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centrele muncitorești 
locuințe cunoaște un

în 
de
— se înalță sute de

în orașe, 
construcția 
ritm rapid 
blocuri, iau ființă cartiere întregi,
multe dintre ele de întinderea unei 
mici localități. Paralel cu această 
activitate, întreținerea în bune con
diții a fondului locativ vechi con
stituie pentru sfaturile populare una 

intre preocupările gospodărești- 
edilitare de primă importanță. în 
această direcție s-au făcut progrese 
evidente, 
create — 
cativă, de 
(I.R.C.R.), 
irească —
în organizarea șantierelor, în folo
sirea unor materiale noi. Unele în
treprinderi de construcții și repara
ții din Capitală, din Cluj și din 
alte orașe garantează calitatea lu
crărilor efectuate, depun eforturi 
pentru a satisface cît mai bine ce
rințele locatarilor. I.R.C.R.-urile din 
București repară anual aproximativ 
20 000 de imobile. Majoritatea lucră
rilor sînt executate conștiincios. Mai 
sînt însă și cazuri în care între
prinderile răspund cu întîrziere cînd 
sînt solicitate, tărăgănează reparațiile 
sau nu acordă atenția cuvenită ca
lității acestora. Grupul nr. 1 al 
I.R.C.R., raionul V. I. Lenin, din 
Capitală, de exemplu, a deschis un 
șantier pe str. Gheorghe Pană, pen
tru reparații capitale la un imobil. 
N-au lipsit specialiștii, nici materia
lele necesare. La recepție însă, co
misia a constatat deficiențe la unele 
lucrări de finisaj. De altfel, super
ficialitatea caracterizează adeseori 
pe lucrătorii acestei întreprinderi. 
De aceea, se întîmplă ca după re
cepție, în loc să plece pe alte șan
tiere, constructorii să fie nevoiți să 
stea pe loc, să repare ceea ce au lu
crat de mîntuială, irosind astfel 
timp, bani, materiale și stînje- 
nindu-i pe locatari. Din pricina 
unor deficiențe în organizarea ac
tivității — puncte de lucru deschise 
cu întîrziere, echipe mutate la în- 
tîmplare, dintr-un loc în altul, lipsă 
de control și supraveghere din par
tea conducerii tehnice a I.R.C.R. — 
începerea unor reparații, care ar pu
tea fi, efectuate în scurt timp, se 
tot amină. Bunăoară, lucrările de 
reparații la imobilele din străzile 
Uranus nr. 68—70, Petre Ispirescu 
nr. 54 A, Jupiter nr. 8 etc., deși în-

întreprinderile special 
cele de administrație lo- 
reparații și construcții 

de gospodărie orășe- 
au acumulat experiență

cepute în termen, sînt tărăgănate 
luni în șir.

Pentru calitatea slabă a lucrărilor 
de întreținere a locuințelor, și la 
I.R.C.R. din raionul Grivița Roșie 
se primesc reclamații din partea ce
tățenilor, a întreprinderilor benefi
ciare. Uneori, specialiștii acestei în
treprinderi nu sînt folosiți potrivit 
necesităților șantierelor. La un imo
bil de pe str. Volga, de pildă, pentru 
a pune parchet în camere, < 
trimisă o brigadă din care 
tocmai parchetarul.

Scrisori sosite la redacție 
mează că, în ultima perioadă, 
tivitatea întreprinderilor care ad
ministrează locuințele din Ploiești, 
a acelora care execută reparațiile 
se fac simțite îmbunătățiri. Multe 
locuințe sînt reparate într-un timp 
scurt, iar lucrările sînt de cali
tate corespunzătoare. Se ivesc to
tuși cazuri cînd pentru reparații 
urgente solicitanții sînt purtați pe 
drumuri de către funcționarii I.L.L., 
lucrări proiectate nu încep la ter
menul stabilit, deschiderea șantie
relor amînîndu-se — ca la un imo
bil de pe str. Democrației, de exem
plu — luni de-a rîndul. Aspecte a- 
semănătoare se întîlnesc și la Craio
va, Mediaș, Tîrnăveni.

Construcțiile și reparațiile de 
imobile continuă și în plină iarnă. 
Comitetele executive ale sfaturilor 
populare, conducerile întreprinderi
lor de gospodărire a fondului loca
tiv pot îmbunătăți activitatea în a- 
cest sector urmărind terminarea la 
timp a lucrărilor curente, stabilind 
măsuri pentru lichidarea restanțe
lor. în ce privește organizarea mun
cii de reparații, este necesar ca 
încă de la deschiderea oricărui șan
tier să se stabilească sarcini pre
cise pentru fiecare echipă, pentru 
fiecare lucrător în parte, urmărin- 
du-se, pas cu pas, respectarea ter
menelor, calitatea și promptitudi
nea execuției. La fel de important 
este ca punctele de lucru să fie a- 
provizionate ritmic cu cantități su
ficiente de materiale, să se asigure 
mijloacele de transport necesare. 
Completate cu întărirea controlului 
pe șantiere, cu îndrumarea perma
nentă de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare, cu grija a 
înșiși locatarilor, aceste măsuri vor 
contribui, fără îndoială, la prelungi
rea duratei de folosință a locuințe
lor noastre.
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PE ȘANTIERELE
CONSTRUCȚIILOR
DE LOCUINȚE DIN CLUJ

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — In ul
timii ani, în cartierul Grigorescu din 
Cluj, s-au construit blocuri cu peste 
2 200 de apartamente. încă din 
toamnă, constructorii lucrează în 
cartierul Gheorgheni. Aci se vor 
construi mai multe clădiri cu 5 200 
de apartamente, două școli/ com
plexe comerciale, garaje, dispensa
re. Pînă acum au început lucrările 
la 11 blocuri. Două blocuri turn sînt 
în faza de finisaj. De altfel, aici au 
fost create cele mai bune condiții 
pentru a se putea lucra și iarna. 
Stația de betoane centralizată func
ționează continuu. în 
noul cartier Grigorescu

fotografie : 
din Cluj.

2? 15-a promoție
CRAIOVA (coresp. „Scînteii").— 

Zilele acestea, Institutul agronomic 
„Tudor Vladimirescu" din Craiova a 
împlinit 18 ani de existență. Aniver
sarea acestui institut coincide cu ul
timele pregătiri pe care le face acum 
cea de-a 15-a promoție de ingineri, 
absolvenți ai institutului, pentru a 
pleca în producția agricolă. In acești 
ani aproape 2 400 de cadre cu pregă-

tire superioară au absolvit institutul. 
De la un an la altul s-au îmbunătă
țit condițiile de studiu și de trai. 
In prezent la dispoziția studenților și 
cadrelor didactice stau 2 clădiri mari 
cu numeroase săli de cursuri . și 
amfiteatre, 25 de laboratoare didac
tice și de cercetare științifică, că
mine studențești cu peste 700 de 
locuri etc.

Ianuarie. Uzina de aluminiu din 
Slatina. Aici se pun temeliile unei 
noi ramuri a metalurgiei neferoase: 
această importantă și modernă uni
tate va produce anual 50 000 tone 
aluminiu și diferite produse alumi- 
noase, cu perspective de extindere 
într-o perioadă viitoare. Lucrările 
au ajuns într-o fază finală. Directo
rul grupului de șantiere, ing. Radu 
Șuman, ne precizează în cifre sta
diul actual al uzinei:

— Au fost executate între 75 și 
80 la sută din lucrări. Beneficiarul 
preia pe rînd obiectivele. Primele 
dintre ele — stația de compresoare, 
magazia generală, atelierul mecanic 
și altele — i-au fost predate. în a- 
ceste zile, pe șantier, întrecerea cu
noaște o nouă însuflețire. Construc
torii zoresc lucrările pentru a preda 
beneficiarului alte obiective, printre 
care centrala termică, stația de re
dresori, depozitul de materie primă, 
turnul de pastă, hala nr. 3 și altele. 
Doar timpul împiedică apariția și a 
rondurilor cu flori...

Pe șantier se desfășoară o între
cere pasionantă și se lucrează în 
ritm rapid — ne informează tov. 
Ion lacomi, secretarul comitetului 
de partid. Măsurile organizatorice 
și politice se succed și ele în ritmul 
cerințelor ridicate de lucrări. Se ur
mărește ca uzina să fie pusă în 
funcțiune în martie.

Primul popas îl facem la „inima" 
uzinei — fabrica de electrozi. Tur
nul de pastă al fabricii este gata ; 
o secție impunătoare, care a înghițit 
1400 tone construcții metalice și 
utilaje și zeci de km de cabluri 
electrice. La tabloul general de co
mandă se află ing. Eugen Nemeth, 
viitorul șef tehnolog al turnului de 
pastă, nerăbdător parcă să apese pe 
butoane. El ne informează că între
gul proces de producție al secției

Uzina de aluminiu de la Slatina : secția de electroliză

Instalație pentru 
producerea aditivilor

La rafinăria Teleajen, unde se 
produce mai mult de 80 la sută din 
producția de uleiuri superioare a 
țării, a fost pusă în funcțiune prima 

•parte a complexului de instalații 
pentru producerea aditivilor poli- 
funcționali, substanțe chimice care 
se adaugă uleiurilor pentru îmbu
nătățirea indicelui de vîscozitate și 
coborîrea punctului de congelare a 
acestora. Noul complex de instalații 
proiectat de Institutul de proiectări 
instalații petroliere (I.P.I.P.) Ploiești 
și construit de colectivul întreprin
derii de reparații rafinării are pro
cesul tehnologic în cea mai mare 
parte automatizat. (Agerpres)

este automatizat, fiind dirijat de un 
singur operator.

Cu cîteva zile în urmă, spațioasa 
hală care adăpostește cuptorul de 
coacere a anozilor,, de la fabrica de 
electrozi, era un furnicar de lume. 
Acum aici e liniște deplină, te în- 
gînă ecoul. Este gata.

în secția principală a uzinei, cea 
de electroliză, unde de altfel se va 
produce metalul alb-argintiu, cu cele 
două hale lungi de cîte 532 m fie
care, lucrările înaintează cu repezi
ciune. în prima, concomitent cu o- 
perația de brascaj (baterea vetrei 
cuvelor) se execută sudarea barelor 
anodice — ultima lucrare înainte de 
a se pune în probe tehnologice a- 
gregatele halei. în cea de-a doua, 
destoinicii montatori, electricieni, 
sudori își trec din mînă în mînă 
ștafeta după metoda lucrului „în 
lanț", muncind fără preget la închi
derea halei, la montarea utilajelor și 
la alte lucrări. Stația de redresori 
este și ea terminată. Profilul celor 
două silozuri de alumină — materia 
principală de producere a aluminiu
lui—cu o capacitate de 4 000 tone fie-

care, este pe deplin conturat. Ele au 
fost ridicate cu ajutorul glisantelor 
în numai 21 de zile față de 180, cît 
ar fi fost necesare dacă se lucra 
după metodele clasice. Și restul o- 
biectivelor sînt într-un stadiu de 
execuție avansat.

La baza ritmului intens de lucru 
au stat industrializarea lucrărilor, 
exprimată prin folosirea largă a 
prefabricatelor, îndeosebi a celor 
realizate pe șantier, întrebuințarea 
de construcții metalice și asambla
rea lor la sol, folosirea de mijloace 
mecanizate la lucrările de ridicare 
pe verticală, de deplasare pe orizon
tală și la transporturi.

...De pe platforma coșului de fum. 
cel mâi înalt obiectiv al uzinei — 
75 m — se vede Oltul șerpuind la 
vale. De o bucată de vreme apele 
lui parcă duc pînă hăt departe si
lueta noii uzine a metalului alb-ar
gintiu de la porțile Slatinei. în cu- 
rînd și Oltul își va trimite o parte 
din apele sale ca să ajute la produ
cerea aluminiului.

Gh. CîRSTEA
coresp. „Scînteii"

In Editura Politică 
a apărut:

V. I. LENIN
Opere complete voi. 33

Volumul cuprinde lucrarea „Sta
tul și revoluția. învățătura mar
xismului despre stat și sarcinile 
proletariatului în revoluție", scrisă 
în august-septembrie 1917, și ma
terialele pregătitoare pentru a- 
ceastă lucrare, pe care V. I. Lenin 
le-a intitulat „Marxismul despre 
stat".

în Capitală

DIN REALIZĂRILE SFATURILOR POPULARE
Se dezvoltă rețeaua 
comercială

Numai magazinele din mediul sătesc 
ale cooperației de consum au înregis
trat o creștere Ia desfacerea mărfuri
lor de peste 366 000 000 lei.

Ocrotirea sănătății

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
în ultimii 5 ani, suprafața comercială 
a magazinelor comerțului de stat și 
cooperatist din regiunea Suceava a 
crescut cu 20 000 m p. Numai în satele 
regiunii au fost construite în această 
perioadă, pentru desfacerea mărfuri
lor, 162 de localuri. Paralel cu des
chiderea de noi magazine și moder
nizarea celor existente, se introduc și 
forme noi de deservire. Astfel, în ora
șele regiunii s-au deschis magazine 
specializate în desfacerea de tricotaje, 
stofe și mătăsuri, mobilă, articole pen
tru copii, magazine alimentare cu au
toservire etc. Pentru construcții și 
modernizarea unităților comerțului de 
stat, în ultimii 3 ani, s-au investit 
22 700 000 lei. A crescut mult și pu
terea de cumpărare a populației la o- 
rașe și sate. Anul trecut s-au desfăcut 
populației din regiune mărfuri în va
loare de 2 053 000 000 lei, cu 
713 000 000 lei mai mult decît în 1959.

Localități bine 
gospodărite

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Oa
menii muncii din regiunea Argeș au 
efectuat, anul trecut, lucrări de gospo
dărire și înfrumusețare a localităților 
a căror valoare se ridică la 47 608 000 
lei. In comune și, orașe s-au amenajat 
1 269 302 m p spații și zone verzi, a- 
proape 700 000 bucăți pomi și arbori 
ornamentali au fost plantați de-a lun
gul șoselelor, au fost întreținute parcu
rile și s-au construit peste 3 500 fîn- 
tîni. De la Pitești la Bradu, cît și în 
alte localități din regiune au fost con
struite drumuri moderne. Cele mai 
bune rezultate s-au obținut în raioane
le Drăgănești-Olt, Curtea de Argeș și 
Horezu. In întrecerea dintre orașele 
raionale, Drăgășani s-a situat pe pri
mul loc.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Pe te
ritoriul actualei regiuni Iași, înainte 
de ultimul război mondial, era unul 
din cele mai ridicate procente de mor
talitate generală și infantilă din țară. 
La fiecare sută de noi născuți 19 nu 
atingeau vîrsta de un an. Un medio 
revenea la 9 275 de locuitori. în mo
mentul de față rețeaua de ocrotire a 
sănătății publice din regiune cuprinde 
12 spitale urbane și 24 spitale rurale 
cu peste 10 000 de paturi, 203 case 
de naștere. în regiune sînt 202 circum
scripții sanitare încadrate cu medici, a- 
sistenți medicali, surori. în orașele re
giunii uninedic;revine la 244 dș locui
tori. în ultimii ani s-au construit poli
clinici noi la Pașcani, Hîrlău și Ne
grești. Mortalitatea generală a scăzut 
de două ori și jumătate, iar cea in
fantilă de mai bine de trei ori față de 
nivelul înregistrat în 1938.

