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PE TEMELE ZILEI CAPACITĂȚI NOI
REPARAREA

Pe șantierul Combinatului de celuloză șl hirtle de la Dej Foto : A. Cariojan

DE PRODUCȚIE

UTILAJULUI AGRICOL In industria ușoară ȘI PE SOMEȘ

Prima cursa
Cargoul „Deva" de 4 500 tone este 

primul dar din acest an făcut flo
tei noastre maritime comerciale d9 
constructorii navali din Galați. Noua 
navă romînească, care dispune de 
motoare puternice, instalații și apa
rate moderne de navigație, a ple
cat în primul voiaj. Cargoul „Petri- 
la“ de 1 600 tone — a treia navă de 
acest tip cu care a fost înzestrată 
flota noastră maritimă comercială 
— a părăsit portul Constanța, ple- 
cînd în prima cursă cu mărfuri ro- 
mînești pentru portul Beirut. La 
construcția cargoului, muncitorii de 
la Uzinele mecanice din Turnu Se
verin au realizat importante simpli
ficări, asigurîndu-i în același timp 
o mai bună stabilitate, o viteză spo
rită și condiții optime de confort 
pentru echipaj.
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In toamna care a trecut, timpul 
prielnic s-a prelungit mult, permi- 
țînd continuarea arăturilor. Chiar 
și în aceste zile, în unele 
tractoarele sînt folosite la execu
tarea arăturilor. O serie de utilaje 
lucrează la stropitul în livezi.

Și în timp ce unii mecanizatori 
se află la lucru în cîmp, alții mun
cesc de zor în ateliere la repararea 
tractoarelor și a mașinilor agricole. 
Din 
siliul Superior al Agriculturii re- 

jsultă
u

.nătate din numărul tractoarelor, 
plugurilor și cultivatoarelor, iar 
femănătorile de păioase și porumb 
în proporție de 55—65 la sută. Or
ganized reparațiile după gra
fic și aprovizionîndu-se din vre
me cu piesele necesare, S.M.T. 
Castelu și Cuza-Vodă au terminat 
această lucrare. Rezultate bune au 
dobîndit și S.M.T. Ostrov, Ciorani, 
Miercurea Sibiului, Tg. Mureș, Tg. 
I'.eamț, Agnita, Rupea și altele.

Cu toate că timpul este destul de 
înaintat, în unele S-M.T.-uri și gos
podării de stat din regiunile Olte
nia, Suceava, Bacău, Cluj re
pararea tractoarelor și mașinilor 
agricole este rămasă în urmă. La

datele centralizate la Con-

că pînă la 12 ianuarie 
fost reparate aproape ju-

S.M.T. Onești, regiunea Bacău, 
fost revizuite și reparate doar 
din cele 127 de tractoare, iar 
S.M.T. Hemeiuși numai 77 din I 
de tractoare existente în stațiune.

Reparațiile au rămas în urmă și 
din cauza neasigurării la timp a uni
tăților respective cu piese de 
schimb. întreprinderile de aprovi
zionare ale Consiliului Superior al 
Agriculturii trebuie să redistribuie 
operativ între diferite unități piesele 
necesare care în unele stațiuni pri
sosesc, iar în altele încă nu au ajuns. 
Totodată, este necesar ca direcția 
generală de resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini să 
ia măsuri ca întreprinderile care nu 
au livrat piesele planificate să-și 
respecte obligațiile contractuale.

Organizînd mai bine munca, folo
sind din plin timpul de lucru și 
utilajele de care dispune fiecare 
unitate, conducerile S.M.T. și G.A.S., 
toți mecanizatorii au datoria să se 
ocupe cu cea mai mare răspundere 
de terminarea reparațiilor în timpul 
cel mai scurt, 
parațiilor care 
în S.M.T. și 
buna funcționare

Anul acesta vor intra în funcțiune 
noi obiective ale industriei ușoare, 
dotate cu utilaje moderne. La Fabri
ca de stofe de mobilă din București 
continuă montarea utilajelor în sec
țiile țesătorie și finisarea firelor. Prin 
intrarea în funcțiune a acestei fa
brici, se dublează capacitatea de 
producție ce se realizează în pre
zent la acest sortiment, obținîndu-se 
stofe de calitate superioară, într-un 
număr mare de modele și o bogată 
gamă de contexturi. O nouă secție 
de finisaj, cu o capacitate anuală de 
28 milioane mp țesături, se află în 
construcție la uzinele textile „Moldo
va" din Botoșani. De curînd, au în
ceput lucrările de construcție și la 
noua albitorie a uzinelor textile „30 
Decembrie "-Arad.

Anul acesta se vor mai da în 
funcțiune noi capacități de produc
ție la întreprinderile „Dacia"-Bucu- 
rești, „Țesătura"-Iași, Fabrica inte
grată de produse din lînă-Constanța, 
„Firul roșu"-Tălmaciu etc.

(Agerpres)

LA GRĂDINA
DE LEGUME

Situată la numai cîțiva kilometri de 
orașul Baia Mare, cooperativa agricolă 
de producție din Mocira s-a specializat 
în producția de legume. în ultimii ani, 
această ramură s-a dezvoltat mult, adu- 
cînd venituri însemnate. în aceste zile, 
sub îndrumarea inginerului Victor Să- 
■săran, în grădina de legume se des
fășoară o activitate intensă. O echipă 
condusă de Gheorghe Baban lucrează 
cu mult spor la împletitid a 300 de ro
gojini. Cu acestea, răsadurile plăpînde 
de roșii, ardei, varză timpurie, gulioare 
etc. vor fi protejate împotriva frigului 
din februarie. Se repară, de asemenea, 
ramele pentru 2 000 m p răsadnițe 
calde. Altă echipă muncește la con
struirea unei sere, care a ajuns aproape 
la acoperiș.

în anul trecut, culturile au suferit și 
la Mocira din cauza secetei. De 
aceea, pentru anul acesta s-a prevăzut 
ca din cele 70 ha de grădină, 30 să fie 
irigate. De curînd, președintele coope
rativei de producție, împreună cu in
ginerul și brigadierul, au controlat sta
diul de vegetație a celor trei hectare 
însămînțate în toamnă cu spanac fi 
ceapă pentru stufat. Culturile se dez
voltă bine, iar în luna februarie, dacă 
timpul va permite, de aci se vor recolta 
primele cantități de produse ce vor 
fi trimise spre unitățile de desfacere din 
Baia Mare, (de la Vasile Ciornei, co- 
resp. voluntar).

La Fabrica de celuloză

de la Palas

De calitatea re- 
se fac acum 
G.A.S. depinde 

a tractoarelor.
Este necesar să se ia măsuri privind 
organizarea schimbului II, intensifi
carea recon diționărilor de piese, îm
bunătățirea organizării muncii în 
ateliere.

Organele și organizațiile de partid 
au datoria să desfășoare o intensă 
muncă politică în rîndul mecaniza
torilor pentru efectuarea la timp a 
tuturor reparațiilor și executarea 
unor lucrări de bună calitate.

O nouă secție, pentru fabricarea 
hîrtiei de scris și tipărit, se constru
iește și la Fabrica de celuloză de la 
Palas-Constanța. Constructorii au ter
minat hala mașinii de hîrtie și a 
atelierelor anexe și execută acum fi
nisarea lor. Concomitent, se lucrează 
la montarea utilajelor. Noua secție 
va folosi ca materie primă cea mai 
mare parte din celuloza de paie fa
bricată aici.

La muzeul de la Vatra Dornei, în- 
tr-un colț de sală, pe o ciutură, un 
frumos exemplar din familia dom
nitoare în văzduh își întinde ocroti
tor aripile sale de 2 metri. A fost 
vînat pe vîrful golaș al Pietrosului 
din munții Rodnei. Stă și privește și 
acum cu ochi reci de castelan cum
plit. Nordul avea un stăpîn, dar nu 
și o cetate. O cetate a pădurilor 
care să-și ducă viața și să fumege 
din coșuri, sub aripa vulturului.

Frumoasă era priveliștea, dar cine 
știa să vadă se întrista. Brazi secu
lari cu trunchi de bivoli luau drumul 
peste graniță la numai un sfert din 
valoarea lor reală. Sărăcia dădea 
cu piciorul în bani. Ochiul statului 
burghez, închis pe jumătate, nu ve
dea nimic. Nu vedea sau nu voia să 
vadă — totuna. Dar ciclul acelor 
vremuri s-a încheiat de mult și pă
durile munților 
lor industriale. Munții Gurghiului au 
combinatul de la Gălăuțaș, masi
vul Cernei 
Preajba, munții Bistriței și Domelor 
au complexul industrial de la Sucea
va... Din istoria vie a acestor două 
decenii din urmă s-a ridicat o deasă 
rețea de combinate care valorifică 
la o treaptă mult superioară lemnul 
din pădurile țării.

După Combinatul de industrializa
re a lemnului de la Gherla, altă ce
tate a pădurilor Rodnei și Maramu
reșului se ridică pe malurile Some
șului.

își au astăzi cetățile

combinatul de la

OAMENI Șl MOMENTE
La vadul rîului se vedea o mare 

concentrare de forțe. Oameni, bul
dozere și excavatoare se îndreptau 
din toate părțile spre Someș. „Este 
o zi mare — se întîmpinau construc
torii — să ne grăbim".

Bătrînul maistru Iuliu Ponoreanu 
se tot uita în zare spre orașul din 
vecinătate. Aștepta coloana de ma-

șini. Ar fi trebuii să sosească. După 
calculele tehnicienilor erau necesa
re o sută de autocamioane și bascu
le. De pe șantierul combinatului se 
adunaseră vreo 50. S-au mai cerut 
încă pe atîtea de la coloană. Și oa
menii le așteptau.

Vin — vesti cineva — și în clipa 
următoare șoseaua cercetată de atî
tea priviri dezvăluia un spectacol 
măreț. Una după alta, ca trase pe 
ață, mașinile goneau spre vadul 
rîului.

Așa a început bătălia pentru de
vierea Someșului. Două zile și două 
nopți s-a muncit fără întrerupere. 
Mii de metri cubi de pămînt și de 
piatră au fost transportați și împinși 
de mașini în calea apelor pînă ce 
rîul, nărăvit și umilat, a luat-o pe 
albia nouă. Iar în vechiul vad con
structorii au început să toarne un 
bara) de fund pentru reglarea ape
lor, stația de pompare și întregul 
sistem de alimentare cu apă a nou
lui combinat și a orașului Dej — un 
debit de aproape 2 000 de litri pe se
cundă. Un moment din viața șantie
rului, despre care oamenii își vor 
aminti multă vreme. Au muncit des
toinic și continuu odihnindu-se pu
țin, pe rînd. Dar maistrul Ponoreanu 
n-a închis ochii mai de loc. Era lu
crarea lui, opera lui. Și ca fiecare 
om care are responsabilitatea unor 
lucrări de mare 
pretutindeni, ca 
cat.

Participaseră 
tori tineri care nu mai 
vreodată cum forța unită a oameni
lor și a tehnicii poate să schimbe, 
în numai două zile, cursul unui rîu 
de secole și milenii. Și în mintea lor 
a reînviat o veche și înțeleaptă zi
cală a bătrînilor noștri, exprimată 
cîndva de istețul-Moș Ion Roată : U- 
nirea face puterea.

In vremea cînd oamenii zăgăzu- 
iau apele, pe Someș la vale, în cu-

însemnătate, el era 
un tehnician încer-

atunci și construc- 
văzuseră

prinsul șantierului, combinatul de 
celuloză și hîrtie își fixa în pămînt 
și în beton picioarele sale de uriaș. 
Cum și le fixa — asta-i altceva. Ce
lălalt combinat similar de pe malu
rile Dunării, la Călărași, și-a bătut 
piloții cu vibrosonetele. La Dej, oa
menii tehnicir au născocit metode 
tot atît de productive. Poate chiar 
mai eficiente sub aspectul calității. 
Un colectiv de tehnicieni conduși de 
inginerul șef al șantierului, Petru 
Chirilă, considerînd anevoioasă me
toda introducerii piloților cu foreze- 
le, a conceput un sistem nou. S-a 
realizat pe șantier o instalație de 
foraj prin jet de apă. Pe măsură ce 
apa sub presiune disloca pămîntul, 
aceeași instalație introducea treptat 
piloții de beton armat. Aproape 300 
de piloți au fost plantați în felul a- 
cesta. Interesați intr-un ritm cores
punzător și pe alte șantiere, iniția
torii au întocmit documentația teh
nică a metodei pentru a fi extinsă 
și la alte obiective industriale aflate 
în construcție.

Din experiență și fantezie îngemă
nate laolaltă au ieșit la iveală mul
te soluții tehnice cu mare valoare 
practică. Cu cîtva timp în urmă oa
menii au văzut pe drumurile Moldo
vei o mașină remoreînd pe platfor
mă un utilaj de dimensiuni neobiș
nuite. La popasuri întrebau șoferul: 
„unde duci uzina asta ?". „La combi
natul de la Dej". „Și cam cîtă greu
tate să aibă?". „Păi are 42 de tone". 
11 transporta din portul Constanța 
prin nordul Moldovei și pasul Pris
lop, spre orașul de pe Someș. 
Fierbătorul acesta cît toate zilele 
nici nu ajunsese pe șantier și tehni
cienii se gîndeau cum să-l descarce 
și să-1 monteze. Era un lucru impor
tant, aveau să mai vină alte trei fier-

Stație orară
La Observatorul astronomic popu

lar din Capitală se amenajează o 
stație orară, ce va fi dată în folo
sință în aceste zile. Stația este do
tată cu o pendulă fundamentală și 
șapte cadrane de ceasornic. Pendu
la dă impulsuri la fiecare secundă 
celor șapte cadrane legate de ea 
printr-o rețea electrică. Prin insta
larea noii aparaturi, Observatorul 
astronomic popular va putea infor
ma asupra orei exacte și prin tele
fon.

ASISTENTA

Ștefan ZIDĂRIȚĂ

(Continuare în pag. V-a)
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Cooperativa agricolă de producție Oiopenl din apropierea Capitale! 
este o unitate producătoare de legume timpurii. In fotografie : îngrijirea 

semănăturilor de salată, ceapă verde, usturoi eic.

PSIHOLOGII In uzine
• Monografia profesiunii • Cum se învață o 
meserie • Un personaj principal : operatorul

Apariția psihologului lîngă strung sau 
la banda de cusut pare oarecum puțin 
obișnuită. Totuși, adesea, cercetătorii de 
la laboratorul de psihologie a muncii, 
înființat cu cîțiva ani în urmă în cadrul 
Institutului de psihologie al Academiei 
R. P. Romîne, pot fi întîlniți la lucru în 
cele mai diferite fabrici și uzine. Activi
tatea lor vizează obiective de importanță 
practică. La prima vedere pare simplu. 
Cercetătorul stă alături de strungar și 
observă cum lucrează, „fotografiindu-i" 
întreaga zi de muncă. Bineînțeles, cer
cetătorul nu se ocupă numai de 
unul singur, ci de un număr mare 
de oameni. Discută cu ei pentru a-i cu
noaște cît mai bine, se consultă cu spe
cialiștii din ramura respectivă, stabilind 
diferite probe care trebuie executate de 
giupul respectiv de muncitori. Pe baza 
acestor investigații făcute în interesul 
îmbunătățirii activității omului în condi
țiile unei solicitări normale a organis
mului, la Întreprinderea de pielărie și 
încălțăminte „Dîmbovița” și la uzinele 
„Electronica” s-a putut stabili un regim 
optim de lucru la banda rulantă, înlătu- 
rîndu-se unele cauze ale oboselii psiho- 
fiziologice legate de munca respectivă. 
In alte întreprinderi (Uzina de pompe- 
Bucureșfi, uzinele „Vulcan" etc), în care 
a fost studiată munca strungarului, s-au 
luat măsuri asemănătoare, mergîndu-se 
uneori pînă la lucruri aparent mărunte, 
dar care au o mare însemnătate în pro
ducție, cum ar fi distribuirea și durala 
pauzelor, pentru a deveni cît mai recon
fortante, repartizarea lucrului în cursul 
unei zile în funcție de gradul de adap
tabilitate a muncitorului care trece de la 
o operație la alta, așezarea strungurilor 
în atelier față de direcția surselor de lu
mină și de căldură, aprovizionarea cu 
piese și materiale ș.a.m.d.

Urmează cercetările ce se efec
tuează în laborator. Rezultatele lor 
sînt verificate cu grijă în producție. Așa 
se elaborează cele mai bune metode și 
sisteme de exerciții, pe baza cărora se 
poate ajunge la formarea rapidă a de-

prinderilor de muncă. Cercetările de psi
hologie a muncii servesc deci și în pro
cesul de învățare a meseriei. Este con
cludentă din acest punct de vedere ac
tivitatea desfășurată în anii trecuți de că
tre cercetătorii Institutului de psihologie 
în mai multe școh profesionale din Ca
pitală. Pe lîngă faptul că elevii au înre
gistrat progrese mai rapide în însușirea 
meseriei, s-au putut trage și unele con
cluzii importante în 
rea lor profesională, 
alte scopuri pe care le urmărește, psiho
logia muncii dă cîștig de cauză și dezi
deratului „omul potrivit la locul potrivit”.

După ce își definitivează cercetările, 
psihologii trimit beneficiarilor (între
prinderi, ministere) referate cuprinzînd 
recomandări care, în ultimă instanță, ur
măresc perfecționarea procesului de pro
ducție. In legătură cu particularitățile 
activității specifice unei profesiuni sau 
învățării ei, pînă în prezent cercetătorii 
au studiat munca țesătoarei, a strunga
rului, munca la banda rulantă etc.

Progresul tehnic a determinat, în ul
timul limp, apariția unor noi meserii. 
In numeroase întreprinderi figura centra
lă a devenit operatorul care conduce 
procesele de producție prin interme
diul tablourilor și al pupitrelor de co
mandă. Munca sa a atras și atenția 
psihologilor. Aceștia, deplasîndu-se la 
aproape toate institutele de proiectări 
și uzine cu linii tehnologice automatiza
te, au căutat să studieze, pe de o parte, 
recepționarea de către operator a in
formațiilor privitoare la procesul de 
producție, iar. pe de altă parte, prelucra
rea lor și luarea deciziilor corespunză
toare. S-au ivit numeroase întrebări. 
Care scheme de pe tabloul de coman
dă sînt mai bune : cele ce reproduc — 
desigur, în linii generale — utilajele sau 
cele simbolice ? Ce sistem de semnali
zare este mai potrivit : cel continuu sau 
cel intermitent ? Semnalizarea perma
nentă nu devine prea obositoare î Fi
rește, psihologii n-au trecut cu vederea 
nici unele amănunte ea forma becu-

legătură cu orienta- 
Căci printre multe

rilor de semnalizare, combinațiile de 
culori, iluminarea tabloului, mărimea 
acestuia, distanța plnă la operator ș.a., 
în funcție de care se pot stabili anumita 
particularități ale muncii la pupitrele de 
comandă. Pe baza unor concluzii ști
ințifice s-a putut stabili regimul optim 
de lucru al dispecerilor care lucrează în 
cadrul sislemului energetic național. Mul
te dintre recomandările elaborate pentru 
îmbunătățirea activității lor au și fost a- 
plicate în practică. Totodată, cercetările 
întreprinse au permis relevarea unor con
statări importante în legătură cu proiec
tarea tablourilor de comandă, stabilin- 
du-se o serie de criterii pentru execuția 
celor mai bune scheme figurative și sim
bolice. Și dacă munca devine astfel mai 
spornică și mai ușoară, la aceasta contri
buie și psihologii a căror activitate este 
pusă în primul rînd în slujba omului.

Dumitru TÎRCOB
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Succese de seamă
în dezvoltarea economică

Telegrame ale conferințelor de partid

Conferințele de partid ale organi
zațiilor raionale Gorj, Galați, Moi- 
nești, Rm. Vîlcea, Focșani, Tr. Se
verin, Zalău, Calafat, Roman și a 
organizației orășenești Deva au tri
mis Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej telegrame 
în care se scot în relief succesele de 
seamă obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, în traducerea în viață a sar
cinilor trasate de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R.

In telegrama conferinței organiza
ției raionale de partid Moinești se 
arată că oamenii muncii din raion 
au realizat planul producției globale 
pe anul 1964 în proporție de 105,3 la 
sută, iar cel al producției marfă în 
proporție de 103,1 la sută. Pe seama 
creșterii productivității muncii s-au 
dat peste plan produse în valoare de 
29 500 000 lei. Combinatul de indus
trializare a lemnului Comănești, in
trat în funcțiune în anii 1963—1964, 
a atins capacitatea proiectată.

Delegații prezenți Ia conferința or
ganizației raionale de partid Galați 
relatează în -telegrama trimisă că 
hotărîrile și indicațiile conducerii 
de partid și de stat au fost traduse 
în fapte. In lunca Brateșului au fost 
redate agriculturii 6 000 ha teren. Pe 
cele 2100 ha intrate în producție 
anul trecut s-a obținut o producție 
de 3 800 kg porumb boabe la hec
tar. In satele raionului au fost con
struite numeroase locuințe, unități 
social-culturale, s-au satisfăcut în 
tot mai mare măsură cerințele me
reu crescînde ale populației.

In raionul Roman — se subliniază 
într-o telegramă — țărănimea mun
citoare, lucrătorii din G.A.S. și S.M.T.

au muncit cu entuziasm, 
să obțină recolte superioare 
din anii precedenți. în 1964, 
cele 17 540 ha cultivate cu 
rumb s-a realizat o producție medie 
de 2 200 kg la hectar, cu aproape 400 
kg mai mult decît în 1963, iar la sfe
cla de zahăr 21 000 kg, cu 8 850 mai 
mult ca în anul precedent. Au fost 
electrificate 17 sate, iar alte 
în curs de electrificare.

Făcînd bilanțul succeselor 
dite, conferința organizației 
nești de partid Deva relevă 
că din investițiile ultimilor ani au 
fost puse în valoare noi rezerve de 
minereuri; s-au introdus mașini și 
utilaje de înaltă capacitate la R.M.R. 
Simeria și I.M.C. Bîrcea, a fost dată 
in folosință uzina de preparare a 
minereurilor. In 1964 au fost date 
în folosința oamenilor muncii 1 475 
de apartamente.

Telegrama conferinței raionale de 
partid Rîmnicu Vîlcea consemnează 
succesele obținute de oamenii mun
cii de la Uzinele de produse sodice 
Govora, schela Băbeni, de la Com
binatul de industrializare a lemnu
lui din Rîmnicu Vîlcea, de la în
treprinderile forestiere Brezoi, 
beni, Jiblea. întreprinderile și 
ganizațiile 
îndeplinit 
bale pe 
104,2 la 
marfă de 
economii la prețul de cost în va
loare de 6 500 000 lei și beneficii 
peste plan de 5 181 000 lei. S-au dez
voltat frumoasele stațiuni balneo
climaterice Govora, Călimănești, 
Olănești, unde anual se odihnesc 
sau se tratează peste 75 000 de oa
meni ai muncii.
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Delegații la conferința raională 
de partid Gorj informează că pla
nul producției globale industriale a 
fost îndeplinit în proporție de 102,1 
la sută, iar cel al producției marfă 
de 103,3 la sută. Au fost obținute 
succese importante în sporirea pro
ducției agricole vegetale și animale, 
în ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Datorită muncii însuflețite a oa
menilor muncii din întreprinderile 
raionului — relevă telegrama trimi
să de conferința organizației raio
nale de partid Zalău — planul anual 
al producției globale a fost depășit 
cu 4,9 la sută, iar cel al producției 
marfă cu 1,9 la sută. Productivitatea 
muncii a fost realizată în proporție 
de 102,6 la sută și s-au obținut peste 
plan economii în valoare de 1 556 000 
lei. Succese însemnate au fost do- 
bîndite și de unitățile socialiste din 
agricultură. Sectorul 
continuă dezvoltare, 
an producțiile de 
lînă.

