele zece zile pre
ședintelui Johnson. Recent, directorul 
F.B.I.-ului, Edgar Hoover, a lăsat să 
se înțeleagă că cercetările cu privire 
la împrejurările asasinării fostului pre
ședinte s-ar putea prelungi „încă mulți 
ani".

■■

VIENA. Dr. Robert Kempner, pro
curor general adjunct american la Tri
bunalul din Nürnberg unde au avut 
loc marile procese intentate principa
lilor criminali de război hitleriști, a 
declarat că toate țările ar trebui să 
prelungească termenul prevăzut pentru 
urmărirea și pedepsirea criminalilor de 
război naziști. După cum se știe, în a- 
nul 1965 se vor împlini 20 de ani de 
la sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, termen care, potrivit legisla
țiilor în vigoare, stinge sau prescrie 
orice acțiune sau urmărire împotriva 
criminalilor de război. Kempner a a- 
rătat că, în prezent, între 30 000 și 
35 000 de „ucigași din cel de-al doilea 
război mondial“ sînt liberi. In fața Asociației conservatorilor de la Universitatea Oxford, unde 

fusese invitat la o conferință ambasadorul R.S.A. în Anglia, a avut loc 
o demonstrație Împotriva politicii de apartheid promovată de guver

nul lui Verwoerd

VIENA. Cunoscutul dirijor Her
bert von Karajan a anunțat că va de
misiona din funcția de director artis
tic al Operei din Viena și va părăsi 
Austria la 31 august. El a precizat că 
în decurs de șapte săptămini de cînd 
și-a făcut cunoscută hotărîrea sa, Mi
nisterul Învățăifiîntului nu i-a prezen
tat nici o propunere practic realiza
bilă care i-ar fi oferit premize pen
tru a-și continua activitatea ca diri
jor și regizor la aceeași Operă.

WASHINGTON. Președintele John
son a hotărît trimiterea lui Allen Dul
les, fost director al Agenției centrale 
de informații, în statul Mississippi 
pentru a conduce ancheta în legătură 
cu dispariția a trei tineri studenți, doi 
albi și un negru, care au venit în a- 
cest stat cu intenția de a participa Ia 
campania pentru respectarea drepturi
lor civile.

ALGER. Președintele Republicii 
Congo cu capitala la Brazzaville,

MADRID. Moise Chombe, fostul 
președinte al Katangăi, a părăsit Ma
dridul miercuri după-amiază, îndrep- 
tîndu-se pe calea aerului spre Bruxel
les, unde urmează să se îmbarce pe 
un avion cu destinația Leopoldville. 
Potrivit relatărilor agențiilor de pre
să, înainte de plecare, Chombe a ți
nut o conferință de presă la reședința 
sa din apropierea capitalei Spaniei, în 
care a declarat că se întoarce în 
Congo „la invitația oficială a guver 
nului congolez“.
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