Noi numere 
de telefon

Peste cîteva zile, In București, se 
vor produce o serie de schimbări da 
numere de telefon. In legătură cu a- 
ceste modificări, specialiști de la Di
recția P.T.T.R. a orașului șl regiunii 
București ne-au informat:

In ultimii ani au fost luate mai multa 
măsuri tehnice pentru creșterea capacității 
rejelei telefonice din Capitală — construi
rea unor centrale noi, extinderea celor 
existente. Peste citeva zile, capacitatea 
centralei telefonice Nord (Banu Manta) 
se va extinde cu peste 2 000 de linii. 
Unii abonați din raza acestei centrale 
erau deserviți prin intercomunicajie de 
alte centrale telefonice mai îndepărtate 
— Victoria, Sud și Dacia. Acum, loji 
acești abonafi „vor fi trecufi” pe cen
trala Nord, primind numerele de telefon 
nou create. Este vorba de 580 de abo- 
naji dintre cei ale căror numere încep cu
13.. ., 14..., 15..., 16..., 53..., 54..., 55...,
56.. ., 23..., 63..., 11..., 12... și 51... Deci, 
nu este vorba de o schimbare generală 
a numerelor de telefon. Cum vor ști abo- 
nafii care primesc noi numere despre 
schimbările survenite? Direcția P.T.T.R. a 
trimis fiecăruia din cei 580 de abonafi o 
scrisoare în care este încunoștinfat des
pre modificarea numărului, comunicîn- 
du -se cel nou și dala precisă cînd va 
avea loc schimbarea. Noile numere intră 
în vigoare în două etape : unele de la 
30 ianuarie și celelalte de la 6 februarie, 
în afară de anunfarea făcută individual, 
în noua carte de telefon care va fi pusă 
în vînzare la 15 februarie sînt consem
nate aceste modificări de numere.

O aefiune importantă în curs de des
fășurare este mărirea numărului treptelor 
de seleefie a centralelor telefonice auto
mate, ceea ce creează posibilitatea insta
lării unui număr sporit de posturi telefo
nice. De aceea, în jurul datei de 31 
martie, în București se vor opera alte 
schimb ari de numere. Data precisă a a- 
cestor modificări se va anunfa la vreme 
în ziare. Alunei se vor modifica nume
rele de telefon ale căror prime două ci
fre încep cu 25..., 65..., 27..., care se vor 
Iransforma în 35..., 75... și 37... La aceste 
numere, deci, se modifică doar prima 
cifră. Și ele sînt operate în noua carte 
de telefon.

în vederea îmbunăfăfirii, în continuare, 
a deservirii telefonice, pe la mijlocul a- 
cestui an va intra în funefiune noua cen
trală telefonică automată din piața Puișor, 
în prima etapă dîndu-se în exploatare 
8 000 de linii telefonice. Se vor monta, 
în acest an, încă 150 de posturi telefo
nice publice, mai ales în cartierele noî 
ale Capitalei.

RECEPȚIE ÎNSEAMNĂ

• Cu competența și răspundere e „Cale liberă** 
la raft numai mărfurilor de bună calitate

Sarcina principală a comerțului 
de a satisface cererea de mărfuri a 
populației în locul și la timpul Ia 
care s<? formulează poate fi realiza
tă numai atunci cînd comerțul 
acționează cu fermitate și operati
vitate atît pentru obținerea canti
tăților de mărfuri necesare la des
facere, cît și pentru o calitate su
perioară a acestora.

Munca depusă de personalul din 
comerț în procesul circulației cu
prinde operațiile pentru aducerea 
mărfurilor de la producător la con
sumator, cît și cele care reprezintă 
prelungirea procesului de produc
ție în sfera circulației, cum sînt 
verificarea calității, completarea 
sortimentelor, preambalarea, pă
strarea etc. Firește, este necesar ca 
toate operațiile la care sînt supuse 
mărfurile să se efectueze cu atenție 
și calificare. Scopul este ca fon
dul de mărfuri de la industrie 

să ajungă la raft și deci la înde- 
mîna cumpărătorului, în timpul cel 
mai scurt, trecînd.prin cît mai pu
ține verigi, păstrîndu-și proprietă
țile și calitățile inițiale. Din păcate, 
se mai întîmplă ca unele produse 
frumoase, reușite, așteptate de cum
părători, să-și prelungească șederea 
în depozite din cauza organizării 
defectuoase a distribuției, a întâr
zierilor în repartizarea lor către 
magazine. Eforturile care se fac sim
țite în toate compartimentele comer
țului au în vedere eliminarea unor 
asemenea scăderi.

Necunoașterea cererii sau neefec- 
tuarea recepției cantitative și cali
tative cu exigența cuvenită au con
secințe negative serioase, care se 
concretizează în imobilizări de mij
loace circulante, în mărfuri greu 
vandabile, în pierderi de materii 
prime, în cheltuieli inutile de forță 
de muncă, într-un cuvînt în pagu-

EXIGENTĂ
be. Apare, deci, cît se poate de lim
pede necesitatea de a se acționa cu 
competență și răspundere, prin toa
te mijloacele existente, pentru re
alizarea și punerea la dispoziția con
sumatorilor a unor mărfuri de cea 
mai bună calitate. Recepția calitati
vă este unul din mijloacele pe care 
le are Ia îndemînă personalul din co
merț pentru a bara calea mărfurilor 
necorespunzătoare calitativ. In legă
tură cu aceasta voi prezenta, în con
tinuare, cîteva aspecte.

Marea majoritate a lucrătorilor 
din comerț, cărora le revine înda
torirea de a da mărfurilor „cale li
beră" spre vînzare, apără interesele 
consumatorilor, , recepționînd numai 
produsele corespunzătoare și trimi- 
țînd spre magazine cele care pot să 
mulțumească pe cumpărători. Stră
daniile lor, alături de cele ale co
lectivelor din întreprinderi de a 
ridica continuu . nivelul produc
ției, au făcut ca în trimestrul III 
1964, de exemplu, refuzurile la re
cepție să reprezinte numai 0,58 la 
sută din valoarea mărfurilor intra
te în depozitele comerțului de stat 
(din sistema M.C.I.), în condițiile 
recepției prin sondaj. Este o măr
turie în plus a preocupării existente 
în sectorul producției bunurilor de 
consum de » da curg observațiilor 

și sugestiilor primite din partea co
merțului și a cumpărătorilor, de a 
lua măsuri, ori de cîte ori este ne
voie, pentru a împiedica pătrun
derea în rețeaua de desfacere a a- 
celor loturi de mărfuri a căror ca
litate lasă de dorit. Deși valoarea 
mărfurilor calitativ necorespunză
toare care au intrat în depozitele 
comerțului de stat este mică, refu
zurile permit totuși să se constate 
că unele întreprinderi producătoare 
de bunuri de consum continuă să 
realizeze și să livreze produse care 
nu ating, în toate cazurile, parametrii 
prevăzuți prin standardele de stat 
sau normele interne de producție.

Este adevărat că și unele între
prinderi ale comerțului cu ridica
ta nu manifestă exigența cuve
nită și nu opresc punerea în cir
cuitul comercial a unor mărfuri 
ce nu s-ar bucura, din punct de 
vedere calitativ, de aprecierea cum
părătorilor. Astfel, I.C.R.A. din 
București, Cluj, Craiova au primit 
unele cantități de conserve necores
punzătoare, după cum, în sectorul 
metalo-chimic, I.C.R. Brașov, Galați 
și Tg. Mureș au admis recepția unor 
vase emailate și a altor articole de 
menaj de calitate slabă. La fel au 
procedat și I.C.R. din Cluj și Ti
mișoara cu unele articole tex-

Aurel FILIPOIU 
consilier în Ministerul 
Comerțului Interior

(Continuare in pag. IV-a)
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Scrisoare adresată 
de reprezentantul R.P.R. 
secretarului general 
al O.N.U.

în Adunarea Generală O.N.U. au 
luat sfîrșit dezbaterile generale.

La 27 ianuarie, Mihail Hașeganu, 
reprezentantul permanent al K. P. Ro
mîne pe lîngă O.N.U., a adresat se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare în legătură cu raportul Se
cretariatului O.N.U. asupra situației 
încasării cotizațiilor la data de 17 ia
nuarie 1965. (Textul scrisorii în pag. 
Vl-a).

GUVERNUL CIVIL ÎNLĂTURAT 
DE MILITARI LA SAIGON

în capitala Vietnamului de sud a 
avut loc o nouă lovitură de stat, 
care a înlăturat guvernul civil con
dus de Tran Van Huong. Un comu
nicat al generalilor sud-vletnamezi 
anunță că generalul Nguyen Khanh, 
comandantul forțelor armate, a 
fost însărcinat să preia prerogati
vele fostului guvern. (Alte amănun
te în pag. a VI-a).

Sudan

Noi incidente în sud
_ Un comunicat oficial publicat la 

Khartum anunță crearea unei comisii 
judiciare de anchetă care să stabi
lească răspunderea unora dintre foștii 
conducători militari pentru măsurile 
anticonstituționale luate în ultimii ani. 
Comisia are drept scop să ordone 
arestări. în regiunile din sud se sem
nalează incidente serioase între au
toritățile guvernamentale și grupurile 
de dizidenți. Adjunctul comandantu
lui șef al forțelor annate a plecat de 

TELEGRAME
Cu prilejul încetării din viață a lui Winston Churchill, fost prim- 

ministru al Marii Britanii, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a adresat domnului Harold 
Wilson, prim-ministru al Marii Britanii, următoarea telegramă :

Am aflat cu profund regret despre încetarea din viață a lui sir 
Winston Churchill, eminentă personalitate politică și de stat a Marii Bri
tanii, și vă rog, Excelență, să primiți sincerele mele condoleanțe.

Cu același prilej, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a adresat doamnei Churchill 
următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, stimată doamnă, sincerele mele condoleanțe pentru 
moartea soțului dv, sir Winston Churchill, eminentă personalitate poli
tică și de stat a Marii Britanii.

urgență în fruntea unei comisii gu
vernamentale în provincia Bahi-el- 
Ghazal.

Măsuri economice 
ale guvernului britanic

Guvernul britanic a anunțat miercuri 
o serie de noi măsuri menite a duce 
la o dezvoltare a exporturilor Angliei 
și la o sporire a puterii competitive a 
exportatorilor britanici.

într-o conferință de presă, D. Țay, 
ministrul comerțului, a declarat că 
există perspective bune pentru dez
voltarea comerțului Angliei cu țările 
socialiste.
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Povestirile de față, petrecute în 
zilele noastre și în trecutul mai în
depărtat, referitoare la vîrste, înde
letniciri și categorii sociale deose
bite, marcînd totuși preferința 
scriitorului pentru lumea rurală — 
mediul său natal — abordează do
menii tematice diferite. Dincolo însă 
de obiectul imediat și de cadrul na
rațiunii se conturează o unitate de 
pieocupări plină de interes. Indife
rent de împrejurările, excepționale 
ori obișnuite, în care sînt angrenați, 
eroii se definesc prin poziția înain
tea problemelor vieții și morții, 
privite de autor dintr-un punct de 
vedere al zilelor noastre — din 
punctul de vedere al răspunderii 
umane, al responsabilității individu
lui față de societate ori țață de el 
însuși. Existența este totdeauna 
severă, pretențioasă, pare a ni 
se spune de fiecare dată, fie 
că e vorba de rigorile teribile 
ale războiului („Refugiul11, „Scrisoa
rea", „Armele la pămînt") sau ale 
dragostei, demnității și fericirii 
umane („Surorile", „Vîrfuî ’ cîmpu- 
lui“, „Balerina de sticlă", „Negos- 
tina" ș.a.). Felul cum eroii se mani
festă în astfel de împrejurări pecet
luiește nu numai evoluția unui des
tin, a unui caracter, dar și urmă
rile în planul conștiinței ale unei 
anumite poziții sociale, înaintate sau 
retrograde.

De-a lungul unui monolog capri
cios, urmînd firul necronologic al 
unei rememorări se dezvăluie, în 
schița „Surorile", drama unei vic
time a mentalității de mic pro
prietar. Apucăturile ciudate ale e- 
roinei, refuzul de a-și urma soțul pe 
drumul întregului sat, crizele sale 
de nervi exprimă starea de spirit a 
unei femei care ajunge să se în
străineze de ai săi și de sine, renun- 
țînd la dragoste, tinerețe, frumusețe, 
pentru o iluzie : trăinicia bucății de 
pămînt. în schița „Moartea buni

EANU? NEA.GU: „Cantonai
Povestirile lui Fănuș Neagu, reti

părite în această culegere care cu
prinde și cîteva piese noi, au fost 
discutate pe larg, bucurîndu-se de 
atenția îndreptățită a criticii. încă 
primul volum publicat („Ningea in 
Bărăgan", 1959) afirma o viziune e- 
pică de puternică originalitate, intro- 
dueîndu-ne într-un univers literar în 
liniile lui esențiale constituit. Proza
torul ne purta — pe urmele 
lui Panait Istrati dar cu mijloace 
proprii — în lumea satului de cîm- 
pie din vecinătatea bălților Brăilei, 
spre a ne descoperi acolo manifes
tarea unei umanități robuste, o zonă 
de viață țărănească în care mari 
energii vitale pulsează generos, fre
netic, cu impetuozitatea unor forțe 
ale naturii. Așa cum. ș-a arătat, 
scriitorul adoptă mai peste tot o vi
ziune romantică, înclinat cum este 
să pună în lumină mai ales latura 
patetică și spectaculoasă a lucruri
lor; eroii săi sînt și ei naturi pate
tice, explozive, oameni minați de 
nedomolite furtuni interioare și de 
aici aspectul aproape totdeauna vio
lent, ireductibil, al conflictelor în 
care sînt prinși. Dar tensiunea dra
matică a înfruntărilor nu este numai 
de ordin temperamental, ea e ali
mentată, înainte de toate, de exis
tența anumitor raporturi și antago
nisme sociale. O parte din povestiri 
reiau o temă veche. în literatura sa
tului, urmărind efectele dezumani
zării provocate de patima pentru a- 
vere („Ningea în Bărăgan", „Som
nul de la amiază", „Moștenirea" 
ș. a.). Elementul nou este că pre
zentând o seamă de situații caracte
ristice acestei realități (căsătorii for
țate în vederea sporirii, avuției etc.) 
prozatorul le aduce în confruntare 
nemijlocită cu viața de astăzi a sa
tului — ideea care se desprinde 
fiind aceea că socialismul face im
posibilă perpetuarea vechilor relații 
inumane, atît în sfera familiei cît și 
în cadrul larg, social. Agresivitatea 
bătrînului Chivu Căpălău din „Nin
gea în Bărăgan", caTe întruchipează 
vechea mentalitate individualistă, 
apare până la mină ineficace. Pro
fundele transformări sociale oferă 

cului" evenimentul, petrecut în 
timpul primului război mondial, se 
reconstituie din confruntarea amin
tirilor din copilărie ale urmașilor. 
Dialogul lasă să se întrevadă cum 
asprimea condițiilor materiale din 
trecut deformase în așa măsuță sen
sibilitatea acestor obijduiți, încît 
moartea bunicului îi răscolise mai 
puțin decît pieirea vacii —• princi
pala lor sursă de existență.