Relevînd succesele 
gricultura raionului, 
ională de partid Calafat informează 
conducerea de partid că, în anul tre
cut, la temelia succeselor dobîndite 
au stat creșterea răspunderii și com
petenței organizațiilor de partid în 
conducerea treburilor economice, în
tărirea legăturii lor cu masele de oa
meni ai muncii.

Conferințele organizațiilor raio
nale de partid Turnu Severin și 
Focșani informează că, datorită hăr
niciei muncitorilor din G.A.S. și 
S.M.T., a membrilor cooperativelor 
agricole de producție, producțiile 
prevăzute pe anul 1964 au fost rea
lizate și depășite, obținîndu-se re
colte sporite față de anii precedenți.

Strîns uniți în jurul partidului, al 
Comitetului său Central — se «subli
niază în fiecare dintre telegrame — 
comuniștii vor depune eforturi însu
flețite, în fruntea tuturor oamenilor 
muncii, pentru a îndeplini cu suc
ces prevederile planului pe 1965, 
ultimul an al planului de șase ani, 
pentru noi realizări în desăvîrșirea 
construcției socialiste.

STOMATOLOGICĂ IN ȘCOLI
Secția de sănătate și prevederi so

ciale a Sfatului popular al Capitalei a 
organizat primele patru cabinete sto
matologice in școli in anul de învăță- 
mînt 1961—1962. în prezent numărul 
acestor cabinete a ajuns la o sută, a- 
vînd scopul de a depista și trata bolile 
dentare descoperite la elevi. Ele au fost 
dotate cu aparatură modernă. Cea mai 
mare atenție se acordă școlarilor din 
clasa I. Pornind dispensarizarea cu cei 
mai mici elevi, aceștia pot fi urmăriți 
pe parcurs și pot fi surprinse eventuale 
afecțiuni în stadii incipiente. Elevii 
care prezintă complicații sînt îndru
mați la secția infantilă a Centrului me
todologic sau la clinica facultății de 
stomatologie. îngrijirea copiilor de la 
vîrsta de 7 ani mai are și avantajul că 
stomatologul sesizează și ia măsuri de 
înlăturare a unor anomalii în dezvolta
rea aparatului dento-maxilar.

Pentru noua activitate au fost instruiți 
stomatologii principalelor policlinici de 
copii din raioane. De asemenea, au fost 
pregătiți din timp asistenți medicali 
pentru confecționarea aparatelor orto- 
dentice. Pe lîngă fiecare serviciu de sto
matologie al policlinicii de copii s-a în
ființat și cite un laborator de orto- 
denție.
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Se cercetează influența zgomotelor asupra capacității auditive 
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In cabinetul stomatologic al Școli! 
de 8 ani nr. 70 din Capitală

Sursă de apă 
carbo-gazoasă

Specialiști din cadrul comitetului 
geologic au descoperit, cu ajutorul unor 
foraje la adincimea de 600 metri, o im
portantă sursă de apă carbo-ga
zoasă lîngă comuna Mădăraș (Miercurea 
Ciuc). Noua sursă, care erupe arfezian 
3 000 m c pe zi, are un conținut apre
ciabil de bioxid de carbon liber și hidro
gen sulfurat și o temperatură de 39 gra
de Celsius. Această apă minerală, de 
tipul celor de la Vatra Dornei, Buziaș, 
Borsec, poate fi valorificată în scopuri te
rapeutice, ca apă minerală de masă și 
pentru băi.

CE VA DISCUTA H. WILS3N 
LA BONN

Săptămîna viitoare, primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, va 
întreprinde o vizită la Bonn. In 
legătură cu aceasta, la Londra s-a 
anunțat că în timpul întrevederi
lor pe care le va avea cu cance
larul R. F. Germane, Ludwig Er
hard, vor fi discutate următoarele 
probleme : proiectul britanic al 
forțelor nucleare atlantice; rela
țiile Est-Vestsituația forțelor ar
mate britanice aflate pe Rhin, pre
cum și alte probleme ale actualei 
situații internaționale. Agenția 
France Presse scrie că problema 
armatei engleze de pe Rhin va fi 
dezbătută pe larg întrucît între

ținerea acestei armate grevează 
serios balanța de plăți a Angliei, 
deja deficitară.

Anularea vizitei lui Chomhe 
In Belgia

Cabinetul primului ministru con- 
golez, Moise Chombe, a dat publi
cității miercuri dimineața un comu
nicat prin care se anunță contra
mandarea vizitei acestuia la Bruxel
les, unde urma să sosească Ia 14 
ianuarie. Comunicatul menționează 
că guvernul congolez a hotărît să 
anuleze această vizită deoarece în 
capitala belgiană se află în pre
zent Cyrille Adoula, fostul prim-mi- 
nistru al Congoulul. Agenția As
sociated Press relatează însă că, 
după părerea observatorilor diplo

matici din capitala congoleză, „a- 
devăratele motive sînt mult mai 
adinei decît cele prezentate în co
municatul oficial".

Operațiuni de pedepsire 
în Filipine

Autoritățile din Filipine au începui 
largi operațiuni de pedepsire împo
triva forțelor patriotice din această 
țară. In provincia Pampanga, la aces
te operațiuni participă aproximativ 
2 000 de soldați. Șeful statului major 
al forțelor armate ale Filipinelor, ge
neralul Santos, a declarat că forțele 
patriotice acționează îndeosebi în re
giunile rurale și ar putea influența 
desfășurarea apropiatelor alegeri pre
zidențiale.



„Prometeu" și „Galileo Galilei"
două noi opere originale

ȘANTIER EDITORIAL

Ce vom citi în
Prezentarea recentă pe scena Teatru

lui de Operă și Balet a două noi crea
ții romînești reunite într-un singur spec- 
taco.l — „Prometeu" de Doru Popovici 
și „Galileo Galilei" de Cornelie Cezar 
— reprezintă un moment în viața noas
tră muzicală. Spunînd aceasta mă refer 
nu numai la problemele specifice pe 
care le pun cele două partituri dar și la 
faptul că prezentarea celor două lucrări 
este o dovadă că am început să învin
gem dificultățile pe care le ridică scena 
chiar și pentru muzicieni cu experiență.

Pentru că, s-o recunoaștem, cel mai 
greu lucru în momentul de față este să 
depășim lipsa de curaj care stăpîneșfe 
pe mulți dintre compozitori în ce pri
vește abordarea acestui gen. Realizarea 
celor două opere constituie o continuare 
încununată de succes a eforturilor unor 
mifitanfi ai genului ca Gh. Dumitrescu, 
Alfred Mendelsohn și alții de a lărgi 
repertoriul cu teme și modalități inedite. 
Direcția operei trebuie felicitată pentru 
această inițiativă.

Se afirmă de mai bine de o jumă- 
fafe de veac că opera nu mai are nimic 
de spus, că e un gen desuet care și-a 
epuizat resursele etc., și totuși în pre
zența scenei te convingi că muzica nu 
se va putea lipsi de ea.

„Prometeu", operă inspirată din piesa 
cu același titlu a lui Victor Efiimiu, re
aduce în fața spectatorului figura legen
dară a unuia dintre eroii pe care ome
nirea i-a considerat întotdeauna ca un 
simbol al îndrăznelii, al dragostei de oa
meni, al creației. Gestul prometeic, me
reu actual, mereu viu revine adesea în 
universul compozitorilor. El conține în 
esența sa o energie potențială, exprima 
simbolic dinamismul ideii, este punctul 
de contact între ideie și acțiune. Marx 
spunea : „Prometeu este cel mai noiail 
sfînt și martir din calendarul filozofic".

Venit din obscuritatea mileniilor în
depărtate, mitul eroicei fapte a acestui 
titan va rămîne un simbol pentru lot ce 
este elan omenesc. Ceea ce îl caracte
rizează pe Prometeu este dinamismul. 
O dovadă că este așa o constituie în
lănțuirea sa de către Zeus, care repre
zintă de fapt condamnarea la inacțiune.

Am stăruit asupra semnificației aces
tui mit tocmai pentru a sublinia că 
concepția lui Doru Popovici apare cu 
atît mai îndrăzneață. El propune o viziu
ne originală în care renunță la elemen
tul dinamic și. strămută totul pe planul 
filozofic (să zicem de meditație asupra 
acestui gest), tratează desfășurarea ac

Scenâ din spectacolul cu piesa „Năzdrăvanul occidentului" de J. M. Synge, prezentat de grupul studenților 
romîni în sala Teatrului .,Nuffield" din Southampton

La întoarcerea din Marea Britame 
a sîudențiîor-actori

La 2 ianuarie s-a încheiat la Southampton al X-lea Festival națio
nal de dramă al studenților din Marea Brilanie, la care a participat un 
grup dramatic al Casei de cultură a studenților din București. La în
toarcerea în țară, conf. univ. Virgil Brădățeanu, conducătorul delegației, 
a împărtășit redactorului nostru Valentin Hossu impresiile sale ;

Ca invitați de onoare (de fiecare 
dată participă și cîte o formație ar
tistică din străinătate), studenții ro
mîni au oferit un recital de poezie 
— Eminescu și Arghezi — și schița 
dramatizată „Petițiune" de I. L. Ca- 
ragiale. în ultima zi a festivalului, 
studenții noștri au interpretat piesa 
„Năzdrăvanul occidentului", de dra
maturgul irlandez J M. Synge. La 
încheierea acestei manifestări, gru
pului nostru i-a fost acordată „Pla
cheta de onoare" din partea Uni
versității din Southampton și a co
mitetului de organizare a festivalu
lui.

Atît recitalul cît și spectacolul 
s-au bucurat de un succes deosebit. 
Trecînd peste emoțiile inerente unei 
întîlniri cu un public străin, studen- 
ții-actori au reușit să se facă remar
cați de către specialiști. De un suc
ces deosebit s-au bucurat, printre 
alții, Melania Cîrje, care a recitat în 
engleză unul dintre sonetele lui 
Shakespeare, și Radu Cazan în 
„Petițiune". Referitor la aceasta, zia
rul „The Guardian" a scris : „Ei (stu
denții — n.n.) au prezentat o sce
netă comică în legătură cu care H. 
Hobson (cunoscut om de teatru și 
președintele juriului concursului — 
n.n.) și-a pus întrebarea — și din 
partea lui aceasta înseamnă cea mai 
mare laudă — dacă chiar francezii 
ar fi putut s-o joace mai bine. în 
Radu Cazan ei au un actor comic de 
talia lui Fernandel". în același timp, 
săplămînalul „The Sunday Times" 
remarca : „Membrii ansamblului 
au recitat excelent poeziile lui 

țiunii în forma unui oratoriu scenic. Ma
teria muzicală a partiturii este consec
ventă acestei idei, fiind sobră și evitînd 
efectele exterioare. Ea are meritul 
unității și al unui stil limpede, se 
desfășoară din nuclee mici în arcuri mari, 
trece prin diverse ipostaze, atinge un 
frumos punct culminant, amplificîndu-se 
organic, d'scursul muzical fiind lucid con
dus. Punctul culminant din tabloul al II- 
lea este foarte emoționant.

Sugerînd ideea centrală, compozito
rul a creat o muzică de o expresivitate 
gravă, într-un limbaj evoluat, cu o mare 
economie de mijloace. Cred că acest 
mod de a comunica ideile este la fel 
de eficace ca și desenul în linii groase 
și precise. Mitul lui Prometeu în versiu
nea lui Doru Popovici este o evocare, 
un comentariu vocal-simfonic pe margi
nea marilor lui semnificații. Desigur că 
viziunea sa este interesantă, dar factura 
propusă de autor prezintă dezavantajul 
că pe scenă se instaurează o oarecare 
monotonie. Socotesc că regizorul Eu
gen Gropșeanu a avut de soluționat 
probleme dificile spre a da înveșmîntare 
scenică acestor idei. El a izbutit într-o 
oarecare măsură să suplinească lipsa 
mișcării dar, după părerea mea, ar fi 
trebuit să caute corespondențe scenice 
mai bogate, lipsa de mobilitate, care e 
adecvată intunericului dinaintea marelui 
gest prometeic, putea fi, cred, compen
sată de o mai mare fantezie a decorului, 
a luminilor Opera „Prometeu" își păs
trează interesul îndeosebi prin muzica sa 
de ținută și de bun gust.

„Galileo Galilei" ne pune, de aseme
nea, în contact cu un compozitor în
drăzneț Ne găsim în fața unui talent 
dramatic pl'n de vervă și fantezie, a unui 
muzician care are intuiția timpului sce
nic, care scrie pentru scenă și manipu
lează idei sonore, care gîndește parcă în 
pagini de orchestră.

Cu toții cunoaștem dificultățile legate 
de structurarea unei idei sonore. Mai 
mult, după ce acest lucru s-a realizat, 
să zicem static, el trebuie pus în miș
care, trebuie condus în desfășurare, cu 
fot ce decurge din aceasta : tensiune, 
creșteri, contraste, șocuri etc. Cezar Cor- 
neliu știe și aceasta și o face bine! Toate 
aceste calități ne fac să credem că ne 
găsim în fața unui talent autentic al ti
nerei noastre generații. Muzica lui Cor
nelia Cezar este sinceră și convingătoa
re, cu linii avîntate, cutezătoare. Com
pozitorul a știut să conducă bine alter
narea momentelor importante și. folosind

Eminescu și Arghezi". In afa
ra celor doi studenți amintiți, de 
un interes deosebit s-au bucurat 
Dan Tufaru, Cornel Nicoară, Ion 
Cocieru, Viorel Brandea, Mircea 
Stan.

La prezentarea piesei „Năzdrăva
nul occidentului", legătura cu sala 
a fost realizată chiar de la primele 
scene: urmărind reacțiile spectatori
lor ne-am dat seama că, deși auzeau 
vorbindu-se într-o limbă străină, 
aceștia simțeau pulsul actorilor, răs- 
plătindu-i în final cu vii aplauze. 
După spectacol dl. Bill Savage, pre
ședintele Uniunii naționale a stu
denților din Marea Britanie, după 
ce i-a felicitat pe toți actorii a spus 
că a avut o revelație, auzindu-i pe 
„irlandezi" vorbind... rominește. A 
doua zi, postul de radio BBC a sa
lutat prezența tinerilor noștri actori 
transmițînd cîteva fragmente din 
spectacol.

în afara spectacolelor pe care 
le-am dat, am fost la rindul nostru 
spectatori la cîteva piese prezentate 
în cadrul festivalului: „Vrăjitoarele 
din Salem" (pentru care echipa de 
teatru a Universității din Manches
ter a primit premiul I), „Vizita bă- 
trînei doamne", „O întîmplare în 
parcul zoologic" de Edward Albee și 
altele. Am remarcat, cu această o- 
cazie, tendințele tinerilor actori- 
amatori către o viziune scenică mo
dernă. Vizita în Anglia ne-a dat po
sibilitatea unor utile schimburi de o- 
pinii, stabilirii unor legături mai 
strînse între studenții romîni și en
glezi.

judicios funcțiile sugestive ale culorii or
chestrale, a făcut în așa fel ca discursul 
muzical să aibă savoare și să țină treaz 
interesul publicului. Unele „noduri” mu
zicale ce par o clipă încurcate și stu
foase se dezleagă in mod neașteptat.

Poate că față de piesa lui Brecht, de 
la care a pornit, libretul ne apare întru- 
cîtva schematic și presupune o cunoaș
tere prealab:lă a piesei, poate că stilul e 
pe alocuri declarativ, iar partea centrală 
distonează cu restul ca manieră de tra
tare; dar trebuie să recunoaștem că a- 
ceastă operă reușește să te cucerească 
și să-ți transmită un fior al cunoașterii 
umane, ca și al înfruntării a ceea ce e 
teluric și se tîrăște cu ceea ce e zbor și 
cugetare asupra spațiului infinit.

Nu pot să închei aceste cîteva gîn- 
duri fără a-i spune lui Corneliu Cezar 
că, pe viitor, el ar trebui să aprofun
deze problemele stilului, ale economiei 
ca și ale ordonării mijloacelor într-o con
strucție care să te convingă și prin so
liditatea ei. Regîndirea acestor aspecte 
de o sută de ori îl va duce, sînt con
vins, fără a-i sărăci ideile și elanurile, 
la creații importante.

Realizarea scenică a fost încredin
țată unei echipe entuziaste. David 
Ohanesian în rolul lui Prometeu, cu vo
cea sa caldă și expresivă, punctată de 
accente eroice, ni l-a amintii pe Oedip 
prin forța prezentei sale scenice. Elisa- 
befa Neculce-Cartiș a interpretat rolul 
nimfei Eromini cu multă căldură femini
nă. O contribuție demnă de subliniat au 
adus-o în celelalte două personaje ale 
operei Constantin Gabor (Hefaistos) și 
Valentin Loghin (Zeus). In rolul lui Ga
lileo, Dumitru Brebenel se dovedește un 
bun interpret pentru o partitură de o fac
tură modernă, avînd un joc bogat în 
nuanțe și departe de o anumită emfază, 
încă frecventă în teatrul liric. Regia a 
fost mai inspirată la punerea în scenă a 
acestei din urmă lucrări, fiind servită, 
poale, și de o mai mare varietate a su
biectului Coregrafia lui Stere Popescu, 
plină de vervă și dinamism, ne-a făcut 
să recunoaștem pe efervescentul ei 
creator. Decorurile semnate de Paula 
Brincoveanu, reușite în „Galileo Galilei", 
ne-au părut mai puțin inspirate în „Pro- 
meteu“. Se cuvine un cuvint de laudă 
măiestriei dirijorale a Iui Mircea Popa, 
care debutează la pupitrul Operei din 
București și care a condus ambele parti- 
furi cu multă competență.

Theodor GRIGORIU

Piesa într-un act își află în tradiția bo
gată a dramaturgiei romînești izvoare 
demne de a fi amintite astăzi cînd 
visul întemeietorilor teatrului nostru, 
ca de roadele lui să se bucure masele 
cele mai largi ale poporului, se reali
zează și datorită uriașei mișcări artistice 
de amatori. Născute din dorința de a a- 
vea un repertoriu național strîns legat 
de realitățile țării, reprezentînd o tribu
nă de luptă împotriva viciilor vechii so
cietăți și pentru afirmarea ideii de drep
tate și libertate socială, piesele care au 
format începuturile unui repertoriu origi
nal, cele mai multe într-un act, au avut 
un mare rol în viața politică a epocii 
și multe dintre ele au intrat în patrimo
niul literaturii noastre.

Frumoasa tradiție a fost înnobilată prin 
arfa unor scriitori ca Alecsandri și Cara- 
giale — autorul acelui nemuritor model 
al piesei într-un act „Conul Leonida față 
cu reaciiunea" — cărora în epoca din
tre cele două războaie li s-a alăturat con
tribuția de prestigiu a lui Victor Ion 
Popa, Mihail Sorbul, G. M.-Zamfirescu.

Așadar, este firesc ca, discutînd des
pre repertoriul actual al teatrului de a- 
matori, sa ne referim la piesa Intr-un 
act în accepțiunea superioară implicată 
de noțiunea de teatru. Ne obligă la a- 
ceasta nu numai istoria literară. dar, 
după cum se știe, înseși realizările noas
tre de prestigiu, ilustrînd continuarea tra
dițiilor de care aminteam.

Amploarea pe care mișcarea teatrală 
de amatori o cunoaște astăzi tn țara 
noastră a impus atenției problema unui 
repertoriu specific menit să răspundă cu 
maximă exigentă ideologică și artistică 
acestui amplu fenomen culfural.

Dramaturgi cunoscut' și apreciat' ca 
Aurel Baranga, Horia Lovinescu, Lucia 
Demetrius, Mihail Davdoglu, Paul E- 
verac au scris pentru teatrul de 
amatori lucrări valoroase care s-au 
bucurat și continuă să se bucure de 
popularitate pe scenele atîtor cămine 
culturale, cluburi și case de cultură. O 

L institute special creată — Casa creației 
I populare — desfășoară eforturi susjinu-

Tn condiții grafice deosebite, Editu
ra pentru literatură a scos o nouă 
ediție Eminescu : „PROZA LITERA
RA". ilustrațiile volumului sint sem

nate de Traian Brâdean

Volumul 19 din „Opere" de Mihail 
Sadoveanu (apărut în aceeași edi
tură) cuprinde o selecție din publi

cistica scriitorului (1904—1935)

Expoziții de plastică rominească 
—- - - - - - peste hotare - - - - - - - -
Budapesta

Prima expoziție deschisă în 
sala muzeului Ernst din Bu
dapesta în anul 1965 este Expo
ziția de artă decorativă romi
nească, organizată de Institutul 
de relații culturale cu străină
tatea și Galeria de artă. Ea cu
prinde peste 200 de exponate, 
care prezintă arta decorativă 
contemporană. din Republica 
Populară Romînă. Un numeros 
public vine să admire tapiseriile 
create de Aurelia Ghiață, Mimi 
Podeanu, Ileana Vremir, Geta 
Brătescu, Sanda Slătineanu ș.a., 
imprimeurile realizate de Gra- 
ziella Stoichița, Valentina Ghi- 
nea, lucrurile de ceramică ale lui 
Patriciu Mateescu și Ioana Se- 
tran. Mult apreciate sînt și biju
teriile de metal, cum sînt cele 
semnate de Viorica Fărcasu, lu
crările în sticlă de Zoe Baicoianu. 
Bucurîndu-se de succes, expoziția 
oglindește, așa după cum scrie și 
ziarul „Magyar Nemzet", gustul

PIESA ÎNTR-UN ACT
fe și din ce în ce mai competente în 
vederea concentrării tortelor scriitori
cești spre formarea unui repertoriu care 
să răspundă evoluției mișcării artistice 
de amatori și exigentelor sporite an de 
an. Concursul pentru piese într-un act 
„Vasile Alecsandri" se face ecoul aces
tei realități, iar rolul lui se dovedește 
pozitiv, contribuind la creșterea calita
tivă a repertoriului în discuție.

Sfera tematică a acestui repertoriu s-a 
lărgit considerabil, ea privește zone cît 
mai diverse ale realității socialiste ; efi
cienta sa pe plan educativ a crescut. Din 
ce în ce mai evident se face observat 
faptul că o serie de criterii vulgariza
toare care duceau la o înțelegere în
gustă a misiunii teatrului de amatori în
cep să d'spară Așa. de pildă, se afirmă 
fot mai viguros concepția după care fată 
de piesa într-un act trebuie să avem a- 
celeași exigente ca fată de orice operă 
de artă, că rolul ei educativ, influența 
asupra maselor se pot realiza numai 
dacă ideile sînt întruchipate în imagini 
de reală valoare artistică.

Nivelul literar al repertoriului se află 
în continuă creștere, preocupările autori
lor se axează tot mai mult pe probleme 
reflectînd complexul proces de apariție, 
formare și consolidare a une' conștiințe 
noi, superioare, socialiste. In piesa lui 
Horia Lovinescu, „Revederea", în ca
drul unui conflict dramatic complex și 
impresionant se dezbate o problemă de 
conștiinfă și de demnitate cu valori edu
cative deosebite. O piesă de certă ți
nută literară este de asemenea „Pădurea 
de sălcii’ de Lucia Demetrius. Scriitoarea 
aduce în scenă o imagine vie a schim
bărilor profunde petrecute pe planul con
științei în lumea satului nostru. In 
lupta pentru valorificarea unor noi tere
nuri, colectiviștii se izbesc de rezistente 
îndîrjită a unui șef de echipă cu o men

Ce vom citi în 1965 ? Răsfoind 
planurile editurilor noastre, spicuim 
cîteva din lucrările beletristice, ori
ginale sau traduse, care vor vedea 
în acest an lumina tiparului.

Printre cele peste 350 de titluri 
ce vor apărea în EDITURA PEN
TRU LITERATURĂ se numără „Vîn- 
tul și Ploaia", roman din ciclul „Des
culț" de Zaharia Stancu, noul roman 
al lui Titus Popovici „Puterea". „Sa
tul uitat" roman de Eusebiu Camilar, 
traducerea primului volum al trilo
giei „Din august pînă în august" de 
Szemler Ferenc, romanul „Desiș în 
preajma zorilor" de O. W. Cisek, 
edițiile revăzute ale romanelor „Bie
tul Ioanide" de G. Călinescu, „Risi
pitorii" de Marin Preda, „Șoseaua 
Nordului" de Eugen Barbu. Volume 
de proză vor mai semna Victor Efti- 
miu, Demostene Botez, Ion Pas, 
Siitd Andras, Ștefan Bănulescu, Ion 
Băieșu, Ion Arieșanu și alții. Edi
tura va tipări un volum colectiv de 
reportaje intitulat „Atlas liric". Vor 
apărea, de asemenea, noi volume de 
versuri de Tudor Arghezi, A. E. 
Baconsky, Maria Banuș, Mihai 
Beniuc, I. Brad, Frantz Bul- 
hard, Nina Cassian, Geo Dumitres
cu, Mihu Dragomir, Eugen Frunză. 
Horvath Istvân, Majtenyi Erik, Ci
cerone Theodorescu, Tiberiu Utan, 
iar în colecția „Luceafărul", ver
suri de Gabriela Melinescu și 
Adrian Păunescu. în domeniul teo
riei și criticii literare sînt programa
te, între altele, lucrările „Artă și arte" 
de Silvian Iosifescu, „Literatura și 
viața actuală" de Mihai Novicov, 
monografia „Tudor Arghezi" de Du
mitru Micu. Noi volume vor fi tipă- 
rite în cadrul seriilor și colecțiilor 
pe care le publică editura : o ediție 
bibliofilă de „Opere" de V. Alecsan- 
dri, vol. IV al „Operelor" lui I. L.

pentru arta decorativă, fantezia 
bogată, temperamentul poporului 
romin. Același ziar arată că ar
tiștii decorativi romîni se inspiră 
îndeosebi din bogatele comori ale 
artei populare, aplicînd cu fante
zie motivele inspirate pe țesături, 
ceramică și sticlă. Ziarul subli
niază frumusețea exponatelor 
arătînd că „expoziția este fru
moasă, aranjată cu gust și do
vedește nivelul înalt al artei ro
mînești".

Paris
Pictorul Dan Hatmanu a pre

zentat o expoziție la Paris, unde 
se află de mai mult timp într-o 
călătorie de studii. Printre cele 
20 de tablouri expuse la galeria 
„Passeur" se află pînze create în 
țară, mai ales peisaje din Mol
dova și de pe litoral, precum și 
lucrări realizate la Paris, repre
zentând peisaje din capitala 
Franței.

talitate înapoiată. Evoluția lui spre înțe
legerea sensului nobil a| acțiunii tova
rășilor săi se desfășoară nu fără greu
tate sub influenfa sănătoasă și hotărîtă 
a opiniei colective. Piesa răspunde 
unor oreocupări de actualitate, aduce în 
scenă oameni vii, un conflict autentic, 
transformîndu-se într-o pledoarie artisti
că pe deplin convingătoare Nu mai 
pufin demnă de interes m1 se pare, apoi, 
lucrarea lui Mihail Davidoglu „Dansul 
fetelor", scrisă la nivelul bunelor realizări 
ale teatrului de amatori.

Din rîndul reușitelor vom menționa lu
crările lui Paul Everac „O întîlnire neobiș
nuită" și „Un surîs la 6 dimineața" de 
Radu Cosașu. Prima are un acut caracter 
de dezbatere și solicită spectatorul să-și 
manifeste atitudinea fafă de o împre
jurare de loc simplă privind datoria oe 
care cei vîrstnici o au fată de educarea 
și formarea tinerei generații de cons
tructori ai lumii socialiste. Paul Everac 
pune în discuția opiniei publice între- 
barea dacă eroul său. absolvent «I unei 
școli profesionale de strungari, este vi
novat sau nu de un pas greșit oe care 
l-a făcut în viată -• și-a părăsit meserie 
și a devenit ospătar. întrebarea plutește 
tn atmosfera piesei tot timpul, iar spec
tatorului i se dezvăluie treptat o situa
ție de viată complexă Faptul că mais
trul Radu Bolocan, din dorința de e-șl 
trăi viafa comod, sădește în conștiinfă 
elevului său ideea lipsei de răspundere 
pentru propria sa meserie nu poate să 
nu se repercuteze în viata acestuia din 
urma. Confruntarea dintre cei doi ridică tn 
fafa spectatorului probleme grave pri
vind viata personală ca o parte inse
parabilă a vieții întregii societăți Plină 
de interes este și piesa iui Radu Co
sașu „Un surîs la 6 dimineața" străbătută 
de un romantism autentic, de poeze 
Ideile pe care le propune dezbaterii Radu 

Caragiale din seria edițiilor de re
ferință, iar în colecția „Scriitori ro
mîni" — „Opere alese", vol. III de 
M. Eminescu, „Opere alese", 2 voi. 
de Miron Costin, „Opere" vol. I și II 
de Delavrancea etc. Seria edițiilor 
de autor se va îmbogăți cu volumul 
IV al „Operelor" lui Agîrbiceanu.

EDITURA TINERETULUI va ti
pări numeroase lucrări originale. 
Menționăm romanele „Cărțile Ho- 
rodiței" de V. Ern Galan, „Pri
măvara pe Tîrnave" vol. III de Lucia 
Demetrius, „Vot de blam" de Pop 
Simion, „începutul erei" de Al Și- 
perco, „Amiază" de Ion Ruse, vo
lumele semnate de loan Grigorescu. 
D. R. Popescu. Constantin Chiriță ș.a. 
Volume de versuri adresate tineretu
lui vor semna Miron Radu Paras- 
chivescu, Ion Bănuță, Nichita Stă- 
nescu, Leonida Neamțu, Aurel 
Gurghianu. în colecția „Cele mai 
frumoase poezii" vom putea citi 
versuri de Otilia Cazimir. Al. Phi- 
lippide, cît și din poeți stră
ini ca Byron, Heine, Sandburg, 
Pablo Neruda. Colecția „Oameni de 
seamă" se va îmbogăți cu lucrări 
despre I. L. Caragîale, A. Vlahuță, 
Dr. I. Cantacuzino, Dante, Romain 
Rolland, Bertolt Brecht etc. De o 
mai largă utilitate pentru cititorii 
săi va fi în noul an „Biblioteca șco
larului", mărindu-și numărul de a- 
pariții anuale la 36 și divizîndu-se 
în două serii. Editura va începe să 
publice două noi serii cu caracter de 
informare, despre scriitori romîni,

DAN HATMANU Joacă de copii

Cosașu interesează și ele direct. *înăra 
noastră generație, privesc demnitatea in 
muncă și dregoste voința de a fi om In 
adevăratul înțeles a1 cuvîntului. ouie'ea 
exemplului și a dragostei Eroii sînt ti
neri. înaripaji de suflul romantic al vira
tei, povestea Io' e pasionantă Calități 
asemănătoare caracterizează și piesa lui 
Victor Bîrlădeanu „Seara de sîmbătă a 
’ovarășului Damaschin" — evocînd pro
filul spiritual al unor activiști care nu-și 
precupețesc tortele în lupta pentru feri
cirea tovarășilor lor — precum și piesa 
lui Tiberiu Vornic „Inima une; femei’ 
interesantă sub aspectul reliefării unui 
proces de conștiință apt să lumineze 
noua realitate a satului socialist

Subliniind meritele reale ale acestor 
lucrări trebuie să arătăm că principala 
lor trăsătură stă în reflectarea acută, e- 
mofionanlă, a unor aspecte importante 
ale vieții de astăzi Din păcate mai stă
rui® încă și prejudecata că piesa înfr-un 
act. fiind destinată teatrului de amatori, 
poate tace rabat calității literare Ea se 
manifestă îndeosebi în acele lucrări In
tr-un ac* care evocă lumea satului Aici 
continuă să se tacă simfite destul de 
puternic schematismul, șablonarea con
flictului, vulgaritatea limbajului Aseme
nea vicii afectează în mod deosebi* lu
crări larg răspînd'te din păcate, cum sîn* 
„Precupeața" de L Osfafi, „Academicia
nul* de Vintilă Ornam, „Lanțul mane
vrelor’ de $tetan Haralamb Conthetu' 
adus în pragul rid'colutu dintre menta 
litatea înapoiată a une' bătrîne refrac
tare fafă de ideea muncii cinstite In co
lectiv și opinie tovarășilor el este re
zolvat neverosimil prin transformarea ra
pidă a eroinei negative în finalul care 
sună astfel : „llenuta Acum cu cîntec, 
spre zarzavaturi, înainte* Tot' ies cîn- 
tind : „Frunză verde matostat, lelea noas

1965 ?
și privind diferite domenii ale arte
lor și științelor: „Despre stil 
artă literară" de Tudor Vianu, „Des
pre evoluția teatrului și artei dra
matice" de Ion Marin Sadoveanu, 
„Sensul muzicii" de G. Bălan.

In EDITURA PENTRU LITERA
TURĂ UNIVERSALA vor vedea lu
mina tiparului „Lusiada" de Camo- 
ens, „Don Quijote" de Cervantes, 
„Tristan și Isolda". Cu prilejul ani
versării a 700 de ani de la nașterea 
lui Dante, editura va publica o nouă 
traducere a „Divinei Comedii" cît 
și un volum cu „operele minore" ale 
scriitorului. Vor mai fi tipărite „Via
ța lui Dante" de Boccaccio și un vo
lum colectiv de „Studii dantești". In 
colecția „Clasicii literaturii univer
sale" vor apărea, între altele, lucrări 
de O’Henry, Bret Harte. Thomas 
Hardy, Silvio Pellico. Un alt volum 
va cuprinde o parte din nuvelele 
lui L. N. Tolstoi. Din literatura con
temporană se vor tipări o selecție din 
„Pipele" lui I. Ehrenburg, „Vorbele" 
de J. P. Sartre, romanul lui He
mingway „Cui îi bate ceasul", „In
diferenții" de Moravia, „Jenny" de 
Caldwell și volume semnate de 
L. Aragon, L. Leonov. Simone de 
Beauvoir, Marcel Ayme, Frank Har
dy, John Braine, Juan Goytisolo, 
Branco Ciopici etc. Editura va pu
blica și o monografie Thomas Mann, 
semnată de Ion Ianoși, precum și 
traducerea „Istoriei literaturii ita
liene" de Francesco de Sanctis și o 
selecție de texte din H. Taine.

tră s-a schimbai" („Precupeața"). O silă 
lucrare care slirneșle nedumerirea este 
„comedie" intitulată .,Lanțul manevrelor". 
Aic se intilnesc toate locurile comune 
ale amintitei prejudecăți •• vulgaritatea, 
schematismul, șablonul Vom da un sin
gur exemplu, elecvenl pentru cele spuse : 
o d'scufie dintre o tînără învățătoare de 
sat. elevii acesteia și o vizitatoare festă 
și ea. în trecut, învățătoare la sat :

«Pionierii : Bună ziua I
Venera (fos’a învățătoare) : Val ce 

copu scumpi I
Ileana (tînără învățătoare) : Tova

rășa e o veche învățătoare Va veni ia 
noi în școală să ne povestească cum în
vățau copiii odinioară

Venera : Ce drăguți sîntefl copii I 
(mîngîie pe creștet un copil). Al cui 
ești tu ?

Pionier I î Al tui Ion Vlase, cio
banul.

Venera r Nu mal spune Dar se în
grijesc frumos de tine oărinfii. Cum de 
au timp, dacă se ocupă cu ciobăma ? 
îălicu e le stînă ?

Pionier i ; Acum, nu. A plecai Iar la 
raion să fină o conferință.

— Venera : Ce conferință ?
Pionier I i O conferință despre cum 

au fost încrucișate la stînă la tălicu. oile 
țigăi cu berbeci merinos de-au 'eși* niș
te mieluți cum nu s-au mai văzu* pe la 
noi»

Astfel de lucră' șțnt răspînd'te tn ti
raje de 1—8 000 de exemplare * Nevoia 
acoperirii unor sarcn' de olan înțelese 
în mod mecanic nu poate iustihca o e- 
semenea scădere a exigente'

Pornind de la succesele ea'e ele oie- 
sei într-un act pe care le am 'elevat. 
Casa Centrală a creafie populare, tntă- 
rindu-și colectivul ds lectură și selecție, 
apelînd și la concursul altor oameni de 
specialitate, va putea să promoveze cu 
spirit de discernămînl lucrări de o va
loare ideologică și artistică ridicată.

Dinu SARARU
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INVESTIȚIILE Șl CREȘTEREA IN SPRIJINUL

EFICIENTEI CONTROLULUI BANCAR ACTIVITĂȚII PRACTICE
Perfecționări 
metodologice

Dezvoltarea în ritm susținut a e- 
conomiei naționale este asigurată 
prin realizarea unui volum mereu 
crescînd de investiții. în perioada 
1960—1964, volumul investițiilor a 
fost de aproximativ două ori mai 
mare decît în cei cinci ani prece- 
denți. Planul de stat pe 1965 pre
vede înfăptuirea unui volum de in
vestiții din fondurile statului de 42 
miliarde lei, cu circa 11 la sută mai 
mare decît realizările preliminare 
din 1964. în îndeplinirea acestor 
sarcini, alături de titularii de in
vestiții, proiectanți, constructori, 
furnizori de utilaje, un rol impor
tant revine și Băncii de Investiții.

Ca organ specializat de finanțare 
și creditare, de evidență și control 
în sectorul investițiilor, Banca de 
Investiții desfășoară o amplă și mul
tilaterală activitate de control în 
toate etapele de realizare a acestora 
— de la elaborarea documentației 
tehnice și deschiderea finanțării pînă 
la punerea în funcțiune a noilor 
obiective — sprijinind astfel înde
plinirea în bune condiții a planului 

de investiții. Creșterea eficienței 
controlului bancar în folosirea cît 
mai judicioasă a fondurilor de inves
tiții și impulsionarea dării în func
țiune a noilor capacități de produc
ție constituie în perioada actuală o 
problemă de o însemnătate esen
țială, asupra căreia ne vom referi 
în articolul de față.

Prin specificul său, controlul ban
car exercitat de organele Băncii de 
Investiții are, în primul rînd. un ca
racter preventiv. O deosebită impor
tanță are controlul la admiterea la 
finanțare a lucrărilor. Acest control 
urmărește ca investițiile ce vor fi 
începute să aibă asigurate toate con
dițiile pentru respectarea destinației 
stabilite și gospodărirea cu grijă, în 
conformitate cu dispozițiile legale în 
vigoare, a fondurilor alocate prin 
planurile de investiții. în acest scop 
se verifică existența documentațiilor 
tehnice legal aprobate, a contractelor 
de execuție a lucrărilor încheiate în 
concordanță cu termenele prevăzute 
'în graficele de eșalonare a execu
ției avizate de C.S.P., precum și asi
gurarea fondurilor necesare desfășu
rării neîntrerupte a lucrărilor res
pective.

Firește, controlul preventiv cu 
prilejul admiterii la finanțare nu se 
poate rezuma doar la simpla consta
tare a existenței documentelor ne
cesare execuției și finanțării investi
țiilor, ci presupune o analiză com
petentă și multilaterală a lor. 
în acest sens este nevoie să 
se acorde o atenție sporită respec
tării de către beneficiari și pro
iectanți a indicațiilor date de C.S.P. 
și C.S.C.A.S. în avizele la diferitele 
faze de proiectare a investițiilor. 
Este imperios necesar să se verifice 
îndeosebi acele părți din avize care 
determină renunțarea la executarea 

■ de lucrări inutile sau cu soluții 
constructive neeconomice.

Controlul preventiv al respectării 
avizelor s-a dovedit în practică efi
cient, și tocmai de aceea insistăm a- 
supra efectuării lui la timpul potri
vit și cu cea mai mare răspundere. 
Cu ocazia acestui control s-au putut 
constata cazuri ca, de pildă, al pro
iectului pentru corpul principal de 
fabricație de la fabrica de conserve 
„Dunărea" din Tulcea. Deși prin 
avizul C.S.C.A.S. la proiectul de an
samblu se recomanda utilizarea ele
mentelor din beton armat prefabri
cat, în proiectul de execuție s-a pre
văzut utilizarea de elemente metali
ce. Nerespectarea de către proiectant 
a condițiilor cerute de avizul 
C.S.C.A.S. a necesitat refacerea pro
iectului, ceea ce a întîrziat predarea 
lui cu patru luni. Această întârzi
ere, neputînd fi recuperată în între
gime, a determinat depășirea cu o 
lună a termenului planificat pentru 
darea în funcțiune a capacității de 
producție respective.

Cu prilejul controlului preventiv 
la deschiderea finanțării se verifică 
și modul de întocmire a devizelor, 
urmărindu-se respectarea prețurilor, 
tarifelor, sporurilor, cotelor legale 
etc., eliminarea oricăror prevederi 
exagerate, a exceselor arhitectonice 
și a altor cheltuieli neeconomicoase. 
Aceasta contribuie la utilizarea ra
țională a fondurilor de investiții, la 
scăderea costului lucrărilor. în pri
mele trei trimestre ale anului trecut, 
ca urmare a eliminării exagerărilor 
din devizele lucrărilor întocmite de 
Institutul de proiectări laminoare, 
s-a realizat o reducere a costului 
lucrărilor cu peste 22 milioane lei.

Tibsriu HORVATH 
vicepreședinte al Băncii 

de Investiții

Este important ca, la controlul do
cumentațiilor în vederea admiterii 
la finanțare a lucrărilor, organele 
băncii să acorde întreaga atenție a- 
nalizei justificării necesității și opor
tunității investițiilor nenominalizate, 
aprobate prin plan în sumă globală 
sub formă de acțiuni (dezvoltări, 
reutilări, modernizări, obiecte de in
ventar etc.), cît și lucrărilor cu ca
racter neproductiv (sedii administra
tive, depozite, garaje etc.). în acest 
mod se creează condiții pentru pre- 
întîmpinarea unor cazuri ca cel con
statat la Întreprinderea regională de 
industrie locală Craiova care, încâl
cind dispozițiile legale, a executat în 
raionul Gilort un sediu administra
tiv. Asemenea situații trebuie înlă
turate cu desăvîrșire, organelor ban
care revenindu-le sarcina să contri
buie în mai mare , măsură la aceasta 
nu numai prin constatarea ulterioa
ră a lucrărilor executate — cazul fi
lialei Tg. Jiu a Băncii de Investiții 

. — ci, în primul rînd, prin preveni
rea realizării lor.

Controlul bancar trebuie exerci
tat multilateral și în diverse forme, 
în tot cursul realizării lucrărilor de 
investiții, atît la decontarea produc
ției organizațiilor de construcții sau 
eliberarea fondurilor de salarii, cît 
și prin controlul pe teren asupra a- 
sigurării condițiilor de dare în func
țiune la termen a noilor obiective, 
asupra respectării obligațiilor con
tractuale, justei gospodăriri a ma
terialelor și mijloacelor fixe, amor
tizării lor integrale etc. ; toate 
acestea în scopul realizării la timp 
și în bune condiții a noilor investi
ții, asigurării surselor destinate fi
nanțării lor și utilizării eficien
te a fondurilor alocate.

Este bine cunoscut că punerea în 
funcțiune la termenele planificate a 
noilor capacități de producție consti
tuie indicatorul de bază al planului 
de investiții. în realizarea acestui 
obiectiv, un rol important au grafi
cele de eșalonare a execuției lucră
rilor avizate de C.S.P. Se constată 
însă că atît la contractare, cît și în 
execuție nu se respectă întotdeauna 
prevederile din aceste grafice. Toc
mai de aceea este necesar ca orga
nele Băncii de Investiții să acorde o 
importanță sporită acestui' Instru
ment de control, care dă posibilita
tea să se urmărească, în execuție, 
asigurarea condițiilor pentru pune
rea în funcțiune la termen a capaci
tăților planificate, prin începerea și 
predarea obiectelor în ordinea și la 
datele stabilite. îndeosebi e nevoie 
să se controleze în ce măsură ter
menele din contractele încheiate de 
beneficiarii investițiilor cu organiza
țiile de construcții-montaj, cu pro- 
iectanții și furnizorii de utilaje sînt 
corelate cu cele din graficele de 
eșalonare a execuției lucrărilor.

Se ridică tot mai mult necesita
tea ca pîrghiile controlului bancar 
și obiectivele acestuia să fie astfel 
orientate îneît să asigure respectarea 
întocmai a graficelor de eșalonare a 
lucrărilor și a termenelor de intrare 
în funcțiune a capacităților planifi
cate. în acest sens, considerăm că 
practica decontării producției orga
nizațiilor de construcții doar în func
ție de volumul realizat nu constituie 
un factor mobilizator în realizarea 
la termen a obiectivelor planificate. 
O cale menită să asigure creșterea 
cointeresării constructorilor în res
pectarea întocmai a termenelor 
prevăzute în grafice pentru preda
rea lucrărilor ar fi, după părefea 
noastră, trecerea treptată la sistemul 
decontării pe obiecte a lucrărilor de 
investiții, fondurile necesare desfă
șurării activității constructorilor ur- 
mînd a fi acoperite din credite ban
care; în acest caz, nepredarea la ter
men a obiectelor ar pune întreprin
derile de construcții în situația de a 
solicita credite suplimentare purtă
toare de dobînzi pentru acoperirea 
producției neîncasate la timp, ceea 
ce ar stimula preocuparea fiecăreia 
pentru respectarea obligațiilor con
tractuale. Concomitent cu aceasta, ar 
trebui găsită și soluția de a stimula 
organizațiile de construcții pentru 
realizarea înainte de termen a unor 
obiective și capacități de producție 
prevăzute în planul de stat.