Cu mijloace diferite, narațiuni ca 
„Refugiul", „Scrisoarea", „Negosti- 
na“, „Armele la pămînt" înfățișează 
reacțiile celor supuși marilor încer
cări ale războiului. Spre deosebire 
de povestirile precedente, unde do
mină tipurile a căror umanitate a 
fost într-o măsură sau alta mutilată, 
de astă dată ni se prezintă figuri 
înzestrate cu o energie surdă, ne- 
spectaculoasă. (Excepție face eroul 
din „Armele la pămînt", un ofițer 
comunist ce înfruntă deschis duș
manul). în mijlocul universului de 
coșmar al războiului fascist omul 
simplu rezistă calamităților, proiec- 

oî$d în ambianța întunecată și opre
sivă lumina chipului său lăuntric, 
a resurselor lui morale. Bătrîna din 
„Refugiul" manifestă o perseverență 
inflexibilă în călăuzirea norei și 
pruncului ei prin infernul bombar
damentelor, al privațiunilor de tot 
soiul. Negostina, din povestirea 
cu același titlu, demonstrează un 
devotament de neclintit pentru soțul 
tăinuit între ziduri ca fugar de pe 
front. Deosebit de impresionant este 
actul soldatului analfabet din „Scri
soarea". îndîrjirea lui de a trăi atît 
timp cît să găsească, în lagărul de 
holerici unde și el va pieri, pe ci
neva dispus să-i citească scrisoarea 
de acasă și eventual să răspundă ; 
apoi sforțarea sa de a copia mecanic 
răvașul spre a lăsa măcar astfel un 
mesaj nevestei, denotă forțe morale 
ieșite din comun. Inițiativa lui 

celor doi tineri asupra cărora el 
vrea să-și exercite autoritatea tira
nică, lui Onică și Vicăi," plecați să 
lucreze pe un șantier, posibilitatea 
de a trăi cu adevărat.

Cum spuneam, prozatorul nu o- 
colește momentele de tensiune epi
că, ba, dimpotrivă, s-ar zice uneori 
că urmărește anume să surprindă 
tocmai faza de culme a consumării 
unui conflict. Subiectele povestirilor 
șe potrivesc și ele unei asemenea 
tendințe : „Cocoșul roșu" e poves
tea unei răzbunări haiducești, în 
„Salcia neagră" se relatează cum 
un tată își împușcă cu mîna lui fiul 
ticălos, vinovat de trădare. E o pro
ză saturată de epic aici, dinamică 
prin excelență, scriitorul neevitînd, 

.cum se vede, situațiile, tari și tre
buie să mărturisesc că povestirile 
captivează. Dar tot aici găsim și la
tura mai puțin rezistentă a prozei 
lui Fănuș Neagu, tentat să acorde, 
cum s-a mai observat, prea mult 
credit artistic spectaculosului și e- 
fectelor pitorești. Nuvela „O sută 
de nopți" anunța un caz interesant 
de conștiință, o problemă morală 
care se pierde însă într-un plan se
cundar, tot efortul scriitorului mer
gînd către evocarea romanțată a pi
torescului din mediile portuare. în 
„Drum întins", de asemenea, punc
tul de pornire e bun, se pare că 
vom asista la regenerarea morală a 
unui om care trăise o dramă adîncă, 
dar întorsătura finală, cu acel lanț 
de coincidențe bizare, e căutată, 
forțat simbolică. în alte părți exce
sul de pitoresc (lexical în „Om rău", 
o prețiozitate a exprimării metafo
rice în „Fîntîna") conduce tot către 
deznodăminte derizorii. Cred că 
chestiunea principală la Fănuș Nea
gu e în fond aceea a subordonării 
mijloacelor unor obiective majore, 
lucrul cel mai important fiind ca 
bogata înzestrare a scriitorului — 
atît în direcția dinamismului epic 
cît și a evocării plastice, pline de 
culoare — să fie valorificată în sens 
artistic superior, îndreptată către 
semnificații de adîncime.

De altfel, o caracterizare a artei 
prozatorului numai din unghiul 

naivă adăpostește un fond de mă
reție.

Al. I. Ghilia recurge la metode 
de investigație nuanțate în funcție 
de cazul relatat, mergînd de la for
mele tradiționale la căile modeme 
ale genului. într-o serie de poves
tiri, expunerea aparține autorului 
care oferă o explicație unică întîm- 
plărilor ; într-altele, dimpotrivă, 
descrierea este lăsată pe seama per
sonajului implicat sau numai a mar
torilor, chemați să circumscrie fap
tele, să le degajeze substratul, trep
tat, cu poticnirile și contrazicerile 
inerente înaintării prin mulțimea de 
factori determinant ca și prin hă
țișurile memoriei proprii.

Natural, procedeele nu asigură 
prin simpla lor utilizare succesul. 
Determinante rămîn substanța uma
nă explorată, concluziile promovate. 
Volumul se remarcă tocmai prin ca
pacitatea de a desluși, în caractere 
și întîmplări particulare, uneori ieși
te din comun, semnificații mai largi. 
Prin contrast, ni se par mai puțin 
reușite povestiri ca „Inima", „Cal
cul greșit", „Acceleratul de noapte", 
unde materialul de viață investit e 
insuficient în raport cu intențiile e- 
tice sau filozofice ; priceperea cu 
care unul sau altul dintre mij
loace este mînuit, nu reușește 
să înlăture aci impresia de con
vențional, de schemă preexistentă. 
Nivelul culegerii, așezate sub semnul 
căutărilor creatoare, îl fixează însă 
narațiunile care transmit cu autenti
citate și pătrundere procese caracte
ristice pentru evoluția morală a o- 
mului de azi, pentru contrastul din
tre nou și vechi în sfera conștiinței. 
Cu siguranță că ceea ce a cîștigat 
aci, în ce privește mijloacele de in
vestigație psihologică și de expresie 
artistică, va folosi scriitorului în vii
toare lucrări inspirate din viața ac
tuală.

Mihail PETROVEANU

părăsit" 
spectaculosului epic cred că l-ar ne
dreptăți pe Fănuș Neagu. Un nu
măr de povestiri din culegere („Dră- 
gaica", „în văpaia lunii', în parte 
„Cantonul părăsit") denotă capaci
tatea de a re-crea, prin aglomerarea 
nenumăratelor detalii caracteristice, 
ambianța vieții zilnice în satul so
cialist, în timp ce altele, în special 
ciclul despre președintele Ene Le
lea, dovedesc posibilități de analist. 
Aici contrastele violente de tonuri, 
vulcanismul manifestărilor, febra ro
mantică sînt mult atenuate, dobîn- 
dind în schimb un relief puternic 
facultatea descrierii minuțioase în 
spirit realist, cu efecte de mare su
gestivitate în direcția prozei de at
mosferă (o evocare halucinantă a 
unui episod din vremea secetei o a- 
vem în schița „Dincolo de nisi
puri"). Se valorifică din plin paleta 
bogată a stilistului și de asemenea 
disponibilitatea pentru umor („Dră- 
gaica" — farsă țărănească).

Am lăsat la urmă bucățile închi
nate copilăriei și adolescenței (Des
coperind rîul", „Tutunul"), ele fiind, 
de altfel, în ordinea apariției, și cele 
mai recente. Cu o fină intuiție lite
rară prozatorul reface un univers al 
candorii pline de farmec, atitudinea 
sa fiind aici esențial lirică. Pătrun
dem intr-o lume mirifică, unde gra
nița dintre real și fabulos se șterge 
în așa fel încît asistăm, cu uimire 
și îneîntare, la tot soiul de întîm- 
plări miraculoase, ca în basm: băie
țașul o pornește la vale ascuns în 
albia de rufe, butoiașul de vin se 
rostogolește singur, însuflețit parcă 
de o forță misterioasă ș.a.m.d. Se 
sugerează astfel euforia unei vîrste 
a marii purități și a unei vieți nă
valnice incipiente, fără a se ignora 
însă aspectul adînc al lucrurilor. 
Eroul adolescent din „Tutunul" ia 
pentru prima oară contact cu sensu
rile grave ale vieții, o epocă nouă 
începe pentru el, aceea a intrării în 
maturitate. Sînt, acestea două, după 
părerea mea, povestirile cele mai 
frumoase pe care le-a dat pînă a- 
cum Fănuș Neagu.

G> DIMISIANU

Revista revistelor

Trei numere ale revistei
„Secolul 20“

Contribuțiile diferitelor literaturi națio
nale la îmbogățirea patrimoniului culturii 
universale își găsesc o fot mai variată 
ilustrare în revista „Secolul 20*. Ultimele 
trei numere pe anul 1964 îmbogățesc cu 
aspecte noi acea panoramă a literaturii 
universale de astăzi pe care colecția tin
de să o reprezinte. Se remarcă preocu
parea revistei de a adînci aceste aspecte, 
concentrînd multe din materialele publi
cate în jurul unor probleme semnificative 
pentru mișcarea literară contemporană. 
Astfel, în paginile numărului 10 sînt pre- 
zenți cunoscuți poeți, prozatori și publi
ciști, aparținînd unei literaturi puse sub 
semnul ideilor revoluționare. Atît din 
„versurile de sarcasm și speranță" 
ale unor poeți ca Bertolt Brecht, 
Kurt Tucholski, Jiri Wolker și alții, cît și 
din acelea ale tinerilor poeți sovietici E. 
Evtușenko, E. Vinokurov, B. Okudjava, 
Rimma Kazakova, R. Rojdestvenski se de
gajă o înțelegere superioară a evenimen
telor și aspirațiilor timpului. Grăitoare în 
acest sens sînt și paginile din corespon
dența scriitorului și publicistului american 
John Reed despre Romînia, primul război 
mondial și Revoluția Socialistă din Oc
tombrie. Ele transmit cititorului ceva din 
clocotul marilor prefaceri istorice care 
le-au inspirat. Aceeași grupare tematică 
a traducerilor și a materialelor critice 
se poate observa și în celelalte două 
numere ale revistei, care cuprind, printre 
altele, două antologii din lirica america
nă și germană, însoțite de articolele de 
sinteză „Tendințe în poezia americană 
contemporană" de Virgil Nemoianu și 
„Lirica modernă germană" de Petre 
Stoica.

Ar fi de dorit ca asemenea sinteze 
critice axate pe unele probleme cen
trale ale literaturii contemporane să se 
întîlnească mai des în paginile revistei, 
fiind totodată însoțite de texte literare 
corespunzătoare, strîns legate de pro-.

Un nou ansamblu 
folcloric

CRAIOVA (coresp. „Scînfeii"). — 
De curînd pe scena Casei raionale 
de cultură din Băilești s-a prezen
tat pentru întîia oară în fața spec
tatorilor un nou ansamblu artistic. 
Este vorba de ansamblul folcloric 
„Brîulețul", care reunește artiști a- 
matori talentați din raionul Băilești. 
Printre aceștia se remarcă cei peste 
60 de dansatori, care reprezintă 4 
generații din comuna Boureni, 
Gheorghe Ungureanu șl Gheorghe 
Stoica, soliști dansatori premiați la 
faza pe regiunea Oltenia, în cadrul 
celui de-al VII-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori, soliștii 
vocali Alexandru Arvatu și Mioara 
Velcu din comuna Perișor și alții. 
După debut, „Brîulețul" a întreprins 
primul său turneu în 20 de comune 
și sate. în prezent, ansamblul se 
pregătește să prezinte în fața publi
cului un program nou închinat ale
gerilor de deputați de la 7 martie.

O piesă inspirată din viața pes
carilor de larg, a acelor oameni 
arși de soare și bătuți de vînt, ale 
căror bucurii și necazuri au ceva 
din dramatismul înseninărilor sau 
furtunilor specifice peisajului în care 
trăiesc și mării pe care călătoresc. 
Dar nu fundalul pitoresc conferă 
dramei lui Pastor autenticitate și in
teres, ci problema de etică socialistă 
pe care conflictul o aduce în dezba
tere. Eroul principal al piesei, bă- 
trînul Artamon, pescar experimentat, 
se bucură de un binemeritat presti
giu. Vrednic „stăpîn al apelor" dar 
mai ales stăpîn pe tainele meșteșu
gului său, Artamon, furios că trebuie 
să întrerupă ritmul producției tocmai 
cînd marea se arăta darnică în peș
te, tăinuiește într-o zi sesizanta a- 
larmă a meteorologilor care anun
țau furtună și solicitau precauție 
pescarilor. Greșeala făcută și izbuc
nirea, totuși, a „uraganel" întărită 
orgoliul bătrînului pescar care, în
dărătnic, se opune îndemnului lu
cid al comunistului Nazarie și al co
lectivului ; mobilizîndu-și autoritar 
echipa, pornește în larg să salveze 
averea brigăzii, năvoadele pregătite 
pentru pescuit. «Eroismul» lui Arta
mon se dovedește fals și reprobabil; 
periclitînd viața sa și a pescarilor — 
dintre care unul chiar piere în va
luri — Artamon va înțelege mult 
mai tîrziu ceea ce comunistul Na
zarie îi spusese răspicat : „averea 
noastră sînt oamenii, tot restul vine 
după oameni". Actul iresponsabil al 
lui Artamon, în scopul, de fapt, al a- 
coperirii unor greșeli ce țin de orgo
liu, de făloșenie necugetată, nu se 
cheamă eroism. In socialism rămăși
țele individualismului sînt incompati
bile cu un mod nou de înțelegere a 
vieții, de dăruire către un ideal uman. 
Această prețioasă idee educativă 
lucrarea lui Constantin Pastor o 
transmite cu limpezime ; piesa este 
emoționantă prin vibrația sinceră 
care învăluie personajele sale șl 
veridică prin buna cunoaștere a oa
menilor și mediului descris, prin 
desfășurarea vioaie, scenică și co
lorată a dialogului. Astfel, debutul 
lui Constantin Pastor în dramaturgie 
se cuvine subliniat.

Relevîndu-i calitățile incontesta
bile nu trebuie să evităm a-i semna- 

blemafica abordată șl edificatoare în 
ceea ce privește valoarea lor artistică. 
Pentru noutatea informației pe care o 
aduce revista, sînt interesante con
siderațiile judicioase care se fac 
în articolul bine documentat intitulat 
„Despre romanul polițist, romanul ne
gru, romanul de „suspense", umorul ne
gru și literatura de „science fiction” de 
Eugen Schileru. Acest gen de literatură 
ni se pare exemplificat însă insuficient de 
concludent din punct de vedere al cali
tății artistice prin cele două schițe re
produse. In spațiul de care dispune, este 
firesc ca revista să selecteze creații din
tre cele mai reprezentative din literatura 
contemporană.

Paralel cu evidențierea unor aspecte 
mai generale ale literaturii universale ac
tuale, revista a făcut cunoscut cititorilor, 
într-o imagine complexă, profilul artistic 
al unor mari scriitori contemporani. Aces
tora li se alătură în ultimele numere 
„omul pasionat” și „artistul autentic", cum 
pe drept cuvînt a fost caracterizat Leo
nid Leonov, precum și dramaturgii Ten
nessee Williams și Sean O’Casey.