Preocuparea privind punerea în 
funcțiune la termen a lucrărilor tre-

buie împletită cu grija pentru îm
bunătățirea în permanență a calității 
acestora. Controlul bancar este dator 
să identifice cazurile cînd factorii 
care concură la realizarea investi
țiilor nu acordă întreaga atenție 
ridicării calității lucrărilor. Insu
ficienta grijă în ce privește supra
vegherea lucrărilor pe șantierul Fa
bricii de ciment-Bîrsești a dus la 
defecțiuni la betonarea silozurilor de 
făină, a unor fundații, stîlpi etc., ca
re au necesitat refaceri și consoli
dări de circa 2 milioane lei. De ase
menea, la unele drumuri forestiere 
— Năruja-Herăstrău, Tulnici-Lepșa 
din complexul de transport Vrancea, 
datorită lipsei de exigență din par
tea constructorului și a benefi
ciarului s-au executat lucrări neco
respunzătoare, ceea ce a dus la anu
mite degradări în scurt timp după 
darea drumurilor în folosință. O 
preocupare sporită din partea con
structorilor și beneficiarilor, precum 
și a organelor bancare (sucursalele 
regionale Oltenia și Galați ale Băn
cii de Investiții) în ce privește cali
tatea, ar fi putut preveni executarea 
acestor lucrări necorespunzătoare. 
Calitatea lucrărilor se poate asigura, 
între altele, printr-un control 
riguros în toate fazele de reali
zare a investițiilor : la proiectant, 
la recepționarea materialelor și uti
lajelor, în tot cursul execuției și, în 
final, la terminarea lucrărilor cu 
ocazia recepționării lor.

Pentru îndeplinirea planului de 
punere în funcțiune a capacităților 
de producție, o importanță deosebi
tă are asigurarea la timp a șantiere
lor cu utilaje și instalații tehnologi
ce și montarea lor la termenele sta
bilite prin graficele de eșalonare a 
lucrărilor. Prin intermediu] credite
lor pentru utilajele care necesită 
montaj, se stimulează montarea lor 
la timp, orice întîrzieri determinînd 
trecerea în restanță a creditelor și 
aplicarea de dobînzi penalizatoare. 
Aparatului de control al Băncii de 
Investiții îi revine sarcina să urmă
rească modul cum se contractează 
utilajele și dacă achiziționările se fac 
în strictă concordanță cu prevederile 
din grafice și din contracte, pentru 
începerea la termen a lucrărilor de 
montaj. O colaborare mai strînsă 
între organele Băncii de Investiții și 
ale Băncii de Stat, pe linia contro
lului asupra livrării ritmice a utila
jelor și instalațiilor tehnologice pen
tru șantiere, ar contribui la crearea 
condițiilor de scurtare a duratei -de 
execuție și a termenelor de punere 
în funcțiune a noilor investiții.

Desigur, nu se poate afirma că au 
fost epuizate toate posibilitățile de 
perfecționare a formelor de control 
bancar, de îmbunătățire a tehni
cii de finanțare, creditare și decon
tare a investițiilor și, de asemenea, 
nici posibilitățile de simplificare a 
acestora. Experiența arată că deși 
actuala tehnică de finanțare și 
decontare a lucrărilor de investiții 
corespunde în general necesităților, 
totuși în anumite perioade, îndeosebi 
către sfîrșitul anului, formele prac
ticate trebuie să asigure mai multă 
operativitate. Astfel, dacă la începu
tul anului, in scopul concentrării 
fondurilor, trebuie să se indice în 
documentația necesară execuției și 
finanțării obiectele ce urmează a fi 
construite pe un șantier, cît și vo
lumul lucrărilor de executat, către 
sfîrșitul anului trebuie adoptate mă
suri care să împiedice imobilizări 
de fonduri (în cazul nerealizării pre
vederilor la unele obiecte) și să per
mită executarea și decontarea lucră
rilor la nivelul posibilităților reale. 
Formele practicate ar trebui să fie 
astfel adaptate îneît să permită de
contarea lucrărilor ritmic, la terme
ne precise, în special la acele obiecte 
care condiționează punerea în 
funcțiune a capacităților planificate 
și la care, pe baza avizelor forurilor 
competente, s-au creat 
realizare a unor ritmuri 
de lucru și s-au obținut 
superioare celor prevăzute

Toate aceste probleme 
în centrul preocupărilor

condiții de 
susținute 
rezultate 
inițial, 
se află 
noastre, 

■ urmărindu-se ca și în activitatea de 
control bancar formelor vechi să le 
ia locul alte forme mai corespunză
toare condițiilor și sarcinilor actuale. 
Aceasta în scopul de a face să creas
că continuu eficiența controlului 
bancar în grăbirea execuției și pu
nerii în funcțiune în anul 1965 a 
noilor obiective, în utilizarea cu spi
rit gospodăresc a fondurilor de in
vestiții tot mai mari alocate de stat.

Apărută în Editura 
g științifică, lucra-
r analiza rea »Analiza sta-
& statistica tistico matematică
\ aalematicâ Ț a calității produc-J a calității produc- 

F ției industriale" de 
L N. Rancu și L. 

Tovissi abordează 
probleme ale sta- 
tisticii teoretice și,

mele complexe pe 
care le ridică controlul calității pro
ducției industriale moderne prin me
todele statisticii matematice. Lucra
rea este accesibilă unui larg cerc de 
specialiști din întreprinderi și institu
ții economice centrale, institute de cer
cetări științifice, cadre didactice din 
învățămîntul superior și mediu, stu
denților din institutele tehnice și e- 
conomice.

a ealilălii 
«rada 
ladssl

«î îndeosebi, proble-..■.iRcW yy, O1 n nrimviln-cn rm

1

Lucrarea „Analiza 
rentabilității în
treprinderilor in
dustriale" de Al. 
Gheorghiu, apăru
tă în Editura știin
țifică, tratează me- 
todele de analiză 
și căile de creștere 

iff a rentabilității în- 
ff treprinderilor, ge- 

neralizînd unele
concluzii rezultate din studierea ex
perienței unor fabrici și uzine din 
țara noastră. Autorul expune o se
rie de probleme privind funcțiile 
beneficiului în economia socialistă, 
rolul rentabilității în cadrul gospo
dăririi socialiste, repartizarea bene
ficiului, conținutul indicatorilor prin 
care se caracterizează rentabilitatea. 
Lucrarea este utilă economiștilor din 
întreprinderi și din instituțiile eco
nomice, cercetătorilor științifici, stu
denților din institutele economice.
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In ultimii ani s-au experimentat 
noi măsuri care să contribuie la îm
bunătățirea metodologiei de finan
țare, creditare și decontări în indus
trie. Recenta ediție completă a in
strucțiunilor elaborate de Ministe
rul Finanțelor și Banca de Stat cu
prinde precizări, simplificări și me
tode noi de lucru.

Începînd cu acest an, prisosul de 
mijloace circulante lăsat la dispozi. 
ția organului tutelar, pentru acope
rirea creșterilor prin redistribuire, 
urmează să fie vărsat integra] de în
treprinderi în termen de 30 de zile 
de la începerea anului — și nu lu
nar, în proporție de 1/3 din suma 
planificată pe trimestrul respectiv, 
cum se procedă înainte. întreprin
derile au astfel posibilitatea să pri
mească aceste creșteri de normativ 
încă din prima lună a anului, iar 
cele care erau planificate să verse 
prisosuri de mijloace circulante nu 
vor mai avea prilejul să dispună de 
acestea ca sitrse peste necesități.

S-a prevăzut, totodată, ca între
prinderile care nu recuperează, la 
termenul de plată, amortizarea pla
nificată dm vînzarea și încasarea 
producției, să efectueze vărsarea a- 
mortizării în limita disponibilităților 
existente. Pentru diferența nevărsa
tă, unitățile respective suportă pe
nalizări. Prin aceasta, colectivele 
sînt stimulate să-și îndeplinească 
ritmic planul producției-marfă vîn- 
dute și încasate, să nu folosească 
alte resurse pentru vărsarea amorti
zării planificate.

Creșterea continuă și în ritm susținut a producției constituie o trăsătură 
caracteristică pentru dezvoltarea industriei în anii șesenaluiui. Compara
tiv cu realizările din 1964, producția industrială va fi anul acosta cu 13 
la sută mai mare. Se va asigura astfel, în 1965 — ultimul an al șesena- 
luluî — o producție industrială de 2,25 ori mai mare decît în 1959, față 
de 2,1 ori cît s-a prevăzut în Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R.

Mecanizarea lucrărilor
contabile

(‘) preliminat ; **) planificat)

TRIBUNA ECONOMISTULUI

Prețuri diferențiate pe calități

La stația centrală de contabilitate 
mecanizată a Ministerului Industriei 
Ușoare se centralizează — începînd 
din 1964 — dările de seamă conta
bile, bilanțurile trimestriale și 
anuale din toate întreprinderile a- 
parținînd acestui minister. Prin do
tarea unităților productive cu ma
șini de calculat și contabilizat ia 
peste 30 de întreprinderi, între 
care Fabrica de confecții și trico
taje București, întreprinderile „Da-

tmbunatățirea continuă a calităjii pro
duselor constituie principalul obiectiv 
al activității colectivului nostru. Majori
tatea măsurilor tehnice și organizatori
ce luate în ultimii am în întreprindere 
— începînd de la sortarea materiilor 
prime și materialelor auxiliare, pînă la 
timșerea articolelor fabricate — au ur
mărit în mod perseverent ridicarea 
nivelului calitativ al producției, ținînd 
seama de exigentele mereu sporite ale 
cumpărătorilor. Rezultatul : ponderea
produselor de • calitatea I în volumul 
total al producției a crescut an de an.

Firește, perfecționarea producției pe 
întregul flux tehnologic a constituit fac-

forul hotărîtor în îmbunătățirea calității 
produselor. Dar, în funcție de condiții
le specifice ale ramurii din care face 
parte întreprinderea noastră, s-au folo
sit și diferite pîrghii dictate de inte
resele ridicării sistematice a calității pro
ducției.

Despre ce este vorba ? înainte de 
toate, de stabilirea unor preturi de vîn
zare diferenfiate pe calități. La noi în 
fabrică se' 'ealizează produse din por
țelan pentru menaj și articole decora
tive. Nivelul prețurilor de vînzare dife
ră de la o calitate la alfa, după cum 
urmează :

Precum se vede, prețurile de vînza- 
re la produsele din porțelan pentru 
menaj de calitatea a ll-a sînt mai mici 
cu 15 la sută decîf cele ale produselor 
de calitatea I, iar cele ale articolelor 
de calitatea a lll-a cu 25 la sută. La ar
ticolele decorative preturile calităților 
II și III sînt cu 20 la sută și, respec-

Produsul
Prejuri de vînzare (în procente)

calitatea 1 calitatea II calitatea III

Articole din porfelan 
pentru menaj 100 85 75

Articole decorative 100 80 70

tiv, cu 30 la sută mai reduse decît 
preturile produselor de calitatea I.

Economiștii au o părere foarte con
cretă despre rolul pe care îl are cali
tatea producției asupra rentabilității în
treprinderii. In fabrica noastră, cu cît 
este mai mare ponderea produselor de 
calitatea I, pe seama celei de cali-

INTERVIUL NOSTRU

tatea III 
aplicării 
țiate pe 
mul beneficiilor, ceea ce influențează în 
mod direct asupra rentabilității întreprin
derii. In acest sens înțelegem noi im
portanta introducerii preturilor de vîn
zare diferențiate în stimularea colecti
vului fabricii pentru ridicarea califăfii 
produselor După părerea noastră, pe a- 
ceastă cale problemele calității și ale 
beneficiilor sînt soluționate într-o justă 
îmbinare.

Dar în afară de prețurile de vînzare 
diferențiate pe calități, în întreprinde
rea noastră se folosesc și forme de sti
mulare directă a muncitorilor în ridica
rea calității, îndeosebi pe calea pre
mierii. începînd din anul 1961, în fa
brică s-a introdus, în mod experimen
tal, un regulament de premiere pen
tru calitate Regulamentul prevede, pen
tru fiecare meserie in parte, creșterea 
valorii premiilor inițiale cu 3—5 la sută 
pentru fiecare procent de- îmbunătățire 
a calitafii și pentru fiecare procent de 
reducere a rebuturilor și declasatelor. 
Cotele prevăzute în regulamentul de 
premiere au fost îmbunătățite an de 
an, potrivit cerințelor noi în domeniul 
calitafii, făcînd să crească tot mai mult 
cointeresarea muncitorilor în ridicarea 
nivelului calitativ al produselor,

și II, cu atit — în condițiile 
preturilor de vînzare diferen- 
calităfi — este mai mare volu-

loan GLIGORE 
contabil-șef al Fabricii 
de porțelan din Cluj

0 sesiune științifică fructuoasă
De 

tală a 
tură cu temele și problemele tratate în comunicările prezentate la 
această sesiune, sau care vor li cercetate în acest an, un redactor al 
ziarului nostru a adresat cîteva întrebări tovarășului prof. univ. Marin 
A. Lupu, rectorul institutului.

— Ce probleme au fost discu
tate la recenta sesiune științi
fică ?

Sesiunea a fost orientată spre unele 
probleme economice de certă în
semnătate teoretică și practică pen
tru învățămîntul economic și pen-

curînd, la Institutul de științe economice „V. I. Lenin" din Capi- 
avut loc a VlII-a sesiune științifică a cadielor didactice. In legă-

Clădiri și instalații ale Combinatului de îngrâșdminte chimice din Turnu Mâgurele, aflat In plinâ construcție
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tru producție. S-au abordat la 
nivel științific ridicat aspecte 
tuale ale economiei politice și 
disciplinelor înrudite, precum 
probleme din industrie, construcții, 
agricultură și comerț. Au mai fost 
prezentate, de asemenea, metode 
contabile care se aplică în econo
mie.

Alte lucrări au analizat diferite 
căi de extindere a calculului statis
tic, a metodelor matematicii și ci
berneticii în analiza activității eco
nomice a întreprinderilor și in cer
cetarea economică. Acestor ultime 
probleme li s-au adăugat lucrările 
simpozionului Centrului de calcul 
economic, care funcționează de un 
an în institut. O parte dintre comu
nicările prezentate au îmbrățișat as
pecte ale utilizării programării li
niare în industria petrolului, in va
lorificarea rațională a minereurilor, 
ale aplicării grafelor la planificarea 
executării lucrărilor de construcții- 
montaj ; altele s-au referit la opti
mizarea transporturilor, evidenție
rea elementelor de calcul și analiză 
a eficienței economice a investiții
lor din comerț etc.

Desigur, pe linia legării cerce
tării științifice de problemele ma
jore ale dezvoltării economiei 
naționale mai avem destule de fă
cut. în această direcție ne vom în
drepta și mai mult eforturile.

— în ce măsură vor fi valo
rificate comunicările prezen
tate ?

un 
sc
ale

Și

vor fi valorificate fie prin publi
care, fie prin aplicarea directă în 
producție. Numeroase lucrări de 
economie politică, istoria economiei 
naționale și istoria doctrinelor eco
nomice, precum și lucrări de econo
mie 
bilă 
tică 
cate 
tutului sau în culegerea „Studii și 
cercetări economice". O serie de 
comunicări teoretice au și fost soli
citate de publicațiile economice.

— Ce teme importante vor fi 
cercetate în acest an de către 
cadrele didactice din institut ?

de ramură, de evidență conta
și analiză economică, de statis- 
și calcul statistic, vor fi publi- 
în Buletinul științific al insti-

Multe dintre comunicările sesiunii

Vom aborda anumite teme privind 
perfecționarea în continuare a apli
cării metodelor de planificare în 
diferite ramuri, cointeresarea colec
tivelor de întreprinderi în ridicarea 
calității produselor și creșterea pro
ductivității muncii. Fără a neglija 
aspectele teoretice actuale din do
meniul științelor economice, socotim 
util ca la viitoarea sesiune ac
centul să cadă pe metodele efi
ciente de analiză a activității între
prinderilor, de organizare a între
prinderilor din industrie, construc
ții și a unităților agricole, de eviden
țiere a celor mai eficiente căi de 
scurtare a termenelor de dare în 
folosință a lucrărilor de investiții. 
Ne vom îndrepta totodată a- 
tenția spre studierea aplicării me
todelor matematicii și ciberneticii 
în diferite domenii de activitate 
economică și, mai ales, în contro
lul statistic și selectiv al calității 
produselor, în vederea obținerii unor 
concluzii cît mai reale și pentru a 
perfecționa însăși aplicarea lor în 
economie.

,30 Deceinbrie"- 
roșu“-Brașov, 

în
de 
in
s-a 
de

cia" din Capitală, „I 
Arad, „Partizanul 
„Proletarul“-Bacău, Fabrica de 
călțăminte din Cluj, lucrările 
contabilitate au fost mecanizate 
tegral. în întreprinderile în care 
organizat mecanizarea lucrărilor 
contabilitate, timpul de încheiere a 
lucrărilor și a bilanțurilor a fost 
scurtat considerabil. în fotografie : 
stația de mecanizare a lucrărilor con
tabile de la Fabrica de confecții și 
tricotaje București.

Calculul pentru 
utilizarea optimă 
a materialelor

Croirea complexă și combinată a 
materialelor este folosită tot mai 
mult în întreprinderile constructoa
re de mașini. Ea constă în asocie
rea și aranjarea pe o foaie de tablă 
sau pe alt material a unor tipare de 
croire fie a aceluiași reper, fie a di
ferite repere. Este indicat ca pentru 
piesele similare să se utilizeze, po
trivit documentației tehnice, același 
material, cu caracteristici calitative 
și tipo-dimensionale identice, iar 
produsele să fie fabricate într-o a- 
numită perioadă.

La aplicarea acestei metode, spe
cialiștii de la uzina „Semănătoarea" 
din Capitală au ținut seama 
de cantitățile diferențiate de piese 
ce se execută în raport cu fiecare 
produs, elaborînd planuri de croire 
bazate pe calculul economic al su
prafețelor. S-a urmărit aplicarea 
croirii optime la un grup cît mai 
larg de piese utilizate în construc
ția mașinilor agricole. Metoda a fost 
perfecționată continuu. Utilizarea 
metodei de croire combinată, pe 
baza calculului economic al supra
fețelor, a mers mînă în mînă cu a- 
plicarea unor măsuri constructive și 
tehnologice care au ridicat calita
tea reperelor din mase plastice, a 
matrițelor și a pieselor din metal. 
Prin optimizarea croirii s-au obținut 
importante economii de metal. 
Rezultatul : consumul total de me
tal s-a redus anul trecut cu 32 la 
sută față de 1957, iar prețul de cost 
a scăzut — față de aceeași perioadă 
— la jumătate.
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O GAMĂ CIT MAI LARGĂ DE SERVICII PENTRU POPULAȚIE

Poștă • Telefoane
Recent, în prima parte a acestui articol, apărut în ziarul nos

tru sub titlul „Gările", am înfățișat sugestii, propuneri ale călătorilor 
în legătură cu posibilitățile de îmbunătățire a deservirii in aceste 

- unități — adevărate por ți ale orașului. Continuăm să redăm obser
vații, păreri ale cetățenilor despre aspectele deservirii in alte sec
toare, in care mai sînt, de asemenea, necesare măsuri pentru satis
facerea la un nivel corespunzător a cerințelor publicului.

„P“ și „T“. In mod obișnuit, „poșta" 
Înseamnă trimiterea și primirea de 
scrisori. Dar activitatea ei este mult 
mai complexă. Aceasta o arată indi
catoarele puse deasupra ghișeelor. 
Ca și la agențiile C.F.R., la Poșta 
Centrală nu toți funcționarii ghi
șeelor similare sînt ocupați în mod 
egal. Din pricina unei insuficiente 
informări a publicului, nu se știe 
că serviciile oferite la ghișee ală
turate sînt identice. Tovarășul Mi
hai Nacu ne-a sesizat faptul că a- 
colo unde se primesc mandate poș
tale de la cetăfeni se înfățișează 
și reprezentanți ai unor întreprin
deri. Aceștia fac formele pentru nu
meroase mandate, așa că, vrînd ne- 
vrînd, cei care sînt în urma lor au 
foarte mult de așteptat. Tovarășul 
Laurențiu Novac, dirigintele oficiu
lui P.T.T.R. București 1, ne-a infor
mat că s-au luat măsuri în acest 
sens, desemnîndu-se ghișee speciale 
pentru întreprinderi.

însoțiți de diriginte, am vizitat 
mesageria Poștei Centrale. Ni se dă
duseră asigurări că acolo solicitan- 
ții sînt bine informați. Cele con
statate au dovedit însă contrariul. 
Informarea se face pe apucate. 
Funcționarii nu sînt totdeauna în 
măsură să dea răspunsuri compe
tente. O cetățeană dorea să expe
dieze 12 fiole. Cum să procedeze ? 
„Avem lădițe tip, i s-a răspuns. So
lide, din lemn. Și de diferite dimen
siuni". Pentru fiolele ei, solicitanta 
a primit recomandarea să folosească 
cea mai mică dintre lădițe. Dar în 
aceasta era loc pentru sute de fiole, 
nu doar pentru 12. Soluția 9 Să um
ple plusul de spațiu cu vată sau cu 
rumeguș !

ECOURI

Intre magazin și domiciliu
Deservirea la domiciliu a cumpă

rătorilor ciștigă teren în tot mai 
multe orașe ale țării, corespunzător 
cu necesitățile crescînde ale publi
cului consumator și afirmîndu-se 
ca o metodă înaintată de comerț. 
După cum aflăm de la coresponden
tul nostru la Cluj, O.C.L. Alimenta
ra prestează un nou serviciu pentru 
consumatori: distribuirea pîinii fie
cărui solicitant acasă. Ca și în multe 
alte orașe, la Cluj mii și mii de fa
milii găsesc în zori și sticlele de lap
te la ușa apartamentului. Patru 
mari magazine din oraș primesc co
menzi telefonice sau verbale pentru 
trimiterea la domiciliu a mărfurilor 
solicitate. în 1965 aceste servicii vor 
fi extinse.

La Cluj și sectorul alimentației 
publice s-a orientat spre extinderea 
gamei de servicii prestate popu
lației. In Piața Gării s-a deschis un 
restaurant-pensiune. la restaurantul 
„Clujul" s-a introdus meniul de 
pensiune etc. In jurul orelor de 
prînz se transportă mîncăruri de la 
bucătăria producătoare la cele 8 uni
tăți „Gospodina" De acolo, cei circa 
1 000 de abonați le pot ridica la ora

Ambalajele cu pricina sînt pro
duse de cooperativa „Arta lemnu
lui", care pentru vinzarea lor și-a 
trimis o reprezentantă permanentă 
la mesagerie. De remarcat că lădița 
de cele mai mici dimensiuni este 
confecționată din lemn gros, în timp 
ce acelea destinate unor greutăți 
mai mari — pină la 12 kg — sînt 
din placaj subțire, foarte firav în
cheiate. La aceasta trebuie adăugat 
că la fixarea capacului se face... eco
nomie de cuie. De altfel, la mesa
gerie nu găsești nimic din cele tre
buincioase împachetării : pînză, 
hîrtie, sfoară etc. Pe cele două mese 
din sala de expediție se află doar 
cîte o călimară și un toc, mult soli
citate.

Ar fi nevoie ca la mesagerie să gă
sești toate materialele necesare pen
tru ambalat, să ai posibilitatea de a 
te informa în amănunt, să se stu
dieze și să se găsească și o mai 
mare diversitate în ce privește po
sibilitățile de a expedia obiecte mici 
— iată, pe scurt, sugestiile cetățe
nilor care apelează la serviciile me
sageriei.

Am cerut părerea unor cetățeni și 
in legătură cu sectorul reprezentat 
de „T“ — telefoane, și anume cele 
publice. „Pentru mine, cel mai a- 
propiat telefon public este cel in
stalat pe str. Vatra Luminoasă, colț 
cu șoseaua Mihai Bravu — ne-a 
spus un locatar din noile blocuri ale 
cartierului. Acest post telefonic este 
amplasat în imediata apropiere a 
unor linii de tramvai și troleibuz, 
Zgomotul stînjenește convorbirile. 
Consider că e necesar ca înainte de 
amplasarea aparatelor să se studieze 
temeinic locul instalării lor". Ar fi 

care le convine. Mulți cetățeni con
sultați în această privință și-au ex
primat însă preferința de a li se a- 
duce meniurile acasă.

Corespondentul nostru din Iași ne 
informează că pentru a ușura deser
virea populației cu mărfuri alimen
tare, magazinul ,,Unic“ din Piața 
Unirii din localitate a înființat un 
serviciu de deservire la domiciliu. 
Este suficient să formezi numărul 
de telefon 1843 și să anunți coman
da, ca în cel mult două ore 
mărfurile solicitate să ajungă a- 
casă. Stînd de vorbă cu unii consu
matori care comandă în mod curent 
mărfuri la domiciliu, ei și-au expri
mat mulțumirea pentru modul cum 
le sînt livrate cumpărăturile. Tot
odată. ei și-au manifestat dorința 
de a fi mai prompt și mai cuprinză
tor informați asupra produselor noi 
care se pun în vînzare, îndeosebi 
prin prospecte. Ei propun, totoda
tă, ca magazinul să pună la dis
poziția consumatorilor și unele ches
tionare de comandă (în genul foi
lor de depunere și restituire CEC), 
pe care să le completeze din timp 
cu mărfurile de care au nevoie. 

poate nimerit ca încă din faza de 
proiectare a blocurilor noi și a unor 
complexe comerciale să se prevadă 
intrîriduri destinate cabinelor tele
fonice.

Unele cartiere sînt insuficient de
servite în ce privește telefoanele 
publice. In cursul anului 1965 însă, 
in cartierele Pajura și Drumul Ta
berei, de exemplu, se vor instala 
centrale de bloc în clădirile com
plexelor comerciale ce vor fi date 
în folosință. Aceasta va permite 
instalarea unor posturi pentru loca
tari, cît și a altora publice. De a- 
semenea, am fost informați că în 
cursul lunii februarie va apărea 
noua carte de telefon.

Indiscutabil, pentru buna funcțio
nare a aparatelor este necesar un 
control tehnic calificat, permanent 
și efectuat în aceeași măsură în 
toate cartierele orașului. Cîte o dată 
însă, telefonul public poartă inscrip
ția „defect", deși funcționează. Ast
fel se întîmplă la unele unități co
merciale, ai căror responsabili, după 
ce au solicitat instalarea unui 
post telefonic, s-au răzgîndit și 
vor să se descotorosească de el. 
Responsabila centrului de pîine nr. 
83 de pe Bulevardul Muncii a avut 
o idee mai aparte : în fața telefo
nului public a înălțat o stivă de 
lăzi...

Bineînțeles că și cetățenii care se 
folosesc de serviciile acestei rețele 
au obligația de a respecta regulile 
tehnice care asigură o bună func
ționare a aparatelor.

★

Poșta și telefoanele reprezintă im
portante domenii de deservire a 
populației, în care s-au înregistrat, 
fără îndoială, îmbunătățiri simțitoa
re, dar în care se mai pot face multe. 
Pentru aceasta este necesar nu nu
mai să se țină seama de observațiile, 
sugestiile ocazional făcute de cetă
țeni, ci și să se întreprindă siste
matic sondaje în rîndurile lor, spre 
a le identifica cerințele și a le satis
face printr-o gamă cît mai largă de 
servicii.

Emanoil MIHÂILESCU 
Gheorghe GRAURE

Este curios și faptul că, deși de
servirea la domiciliu se bucură de 
interes din partea publicului larg* 
demonstrîndu-și din plin utilitatea, 
întîlnești localități unde această 
metodă întîmpină o rezistență ne
justificată din partea unor organi
zații comerciale chemate s-o aplice.

Corespondentul nostru a exami
nat situația într-un oraș tînăr : 
Onești. Magazinele moderne, care 
se numără printre cele mai frumoa
se din regiunea Bacău, sînt bine a- 
provizionate. Pretutindeni domnește 
ordinea și curățenia, majoritatea 
personalului se comportă civilizat. 
Potrivit însă părerii exprimate de 
conducerea secției comerciale a sfa
tului popular orășenesc, aici nu se 
poate realiza deservirea apasă a 
clienților, pe considerentul că în fie
care cartier există magazine. Dar 
magazine există și în alte orașe și, 
totuși, deservirea la domiciliu s-a 
organizat și se extinde. La Onești, 
chiar și încercările timide de a 
transporta la domiciliu ceapă, cartofi, 
fructe au fost abandonate.

Este bine ca găsirea de noi po
sibilități pentru aprovizionarea 
populației cu cît mai mare cîștig de 
timp, organizarea exemplară a a- 
cestor servicii și asigurarea unei pu
blicități corespunzătoare să preocu
pe într-o măsură tot mai mare or
ganizațiile comerciale din întreaga 
țară.

Cu sprijinul cetățenilor
De la un an la altul, , orașul 

Orăștie devine mai frumos, mai 
bine gospodărit. Sute de familii 
s-au mutat în locuințe noi, s-au 
modernizat mai multe străzi și s-au 
extins conductele de alimentare cu 
apă potabilă. Multe lucrări sînt ro
dul participării maselor largi de 
cetățeni la gospodărirea și înfru
musețarea orașului. Iată cîteva 
exemple.

Sfatul popular orășenesc a pre
văzut în plan extinderea rețelei de 
alimentare cu apă. Cetățenii, în 
frunte cu deputății au participat 
activ la realizarea lucrărilor. In 
mod deosebit s-au evidențiat comi
tetele de cetățeni în fruntea cărora 
se află tovarășii: Nicolae Ciontea și 
Victor Boșo. Conductele de apă au 
fost extinse pe străzile Dacilor, 
Dealul Mic, Primăverii, G. Coșbuc, 
Ștrandului și altele.

O altă lucrare realizată cu spriji
nul cetățenilor este noua piață, 
care are platforma asfaltată, mese 
acoperite și alte amenajări.

In oraș și în satele raionului s-au 
deschis noi magazine și unități de 
deservire a populației. Un aport 
însemnat la îmbunătățirea deser

Valorificarea mai bună a minereului

La Intrarea in șut Foto : Agerpres

Anul trecut, colectivul exploată
rii miniere Săsar a obținut reali
zări însemnate. Lună de lună, in
dicatorii principali ai planului au 
fost îndepliniți sau depășiți. Impor
tant este și faptul că s-au redus 
pierderile de minereu, mai mult de 
jumătate din economiile la prețul 
de cost fiind realizate pe această 
cale. Cum s-au obținut aceste re
zultate ?

Analizînd, la începutul anului 
trecut, activitatea întreprinderii 
noastre, un colectiv de specialiști 
a constatat că o parte din mine
reul existent în masa filoniană se 
amesteca cu steril in timpul exca- 
vării și încărcării. Pe baza reco
mandărilor făcute de colectivul de 
specialiști, conducerea exploatării

A

virii cetățenilor de către unitățile 
comerciale îl au echipele de control 
obștesc din care fac parte munci
tori, tehnicieni, funcționari. Anul 
trecut ele au efectuat 184 de con
troale, sesizind diferite aspecte le
gate de gospodărirea localurilor, 
deservirea cumpărătorilor etc. Pe 
baza sugestiilor făcute, sfatul popu
lar orășenesc și organele comer
ciale au luat măsuri dc îmbunătă
țire a deservirii cetățenilor.

In orașul nostru și în satele raio
nului crește continuu vinzarea 
mărfurilor către populație. In aceas
tă privință consider că este edifi
catoare o cifră pe care am aflat-o 
recent de la Uniunea raională a 
cooperativelor de consum, și anu
me : valoarea mărfurilor vîndute 
anul trecut în raionul nostru între
ce cu peste 46 milioane de lei pe 
aceea a mărfurilor desfăcute în 
1960.

In trecut, în tot raionul nu cir
cula nici un autobuz. Acum, din, 
autogara Orăștie pleacă în diferite 
direcții 60 de autobuze care înles
nesc legătura cu alte localități.

Sldonla MUREȘAN 
funcționară

a întocmit un plan de măsuri 
practice. S-a acordat cea mai mare 
atenție îndrumării și controlului 
muncii în abataj. Serviciilor geolo
gic, control tehnic și producție li 
s-au trasat sarcini amănunțite în 
legătură cu ridicarea calității mi
nereului. Organizațiile de partid și 
comitetul sindicatului au explicat, 
la locurile de muncă, însemnătatea 
realizării măsurilor prevăzute în 
plan. La sectorul I al minei Sofia 
s-au pus în discuția adunărilor 
generale de partid probleme legate 
de reducerea diluției și a pierderi
lor de minereu. Au fost inițiate 
instructaje cu muncitorii, s-au ți
nut lecții la cursurile de calificare 
și în cadrul lectoratelor tehnice.

Periodic, s-a analizat cum se aplică 
măsurile stabilite. Ca urmare, di- 
luația minereului (scăderea calită
ții minereului prin amestec cu ste
ril) a fost în 1964 cu 0,12 mai mică 
decît în 1963

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1.965, problemele re
ducerii pierderilor de minereu au 
fost din nou in centrul discuțiilor.

Centrul de radioficare 
și problemele satuh’i

Ascultătorii centrului de radio
ficare din comuna Bolintinu din 
Vale, regiunea București — peste 
2 500 de țărani cooperatori din 10 
sate — așteaptă, de Iu emisiunile 
locale o informare operativă, de zi 
cu zi, în legătură cu cele mai varia
te aspecte ale muncii pentru întă
rirea economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole din care 
fac parte. Pentru a răspunde a- 
cestei cerințe, colectivul centrului 
de radioficare a acordat o deose
bită atenție lărgirii rețelei de co
laboratori și corespondenți. Cu a- 
jutorul acestora, au fost prezen
tate emisiuni ca : „Sectorul zooteh
nic, important izvor de venituri", 
„Culturile duble, o însemnată sur
să a bazei furajere", „De vorbă 
cu brigadierul de cîmp" și altele.

In mai multe emisiuni au fost 
popularizate succesele obținute în 
sectorul zootehnic de către țăranii 
cooperatori din comuna Bolintinu 
din Vale. Cu acest prilej au 
fost invitați în fața microfonului 
inginerul agronom Gheorghe Ma- 
nolache, crescătorul de porci Florea 
Curt, mulgătorul fruntaș Lixandru 
Stan, crescătoarea de păsări Rada

Trei vieți au fost salvate
Nu de mult, într-o noapte, dea

supra unei case din Ilva Mică, ra
ionul Năsăud, s-au ridicat deoda
tă trîmbe de flăcări care luminau 
pină departe. Din cauza unei ne
glijențe, luase foc locuința cetățea
nului Grigore Neștiut, care era 
plecat de acasă. Oamenii aflați pe 
ulițe au dat imediat alarma. Zeci 
de țărani au alergat să salveze a- 
vutul consăteanului lor. Președin
tele sfatului popular și șeful pos
tului de miliție au ajutat oamenii

Nu numai în prospect
Am cumpărat de curînd de la 

magazinul cu articole de uz cas
nic din Urziceni o mașină de gă
tit „Elma 14 I“, fabricată de în
treprinderea „Electrometal" din 
Arad. Mi s-a părut a fi un pro
dus corespunzător nevoilor gospo
dăriei. mele, cu atît mai mult cu 
cît in prospectul care însoțește 
mașina se spune ; „Elma. 14 1“ este 
un produs de calitate superioară, 
avînd un aspect comercial plăcut 
și performanțe termotehnice bune". 
Dar, după cumpărare, am constatat 
că socoteala de-acasă nu se potri
vește cu cea din... prospect. întru- 
cît mașina are deficiențe greu de 
observat în magazin. Astfel, nu 
i-am putut fixa bine picioarele cu 

In prezent, colectivul nostru des
fășoară o muncă susținută pentru 
realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în vederea 
creșterii producției de mine
reu și îmbunătățirea în continuare 
a calității acestuia.

Vasile GHEORGHE 
inginer

Nedelcu, medicul veterinar Marin 
Popa. Rubrici apreciate de ascul
tătorii noștri sînt: „De vorbă cu 
inginerul agronom", „Tribuna me
dicului veterinar și a inginerului 
zootehnist". „Agenda lucrărilor a- 
gricole" etc. „Mesele rotunde" sînt 
de asemenea o formă de emisiune 
urmărită cu interes de ascultătorii 
centrului de radioficare. La una 
din „mesele rotunde" pe tema în
tăririi economico-organizatorice a 
cooperativelor agricole de produc
ție. au participat inginerul agro
nom Grigore Florin, vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional Titu, 
Maria Mihai, îngrijitoare de vaci 
la cooperativa agricolă Bolintinu 
din Vale, inginerul agronom Ale
xandra Marin de la cooperativa a- 
gricolă „Victoria" din comuna 
Ogrezeni etc.

Centrul de radioficare caută să 
contribuie la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a țăranilor cooperatori. 
In această privință se dă atenție 
popularizării faptelor de munci 
deosebite, inițiativelor de interes 
obștesc.

Ion PROTOPOPESCU 
activist cultural

să acționeze rapid pentru localiza
rea și stingerea incendiului.

Deodată cineva strigă :
— „Repede, repede. Copiii sînt 

în casă. Trebuie să-i salvăm !“. In- 
fruntînd dogoarea flăcărilor, cîțiva 
săteni au intrat în casă și au scos 
pe cei trei copii. După cîteva ore 
de muncă, sătenii au reușit să lo
calizeze focul și să salveze și o 
parte din lucrurile aflate în casă.

Leon POP 
muncitor

șuruburi, deoarece găurile nu coin
cid și nu au filet, grătarul pentru 
vase nu poate fi folosit pentru că nu 
are loc de fixare in corpul mași
nii, iar la ușă nu există orificii de 
pătrundere a aerului,

Mă întreb : cum funcționează 
controlul tehnic de calitate la a- 
ceastă întreprindere dacă în maga
zine pot să ajungă produse cu a- 
semenea defecțiuni ? Conducerea 
întreprinderii ar trebui să ia mă
surile necesare pentru ca produ
sele realizate să corespundă cali
tativ aprecierilor menționate în 
prospect.

Gheorghe GHEORGHIU 
profesor,

Campionate, competiții

FOTBAL PE GLOB TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

HOCHEI. — Partea a doua a cam
pionatului orașului București la hochei 
pe gheață a luat sfîrșit. în ultimele me
ciuri disputate la patinoarul artificial 
„23 August", Steaua a învins cu 12—3 
pe Dinamo, iar Constructorul cu 10—1 
pe Olimpia.

Ultima parte a campionatului începe 
joi, o dată cu desfășurarea meciului Di
namo - Olimpia (ora 20) In clasa
ment conduce Steaua cu 8 puncte, ur
mată de Dinamo cu 6 puncte și Știința 
cu 4 puncte.

BOX. — Vineri sosește în Capitală 
echipa bulgară de box „Dunav“-Russe. 
Boxerii bulgari vor întîlni duminică la 
Galați echipa locală Constructorul. 
Marți de la ora 19, în sala Floreasca 
din Capitală, oaspeții vor primi replica 
formației Progresul București.

In cîteva rînduri

La sfirsitul 
acestei săptămîni

BASCHET

SCHI. — La Poiana Brașov se va 
desfășura duminică primul concurs de 
sărituri de pe trambulină. Competiția 
este dotată cu „Cupa Dinamo". La în
treceri, în afara membrilor lotului repu
blican, în frunte cu I. Covaci, I. Voinea 
și \. Xlărgineanu, participă și alți să
ritori fruntași din Brașov, Rîșnov. Odor- 
hei etc.

• în runda a 11-a a campionatului 
unional masculin de șah, marele 
maestru Victor Korcinoi l-a învins în 
30 de mutări pe Lutikov. Acum el to
talizează in clasament 8 p (2), urmat 
de Bronstein și Stein cu cîte 
puncte

• Continuîndu-și turneul în R. 
Cehoslovacă, echipa de hochei 
gheață Lacombe Rockets (Canada) a 
jucat la Pardubice cu formația locală 
Tesla Jocul s-a încheiat cu rezultatul 
de 5—5

CAMPIONATUL MASCULIN: Ști
ința București — Dinamo Bucu
rești ; Politehnica Cluj—Steaua ; 
C.S.M.S. Iași—Rapid; Steagul roșu 
Brașov—Dinamo Oradea ; Farul 
Constanța — Știința Timișoara ; 
Știința Tg. Mureș—Știința Cluj.

7.5

s. 
pe

Primele runde in turneul
feminin de la Beverwijk

festivalului de șah de laIn cadrul
Beverwijk (Olanda), luni a început 
și turneul internațional feminin, la 
care participă și campioana țării 
noastre Alexandra Nicolau. în pri
ma rundă, șahista romînă a învins-o 
pe olandeza Roodzant, iar în runda 
a doua a făcut remiză cu poloneza 
Konarkowska. După două runde. în 
clasament conduce Fanny Heems- 
kerk (Olanda) cu două puncte — ur
mată de Alexandra Nicolau, Timmer 
(Olanda) și R. Jovanovici (Iugosla
via), fiecare cu cîte 1,5 puncte.

• In cadrul unei reuniuni interna
ționale de box desfășurate la Londra, 
fostul campion european la categoria 
grea Henry Cooper l-a învins prin 
k.o. în rundul 5 pe Dick Whipperman 
(S.U A.). La categoria semigrea, Chic 
Calderwood (Anglia) a dispus prin k.o. 
in repriza a 9-a de Brown (S.U.A.).

• Peste 270 de echipaje, reprezen
tând 23 de țări, sînt angajate în lupta 
pentru cucerirea celei de-a 49-a ediții 
a cursei automobilistice „Raliul Monte 
Carlo' (carg se desfășoară între 16 și 23 
ianuarie). Printre participant se află 
automobiliști din Anglia. Italia. Sue
dia. R.F. Germană, U.R.S.S.. R. P. Po
lonă, Portugalia, Monaco, Franța etc.

• Australianul John Konrads, fost 
campion olimpic, de înot, a semnat un 
contract de antrenor la unul din marile 
cluburi din Sydney. El a declarat că 
renunță la activitatea competițională 
deoarece nu mai are răbdare să se pre
gătească pentru sportul de performan
tă. Cînd avea 17 ani, Konrads a cîști- 
gat proba de 1 500 m liber la Jocurile 
Olimpice de la Roma. El deține încă 
recordurile lumii la 440 yarzi și 1 650 
yarzi liber.

CAMPIONATUL FEMININ: Bucu
rești: Știința—Dinamo, Progresul— 
Metalul, Rapid—C.S.M. Cluj ; Si
biu : C.S.M.—Combinatul Poligra
fic București ; Constanța : Farul— 
Știința Cluj ; Brașov : Partizanul 
roșu—Voința Craiova.

MASCULIN: București: Dinamo— 
Farul, Progresul—C.S.M.S.; Galați: 
Știința—Steaua ; “
Rapid ; Baia Mare : Minerul—Pe
trolul ;
structorul Brăila ; Oraș Petru Gro
za : Dinamo Bihor—Știința Timi
șoara.

Cluj : Știința—

Brașov : Tractorul—Con-

Și argentinenii pregătesc 
un „lacăt"

Federația de fotbal a Argentinei 
pregătește de pe acum participarea 
la campionatul mondial de fotbal din 
1966. In opoziție cu ceea ce au re
prezentat pînă acum ca idee de joc 
selecționatele argentinene, echi
pa națională 1965 este îndrumată 
către sistemul defensiv. O grupă de 
specialiști, însoțiți de operatori de 
cinematograf, au filmat timp de mai 
multe săptămîni o serie de jocuri 
de campionat în Europa, în special 
iii Italia și Elveția, unde echipele — 
de club sau reprezentative — sînt 
specializate în sistemele defensive.

Pentru noul aspect al jocului un- 
sprezecelui ărgentinean este semni
ficativ faptul că primii selecționați 
în lotul pentru preliminarii — în care 
Argentina va juca cu Bolivia și Pa
raguay — sînt apărători: Roma și 
Rattin (portarul și, respectiv, unul 
dintre fundașii centrali ai lui Boca 
Juniors). Marea speranță a argenti- 
nenilor pentru campionatul mon
dial 1966 este atacantul Hector 
Veira din echipa San Lorenzo. El 
are 19 ani și a debutat, spre sfîrși- 
tul campionatului, în prima echipă. 
Deși nu a jucat decît șase meciuri, 
Veira a înscris 15 goluri.
Note pentru arbitri

Arbitrajele slabe înregistrate în 
ultima perioadă de timp și, mai a- 
les, lipsa de autoritate

rilor de jocuri, au decis federația 
engleză să aplice un sistem aparte 
de notare a arbitrajelor, întrebuin
țat de mai multă vreme — și, se 
pare, cu destul succes — de fede
rația belgiană. Iată cum se proce
dează :

După fiecare joc, antrenorii ce
lor două echipe acordă cîte o notă 
arbitrului, de la 1 pină la 5. Prin 
împărțire se ajunge la media obți
nută de arbitrul respectivei partide. 
Arbitrii care, de-a lungul a șase în- 
tîlniri, nu realizează o medie de 
cel puțin 2,5 puncte, trec, pentru o 
perioadă determinată, în campiona
tele inferioare, fiind înlocuiți cu ar
bitrii care au realizat cele mai ridi
cate medii în întrecerile de ca
tegorii mai mici.

Pentru evitarea unei neplăcute 
surprize

a conducăto-

Premiul pentru cel mai reușit instantaneu sportiv norvegian pe 1964 a iost 
atribuit acestei fotografii care surprinde acrobatica aterizare pe cap a 
atacantului Dahl (Steinkjaer) care țintise balonul... aflat insă in mina 

portarului Nilsen (Kolbjorn)

Nici acum n-ali uitat iubitorii fot
balului din Suedia eliminarea echi
pei lor la campionatul mondial din 
1962 de către 
destă pe atunci, a 
gerea nordicilor a 
neașteptată cu cît, 
anterioară, cea din 
țara lor, Liedholm, 
fotbaliști suedezi 
locul al doilea, ajungînd în finala 
competiției, alături de Brazilia.

Tocmai de aceea, pentru actualele 
preliminarii, măsurile luate demon
strează nu numai meticulozitate ci 
și multă prudență. Comisia de se
lecție este alcătuită din antrenorul 
Nyman, secundul său Lindberg și 
din unul dintre cei mai renumiți 
medici suedezi, Liljedah. Această 
comisie a alcătuit un plan amănun
țit. O atenție specială este acordată 
reprezentativelor R. F. Germane și 
Ciprului, colegele de serie elimina
torie ale echipei suedeze. Toți jucă
torii vest-germani susceptibili de 
selecționare sînt urmăriți de antre
norii suedezi de prima categorie, 
delegați prin rotație, iar o comisie 
va rămîne mai mult timp în Cipru 
în același scop. Bazată și pe un 1-1 
obținut în deplasare în fața repre
zentativei R. F. Germane, Suedia 
speră să evite surpriza din 1962...