Astfel, sub titlul „Gînduri despre lite
ratură” sînt publicate reflecțiile lui Leo
nid Leonov asupra procesului de creație 
artistică. Nuvela „Evghenia Ivanovna", pe 
care „Secolul 20" o reproduce în între
gime, reprezintă un succes al creației 
sale și totodată un model de înaltă con
știință scriitoricească. In continuare, Ta
tiana Nicolescu discută despre semnifi
cația simbolului în opera lui Leonid 
Leonov, Al. Simion analizează primele 
sale romane, iar Nina Cassian fixează o 
„Schiță de portret" a scriitorului. Dintre 
lucrările dramatice ale lui Sean O’Casey 
sînt reproduse piesele „Pulbere purpurie" 
și „Istorie nocturnă". Intr-un amplu arti
col, Mihnea Gheorghiu evocă figura ma
relui dramaturg comunist. Spațiul desti
nat traducerilor mai cuprinde povestiri, 
evocări, fragmente de roman.

Trebuie menționate ilustrațiile de artă 
care, pe lîngă că dau revistei un aspect 
atrăgător, fac cunoscute cifitorilor 
aspecte ale artei plastice moderne. 
Uneori însă, în aprecierea creației 
unor artiști mai puțin cunoscuți la 
noi (ca aceea a sculptorului austriac 
Alfred Hrdlicka, pentru a cita un 
exemplu oferit de ultimul număr al revis
tei), lectorul întîmpină dificultăți, neavînd 
la dispoziție decît titlul și reproducerea 
cîforva lucrări. Reproducerile așa-numi- 
felor „mobiluri" ale sculptorului Alexan
der Calder, în forma în.care sînt prezen
tate în nr. 11, ar fi cerut comentarii mai 
largi. Se simte lipsa unor texte cri
tice care să definească, fie și pe 
scurt, personalitatea artistului, reliefînd la
turile originale și — atunci cînd e ca
zul — trăsăturile contradictorii ale crea
ției sale. S-ar pune, de asemenea, pro
blema unei selecții cît mai atente a 
ilustrațiilor, în spiritul oglindirii repre
zentative a curentelor artistice înaintate 
și informării multilaterale a publicului.

Prin diversitatea materialului, prin nive
lul la care sînt abordate probleme actua
le de literatură universală, revista „Se
colul 20” permite cifitorilor un viu con
tact cu fenomenul literar contemporan.

C. POENARU

------  CONSTANTIN PASTOR ------------------

STÂPÎNUL APELOR
------------  la Teatrul Regional București-----

la și deficiențele sau neîmplinirile 
de asemenea incontestabile, dar ine
rente primului pas. O anume stîngă- 
cie sau nepricepere în dezvoltarea 
artistică a conflictului este evidentă. 
De pildă, finalul actului doi își pier
de semnificația puternică, deoarece 
autorul trece grăbit peste înfrunta
rea hotărâtoare și determinantă din
tre Artamon și Nazarie, pe care o în
trerupe pripit introducînd un element 
spectaculos exterior: s-au aprins 
grajdurile cooperativei. Un incen
diu și o furtună par totuși prea mult, 
acumularea arbitrară de accidente, 
menită să creeze un „dramatism" 
de suprafață, este în dauna dezba
terii convingătoare de idei. Din a- 
ceastă cauză Nazarie, purtătorul 
moral al ideilor educative, apare nu 
suficient de profund caracterizat, 
puțin prea uscat și liniar, compara
tiv cu frămîntarea interioară a lui 
Artamon de exemplu. De altfel nu 
numai Nazarie, ci și alte personaje 
sînt abia schițate, deși rostul lor 
dramatic este mult mai important; e 
cazul secretarului Lențu, dar mai 
ales al brigadierului Elizei. Gestul 
cu adevărat eroic al lui Elizei ca și 
moartea sa capătă o notă de neno
rocire întîmplătoare — supraadău- 
gată celor de mai înainte — ceea 
ce face ca piesa în final să fie pu
ternic amenințată de melodramă.

Această interesantă piesă de de
but, primită cu entuziasm de colec
tivul Teatrului Regional, a fost pusă 
în scenă de Dinu Cernescu. Regizo
rul — care pînă acum ne-a obișnuit 
și s-a obișnuit mai ales cu montarea 
unor comedii ce-i solicitau bogata 
fantezie — ne-a surprins plăcut prin 
sobrietatea cu care a gîndit piesa în 
spectacol, prin siguranța cu care i-a 
evidențiat și transmis valoroasa idee 
etică.

Spectacolul are, dincolo de aceas
tă gîndire clară, un echilibru și o 
acuratețe de ansamblu care nu face

A

In luna februarie pe ecrane
Programul cinematografelor pre

vede pentru luna februarie nume
roase filme în premieră:

„Mofturi 1900" — producție în cu
lori a studioului „București" reali
zată după cîteva schițe ale lui I. L. 
Caragiale (scenariul și regia — 
— Jean Georgescu). Un alt film ro- 
mînesc „Sărutul" (scenariul — Al. 
Ivan Ghilia; regia — Lucian Bra- 
tu) va aduce pe ecran o dramă psi
hologică. Cinematografia de peste 
hotare va fi reprezentată prin : „Mi
cul pescar" — film inspirat din viața 
pescarilor japonezi; „A treia rache
tă" — un episod din timpul războiu
lui antihitlerist (producție „Bielorus 
film", în regia lui A. Kirillov) ; „To
varășii" — evocare (în regia lui Ma
rio Monicelli) a începuturilor mișcă
rii muncitorești în Italia; „O stea 
cade din cer" — film austriac cu

Gr. Vasiliu-Birlic în filmul „Titanlc-Vals"

In pregătire

EXPOZIȚIA DE STAT 
A ARTELOR DECORATIVE

Se pregătește Expoziția artelor 
decorative — 1965, organizată de 
către Consiliul artelor plastice din 
Comitetul de stat pentru cultură 
și artă, în colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici. Relevînd reali
zările actuale în creație, expoziția 
este menită să contribuie la gene
ralizarea experienței acumulate în 
diferitele sectoare ale artei deco
rative.

Expoziția e orientată în primul 
rînd spre cerințele actuale ale in
dustriei ; ea își propune să sti
muleze creația artiștilor decora
tori în strînsă legătură cu activi
tatea unităților economice și să 
înlesnească introducerea în pro
ducția de masă a celor mai 
reușite modele ; în acest scop, ar
tiștilor li s-a dat posibilitatea să 
cunoască mai îndeaproape posibi
litățile și condițiile de lucru ale 
întreprinderilor de specialitate.

Axată îndeosebi pe prototipuri 
destinate multiplicării industriale, 
expoziția va cuprinde: țesături, 
broderii, tapiserii, imprimeuri; 
lucrări de ceramică, faianțe, por

loc stridențelor și ostentațiilor. Se 
simte strădania regizorului de a da 
autenticitate faptelor, îndrumînd ac
torii pe linia unui mod simplu și ex
presiv de joc ; se simte și urmărirea 
atentă a unui dramatism interior. De 
mare ajutor i-a fost regizorului sce
nografia lui Vladimir Popov ; decorul 
este simplu și creează multă atmos
feră (remarcabilă rezolvarea tehni
că și plastică a cherhanalei). Inspi
rată mi se pare intervenția regizoru
lui din finalul textului, terminînd în 
spectacol drama pe explozia de bu
curie a lui Artamon la aflarea naș
terii nepotului, final care sugerează 
simbolic și emoționant victoria vieții, 
bucuria de a trăi.

Rolul cel mai dramatic și cel mai 
bine scris al piesei, rolul lui Arta
mon, a fost interpretat de Toma Di- 
mitriu. Actorul îl investește pe Arta
mon cu o vitalitate clocotitoare, cu 
o permanentă poftă și forță de mun
că ; privirile și reacțiile interpretului 
trădează neastîmpărul eroului dar și 
mîndria sa severă, greu de clintit. 
Pe comunistul Nazarie l-a jucat Ion 
Niciu ; actorul are cîteva momente 
bune (în actul prim și ultim) în care 
impune prin demnitatea personajului 
dar nu reușește să-i dea mai multe 
nuanțe, mai mult relief personal. 
Fiica cea mare a lui Artamon, Ana, 
atît de crunt lovită prin moartea so
țului ei Elizei, prilejuiește tinerei ac
trițe Dorina Lazăr poate cea mal in
teresantă evoluție din spectacol : 
concentrată, zgîrcită în vorbă și fap 
te; emoționează patetismul since: 
cu care-și imploră tatăl neînduple 
cat și îndeosebi expresia tragică din 
final : împietrită de durere, Âna aș 
teaptă și caută în privirile celorlalți 
o speranță care să-i mintă gîndurile 
asprite de nenorocire ; vrem să atra
gem totuși atenția interpretei asupra 
necesității unui control mai sever a- 
supra plasticii în scenă și chiar a 
vocii, ușor țipată. O altă izbutită in

Tony Seiler șl Ina Bauer (protago
niștii filmului „Cumpără-ți un ba
lon") ; „Iokmok" — film polonez, a 
cărui acțiune se petrece îndată după 
război, într-un port al Mării Baltice 
(în rolul principal Emil Karewicz, 
cunoscut din „Cavalerii teutoni", 
„Taxiul morții' ș.a.) ; „Vremea păgâ
nilor" — film american, aducînd in 
prim plan o poveste dramatică vdo- 
mlnată de obsesiile și remușcări.» 
unui pilot care a aruncat bomba a- 
tomică asupra Hiroșimei; „Nevasta 
nr. 13" — comedie cu subiect con
temporan realizată de studiourile 
din R.A.U. ; „Paula captivă" — pro
ducție argentineană; „Un enoriaș 
ciudat" — comedie prilejuind o ro- 
întîlnire cu popularul actor francez 
Bourvil; „Cine-i criminalul ?" —
producție „Lenfilm" în regia lui Ni
kolai Rozanțev, precum și alte filme.

țelan, gresie, sticlă (inclusiv sticlă 
pictată sau gravată), piele; pa
nouri decorative în toate materia
lele și tehnicile; sculptură deco
rativă în piatră, marmură, lemn ; 
mobilier ; feronerie ; orfevrerie ; 
mozaic ; email; vitraliu; păpuși și 
jucării etc.

Prin galeriile de artă 
biicureștene

• în sala Dalles este deschisă ex
poziția de sculptură Eugen Ciucă. 
Artistul prezintă lucrări în piatră, 
marmură policromă și lemn. Sînt 
expuse, de asemenea, desene în alb- 
negru și culori.

• La Galeriile de artă ale Fon
dului plastic din Bd. Magheru nr. 
20 expun lucrări de pictură Marta 
Antonescu și Paul Verona.

• în sala de pe strada Onești 
nr. 1 este deschisă expoziția grafi
cianului Victor Rusii Ciobanu. Ar
tistul expune gravuri în lemn, acua
rele etc. în aceeași sală prezintă lu
crări de ceramică Maria Lăzărescu.

• Galeriile de artă ale Fondului 
plastic din Calea Victoriei 132 găz
duiesc expoziția personală Zoe Ver
mont. în expoziție se află lucrări de 
grafică, acuarelă etc.

terpretare se datorește Alexandrei 
Polizu care a sugerat adolescența 
capricioasă a Soniei printr-un joc 
nuanțat și simplu exprimat. Cornel 
Gîrbea, în rolul unui pierde-vară cu 
suflet bun, deși ni s-a părut că se 
îndepărta Oarecum de vîrsta perso
najului, a avut autenticitate și u- 
mor, evitînd clișeul tip de lichea sim
patică. Corecte interpretările Iul 
Constantin Rășchitor (Lențu) și Du
mitru Fedoreac (Elizei) care, credem, 
puteau cu un plus de efort creator 
să capete mai multă strălucire ; tot 
astfel s-ar fi cerut ca brigadierii să 
fie mai precis diferențiați, individua
lizați. în ansamblu, un spectacol clar, 
cu cîteva evoluții actoricești preg
nante, un spectacol potrivit profilu
lui Teatrului Regional.

Emil RIMAN

Toma Dimitrîu și Dorina Lazăr în 
„Stăpînul apelor"
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O metoda modernă 

de organizare a producției

DRUMUL CRITIC

Tribuna economiitulul

Intre eșalonare și darea
în folosință a locuințelor

Metoda „d/umului critic" sau „a- 
naliza în rețea" se aplică în tot mai 
multe domenii tehnico-economice. De 
la construcțiile navale, unde și-a fă
cut debutul, noua metodă este folo
sită în prezent la proiectarea și exe
cuția obiectivelor industriale și so
cial-culturale, la pregătirea lansării 
în fabricație a unor produse și opti
mizarea fluxurilor tehnologice, la în
tocmirea programelor pentru calcu
latoarele electronice, raționalizarea 
circuitului și prelucrării documente
lor de evidență. In ultimul timp, spe
cialiștii studiază posibilitățile de a- 
plicare a „analizei în rețea" și în 
domeniul organizării muncii.

Foselor de fabricație nu le corespund deocamdată timpii optim! de 
execuție (fig. 1)

Fiind simplă, metoda este accesi
bilă unui cerc larg de ingineri și 
economiști și oferă multiple posibi
lități și variante de adaptare la di
verse condiții de lucru. Indiferent de 
varianta utilizată, metoda „drumului 
critic" urmărește depistarea acelor 
faze de fabricație care, efectuate în 
succesiunea lor tehnologică, au o in
fluență determinantă asupra dura
tei întregului ciclu de producție. Să 
exemplificăm, potrivit unei scheme 
simplificate, modul de utilizare a 
acestei metode la fabricarea auto
camioanelor. Procesul de producție 
este împărțit în 11 faze: a (exe
cutarea șasiului), b (fabricarea mo
torului), c (încercarea motorului), d 
(confecționarea părții metalice a ca

In urma optimizării ciclului de producție durata iul s-a redus cu 10 ore 
(fig. 2)

roseriei), e (confecționarea părții 
lemnoase a caroseriei), f (asamblarea 
și montarea punții din spate), g (a- 
samblarea și montarea punții din 
față și a direcției), h (montarea mo
torului pe șasiu), i (montarea caro
seriei metalice), j (efectuarea probei 
de rulare) și k (montarea părții lem
noase a caroseriei).

Pe baza cunoașterii acestor opera
ții poate fi construit graful (fig. 1). 
Procesul tehnologic începe din nodul 
0 și se încheie în nodul 7. Pînă 
acum, în stabilirea grafului nu au 
intervenit durata de execuție a lu
crărilor și nici volumul cheltuielilor 
aferente fiecărei faze. Acesta este 

unul dintre avantajele metodei, care 
permite specialistului să analizeze 
amănunțit fazele de fabricație, să 
găsească noi soluții de perfecționare 
continuă a tehnologiei.

în etapa următoare se stabilește 
durata fiecărei faze, ținîndu-se 
seama de condițiile tehnice și orga
nizatorice concrete din întreprinde
rea respectivă. Utilizîndu-se în cal
cul termenele de execuție și graful, 
se obține timpul necesar realizării 
autocamionului. Activitățile a, f, h, 
i, j și k sînt faze „critice", deoarece 
succesiunea lor însumează cel mai 
mare număr de ore, determinînd 
astfel durata întregului proces de 
producție. Graful arată că aceste 
faze nu pot fi decalate cu nici o 

oră, întrucît s-ar provoca întîrzierea 
ciclului de fabricație. Celelalte sînt 
activități „necritice".