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romine : Pelleas și Melisande 
(orele 19,30). Teatrul de stat de opereta: 
Suflet de artist (orele 19.30). Teatrul Na
țional ,.!. L. Caragiale- (sala Comedia): 
I>-ra Nastasia (orele 19.30). (sala Studio): 
Să nu le Joci cu dragostea (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie ; Casa inimilor sfări- 
mate (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. lj : Clipe de viață (orele 19.30). 
(sala Studio, str. Al Sahia nr. 75 A): Fii 
cuminte, Crlstofor (orele 19.30) Teatrul 
,,C. 1. Nottara- (sala Magheru): Carieră 
pe. Broadway (orele 19.30). (sala Studio): 
Sonet pentru o păpușă (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Ciulești : Ituy 
Bias (spectacol prezentat de Teatrul Mic 
- orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16): Doi pe un balansoar (orele 19,30). 
Teatrul pentru copil (Str. Eremia Gri- 
gorescu nr. 24): Harap Alb (orele 16). 
Teatrul regional București (Șos Stefan 
cel Mare nr. 34): Sera melodiilor (orele 
20) 'Teatrul evreiesc de stat : Frank al 
V-lea (orele 20). Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „1. L. 
Caragiale'' (Str. 30 Decembrie nr. 9): In 
lumea apelor (orele 20). teatrul „Țăndă
rică" : Eu și materia moartă (orele 20,30). 
Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala 
Victoria): Aventurile unei umbrele (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59): o carte despre frumu
sețe (orele 20).

18,15; 20,30). Ziua fericirii — cinemascop : 
Cringași (16; 18,15; 20,30). Musafiri elu
dați pe muntele de gheață : Cultural 
(15.30; 18: 20.30). Sălbaticii de pe rîul 
morțil — cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 
15: 17; 19; 21), Progresul (15; 17: 19; 21). 
teselle la Acapulco: Buzești (10; 12,15; 
15,15; 17,45; 20.15). Șapte ani de căsnicie — 

-Cinemascop : Bucegl (10; 12,30, 15,30; 18; 
20,30). Viitorul (13,45; 16; 18,30: 21). Casa 
neterminată : Unirea (16; 18,15: 20,30). 
Diavolul deșertului : Flacăra (10: 12.15; 
15.30: 18; 20,30). încurcătură blestemată : 
Vitan (15; 17.45: 20.30), Ferentari (14,30; 
17,15; 20). Ghinionistul : Munca (16; 18,15;
20.30) . Colentina (10; 16; 18,15: 20,30).
Climate — cinemascop : Popular (15,15; 
18; 20,45), Moșilor (15; 18: 20,45). Hatari — 
(ambele serii) : Arta (10; 16.15: 19.30). S-a 
întimplat la miliție — cinemascop : 
Cosmos (16; 18: 20). Calabuch : Melodia 
(9,45: 12,15: 15,15: 18; 20.30). Drumul Sării 
(15,30; 17,45: 20). 40 de minute pînă in 
zori : Volga (10: 12: 14.30: 16.30: 18,30:
20.30) . 30 de ani de veselie : Rahova (15; 
17; 19: 21). Hamlet — cinemascop : Lira 
(15.30: 19). Teama ; Cotroceni (16; 18.15;
20.30) . Ivailo : Pacea (16; 18; 20).

reprezentativa, mo- 
Elveției. Infrîn- 
fost cu atît mai 
se știe, în ediția 
1958, găzduită de 
Green și ceilalți 
terminaseră pe

CINEMATOGRAFE : Roșu și negru 
(ambele serii) : Sala Palatului R. P. 
Romine (seria de bilete 1276 — orele 19). 
Central (9,30; 13; 16,30; 20). Cîntînd în 

I ploaie : Republica (8,15; 10,15; 12,30; 14.30; 
j 16,45; 19; 21.30), București (9; 11.15; 13.45; 
j 16,15; 18,45; 21), Modern (9; 11,30: 14; 16.30: 

19; 21,30). Can-Can — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9,30; 12,30: 15.30;
18,30; 21,15). Soție pentru un australian — 

j cinemascop : Luceafărul (9; 11.15; 13,30; 
j 15,45: 18,15: 20,45), Festival (9,30: 11.45; 
I 14; 16,15; 18,45; 21). Grivița (10; 12; 14;

16; 18.15: 20,30). Omul din umbră : Carpati 
j (10; 12; 14: 16). Șeful : Capitol <9.30: 11,45; 
: 14; 16,30; 18,45; 21). Feroviar (9.15: 11,30: 
; 13,45; 16; 18.15: 20,30). Aurora (9.45: 12.15:

15; 17,45; 20.30). Flamura (10; 12,30: 15;
I 17,30; 20). La patru pași de infinit: vic

toria (10; 12: 14; 16; 18,15: 20,30). Excelsior 
(9.45: 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21). Miorița
(9,45; 12; 14.15; 16,30: 18,45: 21). Judecăto
rul de minori : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15: 20,30). Poveste de pe Don : Union 
(15,30; 18; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Maria : Doina 
(11,30: 13,45: 16: 18.15: 20,30). Lumea co
mică a lui Harold Lloyd și documentarul 
Cluj 1964: Timpuri Noi (10: 12,15; 14,15:
16,15; 18,30; 20,30). Elena din Troia — cine
mascop: Giulești (9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 
20,15). Intîlnire cu spionul: înfrățirea între 
popoare (10; 15,30: 17,45 : 20). Tomis (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (16;

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 - Micii electrotehni- 
cienl. 19,40 — Romain Rolland. 20.25 — 
Filmul artistic romînesc „Dragoste la 
zero grade". In încheiere : Poșta televi
ziunii, buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cer variabil, mai mult senin. 
Innourări mai pronunțate s-au produs 
în Dobrogea, unde cu totul izolat a nins. 
Vintul a suflat în general slab, cu inten
sificări locale, mai ales în Banat din 
sectorul sud-est. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
3 grade la Timișoara șl Răuti și minus 
14 grade la Miercurea Ciuc. In Bucu
rești : vremea a fost rece, cu cer mai 
mult senin. Vîntul a suflat în general 
slab. lemperatura maximă a atins plus 
1 grad. Timpul probabil pentru zilele de 
15. 16 șt 17 ianuarie. In tară : Vreme în 
general rece. cu cer schimbător. Va 
ninge local, mai ales în sudul țării. Vînt 
potrivit din sectorul sud-est. Tempera
tul a staționară la început, apoi în creș- 
lere ușoară. Minimele vor fi cuprins-e 
intre minus 5 și minus 15 grade, iar ma
ximele între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală. In București ; Vreme rece, 
cu cer schimbător. Va ninge slab. Vint 
potrivit din sud-est. Temperatura sta
ționară la început, apoi în creștere 
ușoară. Ceață slabă.

£
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REGIUNEA OLTENIA

TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE
Consiliul regional al Frontului Democrației Populare Oltenia se 

pregătește să prezinte alegătorilor bilanțul activității sfaturilor popu
lare de la ultimele alegeri și pini acum. Sint în curs de editare afișe, 
pliante, broșuri și alte materiale care ilustrează rezultatele activității 
desfășurate de sfaturile populare. Din bogatul material documentar 
am făcut citeva spicuiri.

A
In case noi

Străbătînd meleagurile Olteniei de 
astăzi rămîi plăcut surprins. Con
structorii de locuințe le-au schimbat 
înfățișarea. Alături de mari ansam
bluri industriale te întîmpină străzi, 
cartiere și orașe noi. Alegerile din 7 
martie vor găsi Oltenia cu de două 
ori și jumătate mai multe locuințe noi 
construite numai în orașe, față de a- 
nul 1961. Statistica constructorilor 
arată că în ultimii patru ani ei au dat 
în folosință aproape 7 500 de aparta
mente noi. în acest an, ei s-au pre
gătit să mai adauge la această cifră 
încă peste 3 000 de apartamente 
construite din fondurile sfaturilor 
populare. în 1962 pe Valea Motrului, 
în apropierea celei mai tinere mine 
de cărbuni a țării, ei au pus temelia 
unui nou oraș minier — Mo- 
tru. E proiectat pentru 35 000 de lo
cuitori. Nici nu s-au împlinit doi ani 
de cînd s-a pus prima cărămidă la 
temelia orașului și aproape 600 de 
apartamente și-au primit locatarii. 
Sute de construcții social-culturale 
au schimbat și înfrumusețat peisajul 
Olteniei de astăzi.

Pe tărîm social-cultural
Nu poți trece la alte noutăți dintre 

două legislaturi fără a aminti cum 
este folosit bugetul sfatului popular 
regional. Din 1961 pînă acum, pen
tru dezvoltarea regiunii s-au cheltuit 
din bugetul local aproape 2 miliarde 
lei. Aproape un miliard lei a fost 
destinat învățămîntului public, 856 
milioane lei ocrotirii sănătății, alte 
aproape 100 milioane lei pentru ac
țiuni culturale. La ultima sesiune a 
sfatului popular regional s-a hotărît 
ca în acest an să se cheltuiască 
pentru învățămînt și sănătate 604 mi
lioane lei.

Recent, într-o seară, mă aflam în 
Lăcrița, raionul Balș. Suie de țărani 
erau adunați pe uliță. Ce se întîm- 
plă ? — m-am întrebat. Cîteva clipe 
mai tîrziu în satul, pînă atunci învă
luit în întuneric, s-au aprins ghirlan
dele de becuri electrice. Evenimentul 
se repetă tot mai des pe meleaguri
le Olteniei. Dacă în 1944 erau doar 
26 de sate electrificate pe întinsul 
regiunii, acum sînt 513. în acest an, 
alte 165 de sate vor fi electrificate.

Noile blocuri de locuințe de pe Calea Lenin din Craiova

Și pe
(Urmare din pag. I-a) 

bătoare asemănătoare. Montorit 
maistrului Nicolae Racolțea aduceau 
felurite propuneri și păreri. în fie
care dintre acestea era cîte ceva, o 
idee, un sens de căutare. în cele din 
urmă s-a adoptat ideea folosirii u- 
nui sistem ingenios de trolii. Monto- 
rii au pornit la lucru convinși de 
reușită. Ei au ridicat astfel uriașul 
fierbător și l-au fixat întreg în pozi
ția indicată în proiect, ceea ce a dus 
la o sensibilă reducere a timpului de 
montaj. Așa a mers și cu celelalte, 
dar din ce în ce mai lesne și mai 
repede, încît la cel de-al patrulea 
timpul de ridicat-montaj s-a redus 
de patru ori.

PEISAJE TINERE
La puțină vreme de la ieșirea din 

orașul Dej, șoseaua, care duce spre 
Bistrița transilvăneană, suie un deal 
nu prea mare dar îndeajuns ca să 
poată oferi panorama industrială 
din valea Someșului. Șantierul și-a 
deschis porțile în vara anului 1963 
și acum combinatul de celuloză și 
hîrtie, ajuns în multe privințe la li
mitele sale de construcție, a intrat în 
anul cînd va începe producția. Pri
vind splendidul peisaj industrial, în
drăgești și mai mult pe proiectanții 
noștri care au realizat proiectul de 
ansamblu, acești visători și totoda
tă oameni cu un dezvoltat simț prac
tic care călătoresc înaintea tuturora 
spre viitor aducînd de acolo în rea
litatea zilelor de-acum tot ceea ce 
adună și prelucrează critic, cu pre
gătirea lor de specialiști. Combina
tul de la Dej oferă nu numai un e- 
xemplu de arhitectură industrială, 
dar și sentimentul că tehnica nouă 
se află în drepturile sale legitime. 
Hale impresionante sînt ridicate, de 
la fundații la frontispiciu, din ele
mente prefabricate de beton ; o fa

Cu pași poate și mai repezi pă
trunde la sate lumina culturii. Cî
teva cifre vorbesc de la sine. Numai 
în ultimii patru ani în așezările re
giunii Oltenia au fost construite pen
tru copii peste 1 500 noi săli de cla
să. în cele 1 461 de școli (cele mai 
multe, noi) învață astăzi cu 35 000 de 
elevi mai mult decît în 1961. In a- 
ceeași perioadă, numărul cadrelor 
didactice a crescut cu aproape 3 200, 
iar față de 1938 de trei ori. în regiune 
funcționează 1 041 de cămine cultu
rale, 165 case de citit, 2 509 formații 
artistice de amatori cu 40 000 de 
membri, 415 biblioteci comunale și 
raionale, 7 muzee și multe alte așe
zăminte culturale.

Am avut ocazia să compar cîteva 
cifre : 1938 — în Oltenia erau 109 
circumscripții medico-sanitare, 285 
medici. 1 ianuarie 1965 : 332 circum
scripții medico-sanitare, 1 158 medici 
și 4 561 cadre medii sanitare.

Deservirea populației
Geografia Olteniei, de la alegerile 

trecute și pînă astăzi, te poartă și 
de-a lungul a 1 200 km de drumuri 
noi sau modernizate. Rețeaua de 
unități comerciale a crescut cu 1 007 
unități noi sau amenajate, cu sute 
de magazine și complexe ale rețelei 
cooperației. Au apărut 15 secții și 
fabrici noi ale industriei locale. Nu
mărul posesorilor de aparate de 
radio și televizoare a crescut în a- 
ceeași perioadă cu aproape 50 000. 
Toate acestea, și multe altele, vor
besc despre transformările socia
liste ale Olteniei, care pășește ală
turi de celelalte regiuni ale țării 
spre o viață nouă, înfloritoare.

Victor OELEANU 
coresp. „Scînteii"

INFORMAȚII
». REPORTAJ DIN PORTUGALIA

O delegație de specialiști condusă 
de Ion Cîmpeanu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, a plecat 
marți în S.U.A., în legătură cu defi
nitivarea contractelor dintre între
prinderea romînă de comerț exterior 
„Mașinimport“ și companiile ameri
cane „Firestone Tire and Rubber 
Company" din Ohio și „Universal 
Oil Products Corporation" din Illi
nois. La plecare au fost de față re

Someș
țadă îmbracă vesela culoare a vl- 
nacetului în timp ce alta, învăluită 
de schele, mai păstrează încă nuan
ța ei crudă ; dintr-un sul de tablă 
groasă ridicată în picioare tractoa
rele scot, prin derulare, un rezervor 
adevărat căruia mai trebuie să-J 
tragi doar brîul vertical de sudură 
și să-i adaugi fundurile ; instalații 
în aer liber leagă parcă halele în
tre ele și dau combinatului un as
pect unitar.

Este unul dintre cele mai moderne 
combinate de celuloză și hîrtie. Și 
ceea ce-i conferă titlul de putere 
nu-i atît spațiul de întindere cit, mai 
ales, contribuția lui la producția res- 

.pectivă a industriei naționale. Avînd 
ca unități componente o fabrică de 
celuloză, o fabrică de hîrtie și alta 
de clor, un grup de alimentare cu 
apă, o centrală termoelectrică și a- 
teliere mecanice de întreținere, com
binatul va realiza anual o produc
ție de celuloză de calitate supe
rioară de 60 000 de tone. Adăugați 
la aceasta producția similară a 
combinatului de la Călărași — care 
a și început să producă — și veți 
înfelege lesne că cetatea munților 
Rodnei și Maramureșului are o me
nire nobilă, anume de a lărgi baza 
materială a învățămîntului, culturii 
și artei.

In mod practic, toate halele de fa
bricație sînt terminate și montajul 
utilajelor tehnologice se află fn sta
diu avansat. In vară, la vremea cu
lesului, combinatul, încadrîndu-se șl 
el în anotimp, va da prima recoltă... 
Și atunci se va confirma ceea ce 
constructorii și montorii spun acum 
cu convingere: că utilajele li
vrate de mari întreprinderi con
structoare de mașini din țară — „23 
August” și „Vulcan* din București, 
„Independența" din Sibiu, „Unio” din 
Satu Mare etc. — sînt de o calitate 
care satisface exigențele tehnicii. U- 
zinele „Independența” ou deosebire 

înapoierea In capitală 
a TOV. CORNELII! MÂNESCU

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministru) afacerilor externe, șeful 
delegației Republicii Populare Ro
mine la sesiunea a XlX-a a Adună
rii generale a Organizației Națiuni
lor Unite.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, loan Constant Manoliu, mi
nistrul justiției, membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă. (Agerpres)

PLECAREA TOV. MIHAIL PETRI 
IN IRAN

Miercuri a plecat în Iran Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior, 
însoțit de Nicolae Ionescu, adjunct 
al ministrului industriei petrolului și 
chimiei, precum și de un grup de 
specialiști. Delegația va vizita Iranul 
la invitația dr. Manoutcher Eghbal, 
președintele Societății Naționale Ira
niene de Petrol, fost prim-ministru 
al Iranului, care. împreună cu o de
legație de specialiști, ne-a vizitat 
țara în toamna anului trecut ca in
vitat al ministrului comerțului exte
rior. Delegația romînă va vizita in 
Iran obiective din industria petrolu
lui și chimiei și va face un schimb 
de păreri cu partea iraniană cu pri
vire la posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor economice și de colaborare 
economică între cele două țări.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
au fost prezenți Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai conducerilor Ministerului Comer
țului Exterior și Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, și 
funcționari superiori din M.A.E.

(Agerpres)

prezentanți ai Ambasadei S.U.A. la 
București.

★
în prezența unor profesori univer

sitari, rectorul Universității Bucu
rești, acad. Gh. Mihoc, a primit de 
la ambasadorul Indiei, K. R. F. Khil- 
nani, operele științifice ale dr. Săr- 
vapalli Radhakrishnan, președin
tele Republicii India.

(Agerpres)

par a fi oucerit pe montorii de pe 
șantier prin promptitudine și seriozi
tate în respectarea obligațiilor.

0 FAMILIE DE CONSTRUCTORI
Bătrînul este specialist în monta

rea mașinilor de hîrtie. Un sfert de 
veac a făcut numai asta. Demonta 
mașinile vechi, le repara și veghea 
lingă ele. Făcea naveta între Bacău 
și Bușteni. Și pentru toți era „nea 
Petre Enache”. Om bun, larg la ini
mă, cu multă Înțelegere pentru, ti
neri.

Un singur lucru, o singură dorință 
nu-și îndeplinise. Ca orice om stă- 
pîn pe meserie, dăruit profesiei sale, 
rîvnea să monteze o dată, cu mîna 
lui, o mașină de hîrtie nouă și să-i 
dea drumul. E suprema satisfacție a 
unui om de meserie. N-avea de unde 
să știe că va veni vremea cînd va 
călători prin țară de la un oraș la 
altul, de la un combinat la celălalt, 
din nordul țării sau din sud, să-și 
realizeze înzecit dorința de odinioară.

— Unde ați mai lucrat pînă acum, 
tovarășe maistru ?

— In cîteva locuri. La Călărași, la 
Suceava, la Chiscani, Ghimbav și 
Palas-Constanța... Numai la combi
nate noi.

Oare unde se va mai duce după 
ce va pune în funcțiune mașinile 
combinatului de la Dej ? Pe șantier 
se simte ca acasă. Lucrurile îi sînt 
familiare și, tn plus, are alăturea re
prezentanți ai casei din a doua ge
nerație. Virgil Enache este inginer, 
șeful șantierului întreprinderii de 
montaje. Soția acestuia lucrează și 
ea la combinat. Iar reprezentantul 
celei de-a treia generații, nepotul, 
care deocamdată scîncește în pătu
cul lui, va fi neapărat tot construc
tor. Așa spune bunicul. Și omul a- 
cesta nu vorbește în dodii : „creș
tem constructori noi, pentru combi
nate noi”.

Știe bătrînul oe știe.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
CALENDARUL AGRICOL 
AL „CELOR ȘASE"

Ziarul „LES ECHOS'" publică un ar
ticol consacrat tratativelor agricole ce 
vor avea loc la Bruxelles și Geneva :

Sectorul agricol al tratativelor „eu
ropene" ce vor avea loc între „cei șase" 

j va furniza în următoarele zile dis- 
| cuții aprige atît la Bruxelles cit 

și la Geneva. La Geneva, „cei șase" 
vor căuta să obțină prevalarea con
cepțiilor lor în cadrul „rundei Ken
nedy". La Bruxelles ei vor trebui să 
se pună de acord asupra capitolelor 
rămase în suspensie ale reglementărilor 
„europene". Și în particular asupra ce
lei mai importante dintre acestea — 
care deobicei este numită cheia de 
boltă a întregului ansamblu — adică 
asupra textului care determină finan
țarea politicii agricole comune. Fără a- 
ceasta, în pofida tuturor savantelor 
construcții juridice ale experților, agri
cultura va bate încă o dată pasul pe 
loc.

La sfîrșilul anului 1964 reprezen
tanților permanenți ai „celor șase" de 
la Bruxelles le-a fost transmis un ca
lendar de lucru. Datele care îl jalo
nează vor trebui să fie adoptate de co
misia Pieței comune. Ele prevăd :

Înainte de 1 martie 1965 : modifica
rea regulamentului pentru fructe și 
legume, adoptarea unui text prin care 
se înființează „rețeaua de informații 
contabile agricole" și fixarea prețuri
lor la lapte și carne de vită în cursul 
campaniei agricole 1965—1966. în 
principiu, pentru carnea de vită și lapte 
nu ar urma să se fixeze prețuri co
mune (așa cum s-a fixat pentru cereale, 
cu începere din 1967), ci, pur și sim
plu, să se ajungă la o apropiere între

Săptămînalul „FRANCE NOU- 
VELLE" publică sub semnătura lui 
M. Rivaud un reportaj despre Portu
galia.

„P.I.D.E. 1“ Emblema aceasta este 
afișată, ca un simbol, chiar de la in
trarea noastră în Portugalia. După un 
control polițist riguros, ne urmăm calea 
în direcția Lisabonei prin Guarda, Nisa 
și pe malurile Tagelui. Pînă la Guarda 
peisajul este tragic. Case puține, munți 
nu prea înalți, dar austeri, locuitori tă
cuți și triști. împreună cu amabilitatea 
naturală a portughezilor, tristețea va fi

NOTE DE DRUM DIN CANADA
A

In zona Marilor Lacuri
Un scriitor nota că pentru a ajunge 

din apusul Europei „in frumoasa și bo
gata țară de dincolo de mare" — cum 
era numită Canada, era nevoie, la în
ceputul colonizării ei, de șase săptămîni. 
Ne-am amintit de acest lucru cînd becul 
roșu aflat deasupra cabinei confortabi
lului avion canadian cu care călătoream 
de la New York ne-a semnalat că peste 
citeva minute vom ateriza la Toronto.

Am privit instinctiv «cele ceasornicului 
șl am constatat, mai puțin cu uimire și 
mai mult cu satisfacție că, grație mij
loacelor moderne de circulație, drumul 
de la București la Toronto se străbate 
doar in 20 de ore.

Semnificația unui nume
După unii cercetători, Toronto în limba 

irocheză ar însemna „așezare între lacuri"; 
după alții acesta se traduce prin „loc de 
întîlnire". Vizitatorul se poate convinge 
ușor că i se potrivesc ambele caracteri
zări.