Este lesne de înțeles că, pentru 
reducerea ciclului întregului proces, 
trebuie căutate soluții tehnologice 
care să asigure micșorarea duratei 
fazelor „critice". Ce se observă 
la o analiză mai atentă ? Că durata 
efectuării probei de rulare, determi
nată de normative privind controlul 
calității producției, nu poate fi redu
să ; timpul de montare a părții lem
noase a caroseriei, a motorului și a 
caroseriei metalice cu greu ar mai 
fi micșorat într-o măsură însemnată, 
în schimb, timpul pentru asambla
rea și montarea punții din spate (36 
de ore) și pentru executarea șasiului 
(12 ore) ar putea fi redus eventual 
prin organizarea mai bună a mun
cii în echipe, prin întărirea acestora 
cu muncitori avînd o calificare co
respunzătoare și prin dotarea lor cu 
un număr sporit de scule.

Din studierea fazelor „necriti
ce" se desprinde un fapt interesant : 
acestea dispun de resurse care 
pot fi transferate fazelor „cri
tice" și, în acest fel, este posibilă 
diminuarea duratei acestora. De 
exemplu, prin prelungirea cu 8 ore 
a timpului de fabricare a motorului 
s-ar elibera un număr de muncitori 
calificați care ar putea trece la a- 
samblarea și la montarea punții din 
spate, durata acestei faze redu- 
cîndu-se astfel cu 7 ore. în mod ase
mănător se poate proceda în cazul 
părții metalice a caroseriei și a șa
siului ; durata primei faze s-ar 
mări cu 4 ore, iar a celeilalte s-ar 
micșora cu 3 ore. însumînd noile du
rate ale activităților „critice" a și f, 
ciclu] de fabricare a unui autoca
mion se reduce, față de soluția an
terioară, de la 63 de ore la 53 de ore 
(fig- 2).

Desigur, optimizarea fabricării 
autocamioanelor ridică probleme 
mult mai complexe. Cu ajutorul „a- 
nalizei în rețea" unele faze de pro
ducție se pot detalia în operațiile 
componente, pe baza cărora se con
struiesc noi ramuri de graf.

Micșorarea ciclului de fabricație 
atrage după sine sporirea producti
vității muncii pe ansamblul proce
sului tehnologic, diminuarea cheltuie
lilor de regie, îmbunătățirea ritmici
tății producției, ridicarea calității 
produselor. Este, evident, o metodă 
căreia cadrele tehnice și economiștii 
din întreprinderi au datoria să-i ne
tezească terenul de aplicare și extin
dere în practică.

Alexandru POTOȚCHI
economist principal
Institutul de documentare tehnică

In cercul de studii 
al contabililor șefi

în cercul de studii al contabililor 
șefi din întreprinderile constructoare 
de mașini din Capitală a avut loc 
recent o discuție pe tema „Organi
zarea și exercitarea controlului pre
ventiv". Au fost prezentate un refe
rat întocmit de economiști ai uzinei 
„23 August" și coreferate din partea 
uzinelor „Electronica", „Timpuri noi" 
și Uzina de mecanică fină.

Discuțiile au evidențiat rolul con
trolului preventiv în utilizarea efi
cientă a mijloacelor materiale și bă
nești, în identificarea a noi rezerve 
de reducere a prețului de cost, con
comitent cu îmbunătățirea continuă 

a calității produselor. Mulțl partici- 
panți au făcut propuneri privind 
perfecționarea controlului preventiv, 
creșterea operativității și a exigen
ței la viza documentelor prezentate 
spre decontare organelor bancare. 
S-a subliniat necesitatea ca munca 
de control preventiv să fie legată 
mai strîns de problemele îmbunătă
țirii calității produselor, să asigure 
preîntîmpinarea imobilizărilor de 
fonduri în stocuri supranormative și 
folosirea judicioasă a creditelor în 
vederea ridicării continue a nivelului 
activității economice a întreprinde
rilor.

O problemă, care suscită dis
cuții între constructorii de locu
ințe și beneficiari o constituie 
eșalonarea rațională a predării 
în folosință a noilor apartamen
te. Ea trebuie privită prin pris
ma cerinței puse de partid în 
fața constructorilor de a asi
gura execuția și darea în folo
sință a locuințelor în mod rit
mic, în tot cursul anului. E și 
firesc să fie așa. După cum unei 
întreprinderi îi revine sarcina 
de a realiza și livra decadă cu 
decadă, lună de lună, produsele 
pe care le fabrică, tot așa scopul 
final al activității unei organi
zații de construcții trebuie să fie 
realizarea fizică a construcțiilor 
și darea lor în folosință în mod 
eșalonat.

Anul trecut, în regiunea noas
tră s-a prevăzut ca 24 la 
sută din totalul apartamentelor 
să fie date în folosință în pri
mele două trimestre, iar în ulti
mele două trimestre — 37 la 
sută, respectiv 39 la sută. Aces
te sarcini țineau cont de situa
ția concretă, de posibilitățile 
reale ale șantierelor, de stadiul 
asigurării cu proiecte, materiale 
și utilaje.

Dar cum s-au petrecut lucru
rile în timpul anului ? In pri
mele două trimestre s-a reali
zat doar 13 la sută din suprafața 
locuibilă prevăzută, iar în ulti
mul trimestru s-au dat in folo
sință peste 65 la sută din nu
mărul apartamentelor. Nu îmi 
propun să enumăr în detaliu 
cauzele nerespectării eșalonării 
inițiale Vreau să ridic însă aceas
tă problemă întrucît este vorba de 
o practică mai veche în activita
tea șantierelor de locuințe din 
regiunea noastră.

Cum arătam, condiții propice 
pentru executarea ritmică a lu
crărilor au existat. Dar ele au 
fost folosite insuficient, îndeosebi 
pe șantierele întreprinderii orășe
nești de construcții-Galați. S-a 
intrat in iarnă cu un front de 
lucru restrîns, ceea ce a dimi
nuat mult realizările fizice din 
primul trimestru. Lucrările 
neexecutate în această perioadă 
s-au suprapus celor din trimes
trele următoare. O dată cu sosi
rea verii, șantierele amintite au 
început „asaltul". Dar și aici se 
cuvine o precizare. Chiar dacă 
unele blocuri au fost ridicate re
pede „la roșu", timpul cîștigat 
s-a pierdut în mare măsură prin 
prelungirea lucrărilor de finisaj.

Mult timp se pierde pen
tru remedierea deficiențelor con
statate la recepție. Anul tre
cut, tocmai din această cauză 
întreprinderea orășenească de 

construcții a amînat cu 2—4 
săptămâni predarea „la cheie" 
a unor blocuri. Este, după 
părerea mea, o situație anacro
nică dacă avem în vedere că pe 
șantiere sînt oameni — ingineri, 
maiștri, controlori tehnici — 
care au sarcina de a urmări pe 
parcurs, în toate fazele de exe
cuție, calitatea lucrărilor și a in
terveni prompt pentru preveni
rea oricărei deficiențe.

Toate acestea relevă un fapt: 
anume că încă nu a intrat în o- 
bișnuința tuturor șantierelor 
noastre de construcții de a fo
losi în mod egal, pe întreaga 
durată a anului, capacitatea de 
execuție de care dispun. Oricît 
de judicioasă ar fi eșalonarea 
dării apartamentelor în folosin
ță, ea reprezintă doar începutul. 
Noi am ajuns la concluzia că 
esențial este ca planificarea și 
organizarea execuției lucrărilor 
să fie astfel coordonate, incit 
fiecare construcție să fie gata la 
termenul stabilit. Aceasta presu
pune crearea anumitor condiții 
de către toți factorii care contri
buie la realizarea blocurilor noi 
de locuințe : proiectant, construc
tor, beneficiar. Firește, pentru a 
se asigura continuitatea activită
ții pe șantiere, e necesar să fie 
precizate cu mult înainte ampla
samentele clădirilor și predate la 
timp util proiectele. Acestea de
pind de beneficiar. Dar, multe 
depind de constructor. Dacă .nu 
se iau toate măsurile pentru 
organizarea judicioasă a lucră
rilor, pentru aprovizionarea cu 
materiale, repartizarea și folo
sirea rațională a utilajelor și 
forței de muncă pe șantiere, 
dacă nu se exercită un con
trol sistematic și exigent asu
pra respectării graficelor de 
execuție și a calității lucrărilor, 
timpul se scurge printre degete 
și, pînă la urmă, eșalonarea este 
dată peste cap. Evident, aceasta 
se răsfrînge negativ și asupra 
indicatorilor financiari ai orga
nizațiilor de construcții.

Anul acesta, volumul cons
trucțiilor prevăzut a se realiza 
în regiunea noastră este simțitor 
sporit. De comun acord cu în
treprinderile constructoare, au 
fost stabilite termene mai rațio
nale de execuție, urmînd ca pînă 
la sfîrșitul trimestrului III să 
fie date în folosință peste 60 la 
sută din numărul total al apar
tamentelor. Sînt întrunite toate 
condițiile ca eșalonarea prevă
zută să fie respectată.

Ing. Emlllan SAVULESCU 
șeful serviciului investiții 
Sfatul popular regional Galați

în conducerea activității economice 
a unei întreprinderi socialiste, folo
sirea statisticii este considerată, pe 
drept cuvînt, o condiție indispensa
bilă. îmbunătățirea continuă a acti
vității economice, introducerea de 
metode perfecționate în organizarea 
producției și a muncii, în tehnologia 
de fabricație, în aprovizionare și des
facere, presupun în permanență o sta
tistică bine organizată, rațională și 
operativă, care, folosind metode 
științifice moderne, să asigure infor
mații complete și de calitate. Statis
tica constituie un instrument prețios 
în conducerea planificată a activită
ții întreprinderilor socialiste, în diri
jarea operativă a procesului de pro
ducție, în aprecierea eficienței mă
surilor și rezultatelor economice.

Pe măsura perfecționării condu
cerii și organizării întreprinderilor, 
crește rolul statisticii, devin tot mai 
evidente foloasele ei. Practic, acti
vitatea în domeniul muncii de pla
nificare și de urmărire a reali
zării planului, măsurile tehnico- 
organizatorice sau acțiunile de mo
bilizare a rezervelor interne nu pot 
fi concepute fără a avea la bază o 
temeinică evidență statistică. Bineîn
țeles, datele statistice și obținerea 
lor nu reprezintă un scop în sine. In
formațiile și metodele statistice sînt 
Instrumente absolut necesare pentru 
analiza economică, care, efectuată cu 
pricepere, contribuie la îmbunătăți
rea activității întreprinderilor. Din 
păcate, nu în toate cazurile se utili
zează metodele cele mai eficiente 
care să ducă la valorificarea multila
terală a informațiilor furnizate de 
statistică.

De la consemnarea faptelor 
la analiză multilaterală

Tot mai mult crește rolul statisticii 
în analiza activității economice a în
treprinderilor. Desigur, este impor
tant a înregistra un fapt eco
nomic, a-1 consemna științific, a 
însuma felurite date, a calcula și 
corela diferiți indicatori. Dar sta
tistica nu se poate rezuma numai 
la această funcție, așa cum se mai 
întîmplă uneori. Fazei de consem
nare, de „fotografiere" trebuie să-i 
urmeze faza de „diagnosticare", de 
explicare și analiză multilaterală a 
fenomenului economic. Or, tocmai 
aici rolul statisticii, eficiența meto
delor ei sînt importante. Statistica, 
utilizînd metode extrem de variate, 
poate înregistra și prelucra, analiza 
și sintetiza informații din cele mai 
diferite surse, pe baza cărora pot fi 
trase concluzii deosebit de utile.

Diferitele metode statistice — mă
rimi medii și indici, analiza disper-

STA TIS TICi
și activitatea economică a întreprinderilor
sională și analiza corelației, distri
buții statistice, serii dinamice, gra
fice statistice ș.a. — însușite și apli
cate de către economiști și ingineri, 
sînt folosite tot mai mult la funda
mentarea măsurilor de ridicare a 
nivelului activității economice a în
treprinderilor. Experiența unor în
treprinderi confirmă pe deplin a- 
ceasta. Uzinele „23 August" din Ca
pitală — nu o dată evidențiate pen
tru buna organizare a statisticii — 
dispun de un bogat material sta
tistic cules și prelucrat științific, 
sistematizat pe serii dinamice mari, 
care este folosit curent în activita
tea de conducere a întreprinderii. 
Pe baza acestui material s-au ini
țiat studii și analize interesante re
feritoare la evoluția capacităților de 
producție și tendințele de dezvol
tare, la fundamentarea planurilor 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
folosindu-se metode relativ simple, 
dar în același timp eficiente : me
toda indicilor, a balanțelor, a gra
ficelor etc. Statistica din această 
uzină oferă o oglindă permanentă a 
evoluției activității întreprinderii, a 
îndeplinirii planului, întruchipată 
într-un sistem de indicatori statistici 
rațional sistematizați.

S-a confirmat in practica unor 
întreprinderi că urmărirea îndea
proape a evoluției calității produc
ției, a creșterii productivității mun
cii, determinarea judicioasă a econo
miilor obținute prin reducerea chel
tuielilor de producție, aprecierea și 
analiza eficienței economice a intro
ducerii tehnicii noi, evaluarea efec
tului economic al aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice, prevenirea 
stocurilor supranormative etc. nu 
sînt posibile fără a se folosi metode 
statistice, fără valorificarea datelor 
de evidență. La Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad, evidența clară, cantita
tivă și valorică, a materiei prime și a 
materialelor intrate în magazie sau 
introduse în fabricație ajută condu
cerea întreprinderii să cunoască 
permanent evoluția stocurilor. Ea 
este prezentată într-o tabulogramă 
întocmită zilnic, care oglindește cu 
precizie cîte și ce materiale există 
în magazii, cît se consumă și în ce 
fel. Dacă se observă tendința de 
creare de stocuri supranormative, 
conducerea întreprinderii, împreună 
cu serviciul de aprovizionare, iau 
măsuri operative pentru prevenirea 
lor.

Metode cu adresă precisă
Organizarea judicioasă a statisti

cii în întreprindere și folosirea me
todelor ei au în prezent o deosebită 
importanță în îndeplinirea unor sar
cini economice centrale puse de 
partid și guvern în fața colectivelor 
de întreprinderi. Avem în vedere, în 
primul rînd, îmbunătățirea calității 
produselor. Caracterizarea sistema
tică a calității produselor, urmări

Stafia tabulatoarelor de la Uzinele „23 August" din Capitală

rea evoluției, determinarea avanta
jelor economice sau a pierderilor în 
funcție de modificarea calității pro
ducției presupun folosirea metode
lor statistice. Mai mult. Cu ajutorul 
statisticii și al metodelor sale, mai 
ales al metodei selective, se poate 
organiza în întreprinderi controlul 
statistic al calității producției, ale 
cărui caracteristici principale sînt : 
economicitate, eficiență, precizie. 
Un asemenea control nu este numai 
postoperativ, ci și preventiv. O ini
țiativă susținută în acest domeniu 
ar trebui să aibă, alături de eco

nomiști, inginerii și tehnicienii din 
întreprinderi. în țara noastră există 
literatură de specialitate (de exem
plu, „Analiza statistico-matematică 
a calității producției" de N. Runcu și 
L. Tovissi, apărută anul trecut în 
Editura științifică) care oferă, într-o 
formă accesibilă, noțiunile și meto
dele ce pot fi folosite în producție, 
pornindu-se de la experiența apli
cării controlului statistic al calită
ții producției în diferite întreprin
deri din țara noastră.

Statistica se dovedește deosebit 
de utilă și în acțiunea de identifi
care a rezervelor interne din între
prinderi. Cu ajutorul diferitelor me
tode aplicate corelat, ea reușește să 
pună în lumină posibilitățile nefo
losite, să releve anumite neajun
suri, să sugereze căi pentru spori
rea eficienței economice a activită
ții întreprinderii. Mai mult, o serie 
de metode pot fi aplicate pentru 
previziuni, pentru preliminarea în
deplinirii planului, ceea ce oferă 
posibilitate să se ia din timp mă
surile care se impun în acest scop.

Nu mai puțin utile s-au dovedit me
todele elaborate de teoria probabili
tăților și statistica matematică la 
fundamentarea economică a unor 
proiecte, analiza datelor experi
mentale, aprecierea eficienței unor 
procedee tehnologice.

Se desprinde deci în mod clar că 
introducerea celor mai adecvate me
tode statistico-matematice, cu adre
să precisă, creează premise pentru 
adîncirea și îmbunătățirea analizei 
economice. Pe această cale statistica 

își poate dovedi și mai mult efi
ciența în conducerea activității eco
nomice a întreprinderilor.

0 informare promptă 
și cuprinzătoare

Organizarea evidenței statistice 
face necesară existența unui cadru 
permanent: un birou de statistică 
(la întreprinderi mai mari) sau 
a unui statistician. Deși prin 
însăși organizarea întreprinderii, 

statistica nu este centralizată — o 
serie de lucrări se întocmesc la ser
viciile de investiții, mecanic șef, a- 
provizionare și desfacere — biroul 
de statistică sau statisticianul tre
buie să fie în posesia tuturor infor
mațiilor principale care prezintă 
interes major pentru conducerea 
întreprinderii și pentru organele 
superioare. Firește, datele culese vor 
trebui prelucrate potrivit cerințelor 
științei statistice, cu preocupare per
manentă de analiză economică mul
tilaterală, pentru o caracterizare 
exactă și cuprinzătoare a ceea ce 
este esențial în activitatea econo
mică a întreprinderilor. în vederea 
unei informări prompte și eficiente 
este util ca biroul de statistică sau 
statisticianul să dispună de o docu
mentație la zi, sub formă de fișier 
și serii statistice, grafice sugestive, 
o bibliotecă de specialitate și, acolo 
unde este posibil, un birou de cal
cule sau o stație de mașini, în func
ție de volumul activităților.

Bineînțeles, îmbunătățirea statis
ticii din întreprinderi necesită și 
anumite măsuri din partea ministe
relor și a altor organe centrale. Un 
sprijin important ar putea acorda 
Direcția Centrală de Statistică, 
printr-o îndrumare mai sistematică, 
prin editarea de materiale docu
mentare și didactice, prin organi
zarea de schimburi de experiență. 
Desigur și instituțiile științifice și 
cele de învățămînt superior și-ar 
putea asuma sarcina unei asistențe 
calificate — avem în vedere, în pri
mul rînd, Centrul de statistică ma
tematică al Academiei R. P. Romîne, 
Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin" — pe linia unei co
laborări mai strînse dintre știință 
și producție, dintre teorie și prac
tică. Organizarea periodică a unor 
consfătuiri pe probleme de statis
tică, de aplicare și introducere în 
economie și planificare a metodelor 
statistice matematice, la care să 
participe specialiști din instituțiile 
centrale și din întreprinderi, ar 
contribui la cunoașterea experienței 
dobîndite în acest domeniu, la per
fecționarea metodelor folosite la ni
velul întreprinderilor și al ramuri
lor economiei naționale.

Folosirea pe scară largă a metode
lor statistico-matematice, valorifica
rea informațiilor pe care statistica le 
furnizează vor contribui Ia ridicarea 
nivelului de conducere a activității 
economice a întreprinderilor și, de a- 
ceea, eforturile întreprinse în acest 
domeniu sînt pe deplin justificate.

loan RAVAR
director general-adjunct 
Direcția Centrală de Statistică

Conf. unlv. Vladimir TREBICI

SIMPLIFICĂRI 
ÎN CREDITARE

Recent, Ministerul Finanțelor și Ban
ca de Stat au elaborat o serie de in
strucțiuni care cuprind noi precizări 
și simplificări referitoare la creditarea 
întreprinderilor. La stabilirea volumului 
creditului bancar solicitat de întreprin
deri trebuie să se țină seama, de re
gulă, atît de valoarea stocului și de 
normativul obiectului distinct de credi
tare, cît și de valoarea și normativul a- 
probat pentru stocurile evidențiate în 
contul de bilanț din care face parte 
obiectul respectiv. Pentru determinarea 
valorii stocurilor de producție netermi
nată se indică folosirea metodei de in
ventariere. în cazul cînd acest proce
deu este greu de aplicat, se recomandă 
evaluarea stocurilor de producție neter
minată pe bază de procente aferente 
fazei de producție în care se găsesc 
obiectele respective, ținîndu-se seama 
de elementele care au ponderea cea 
mai mare în prețul de cost.

O nouă reglementare privește ram
bursarea creditelor bancare de către în
treprinderile la care stocurile sezoniere 
de materii prime agricole, de produc
ție neterminată, semifabricate și pro
duse finite se creditează neplafonat. 
Metodologia prevede corelarea terme
nelor de rambursare a creditelor ban
care acordate anterior pentru creșterea 
stocurilor de materii prime agricole, cu 
termenele de creditare a stocurilor de 
producție neterminată, semifabricate și 
produse finite.

Creditele bancare pentru creșteri de 
normative se acordă atunci cînd între
prinderile nu au mijloace circulante în 
contul lor de decontare, în limita pla
fonului de credite disponibil, fără a mai 
fi necesară prezentarea altor justificări 
scrise din partea unităților economice. 
La verificarea garanției acestor credite 
s-au adus unele simplificări. Din garan
ția lor se scad stocurile și cheltuielile 
care privesc lucrările de investiții și de 
reparații capitale, dacă acestea nu sînt 
cuprinse în planul de producție al în
treprinderii precum și stocurile de piese 
și agregate aprovizionate, în cadrul 
planului de colaborare, care nu intră în 
valoarea producției globale și marfă și 
care depășesc plafonul de credite apro
bat pentru astfel de stocuri. Se mai 
scad sumele reprezentînd cheltuieli cu 
descoperirea de resurse la întreprinde
rile din sectorul extractiv, precum și 
prisosul mijloacelor circulante planifi
cat a fi virat în trimestrul respectiv, dar 
nevărsat pînă la data cînd are loc ve
rificarea garanției materiale la credi
tele acordate pentru creșteri de norma
tiv de mijloace circulante.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR RAIONALE 

ȘI ORĂȘENEȘTI DE PARTID

Sarcini actuale
în dezbaterea comuniștilor

Călătorului care se apropie noap
tea de Luduș, venind dinspre Tg. 
Mureș, îi apare în față construcția 
noii termocentrale. Aici s-a produs 
în 1964 mai multă energie electri
că decît se producea în 1938 în în
treaga Romînie. Termocentrala de 
care am amintit, o topitorie de cî- 
nepă, o fabrică de zahăr (în care 
procesul de producție este aproape în 
întregime automatizat), o întreprin
dere de industrie locală și alta de 
transporturi, cooperative meșteșu
gărești și alte unități, școli și spitale 
construite în ultimii ani — toate 
ilustrează ritmul rapid al ridicării 
economice a acestui raion ca ur
mare a aplicării politicii consec
vente a partidului de dezvoltare a 
tuturor regiunilor. Grăitor este fap
tul că numai în intervalul 1961-1964 
valoarea producției industriale a ra
ionului a crescut de peste 5 ori. Pes
te 540 tractoare, 400 semănători, 150 
combine și alte mașini agricole lu
crează pe ogoarele gospodăriilor de 
stat și ale cooperativelor agricole 
de producție.

Conferința a avut în centrul a- 
tenției sarcinile trasate de plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 
1 decembrie 1964 și problemele des- 
bătute la recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale. La îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în 1965, oamenii 
muncii din raion pornesc de la reali
zările obținute anul trecut. în 1964, la 
termocentrală au intrat în funcțiu
ne, înainte de termen, două grupuri 
electrogene și s-au realizat peste 
sarcina de plan 26 400 MWh energie 
electrică. S-au mai realizat 2 305 
tone zahăr, zeci de tone fibre cîne- 
pă, mobilă șl alte produse indus
triale.

Preocuparea sistematică pentru 
îmbunătățirea calității produselor 
se concretizează în aplicarea măsu
rilor tehnico-organizatorice stabili

Control sistematic, eficient 
al îndeplinirii hotărîrilor

Raionul Focșani ara o economia 
complexă ca și relieful său. în Vran- 
cea pădurile ocupă mii de hectare. 
Pe pantele dealurilor subcarpatice, 
chiar de la limita pădurilor, se în
tind renumitele podgorii Jariștea, 
Odobești, Coteștl. Coborînd pe acest 
amfiteatru natural, ajungi în Bără
gan. Cîmpia, cu un sol bogat, rodi
tor, deține mai mult de jumătate din 
suprafața raionului. Conferința or
ganizației raionale de partid a pus 
în centrul dezbaterilor activitatea 
organizațiilor de partid din unită
țile agricole pentru sporirea produc
ției vegetale și animale, pentru 
continua lor întărire economico-or- 
ganlzatorică.

Lucrările conferinței au scos la 
iveală experiența bună a unor gos
podării agricole de stat și coopera
tive agricole de producție în gos
podărirea cu grijă a fondului fun
ciar. Culturile au fost mai bine 
amplasate, s-au amenajat pentru 
irigat noi suprafețe ; în 1964 au fost 
redate circuitului agricol 670 hecta
re. Patrimoniul viticol a sporit 
anul trecut, cu 850 hectare.

Atenția conferinței a fost reținută 
de progresele realizate de cele șase 
gospodării de stat. Gospodăria a- 
gricolă de stat Coteștl a recoltat 
peste 9 000 kg struguri la ha, a re
dus prețul de cost pe tona de stru
guri cu 195 Iei și a dat 2 500 000 lei 
beneficii peste plan. Aceste succese 
n-au venit de la sine. La ele a 
contribuit în bună măsură munca 
de partid orientată cu pricepere 
spre principalele sarcini de produc
ție. Formele -variate ale mun
cii politice de masă au asigurat

Grijă pentru buna gospodărire a orașului
Copșa Mică a căpătat certificat 

de naștere, ca oraș, abia acum cîțiva 
ani. E firesc ca aici problemele edi- 
litar-gospodărești să se afle în 
centrul atenției locuitorilor. Aceas
tă preocupare s-a putut constata și 
cu ocazia conferinței organizației 
orășenești de partid Copșa Mică. Ma- 
nifestînd grijă pentru dezvoltarea 
urbanistică, înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașului lor, co
muniștii au supus, printre altele, unei 
profunde analize activitatea politico- 
organizatorică desfășurată în aceas
tă direcție de comitetul orășenesc de 
partid de organizațiile de partid. .

în conferință s-a arătat că la Cop
șa Mică, in ultimul an, au fost des
chise noi unități comerciale,' s-au 
pavat noi străzi, s-au făcut trotua
re, s-au plantat peste 1 000 de pomi 
și arbori ornamentali, s-au amenajat 
50 000 mp spații verzi, s-a îmbună
tățit iluminatul etc. Au fost efectuate 
mii de ore de muncă patriotică, echi
valente cu cel puțin 240 000 lei. „Co
muniștii. prin exemplul lor, l-au în
flăcărat pe tinerii din oraș, a ară
tat tovarășul Dumitru Mut, secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M.- 
Copșa Mică. în orele libere, utemiș- 
tii de la Uzina chimico-metalurgică 
și de la „Carbosin" au participat la 
săpatul șanțurilor, la amenajarea 
trotuarelor, la plantatul pomilor. 
Vorbitorii au criticat însă dezinte
resul arătat de unele organizații de 
partid sau comitete sindicale față 
de problemele gospodărești. Cînd 
plouă, drumul de la Uzina chimico- 

te pe întreaga filieră a producției. 
„Mult timp la noi în întreprindere 
s-a fabricat zahăr de două calități 
— a spus la conferință Emeric Tor- 
koș. Anul trecut, peste 99 la sută 
din zahăr a fost de calitate supe
rioară. La acest rezultat s-a ajuns 
cu sprijinul activ al organizației de 
partid ; comuniștii au antrenat, prin 
exemplul lor personal, pe toți mun
citorii să lucreze cu cea mai mare 
atenție și spirit de răspundere la 
fiecare fază a procesului de pro
ducție. Și-au spus, de asemenea, cu- 
vîntul perfecționările aduse utilaje
lor, cursurile de ridicare a califică
rii. întregul nostru colectiv este 
hotărît să pună în valoare noi re
zerve de îmbunătățire a calității 
produselor și de creștere a produc
tivității muncii".

Ion Albu, secretar al comitetului 
de partid de la șantierul termocen
tralei, a relevat importanța analize
lor periodice și a studiilor efectuate 
în cursul anului trecut de comitetul 
raional de partid cu privire la sta
diul lucrărilor pe diferite șantiere, 
respectarea termenelor de dare în 
folosință a obiectivelor și calitatea 
execuției.

Agricultura raionului s-a dezvol
tat mult în ultimii ani. Anul tre
cut, fondul de bază al cooperative
lor agricole de producție a crescut 
cu peste 7 800 000 de lei, iar averea 
obștească cu 23 000 000 lei. La obți
nerea acestor rezultate au contri
buit întreținerea și recoltarea me
canizată a păioaselor și a plantelor 
furajere, amenajarea terenurilor în 
terase pentru vii, organizarea, din 
inițiativa organizațiilor de partid, a 
unor schimburi de experiență pri
vind aplicarea retribuirii suplimen
tare la culturile prășitoare.

în cadrul lucrărilor conferin
ței s-a subliniat aportul aplicării re

executarea tuturor lucrărilor agri
cole la timp și de calitate. Șl viile 
gospodăriilor agricole de stat din 
Florești, Odobești promiteau în vară 
o recoltă asemănătoare, dar întîr- 
zlerea culesului cu cîteva zile, 
neasigurarea din timp a spațiului 
de depozitare a recoltei au dus la 
obținerea unei producții mai mici. 
La gospodăria de stat Slobozia- 
Ciorăști, pe sole vecine s-au obținut 
producții de cereale mult diferite. 
Din dezbateri a reieșit necesitatea 
ca organizațiile de partid din gos
podăriile de stat să acționeze cu mai 
multă perseverență pentru extinde
rea experienței înaintate, mobiliza
rea lucrătorilor la efectuarea lucră
rilor la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic pe măsura bazei tehnico- 
materiale dezvoltate de care dispun.