Al doilea ca mărime din fără, după 
Montreal, Toronto este așezat pe malul 
lacului Ontario, fiind străjuit la nord și 
nord-vest de o suită de lacuri mai mici. 
Chiar de la primii pași te frapează con
strucțiile mari în stil american, străzile 
drepte, care împart in felii egale orașul și 
spațiile verzi, ce-ți amintesc de cunoscu
tele grădini englezești.

In City, pe Bay Street, pe Yonge Street 
ca și pe alte străzi sînt îngrămădite băn
cile, birourile și magazinele. Majoritatea 
blocurilor, construite în ultimii ani, se deo
sebesc prinfr-o linie elegantă. Am intrat 
în magazinul universal „Ewton". Cumpă
rătorii se găsesc aici ca niște copii in 
mijlocul jucăriilor, cu singura deosebire că 
aici copiii lipsesc. La intrare, părinții îi lasă 
sub supraveghere in camere special ame
najate. Magazinul expune un larg sor
timent de mărfuri. Sistemul ratelor este 
folosit pe scară largă. Dar, din cauza do- 
bînzilor progresive, care se aplică a- 
cestor rate, cumpărătorul plătește in 
fapt mult mai mult decît prețul real.

Cartierele orașului ne-au descifrat și cea 
de-a doua traducere a cuvintului „Toron
to", aceea de „loc de întîlnire". Aici 
și-au dat intilnire oameni aparținind a nu
meroase naționalități: irlandezi, chinezi, 
japonezi, unguri, portoricani, ucraineni, 
germani, olandezi... Fiecare din grupu
rile ce alcătuiesc acest mozaic de națio
nalități își are cartierul, magazinele, res
taurantele, cinematografele sale. Intr-un 
cuvînt, fiecare își respectă tradițiile și obi
ceiurile. Trebuie menționat că imigrările 
din unele țări capitaliste, ce se mențin și 
acum la un nivel destul de ridicat, con
stituie îți Canada unul din factorii creș
terii sporului de populație.

La marginea de sud-est a orașu
lui Toronto există un loc unde denumi
rea de „loc de intilnire" își amplifică 
semnificațiile. In fiecare an Intre 21 au
gust și 2 septembrie aici Își deschide 

prețurile naționale pentru a se obține 
treptat prețuri comune (fără îndoială 
piuă în 1967). In privința fructelor și 
legumelor problema este foarte com
plexă. La cererea Italiei urmează să 
se instituie taxa de „compensație" a- 
supra importurilor provenind din țări 
care nu fac parte din Piața comună.

înainte de 1 mai 1965 • adoptarea 
regulamentului asupra organizării pie
ței zahărului. Acest produs agricol este 
singurul mare produs de bază la care 
încă nu există nici un fel de reglemen
tare „europeană". „Cei șase" sînt puși 
în fața a două opțiuni : să orien
teze producția fie prin intermediul 
prețurilor, fie prin intermediul unor 
contingentări naționale (teza italiană).

Înainte de 1 iunie 1965: adoptarea 
regulamentului asupra organizării pieței 
pentru grăsimi și a regulamentului 
„complimentar" pentru fructe și le
gume. Importanța acestui din urmă 
text va fi capitală pentru industria 
grăsimilor și toate industriile de trans
formare. Italia a obținut garanții pen
tru producătorii săi de ulei de măsline.

Cel de-al doilea dintre aceste texte 
depășește cu mult problema organiză
rii pieței de fructe și legume. In primul 
rînd este vorba să se extindă la aceas
tă producție măsurile de sprijin finan
ciar (la cererea Italiei) care inițial nu-i 
erau destinate. In afară de aceasta este 
pusă o problemă de ordin general, și 
anume acordarea unui regim special și 
al unor ajutoare speciale pentru „gru
purile de producători". Aceste inițiative 
stîrnesc vii nemulțumiri în cercurile co
merciale care, pe bună dreptate, con
sideră că ele exprimă o atitudine dis
criminatorie fată de acestea.

Pînă la sfîrșitul primului semestru al 
anului 1965 : adoptarea definitivă a 
regulamentului financiar (pentru a de
termina „cotizațiile" pe care va trebui 
să le plătească fondului agricol fiecare 
din statele participante) și fixarea unor 
prețuri comune la zahăr, grăsimi, carne 
de vită, orez, fructe și legume.

poate impresia cea mai profundă pe 
care o vom căpăta în cursul călătoriei.

Am ajuns la Caparica, un orășel dră
guț de coastă, unde am stat trei săp- 
tămîni.» Vecinii noștri portughezi nu 
dezmint părerea pe care ne-am făcut-o 
despre poporul lor în cursul acestei că
lătorii. Ei sînt amabili și gata să ne 
facă orice fel de servicii. Soțul trebuie 
să aibă vreo 35 de ani. El lucrează la 
S.A.C.O.R., întreprindere de rafinare a 
petrolului care distribuie o parte din 
benzina și uleiurile din Portugalia și 
care fabrică gaz butan. El lucrează ca 
funcționar superior și cîștigă ceva mai 
puțin de 3 000 de escudos pe lună. (Un 
escudo este echivalent cu aproape 18 
franci vechi). După cum am avut pri
lejul să verificăm, este ceea ce s-ar 
putea numi «o situație frumoasă».

porțile „Expoziția națională canadiană". 
Concepută inițial ca o manifestare na
țională, ca un loc de distracție pentru 
public și de reclamă pentru firmele 
interne, expoziția s-a transformat cu 
timpul intr-o manifestare comercială in
ternațională, oferind un bun prilej de 
cunoaștere și de luări de contact între 
oameni de afaceri din diferite țări.

Tara noastră a participat pentru prima 
oară la această expoziție în toamna a- 
nului trecut, prezentind un Oficiu de in
formații comerciale. Prezența Rominiei 
în pavilionul guvernamental a stirnit un 
viu interes in rindul vizitatorilor și re
prezentanților firmelor comerciale. Gu
vernatorul provinciei Ontario, Earl 
Rowe, a elogiat sectorul romînesc al 
expoziției, care oferea o imagine des
pre dinamismul dezvoltării economiei și 
a relațiilor comerciale ale R. P. Romi
ne. Discuțiile purtate cu prilejul vizită
rii pavilionului nostru cu diferiți repre
zentanți ai cercurilor de afaceri au 
scos in evidență existența unor largi 
posibilități pentru extinderea schimbu
rilor comerciale dintre Canada și țara 
noastră.

Canadienii manifestă un mare interes 
față de această expoziție tradițională. A- 
nual, ne spunea dl. Fraser, președintele 
expoziției, sint înregistrați peste 3 000 000 
vizitatori.

Prin întreprinderi 
industriale ți agricole

Străbătind cele două principale pro
vincii ale țării, Ontario și Quebec — 
unde, datorită condițiilor climaterice fa
vorabile, este concentrată 80 la sută din 
populația țării — iți poli face o imagi
ne și mai vie despre dezvoltarea econo
mică a Canadei. Fabrici și uzine noi, 
înzestrate cu utilaj modern, au înlo
cuit, mai ales în ultimul deceniu, vechile 
întreprinderi. Dacă înainte vreme țara 
era cunoscută ca un „imperiu al lem
nului și griului", în prezent la aceasta 
se adaugă continua dezvoltare a indus
triei. AHI la Toronto, cit și la Montreal, 
am făcut cunoștință cu o serie de în
treprinderi industriale. Trebuie spus că 
în zona acestor două orașe principale 
sint concentrate circa 9 000 de uzine și 
fabrici. Marea majoritate sint așezate 
la 30—40 de mile în afara ora
șelor. Fabrica de automobile „Rambler” 
și rafinăriile de zahăr din Toronto, fa
brica de tractoare și unelte agricole 
„Ferguson” ca și fabrica de mașini-unel- 
te „Sicard" din Montreal, pe care le-am 
vizitat, te impresionează prin gradul 
înalt de mecanizare, folosirea largă a 
benzilor rulante și exploatarea intensivă 
a timpului de muncă. Acolo unde pro
cesul de producție permite sînt prefe
rate clădirile joase cu parter sau cu un 
etaj, ceea ce înlesnește fluxul tehnolo
gie continuu,

într-o dimineață am plecat în sat 
pentru a face cumpărături. Ne-am o- 
prit la terasa unei cafenele. Lîngă noi 
un tînăr de vreo 18 ani citea. L-am 
invitat să vină la noi și el a făcut lucrul 
acesta cu plăcere. După multe întîlniri, 
ne-am putut informa ce reprezintă viața 
unui student portughez. Cum judecă 
regimul majoritatea acestoi studenți ? 
Pentru prima dată am putut aborda 
cu interlocutorul nostru subiecte poli
tice. El a pus direct în cauză regimul 
dictatorial condus de Salazar. Tînărul 
nostru a făcut parte dintr-un grup de 
studenți care au fost excluși din facul
tate pentru că au organizat o manifes
tație la 1 mai 1964.

Dictatura lui Salazar, ne-a spus el, 
este un regim fascist... Oricine se opune 
dictaturii lui Salazar se expune urmă
toarelor sancțiuni : închisoare pe ter
mene lungi fără nici un proces ; metode 
de luare a interogatoriilor, mergind 
pînă la torturile exercitate de poliția 
de stat (P.I.D.E.) , proces secret, pie
dici puse în calea drepturilor de apă
rare ; condamnări la închisoare pe o 
durată nelimitată; pedeapsa cu moar
tea. Toate aceste pedepse au fost apli
cate multor democrați portughezi, nu 
numai în prima etapă de la instaurarea 
regimului, dar și în prezent, ba chiar 
eu un cinism și o cruzime încă și mai 
mari.

P.I.D.E. (poliția politică) merită să fie 
menționată în mod special din cauza or
ganizării și servilității sale față de dic
tator, precum și din cauza metodelor 
sale bine cunoscute din istoria Gestapo
ului. Nu există nici un singur sat care 
să nu aibă agentul său secret din 
P.I.D.E. Victimele acesteia sînt toți 
antifasciștii, și mai ales comuniștii, care 
difuzează în uzine și universități mani
feste și publicații ilegale tipărite pe hîr
tie fină.

Ori de cîte ori ani putut discuta sin
cer cu democrații portughezi, ei și-au 
exprimat speranța în rezultatul victorios 
al luptei lor pe viitor, dar și tristețea 
pentru țara lor care, după o treime de 
secol de guvernare salazaristă, are o 
jumătate din populație analfabetă și 
suferă de o mizerie nemăsurată.

într-o frumoasă după-amiază am luat 
trenulețul cu care am străbătut cei 12 
km de plajă pînă la Fonte da Telha, 
mic port de pescari situat la vest de 
Caparica. Nu văzusem încă niciodată 
cocioabe pe o plajă. De regulă plaja 
reprezintă libertatea, odihna, concediul,

Cascada Niagara

Gradul înalt de mecanizare șl auto
matizare a producției este ilustrat și de 
faptul că numărul salariaților dintr-o 
mare întreprindere nu depășește citeva 
sute. Această situație generează nume
roase conflicte sociale, sindicatele du- 
cînd o luptă continuă contra urmărilor 
negative pe care le are extinderea auto
matizării asupra folosirii brațelor de 
muncă. „Automatizarea este în defavoa
rea muncitorului canadian" — cu lozinca 
aceasta au defilat muncitorii din Toron
to cu prilejul manifestărilor consacrate 
in cadrul expoziției „Zilei muncii'.

Uriașul teritoriu al Canadei adăposteș
te bogate resurse naturale și energetice 
ca : minereuri de nichel, platină, azbest, 
zinc, aluminiu, uraniu, aur, ghips, cad
miu și gaze naturale, la acestea adău- 
gindu-se rezerve imense de pește și 
păduri. Nenumăratele întinderi acope
rite de păduri dau posibilitate Canadei 
să producă aproape jumătate din pro
ducea de hîrtie de ziar a lumii capitalis
te. De altfel, intre țările capitaliste, Ca
nada se situează azi pe locul șase in ce 
privește volumul producției industriale 
prelucrătoare și locul cinci in ce privește 
volumul comerțului exterior.

Ni s-a oferit prilejul să cunoaștem și 
unele aspecte din agricultura canadiană. 
In localitatea Julliete din apropierea ora
șului Montreal am vizitat o fermă avi
colă. Trei oameni se ocupă de îngrijirea 
a aproape 50 000 găini. Cotețele 
păsărilor sint suspendate. Pe un canal 
sint aduse hrana și apa, pe un altul sint 
strînse ouăle. Ventilatoarele mențin 
temperatura constantă a încăperilor. To
tul strălucește de curățenie.

In ultimele decenii a avut loc un pro
ces continuu de concentrare a pămintu- 
lui în mari ferme capitaliste paralel cu 
nrtrarea unui număr însemnat de mici 
fermieri. Agricultura canadiană, care 
dispune de o puternică bază materială, 
asigură o însemnată producfie de ce
reale și alte produse agricole. Canada 
so situează intre primii producători de 
griu ai lumii, acoperind o treime din 
totalul exportului mondial al acestui 
produs.

Spectacolul Niagarei
Mașina ne poartă cu o viteză ameți

toare de-a lungul zonei Marilor Lacuri. 
De o part» și de alfa a autostrăzii ne 

iar nu mizeria, cocioabele din carton 
gudronat, copiii cu picioarele arcuite și 
cu pînlecele prea umflat, bărcile semi- 
ruinate și oameni cu ochii pierduți în 
lața ceștii cu cafea sau paharului cu 
alcool.

înainte de a părăsi Portugalia ne-am 
oprit o noapte la Peniche. Am ajuns 
in acest pori minunat chiar în momen
tul cînd pescarii plecau în larg. Deasu
pra portului se înalță silueta tristă » 
unei fortărețe. Fațada ei cenușie ests

Carte poștală editată Ia Lisabona t 
„Contribuiți la eliberarea prizonierilor 

politici 1"

îndreptată spre largul mării. Aici Sa
lazar închide pe cei mai mulți dintre 
deținuții politici. Un tînăr care ne înto
vărășește ne spune că aici sînt împuț
eați bărbați și femei în zorii zilei. El 
ne povestește — și bucuria îi luminează 
în timpul acesta fața — că cu cîtva 
timp în urmă mai mulți prizonieri au 
reușit să evadeze. Fața aceasta tînără, 
entuziastă și mîndră este ultima ima
gine pe care o ducem din Portugalia, 
o țară atît de atrăgătoare și tristă, 
plină de mizerie și totuși atît de încre
zătoare în lupta dusă de fiii ei cei mai 
buni ale căror sacrificii și sufe
rințe sînt de nedescris și de care se va 
ține seama într-un viitor ce nu poate 
întîrzia prea mult și care va restabili 
demnitatea oamenilor.

însoțește o succesiune de priveliști fer
mecătoare. De fapt, nicăieri pe în
tinsul țării, călătorul nu va întilni o va
rietate mai mare și mai incintătoare de 
culori ale peisajului, ca în această re
giune a Marilor Lacuri.

Deși ne aflăm încă in timpul cînd 
vara își dă întîlnire cu toamna și zilele 
sint calde și senine, se simte invazia ne
stingherită de aer polar ce pătrunde din 
nord. Ajungem la Niagara. Orice imagi
ne anterioară, despre căderile de apă, 
pălește în fața faimoasei cascade. Spec
tacolul pe care ți-l oferă este fascinant, 
unic. Cu un zgomot asurzitor o masă 
colosală de apă, lată de 200 metri, cad» 
de la aproximativ 60 m înălțime pe o 
dublă vale, deschisă în formă de pot
coavă. Imensul șuvoi de apă avintat în 
cădere își schimbă culoarea de la alb- 
fumuriu pînă la albastru verzui, strălu
citor. Pentru a privi spectacolul fi se 
oferă diverse posibilități : călătoria cu 
vaporul pe lac, un zbor cu elicopterul, 
sau urcarea în turnul înalt de 80 metri.

Peste citeva zile poposim la Montreal. 
Este primul oraș din Canada ca mărime 
și frumusețe. Orașul adăpostește două 
universități, numeroase muzee, monu
mente istorice, squaruri și parcuri, o fai
moasă grădină botanică. Cele 22 po
duri ale orașului sint de o rară frumu
sețe. Călătorului nu-i scapă nici febra 
pregătirilor pentru „Expoziția uni
versală" ce se va deschide aici în 
anul 1967. Cu acest prilej se va aniver
sa și împlinirea unui secol de la crea
rea statului canadian. A început con
strucția unui metrou (in prezent singu
rul metrou Hind la Toronto) și a unei 
linii ferate ce va lega insulele Notre 
Dame și Sf. Elena de oraș. Se constru
iește un turn care va rivaliza cu cunos
cutul „Turn Eiffel".

★

Am părăsit Canada aducirtd imaginea 
unei țări preocupată de dezvoltarea po
tențialului ei economic, a unui popor 
harnic, talentat, dornic de a-și asigura o 
viață din ce în ce mai bună, interesat 
profund în menținerea păcii și unor re
lații de prieteni» și colaborare eu toate 
popoarele.

Ing. Dumitru BUTNARII
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Corespondență din Cairo Vietnamul de sud
■ tama FRĂMlNTĂRILE

REZOLUȚIILE
VOR RĂMÎNE SECRETE
După încheierea Conferinței primilor miniștri ai țărilor arabe

DIN PARTIDUL DEMOCRAT CREȘTIN

După patru zile de dezba
teri (de la 9 la 12 ianuarie) 
șefii guvernelor țărilor arabe au 
adoptat nu mai puțin de 16 rezoluții. 
Toate însă sînt și vor rămîne secre
te. Corespondenților li s-a distribuit 
doar textul unui comunicat de trei
zeci de rînduri în care sînt expuse, 
la modul cel mai general, probleme
le discutate și intenția unanimă a 
participanților de a înfăptui hotărî- 
rile adoptate. Definind scopul întru
nirii de la Cairo, ziarul egiptean 
„Al Massa" a scris: „La această con
ferință n-a fost vorba să se stabi
lească o cale pentru realizarea în
țelegerii între arabi, ci de a se eva
lua ce s-a înfăptuit din planul de 
acțiuni cu privire la felul în care 
țările arabe vor răspunde la proiec
tul israelian de deviere a apelor 
Iordanului. Asupra acestui plan de 
acțiuni s-a căzut de acord (la con
ferințele arabe la nivel înalt de la 
Ccțiro și Alexandria din 1964). De 
atunci au apărut o serie de dificul
tăți și s-au manifestat divergențe de 
păreri asupra unor detalii. Întîlnirea 
primilor miniștri a fost menită tocmai 
să elimine obstacolele care s-au 
ivit'.

A răspuns conferința acestui dezi
derat ?

Desigur, în lipsa detaliilor asupra 
lucrărilor conierinței, rezultatele obți
nute sînt greu de apreciat. Comuni
catul final subliniază „spiritul unei 
adevărate cooperări" în care s-au 
purtat discuțiile și adaugă : „Consi
liul șefilor de guverne ai țărilor ara
be a căzut de acord asupra mijloa
celor pentru o promptă și completă 
realizare a planurilor politice, mili
tare, tehnice, economice, științifice și 
altele, pentru depășirea dificultăților 
pe care unii din ei le-au avut de în- 
tîmpinat". Șefii de guverne „și-au 
exprimat satisfacția pentru progresul 
realizat în consolidarea relațiilor in- 
terarabe și 
nă de a le

„Bilanțul 
ziarul „Le 
adaugă la 
tactele și schimburile de vederi 
tre reprezentanții țărilor arabe 
zenți la Cairo. „Toate acestea au 
însănătoșit climatul relațiilor inter- 
arabe, îndepărtînd suspiciunile care 
îl umbreau și au creat încrederea 
mutuală necesară fără de care nu se 
poate întreprinde nimic concret", în
cheie ziarul.

Din relatările presei egiptene, pre
cum și din cercurile apropiate con
ferinței, rezultă că primii miniștri au 
considerat oportun să evite discuta
rea problemelor mai ascuțite, cum 
ar fi relațiile dintre Siria și Irak, pre
cum și cele dintre Arabia Saudită și 
Yemen. în schimb, a format obiectul 
unor largi dezbateri atitudinea Liba
nului față de lucrările de deviere a 
apelor Iordanului și afluenților săi. 
„Este evident, scrie „Al Gumhuria", 
că această problemă a fost una din 
cele mai importante pentru care s-au 
întîlnit primii miniștri ai țârilor ara
be". Același ziar arată că, față de 
Unanimitatea celorlalte țări arabe, 
Libanul a acceptat să înceapă lucră
rile de deviere a rîuluf Wazani (a-

al Iordanului) chiar pe terito-fluent 
riul său (inițial ceruse ca aceste lu
crări să fie transferate pe teritoriul 
Siriei).

în ce privește problemele milita
re s-a aflat că cele opt recomandări 
ale Consiliului Superior al Apărării 
privind protejarea lucrărilor de de
viere a apelor Iordanului și a fron
tierelor țărilor arabe au fost adopta
te în unanimitate. Alte amănunte nu 
se cunosc. Unii observatori conside
ră însă că Siria, Iordania și Libanul 
și-au menținut refuzul de a permite 
dizlocarea pe teritoriile lor a unită
ților militare ale altor țări arabe.

Referirea din comunicat la „urmă
rirea unui plan unic față de oricare 
țară străină care stabilește noi rela
ții cu Israelul' este apreciată ca 
vizînd Republica Federală Germană, 
pentru ajutorul economic și militar 
pe care această țară îl acordă 
Israelului. Aci comunicatul este in
terpretat în sensul că dacă R.F.G. va 
recunoaște statul Israel, mai multe 
țări arabe vor recunoaște R.D. Ger
mană.

S-a aflat, de asemenea, că alte re
zoluții adoptate se referă la proble
mele economice (adresîndu-se o in
vitație tuturor țărilor arabe să extin
dă relațiile lor comerciale și să se 
alăture Pieței comune arabe). In pro
blemele culturale se preconizează 
înființarea unei organizații arabe 
pentru știință, cultură și educație.

Avînd în vedere laconismul comu
nicatului final, unii observatori con
sideră că acele probleme de pe or
dinea de zi care n-au fost mențio
nate sau nu au fost discutate vor fi 
înscrise pe agenda următoarei întîl- 
niri a primilor miniștri, prevăzută să 
se țină în luna mai la Tunis, sau pe 
agenda viitoarei conferințe arabe la 
nivel înalt 
tembrie la

SAIGON 13 (Agerpres). — Mani
festațiile antiguvernamentale au 
continuat în orașul Hue, vechea ca
pitală a Vietnamului de sud. După 
cum transmit agențiile de presă, 
în seara de 12 ianuarie 5 000 de per
soane din acest oraș și-au mani
festat deschis protestul împotriva 
guvernului Tran Van-Huong. în ace
lași timp, mișcarea grevistă din 
acest oraș, care a început de mai 
multe zile, s-a extins și în orașul 
Danang. Manifestații împotriva gu
vernului s-au desfășurat, de ase
menea, în provincia Guan Tri, si
tuată în apropierea liniei de demar
cație a paralelei 17.

ROMA 13 (Agerpres). — Frămîn- 
tările din cadrul Partidului demo
crat-creștin, care au ieșit la lumină 
cu ocazia celor 21 de tururi de scru
tin efectuate pentru alegerea nou
lui președinte al Italiei, sînt depar
te de a fi înlăturate. Se poate spu
ne, scrie agenția France Presse, că 
aceste frămîntări se accentuează. 
Astfel, deputății „intransigenți" din 
cadrul Partidului democrat-creștin, 
care îl au în frunte pe Fanfani, 
precum și prietenii săi sindicaliști, 
grupați în jurul lui Pastore și Do
nat Cattin, continuă să refuze să se 
alinieze curentului majoritar. După 
cum se știe, acest grup „intransi
gent" grupează mai mult de 100 de 
deputați din cei 399, cîți are Parti-

Demonstrație la Saigon împotriva politicii promovate de autoritățile 
«ud-vietnameze

reafirma hotărîrea comu- 
continua”.
este net pozitiv' — scrie 
Progres Egyptien", 
rezultatele obținute,

care 
con- 
din- 
pre-

COMENTARIUL ZILEI

care va avea loc în sep- 
Rabat.

★

conferinței au avut locIn zilele 
cîteva convorbiri, pe care unii ob
servatori le consideră importante, 
între reprezentanți ai guvernului răs- 
culaților congolezi și unele delegații 
ale țărilor arabe. In cursul conferin
ței de presă, ținute luni seara la 
Cairo, Gaston Soumialot, ministrul a- 
părării în guvernul răsculaților con
golezi, a declarat că în cursul con
vorbirilor s-a cerut țărilor prietene 
să recunoască acest guvern.

Nlcolae PLOPEANU

Georges Pompidou despre politica Franței
PARIS 13 (Agerpres). — Primul 

ministru francez, Georges Pompidou, 
a răspuns marți întrebărilor ziariș
tilor acreditați pe lîngă președinția 
Consiliului de Miniștri al Franței. 
Referindu-se la hotărîrea guvernu
lui francez privind reconversiunea 
unei importante sume de dolari în 
aur, Pompidou a declarat că nu este 
vorba de o măsură deosebită și ca
pitală, ci de „aplicarea unei politici 
care este promovată de doi ani și 
jumătate și care constă în păstrarea 
unei proporții importante a rezerve-

Canada intenționează să-și revizuiască 
angajamentele față

OTTAWA 13 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, guvernul canadian intențio
nează să-și revizuiască unele anga
jamente față de N.A.T.O. Această 
hotărîre se referă la reducerea de 
la 8 la 6 a numărului escadrilelor 
de aviație de tip „CF-100" pe care 
Canada Ie are în Europa occidenta
lă. La Ottawa se precizează, de ase
menea, că va fi desființat cartierul

N. T.O
general 
ne din 
militari. în ce privește soarta celor
lalte baze militare aeriene canadie
ne, cum sînt cele de la Marville 
(Franța) și Baden-Solingen (R.F.G.), 
precum și brigada de infanterie ca
nadiană din Sdst (R.F.G.) — ele vor 
continua să rămînă în Europa occi
dentală pină în 1970.

al forțelor aeriene canadie- 
Metz, care numără 800 de

lor de schimb franceze (70—75 la 
sută) în aur“. Politica Franței în 
acest domeniu, a spus Pompidou, nu 
s-a schimbat nici după intervențiile 
făcute de S.U.A.

Primul ministru a recunoscut că 
un număr de elemente par să indice 
„o anumită încetinire a dezvoltării 
economice a Franței". El a adăugat 
că „nu este vorba de o recesiune în 
sens clasic. Fluctuația unor indici 
lasă numai să se creadă că are loc 
o încetinire a creșterii, poate chiar 
o stagnare a producției".

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la intensificarea relațiilor din
tre Franța și țările socialiste, pri
mul ministru a relevat că guvernul 
francez și guvernele altor țări con
sideră că schimburile comerciale 
sînt avantajoase pentru întreaga 
lume și servesc cauza păcii.

Pompidou a mai vorbit 
conferinței sale de presă 
apropiatele sale vizite în 
Pakistan, despre proiectul
de" și despre alte probleme.

în cursul 
și despre 
India și 

„Concor-

Delegația sovietică 
si - a încheiat3

vizita în Turcia

Începe o nouă fază
A ÎNTREVEDERILOR interoccidentale

La

dul democrat-creștin în parlament. 
Atît curentul sindicalist cît și cel 
condus de Fanfani sînt ferm hotă- 
rîte să continue lupta și la viitorul 
Consiliu național al Partidului 
democrat-creștin. în consiliul națio
nal cele două curente de stînga nu
mără 50 de delegați față de 56 cît 
deține curentul de centru, condus 
de premierul Aldo Moro și de secre
tarul general al Partidului demo
crat-creștin, Mariano Rumor.

Observatorii politici din capitala 
Italiei relevă că va fi suficientă o 
mică deplasare a cîtorva delegați ai 
centrului pentru ca acesta să fie pus 
în minoritate. Speranța lui Pastore 
și Cattin, notează observatorii, are 
la bază micile neînțelegeri, care n-au 
putut fi înlăturate, dintre Moro și 
Mariano Rumor.

In încercările lor de a sparge uni
tatea curentului majoritar liderii a- 
ripei de stînga găsesc un sprijin și 
o încurajare în acțiunea tineretului 
democrat-creștin, al cărui congres 
național a luat sfîrșit recent la So
rento, și unde aripa de stînga a a- 
cestui partid a obținut victoria. Ea 
dispune de 27 de locuri (60 la sută 
din voturi) din cele 39 în noul co
mitet național, față de 12 locuri de
ținute de 
tru.

Actuala 
domnește
crat-creștin face să nu fie exclusă 
posibilitatea ca Mariano Rumor, ac
tualul secretar general al Partidu
lui democrat-creștin, să demisioneze 
la viitorul Consiliu național din 
funcția ce o deține pentru a calma 
spiritele.

adepții curentului de cen-

stare de confuzie care 
în sînul Partidului demo-

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R 
pentru coordonarea cercetărilor 
științifice și tehnice
^MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Moscova a avut loc 
între 5 și 11 ianuarie 1965 ședința 
ordinară a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru coordonarea cerce
tărilor științifice și tehnice.

La ședința Comisiei au participat 
delegații din : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S.

In conformitate cu Acordul în
cheiat între Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc și guvernul R. S. F. 
Iugoslavia, privind participarea 
R. S. F. I. la lucrările organelor 
C.A.E.R., la ședință au luat parte 
reprezentanți ai R. S. F. Iugoslavia.

Comisia a aprobat raportul preli
minar privind principalele cercetări 
științifice și tehnice ce se efectuează 
de către țări și care fac obiectul 
coordonării de către organele Con
siliului pe perioada 1966—1970, a 
discutat unele probleme ale colabo
rării în domeniul informării tehni- 
co-științifice, precum și alte pro
bleme privind colaborarea în dome
niul coordonării cercetărilor știin
țifice și tehnice.

Comisia a aprobat planul său da 
muncă pe anul 1965.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă, prietenie și colaborare fră
țească.

PUBNA încheierea
• • 7sesiunii anuale

MOSCOVA 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, s-a în
cheiat sesiunea anuală a Comitetu
lui reprezentanților împuterniciți ai 
guvernelor statelor membre ale 
Institutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna.

Reprezentanți ai R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, R. D. Germane, R.P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Romî
ne, R. P. Ungare, U.R.S.S., R. D. 
Vietnam au dezbătut raportul privi
tor la activitatea institutului pe anul 
1964, precum și problemele legate 
de dezvoltarea continuă a cercetări
lor în domeniul fizicii nucleare și a 
fizicii marilor energii.

Gală de filme la ambasada 
R. P. Romîne
din Budapesta

Răspunsuri la mesajul premierului
R. P. Chineze

SOFIA 13 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. a transmis mesajul de răs
puns adresat de Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, lui Ciu En-lai, 
mierul Consiliului de Stat al 
Chineze.

In mesajul de răspuns se 
printre altele, că guvernul Republi
cii Populare Bulgaria va face și de 
acum înainte tot ceea ce va depinde 
de el pentru întărirea păcii și va 
sprijini orice inițiativă de natură să 
contribuie la realizarea cît mai 
grabnică a dezarmării generale și 
totale, la izbăvirea omenirii de pri
mejdia războiului atomic care pla
nează în permanență asupra ei. Ia
tă de ce guvernul R. P. Bulgaria are 
o atitudine pozitivă față de propu
nerea guvernului R. P. Chineze cu 
privire la convocarea unei confe
rințe a șefilor de state din întreaga

pre
ft. P.

arată,

lume pentru interzicerea și distru
gerea armei nucleare.

★
ULAN-BATOR 13 (Agerpres). — 

Agenția Monțame a transmis me
sajul de răspuns adresat de Jum- 
jaaghiin Țedenbal, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, lui 
premierul Consiliului de 
Chineze.

In mesajul de răspuns 
guvernul Republicii Populare Mon
gole, pentru a contribui la rezolva
rea problemelor arzătoare ale vieții 
internaționale actuale, sprijină pro
punerea guvernului Republicii Popu
lare Chineze eu privire la convoca
rea conferinței șefilor de stat din 
lume, pentru discutarea problemei 
interzicerii și distrugerii totale a ar
mei nucleare și este gata să parti
cipe la o asemenea conferință.

BUDAPESTA 13. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : Ambasadorul R. P. Romîna 
la Budapesta, Mihail Roșianu, a 
oferit marți seara o gală de filme, 
urmată de un cocteil, cu prilejul 
celei de-a 17-a aniversări a Repu
blicii Populare Romîne. Au partici
pat Miklos Somogyi, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, FrigyesPuja, șeful sec
ției de relații externe a C.C. al 
P.M.S.U., Csanadi Gyorgy, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Tausz Janos, ministrul comerțului 
interior, Karoly Kiss, secretarul 
Consiliului Prezidențial al R.P.U., 
Mod Peter, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Erdelyi 
Karoly, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Molnar Janos, ad
junct al ministrului culturii, gene
ral-colonel Uszta Gyula, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
Jozsef Darvas, președintele Uniunii 
scriitorilor, personalități ale vieții 
culturale, funcționari superiori din 
M.A.E., șefii unor misiuni diploma
tice acreditați la Budapesta, ziariști^

Ciu En-lai, 
Stat al R.P.

se arată că

POPULARE A R. D. GERMANE

Vizita primului ministru japonez in S.U.A
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Primul ministru al Japoniei, Sato, 
și-a încheiat miercuri seria de între
vederi pe care le-a avut în S.U.A. 
cu președintele Johnson și membri 
ai guvernului. A.F.P. relatează că 
schimburile de vederi asupra unor 
probleme internaționale au fost 
fructuoase. In ceea ce privește rela
țiile viitoare ale .Japoniei cu R. P. 
Chineză, îndeosebi în domeniul co-

merțului, agenția subliniază că în 
timpul convorbirilor cu președintele 
Johnson s-au manifestat puncte de 
vedere divergente Premierul japo
nez a insistat asupra faptului că, din 
diverse motive istorice și economice, 
Japonia va trebui să țină seama de 
realitate și să dezvolte relațiile sale 
cu țara vecină, R. P. Chineză. Cele 
două guverne se vor consulta asupra 
problemei chineze cînd va fi necesar.

BERLIN 13 (Agerpres). La 13 ia
nuarie au început la Berlin lucrările 
sesiunii Camerei populare a R. D. 
Germane, care dezbate planul eco
nomiei naționale și bugetul de stat 
pe anul 1965.

★
In comunicatul Direcției centrale 

de statistică a R.D. Germane cu pri
vire la îndeplinirea planului de dez
voltare a economiei naționale a 
R.D.G. pe anul 1964, se arată că, în 
comparație cu 1963, producția indus
trială a R. D. Germane a crescut cu 
6,7 la sută. în economie au fost in
vestite 17,4 miliarde mărci, adică cu 
1 miliard mai mult decît în 1963.

In agricultură a fost obținută o 
producție mai ridicată decît în 1963; 
s-a înregistrat o sporire a șeptelului, 
exceptînd porcinele. Volumul schim
burilor 
crescut 
Venitul 
sută.

de mărfuri cu străinătatea a 
cu aproximativ 10 la sută, 
național a crescut cu 4,7 la

întrebarea pusă în ultimul timp de une
le ziare occidentale dacă vizita primului 
ministru britanic, Harold Wilson, la Bonn 
va fi precedată sau urmată de întîlnirea 
dintre cancelarul R.F.G și președintele 
Franfei a primit, în sfîrșit, răspuns. După 
cum s-a anunjat, Ludwg Erhard va avea 
la 19 și 20 ianuarie convorbiri la Paris 
cu generalul de Gaulle, iar apoi va re
veni pe malur.le Rinului pentru a fi, timp 
de două zile, gazdă a premierului englez. 
Aceste întrevederi deschid o nouă fază în 
ansamblul de vizite și îniîlniri inferocci- 
dentale care s-au succedat în număr mare 
în ultimele luni.

Șeful guvernului vest-german vine în 
capitala Franjei, cum apreciază comenta
torul Don Cook în „New York Herald 
Tribune", „după o perioadă de șase luni 
de deteriom-e continuă a relațiilor dintre 
ceie două țări' Numeroasele dispute an
gajate între reprezentanții Franjei și Ger
maniei occidentale, cu prilejul discuțiilor 
d n cadrul Piefei comune asupra prețului 
unic la cereale, entuziasmul manifestat la 
Bonn fa)ă de proiectul american cu privire 
la forfa nucleară multilaterală, căruia pre
ședintele de Gaulle îi opune o viguroasă 
împotrivire, incidentul de la ultima se
siune a Consiliului N.A.T.O dintre mi
niștrii de externe ai celor două jări în le
gătură cu propunerea ministrului vest-ger
man de a se publica o declarație comună 
în problema germană și alte chestiuni de 
mai mică sau mai mare amploare au con
stituit surse de tensiune între oficialitățile 
franceze și vest-germane.

lată de ce majoritatea observatori^ 
de presă consideră că prioritatea acordată 
în capitala R.F.G. contactelor diplomati
ce cu Parisul, deși acestea se încadrează 
în consultările obișnuite prevăzute de tra
tatul franco-vest-german, are, în momen
tul actual, o anumită semnificație.

Ea este căutată de majoritatea presei 
apusene în contextul curentelor divergen
te ale politicii occidentale, In cadrul că-

rora pe prun plan se situează în prezent 
„criza de neîncredere" intervenită în re
lațiile d ntre Bonn și Washington. Nume
roase declarații publice și comentarii au 
relieta* dezamăgirea resimțită în capitala 
R F.G ta|ă de slabul interes cu care ofi
cialitățile amer'cane au primit sugestia di
plomației vest-germane de a se înființa 
un organ cvadripartit în vederea discută
rii problemei germane. In acest concurs 
de împrejurări s-a observat o diminuare 
a disputelo' deschise la Bonn în jurul 
relafiilor cu Franfa și au apărut în schimb 
unele semne de curtoazie. „Stuttgarter 
Zeitung" remarcă, printre altele, pasajul 
din mesajul adresat corpului diplomatic 
cu prilejul Anului nou de președintele 
federal Lubke, din care ziarul citează 
‘„cererea de îmbunătățire a relațiilor cu 
Franfa". Se vorbește chiar de o butadă 
care circu'ă în diferite capitale occiden
tale: averse’e venite de peste ocean în
călzesc subit la Bonn interesul pentru ve
cinul de dincolo de Rin.

Fapt este că momentul de răceală in
tervenit între oficialitățile vest-germane și 
americane aduce un plus de argumente 
acelor cercuri din Franfa care și-au ex
primat în mod insistent nemulțumirea pen
tru preferința acordată în capitala R.F.G. 
relafiilor cu S.U.A. Pe de altă parte, pre
sa apuseană menfionează unele semne de 
destindere între Paris și Washington, pe 
care ziarul vest-german mai sus citat le 
pune „în legătură cu închiderea în S.U.A. 
a biroului de planificare a F.N.M. și po
ziția de expectativă adoptată de ameri
cani fafă de acest proiect. Se recunoaș
te, firește — scrie în continuare ziarul — 
că pozifiile politice au rămas neschimba
te de ambele părfi. Parisul constată că 
anumite declarații americane în proble
ma reunificării și a frontierelor răsăritene 
ale Germaniei au eliberat Franfa de apa
renta ei atitudine specială în aceste pro
bleme, provocînd la Bonn un șoc care a 
scos la iveală pericolele izolării R.F.G.".

Hotărînd să vină la Paris înaintea vizi
tei lui Harold Wilson la Bonn, cancela
rul Erhard n-a dorit, după cum mențio
nează „Le Monde", să apară în situafia 
de „purtător al unei schije de proiect nu
clear atlantic în privinja căruia ar fi că
zut de acord cu colegul său". In schimb, 
șeful guvernului vest-german va propune, 
potrivit informațiilor difuzate în capitala 
R.F.G., convocarea unei conferințe a pri
milor miniștri ai celor 6 fări ale Pieței 
comune pentru a discuta problemele pro
iectatei Uniun' politice a Europei occi
dentale. „Această întîlnire la nivel înalt 
— scrie z'arul italian „La Stampa" — va 
trebui, după dorința R.F.G., să găsească 
o formulă provizorie, care la Bonn esle 
definită „de tranzifie", a unei uniuni po
litice care să aibă o durată de cel pu
țin trei ani. Pentru a evita apariția difi
cultăților, ca în trecutul apropiat, vest- 
germanii propun ca această conferință să 
fie convocată numai cînd, după o minu
țioasă pregătire diplomatică, se va putea 
ajunge la o apropiere a punctelor de 
vedere". Ziarul menfionează că, enunjînd 
unele chestiuni ce ar putea fi înscrise pe 
ordinea de zi a conferinței, purtătorul de 
cuvînt al guvernului vest-german, von Hase, 
a lăsat pe planul al doilea problema ger
mană și politica militară a Occidentului 
„care au dus lunile trecute la grave di
ferende între Bonn și Paris".

Date fiind pozițiile divergente de pînă 
acum, comentatorii presei occidentale 
sînt rejinuți în a face pronosficuri. Se re
marcă numai că președintele de Gaulle 
și-a fixat prima sa conferință de presă 
în anul acesta pentru data de 4 februa
rie, cînd de regulă ea era ținută in cursul 
lunii ianuarie. „Este evident — scrie „New 
York Herald Tribune" — că președintele 
dorește să aibă posibilitatea de a reflec
ta asupra rezultatelor convorbirilor sale 
cu cancelarul Erhard, fie ele pozitive sau 
negative*.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
13 ianuarie s-a reîntors la Moscova 
delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. condusă de Nikolai Pod- 
gornîi, membru al prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., care a 
făcut o vizită în Turcia.

La sosirea în patrie, 
gornîi a declarat unui 
a! agenției TASS că 
constatat cu satisfacție 
timp relațiile dintre 
U.R.S.S. s-au desfășurat într-o di
recție favorabilă.

Conducătorul delegației sovietice 
a subliniat părerea comună a par
lamentarilor turci și sovietici că re
lațiile dintre cele două țări vor con
tinua să se bazeze pe principiile ega
lității depline, respectării reciproce 
a independenței naționale, integri
tății teritoriale și suveranității 
stat, neamestecului în treburile 
terne. N. Podgornîi a subliniat 
încheiere că vizita în Turcia a 
prezentat o contribuție utilă la dez
voltarea relațiilor de bună vecină
tate și a colaborării reciproce avan
tajoase.
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Explozia experimentală
a unui reactor nuclear

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Comisia pentru energia atomică din 
S.U.A. a anunțat că marți a avut loc 
la poligonul din Nevada o explozie, 
intenționat provocată, a unui reac
tor nuclear pentru a se constata 
care ar fi efectele probabile pe care 
le-ar avea o explozie întîmplătoare 
a unei astfel de instalații. Prin a- 
ceastă explozie se urmărește, tot
odată, să se constate dacă unele a- 
gregate și materiale nucleare folo
site în construcția de rachete, care 
urmează să fie lansate în Cosmos, 
ar putea avea vreun efect dăunător 
prin resturile radioactive care ar că
dea pe Pămînt în urma unei explo
zii accidentale.

CARACAS. Asociația ziariștilor, 
Centrala unitară a muncitorilor din 
Venezuela, Partidul național revoluțio
nar, Avangarda populară națională, 
Frontul național al opoziției, precum 
și alte partide și organizații din Ve
nezuela au creai un comitet de luptă 
pentru libertatea presei. Hotărîrea este 
legată de introducerea în parlament a 
unui proiect de lege care prevede a- 
menzi, pedeapsa cu detențiune și alte 
măsuri pentru difuzarea de informații 
ce sînt considerate „subversive" sau 
„îndreptate împotriva regimului so
cial".

NEW YORK. La sediul Națiunilor 
Unite s-a anunțat că Danemarca și 
Iranul au ratificat amendamentele 
aduse la Carta O.N.U. privind mări
rea numărului membrilor Consiliului 
de Securitate și ai Consiliului econo-

mic și social. Pînă în prezent, numărul 
țărilor care au ratificat amendamen
tele amintite a ajuns la 50.

MANCHESTER. Camera de Comerț 
din Manchester a relatat luni că expor
turile britanice spre Cuba s-au triplat 
în cursul anului trecut. Aceasta este 
cea mai mare sporire a schimburilor 
comerciale dintre Marea Britanie și 
America Latină. Exporturile constau 
din vehicule motorizate, mașini și di
ferite produse ale industriei metalur
gice.

11 mineri, 
cestora la 
lor. Echipele de intervenție își conti
nuă activitatea pentru găsirea celor
lalte 3 victime.

Este în curs scoaterea a- 
suprafață și identificarea

DELHI. In capitala Indiei au avut 
loc marți seara ciocniri între politie și 
un mare numai de lucrători munici
pali, care au organizat o demonstra
ție cerînd eliberarea celor 70 de per
soane arestate în cursul grevei din 
decembrie. Politia a făcut uz de gaze 
lacrimogene. 19 persoane au fost ră
nite, iar 15 au fost arestate.

BELGRAD. Echipele de interven
ție pentru salvarea celor 14 mineri, 
îngropați în urma surpării ce s-a pro
dus la 10 ianuarie în mina iugoslavă 
Ușce, au reușit să ajungă, în diminea
ța zilei de 13 ianuarie, la locul ca
tastrofei. Au fost găsite cadavrele a

Wenner Gren Center din Stockholm este una din principalele Instituții 
științifice ale Suediei. Aici lucrează 130 de savanț! din diferite țări

LA PAZ. Președintele juntei militare 
boliviene, geneialul Rene Barrientos, 
a confirmat că își va pune candidatura 
la președinția republicii. Barrientos, 
care întreprinde în prezent o călăto
rie prin principalele orașe ale țării, a 
declarat că a luat această hotărîre „din 
cauza incapacității partidelor politi
ce". Data viitoarelor alegeri preziden
țiale nu a fost încă stabilită de juntă.

DAMASC. Printr-un decret publi
cat la 12 ianuarie, în Siria a fost 
creată o companie națională a căilor 
ferate. Cele două organisme ale căi
lor ferate existente pînă acum în a- 
ceastă țară vor fuziona în compania 
recent înființată.

CIUDAD DE PANAMA. Associated 
Press transmite că marți seara a avut 
loc un mare miting al studenților la 
care numeroși vorbitori au cerut abro
garea tratatului dintre S.U.A. și Pa
nama privind folosirea canalului, în
cheiat în 1903. Apoi, coloane de ma- 
nifestanți s-.au îndreptat spre zona ca
nalului aflată sub administrația ameri
cană. Poliția a împrăștiat pe demon
stranți, folosind bombe cu gaze lacri
mogene.
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