în raionul Focșani sînt 43 coope
rative agricole de producție. Majo
ritatea, îndeosebi cele din Marti- 
nești, Tătăranu șl alte comune, obțin 
constant producții mari de cereale, 
chiar în anii cu condiții climatice 
nefavorabile. Pe unele suprafețe 
s-au scos anul trecut cîte 5 000 kg 
porumb boabe la hectar. în zona de 
deal, cooperativele agricole de pro
ducție din Jariștea, Cîrligele, Co- 
tești și alte comune obțin producții 
mari de struguri. Delegații comu
niștilor din aceste comune au în
fățișat conferinței proiectele lor de 
viitor. La Tătăranu, țăranii coope
ratori și-au propus să organizeze 
mai temeinic producția de furaje, să 
treacă la înfăptuirea selecției ani
malelor -pentru a obține venituri și 
mai mari din sectorul zootehnic. La 
Vulturu și în alte comune din ra
ion se vor iriga anul acesta cir

metalurgică șl pînă la club, bună
oară, este plin de noroi. Pare un 
lucru mărunt — observa unul din
tre vorbitori — față de alte pro
bleme care preocupă comitetul de 
partid uzinal. Dar neglijarea rezol
vării unor asemenea probleme „mă
runte" nu demonstrează un simț 
gospodăresc prea dezvoltat.

A fost criticată și slaba pre
ocupare a comitetului de partid de 
la „Carbosin" pentru că nu a urmă
rit cum se ocupă conducerea între
prinderii de înlăturarea deficien
țelor de fabricație la negrul de 
fum, deficiențe care își pun o am
prentă nedorită pe aspectul orașu
lui. Nu s-a făcut din această ches
tiune „un caz", n-a existat comba
tivitatea necesară pentru a obliga 
conducerea tehnico-adminlstrativă să 
acționeze operativ. Vorbitori caDio- 
nisie Filip, Simion Ferenț, Constan
tin Raț și alții menționau că, dacă 
comitetul orășenesc de partid, edilii 
orașului, conducerea uzinei ar fi dat 
dovadă de mai multă perseverență, 
s-ar fi primit pînă acum sprijinul 
organelor în drept și neajunsul ar fi 
fost înlăturat.

în ultimii ani, la Copșa Mică zeci 
de blocuri au conturat panorama 
modernă a orașului, s-au ridicat 
clădirile noi ale Centrului școlar 
petrochimic. Comitetul orășenesc de 
partid a acordat atenția cuvenită 
muncii politice printre cetățeni' 
pentru buna îngrijire a apar
tamentelor, dezvoltînd în con

tribuției suplimentare în obținerea 
unor recolte bogate de către coope
rativele agricole de producție de la 
Balda, Rîciu, Ogra, Răzoare. Refe- 
rindu-se la rolul retribuției supli
mentare în creșterea cointeresării 
materiale a țăranilor cooperatori, 
Iosif Gereb, președintele cooperati
vei agricole de producție din Sîn- 
paul, a arătat că aci, folosindu-se în 
1964 cu 52 000 mai puține zile-mun- 
că față de 1963, au fost realizate ve
nituri mai mari cu un milion de lei.

Mai mulți delegați au arătat în 
cuvîntul lor că, prin aplicarea între
gului complex de măsuri agrotehni
ce, există posibilități să se obțină 
recolte și mai mari. Este grăitor 
faptul că, în timp ce recolta medie 
de sfeclă de zahăr pe raion a fost 
anul trecut de 17 000 kg la hectar, 
la cooperativa agricolă din Sînpaul, 
media la hectar a fost de peste 
25 000 kg la hectar, iar pe 40 de 
hectare s-au realizat cîte 40 000 kg.

Am stat de vorbă cu un dele
gat mai în vîrstă la conferința or
ganizației raionale de partid. „îmi 
amintesc că Ia vestea construirii u- 
nei fabrici de zahăr în comuna noas
tră (căci Ludușul era comună), oa
menilor le venea greu să creadă una 
ca asta — a spus Dănilă Beke, mun
citor la fabrica de zahăr. Acum 
ne-am deprins cu ea cum ne-am de
prins cu multe schimbări. Soția mea 
lucrează tot la fabrică, am un băiat 
tehnolog".

Spiritul de răspundere care a ca
racterizat lucrările conferinței che- 
zășuiește că organizațiile de partid, 
oamenii muncii din raionul Luduș 
vor obține în ultimul an al șesena- 
lului noi succese în înfăptuirea po
liticii partidului.

Constantin JALBĂ 
Lorand BEAK!

ca 5 000 hectare, iar în coopera
tivele de producție din podgorii vor 
fi create noi plantații vitipomicole.

Conferința comitetului raional de 
partid a cerut consiliului agricol 
raional să acorde un sprijin mal e- 
ficient cooperativelor agricole mai 
puțin dezvoltate, care obțin recolte 
sub posibilități. In cooperativa agri
colă din comuna Milcovul s-a în- 
sămînțat în toamna anului 1963 
sămînță de grîu netriorat, s-a dat o 
cantitate mică la hectar. Urmarea : 
anul trecut aici s-a obținut o pro
ducție slabă. La Răstoaca, Bllieștl, 
Surala și în alte comune, lucrările 
de întreținere a culturilor prășitoa
re s-au făcut cu întîrziere. Co
mitetul raional de partid, consiliul 
agricol raional au ajutat cooperati
vele agricole din aceste comune 
să-și întocmească planuri de mă
suri bune pentru întărirea lor eco- 
nomlco-organizatorică. Comitetul 
raional de partid nu s-a îngrijit ca 
toate prevederile cuprinse în aceste 
planuri să se realizeze. La șe- 
dipțele organizației de partid din 
cooperativa agricolă de producție 
din Răstoaca n-a luat parte timp de 
un an nici un secretar al comitetu
lui raional de partid. Hotărîrea 
adoptată de conferință a prevăzut 
măsuri concrete pentru îmbunătăți
rea muncii de partid în cooperati
vele agricole mai puțin dezvoltate.

Conferința organizației raionale 
de partid a exprimat hotărîrea co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din satele raionului, de a 
asigura dezvoltarea continuă a pro
ducției agricole.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteîl"

știința oamenilor simțul de gos
podari șl de apărători al bunului 
obștesc. Biroul a analizat periodic 
munca Comitetului executiv al Sfa
tului Popular orășenesc, felul cum 
deputății participă la gospodărirea 
orașului, Ia întreținerea fondului 
locativ. Cu acest prilej s-au elabo
rat un șir de măsuri. S-a inițiat o 
întrecere între blocuri sub lozinca: 
„Blocul nostru — cel mai bine în
treținut". Un important rol în acțiu
nile întreprinse l-au avut grupele de 
partid pe blocuri. Tov. AxenteBiriș, 
Vasile Pănăzan și alțl vorbitori au 
subliniat necesitatea ca și organiza
țiile de bază din întreprinderi să 
ducă pe viitor o activitate politico- 
educativă în rîndurile salariaților 
privind întreținerea fondului loca
tiv, armonia care se cere să dom
nească între locatari etc.

în cadrul conferinței s-au dezbă
tut și probleme privind mai buna 
aprovizionare și deservire a popu
lației cu produse industriale și ali
mentare. S-a propus ca viitorul co
mitet orășenesc de partid să la cît 
mai curînd în dezbatere, pe baza 
unei analize temeinice, problemele 
bunei deserviri a populației orașului.

Din întreaga conferință s-a des
prins hotărîrea entuziastă a comu
niștilor de aici de a face din așeza
rea muncitorească de pe Tîrnave 
un oraș tot mai frumos, mai bine 
gospodărit.

Constantin CĂPRARU

Noul complex de deservire de pe Calea Lenin din Craiova Foto : A. Ionescu

SCRISORI CĂTRE „SC ÎN TEIA“
Pe valea Firizei

In această scrisoare vreau să 
vorbesc despre construcțiile hidro
tehnice din apropierea orașului 
Baia Mare. Intrucit alimentarea cu 
apă era nesatisfăcătoare, au fost 
necesare noi surse de apă, mai bo
gate, care să asigure un debit 
constant. Pe baza unor proiecte 
bine chibzuite, întreprinderea de 
construcții hidrotehnice București 
a început construcția barajului de 
la Strîmtori, înalt de 51 m, lung 
de 200 m. Astfel, la numai 7 km de 
Baia Mare, pe rîtil Firiza, se for
mează un lac de 3,5 km în care se 
vor acumula 20 milioane metri cubi 
de apă. în corpul barajului va fi 
montată uzina hidroenergetică. Cu 
vreo 300 m mai sus de Strîmtori se 
află un nou baraj, la punctul Berdu.

Barajul de pe Firiza a rezolvat 
nevoia de apă pentru flotația cen
trală, combinatul chimic și uzina de 
apă a orașului.

O dată cu aceste lucrări, în car
tierele din jur s-au înălțat blocuri 
noi, o școală, drumuri moderne, 
conducte și o stație de apă pota
bilă pentru cartierul Ferneziu- 
Luncă. în jurul lacului vor fi în
ființate baze sportive, clădiri so- 
clal-culturale și alte locuri pen
tru odihna și distracția oamenilor 
muncii.

Ina. I. PINTEA 
I. C. H. Firiza

iarna in Bucegi
Stațiunile Pucioasa, Cheia, Si

naia, Bușteni și împrejurimile pi
torești din masivul Bucegi sînt vi
zitate de numeroși turiști, atît 
vara, cît și acum, iarna. Lor li se 
adaugă cei care-și petrec aici con
cediul de odihnă. In prima serie 
din acest an au și sosit la Sinaia 
2 100 de oameni ai muncii, la Buș
teni 600, la Pucioasa 300. Mulți 
dintre ei nu vin pe aceste melea
guri pentru prima oară. Găsesc 
însă adesea cîte ceva nou. In mai 
multe vile din Sinaia mobilierul a 
fost schimbat, la Bușteni și Cheia 
se extinde încălzirea centrală.

Cum înălțimile din apropiere 
constituie un punct de atracție 
pentru majoritatea vizitatorilor, ei 
o pornesc de multe ori pe cărări 
de munte. Spre vîrful Dichiul și 
spre Scropoasa s-au refăcut mar
cajele, între cabanele Furnica și 
Schior se amenajează pîrtia de 
bob. La cabane se fac o seamă de 
lucrări gospodărești. La Poiana 
Izvoare capacitatea de cazare 
crește cu încă 40 de locuri. Tot 
aici, ca și la Padina, se măresc și 
se modernizează sufrageriile. La 
Peștera se amenajează un bufet- 
bar, iar la Gura Diham a fost in
stalat un nou grup electrogen. Nu
mărul locurilor de la cabana Poia

Recepție înseamnă exigență
(Urmare din pag. I-a)

tile ți de încălțăminte. Iată deci că, 
uneori, produse care nu ne mulțu
mesc pornesc spre consumator pe 
poarta deschisă de recepția comer
cială.

în afară de slăbiciunile amintite, 
pe care comerțul se străduiește să 
le înlăture, socotim că nu este lip
sit de interes să aducem în discu
ție șl o altă problemă: ce se în
tîmplă cu loturile de mărfuri res
pinse, pe bună dreptate, la recep
ție de către reprezentanții între
prinderilor comerciale ? Marea ma
joritate se întorc în fabrică pentru 
a 11 se aduce corecturile necesare. 
Dar nu întotdeauna. Se mai întîm
plă ca pentru unele să se caute porți 
deschise spre magazine. Iată unele 
practici de acest fel.

întreprinderea „Tînăra Gardă" 
din București — de altfel o fabrică 
a cărei marcă și-a cîștlgat prestigiu 
— s-a aflat la un moment dat în- 
tr-un impas : se produseseră unele 
cantități de tricotaje mai puțin reu
șite. Exista, evident, pericolul ca ele 
să fie refuzate la recepție de către 
delegatul comerțului din fabrică. Și 
atunci s-a găsit soluția : mărfurile 
au fost livrate — în București, la 
Iași, Bacău și Petroșenl — prin oco
lirea reprezentantului comerțului. 
Cum era și de așteptat, ele au fost 
refuzate de beneficiari. S-au chel
tuit astfel, fără rost, bani pentru 

na Stînei se mărește simțitor, se 
schimbă parchetul și se completea
ză mobila necesară.

Nlcolae MIHAIL 
funcționar 

în viteză, cu ușile 
deschise

Omul de la volan face o muncă 
de mare răspundere. Lui i se încre
dințează zilnic viețile a zeci și zeci 
de pasageri. Socotesc că cei mai 
mulți dintre conducătorii auto își 
fac datoria cu conștiinciozitate.

Se întîmplă, însă, să întîlnești 
cîte un conducător de autobuz că
ruia îi lipsește spiritul de răs
pundere în îndeplinirea obligații
lor ce-i revin. Iată despre ce este 
vorba, Mă aflam recent în autogara 
Băneasa, unde așteptam mașina 
care merge spre Ploiești. In stație a 
oprit autobuzul nr. 594G2B, aparți- 
nînd I.R.T.A. București și condus de 
șoferul I. Braich. Deși călătorii, care 
se aflau în stație, au cerut conducă
torului mașinii să deschidă ușile 
pentru a se urca, acesta a refuzat, 
continuînd să staționeze cu ușile în
chise. O dată cu venirea însoțitoru
lui mașinii, cu diagrama de călăto
rie, ușile s-au deschis și am apucat 
să mă urc pe scară. Fără să aș
tepte ca toată lumea să se urce, 

La cabana Diham

transportul mărfii dlntr-un loc în- 
tr-altul. Tot așa s-au petrecut 
lucrurile cu un lot de încălțămin
te livrat de către I.I.S. „Bana- 
tul“-Timișoara. Pe scurt, iată fap
tele : cu factura nr. 3 319, I.I.S. „Ba
natul" a livrat I.C.R.T.I. București 
800 perechi de pantofi (model 1 843). 
Lotul a fost respins la recepție pen
tru defecte de calitate. Fiind sesi
zat, inginerul șef al întreprinderii a 
dispus ridicarea mărfii. Dar, în loc 
să fie transportați la Timișoara 
pentru recondiționare, pantofii s-au 
oprit la I.I.S. „Dîmbovița’-Bucu
rești, unde au fost pur șl simplu 
facturați și livrați comerțului (ma
gazinului din calea Victoriei 87). Fa
brica nu s-a putut bucura însă de 
reușita încercării de a introduce 
marfa pe „ușa din dos", deoarece 
organele Inspecției comerciale de 
stat au oprit vînzarea.

Astăzi, cînd realizarea unor măr
furi de calitate superioară reprezin
tă unul din obiectivele de frun
te ale activității economice, una 
dintre principalele sarcini care stau 
în fața tuturor colectivelor de pro
ducție din țara noastră, practici de 
felul celor amintite fac notă discor
dantă cu eforturile depuse atît în 
industrie, cît și în comerț, pe aceas
tă linie. Concluziile nu se pot 
opri la atît. După cîte socotesc, 
este util să se analizeze, în conti
nuare, ce factori favorizează, în- 
tr-un caz sau altul, pătrunderea în

șoferul a pornit autobuzul în vite
ză, cu ușile deschise, neținînd sea
ma că mă aflam pe scară. După 
vreo cincizeci de metri mi-am pier
dut echilibrul și am căzut, lovin- 
du-mă la mînă și picior. Deși con
ducătorul autobuzului a văzut ce se 
întîmplase, a mers mai departe, ne
socotind obligațiile sale profesio
nale.

Atitudinea șoferului în cauză tre
buie discutată și dezaprobată de co
lectivul din care face parte.

Aneta PICUS
educatoare, comuna Săftica, 
raionul Răcari

Zgomot de la centrala 
termică

Locuim de un an în blocul nr. 
6 de pe Magistrala Nord-Sud. La 
parterul blocului nostru a fost 
amplasată centrala termică, care 
produce un zgomot permanent. Ar 
fi bine ca proiectantul șl cons
tructorul să găsească soluții de a- 
mortizare a zgomotelor și a vibra
țiilor în apartamentele noastre.

Ion BELBE
președintele comitetului de bloc 
6, Magistrala Nord-Sud 
București

comerț a unor mărfuri oprite inițial 
de unul din filtrele de control e- 
xistente, spre a se putea lua mă
suri corespunzătoare.

Dacă producătorilor 11 se cere 
să devină, la locul lor de muncă, 
judecători nepărtinitori ai proprii
lor lor produse — ceea ce va în
lesni reprezentanților comerțului 
să-și facă datoria cum se cuvine, 
dînd pe piață mărfuri în sortimen
tele și de calitatea care se cer — 
este tot atît de adevărat că în 
rîndul lucrătorilor din comerț tre
buie cultivată o atitudine lipsită de 
îngăduință față de slăbiciuni de fe
lul celor menționate. Totodată, ar 
fi nimerită adoptarea unor măsuri 
prin care să fie trași la răs
pundere cei ce permit ca mărfurile 
necorespunzătoare calitativ să ajun
gă la raft. înalta exigență a celor 
care „vorbesc" în numele cumpără
torilor joacă un rol de seamă în de
terminarea producătorilor de a face 
tot ce le stă în putință ca pe poarta 
fabricii să nu iasă decît bunuri de 
consum de calitate superioară. E- 
forturile în această privință trebuie 
să fie continuate în magazine prin 
manipularea, depozitarea și conser
varea atentă a mărfurilor, prin ex
puneri și prezentări îmbunătățite, 
printr-o deservire cît mai corectă 
a populației — expresii ale solici
tudinii și respectului pe care lucră
torii din comerț le datorează consu
matorilor.

Noi sectoare
la Muzeul tehnic

La cele 6 000 de exponate ale Mu
zeului tehnio din Capitală se adaugă 
mereu altele, deosebit de interesante. 
In prezent, aici se organizează trei noi 
sectoare : de chimie, cinematografie și 
meteorologie. Sectorul chimic va cuprin
de peste 40 de exponate, printre care se 
numără: aparate de laborator folosite (’ 
savantul romîn Petru' Poni, un atelier ai- 
milar cu acela folosit de alchimiștii din 
Evul Mediu, un laborator chimic mo
dem, grafice și scheme privind chimiza
rea petrolului și a metanului ș.a. în secto
rul de cinematografie se vor expune, 
printre altele, primele aparate de pro
iecție și sonorizare folosite în țara noas
tră, iar în sectorul de meteorologie — 
numeroase aparate vechi și noi pentru 
măsurarea presiunii atmosferice, vite
zei vîntului etc.

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Specta

col jubiliar Gr. Vasiliu-Birlic (orele 20). 
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne : Trubadurul (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Văduva veselă (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Maria Stuart (orele
19.30) , (sala Studio) : Patima de sub ulmi
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Umbra (orele 20). Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : Luna dezmoșteniților
(orele 19,30), (sala Studio) : Sonet pentru 
o păpușă (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Jurnalul unei femei 
(orele 19,30). Teatrul Mio (Str. C. Miile 
nr. 16) : Vulpile (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil (Str. Eremia Grjgorescu nr. 
24) : Soldatul Fanfaron (orele 19,30). Tea
trul regional București (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Poveste de iarnă (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Frank al 
V-lea (orele 20). Teatrul Țăndărică : 
Năzbîtiile lui Țăndărică (orele 1G), Eu și 
materia moartă (orele 20,30). Teatrul sa- 
tiric-muzlcal ,,C. Tănase“ (sala Victoria): 
Carnaval la Tănase (orele 20). Circul de 
stat : Circus București (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Retrospectiva Georges MSllăs : Lucea

fărul (orele 19). Titanic vals : Republica 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Can-Can — 
film pentru ecran panoramic ; Patria 
(9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Cîntînd în 
ploaie : București (9; 11,15; 13.45; 16,15; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , Grlvița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Flamura (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). O 
poveste neinventată : Luceafărul (9,30; 
11,45; 14: 16,15; 20,45), Rahova (16; 18,15;
20.30) . Tinerii : Carpați (10; 12; 14; 16). 
Viață ușoară : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,45; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14; 16; 18;
20) . Ah, Eva ! : Festival (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Bucegi (9,45; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20.45), Aurora (9,30: 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). Eroi curajoși ca tigrii : 
Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Soție pentru un australian — cinema
scop : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Munca (14; 16; 18,15; 20,30), Modern
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Șeful :
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Omul din fotografie : Union (15; 17; 19; 
21). Program pentru copil : Doina (orele 
10 dimineața). Rebelul magnific : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Lumină de 
iulie — Fără moral : Timpuri Noi (10—15 
în continuare; 17; 19; 21). La patru pași 
de infinit : Gluleștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Tomls (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20,30).  Un nou Ghilgameș : înfrățirea 
între popoare (13,15; 15,30; 17,45; 20),
Volga (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Pacea 
(16; 18; 20). 30 de ani de veselie : Cultu
ral (15; 17; 19; 21). Intîlnlre cu spionul : 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Cotroceni (14; 16,15; 18,30; 20,45), Viitorul 
(15,30; 18; 20,30). Umbrelele din Cherbourg: 
Cotroceni (orele 11). Judecătorul de mi
nori : Buzeștl (14,15; 16,30; 18,45; 21). Sedu
să șl abandonată: Crîngași (15,30;18: 20,30). 
Doi In stepă : Unirea (16; 18.15; 20,30). 
Cu mîlnile pe oraș : Flacăra (14; 16.15; 
18,30; 20,45). Dragoste la zero grade : VI- 
tan (15; 17; 19; 21). Calabuch : Miorița (10: 
12,15; 15,45: 18,15; 20,30). Sălbaticii de pe 
rîul morții — cinemascop : Popular (15: 
17; 19; 21). Diavolul deșertului : Arta 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Cosmos (15; 17; 
19; 21), Ferentari (10; 14; 16,15; 18,30; 20.45). 
Comisarul Maigret se înfurie : Colentlna 
(15,30; 18; 20,30). Roșu și negru (ambele 
serii) : Floreasca (10,30; 16; 19,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Progresul (15,30; 19,30). Drum periculos — 
cinemascop : Lira (15,30; 18; 20,30). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop : Drumul 
Sării (15,30; 17,45; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 — Pentru copii : Calul Fury. 19,35 
— Clubul tinereții. 21,30 — Vitrina lite
rară. In încheiere : Poșta televiziunii, 
buletin de știri, buletin meteorologic.

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

umedă, în sudul șl estul țării, unde ce
rul a fost acoperit șl au căzut ninsori 
Izolate. In Ardeal și Banat vremea a de
venit schimbătoare, Iar cerul a fost va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura la ora 14 oscila în
tre 9 grade la Odorhel șl minus 4 grade 
la Cotnari, Huși șl Bîrlad. Local s-a 
produs ceață. In București : Vremea s-a 
menținut umedă cu cerul mal mult a- 
coperit. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a atins 0 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 șl 31 ianuarie : In țară : Vremea 
se menține umedă, cu cer mal mult 
acoperit. Va ninge local, Vîntul va sufla 
potrivit. Temperatura în scădere în estul 
țării șl ușor variabilă în celelalte re
giuni. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 șl minus 12 grade, iar maximele 
între minus 5 șl plus 5 grade. Ceață lo
cală. In București : Vremea se menține 
umedă, cu cer mai mult acoperit. Va 
ninge Intermitent. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
ușor variabilă.
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Ziarul francez „LE MONDE" co
mentează intr-un articol recentele 
alegeri parțiale de la Leyton, unde 
Patrick Gordon Walker n-a reușit 
să obțină un loc în Camera Comune
lor, și de la Nuneaton, unde minis
trul tehnologiei, Frank Cousins, a 
cîștigat mult mai puține voturi de
cît se aștepta.

Referindu-se la bilanțul primelor 
„100 de zile" ale guvernului labu
rist, ziarul scrie: Rezultatele sînt 
surprinzătoare, căci cele două'cir
cumscripții alese pentru a permi
te intrarea celor doi miniștri în 
Camera Comunelor erau în mod 
categoric cîștigate pentru partidul 
laburist. Se recunoaște, în același 
timp, că în Anglia un partid bene
ficiază de o mișcare de opinie în fa
voarea sa timp de mai multe luni 
după instalarea sa la putere. Rezul
tatele de la Leyton și Nuneaton au 
luat deci prin surprindere atît pe ex- 
perți cît și pe conducătorii parti
delor.

Situația parlamentară a guvernu
lui este serios afectată, întrucît ma
joritatea laburiștilor — față de con
servatori și liberali la un loc — este 
redusă de la 5 la 3 voturi. Nu tre

„Bonjour patroni". Și puștiul cu chip 
de abanos zîmbi, dezvelindu-și dinții albi 
ca două șiraguri de perle. Văzînd că mă 
opresc, sări ca un arc scăpat din strîn- 
soare și îmi întinse în față cîteva obiec
te de artizanat măiestrit cizelate.

— Elefantul acesta are colți adevărați, 
face 2 500 ; piroga — 1 000, tam-tam-ul
1 500, turui el fără încetare. Nu aveam 
intenție să cumpăr dar Mamadou, cum îl 
chema pe întreprinzătorul băiat, nu s-a 
lăsat bătut.

— Aveți nevoie de hotel, mașină de 
închiriat, ghid ? — se interesă el cu
același zel. Cunosc orașul. Ca propriile-mi 
buzunare. Vă puteti bizui pe mine.

Aveam un ghid Hachefte și-mi fixasem 
programul încă din avion dar pînă la 
urmă am cedat luîndu-l pe Mamadou ca 
ghid. Cu o abilitate de jongler, Mamadou 
își aruncă toată averea într-o sacoșă po
nosită. Citeam pe fața lui o mulțumire 
abia sfăpînită a cărei explicație aveam 
s-o aflu mai tîrziu. Cîștigurile întîmplă- 
foare sînt singura sursă de existență a 
familiei lui numeroase. Mai tîrziu aveam 
să văd și alți copii asemenea lui și nu-, 
mărul lor nu este prea mic.

Deasupra insulei Yoff aluneca lin, ca un 
pescăruș, un „D.C. 8" așteptînd să i se 
elibereze pista pentru aterizare. De pe 
aerodromul ce poartă același nume, țîșni 
ca o săgeată un „Caravelle", lăsînd în 
urma lui dîre alburii. Fiind un punct de 
legătură între Africa și celelalte conti
nente, aerodromul Yoff primește și ex
pediază zilnic zeci de avioane. La in
tervale regulate auzi în difuzor : pasa
gerii pentru New York sau Rio de Ja
neiro, Buenos Aires ori Cairo, Londra, 
Paris sau Hamburg sînt rugați să 
se prezinte la vamă... 7 mari companii de 
aviație își dispută întîietatea pentru de
servirea liniilor intercontinentale ce trec 
prin Dakar.

In zare, pe ocean, cîteva vapoare se le
gănau pe valurile învolburate. Prins ca 
într-un clește între masive diguri de be
ton, portul Dakar este unul din cele mai 
moderne de pe coasta apuseană a Afri
cii, Anual se perindă pe aici aproxima

Soatinaă propunerile de candidați 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională

Se apropie de sfîrșit propunerile 
de candidați ai Frontului De
mocrației Populare pentru alege
rile de deputați în Marea A- 
dunare Națională care vor avea 
loc la 7 martie. în adunările oa
menilor muncii ce s-au desfășurat 
zilele trecute au fost desemnați ur
mătorii candidați:

în regiunea ARGEȘ au fost pro
puși : Gheorghe Berechet, maistru 
la întreprinderea forestieră-Stîl- 
peni, în circumscripția electorală nr. 
6 Stîlpeni; Matei Ghigiu, vice
președinte al comitetului executiv 
al sfatului popular regional, în cir
cumscripția electorală nr. 12 Căli- 
mănești; Constantin Popa, briga
dier la cooperativa agricolă de pro- 
ducție-Potcoava, în circumscripția 
electorală nr. 21 Potcoava ; Gheor
ghe Vlad, inginer șef la Trustul de 
foraj-Pitești, în circumscripția elec
torală nr. 27 Găești; Oprea Manda, 
inginer zootehnist la gospodăria a- 
gricolă de stat-Vulpești, în circum
scripția electorală nr. 25 Costești; 
Gheorghe Arsenescu, profesor, di-

A apărut PROBLEME ECONOMICE 1;1965
Acest număr al revistei cuprinde 

studiile : Economia națională în con
tinuă dezvoltare ascendentă de VA- 
SILE RAUSSER, Unele considera- 
țiuni privind victoria socialismului 
de FL. BALAURE, Ridicarea calită
ții produselor — obiectiv esențial al 
activității economice de I. OLTEA- 
NU, Progresul tehnic în agricultură 
și importanța lui economică de I. 
STĂNESCU, Cu privire la problema
tica economiei politice burgheze con
temporane de IOSIF ANGHEL, Eco
nomia bazată pe apartheid de P. 
TLALE (Republica Sud-Africană).

Rubrica „Din planul Institutului 
de cercetări economice" cuprinde ar-

Pe urmele articolelor publicate

„PE MARGINEA COMPORTĂRII 
SPORTIVILOR NOȘTRI 
LA OLIMPIADA DE LA TOKIO 4

Ziarul nostru a publicat în nr. 6439 
un amplu articol referitor la com
portarea sportivilor romîni la J.O. 
de la Tokio. Articolul semnala o se
rie de lipsuri care au existat în 
munca de selecționare și pregătire 
a sportivilor noștri pentru Olim
piadă, precum și comportarea nesa
tisfăcătoare a unor sportivi în timpul 
marii competiții.

în urma apariției materialului 
menționat, la redacție au sosit nu
meroase scrisori —• din partea unor 
specialiști (antrenori, profesori de 
educație fizică, sportivi fruntași) și 
a unor oameni ai muncii iubitori ai 
sportului. Ne-au trimis răspuns cî
teva din federațiile de specialitate, 
în încheierea scrisorii primite din 
partea Federației romîne de gim
nastică se spune : „Vom depune toate 
străduințele pentru a înlătura lipsu
rile din munca F.R.G., pentru a do
vedi că sînt posibilități evidente de 
a ridica acest sport la înălțimea 
condițiilor create". La timpul potri
vit Federația de ciclism ne-a comu
nicat că, analizînd grava abatere de 
la disciplină a ciclistului Ion Cosma, 
a propus conducerii U.C.F.S. ca a- 
cestuia să i se retragă titlul de 
maestru al sportului. Ulterior am 
aflat că biroul Consiliului general 
U.C.F.S. a ratificat această sancțiu
ne. S-a considerat că vinovați de 
abaterea lui I. Cosma sînt, de aseme
nea, antrenorul N. Voicu (care a fost 
retrogradat pe timp de trei luni) și 
metodistul I. Istrate (căruia i s-a 
dat un sever avertisment). Răspun
sul primit din partea Federației de 
lupte menționează : „Articolul a 
fost dezbătut cu atenție de membrii 
federației. Din el am desprins o se
rie de învățăminte pentru bunul 
mers al activității noastre viitoare. 
Planul elaborat a stabilit măsuri 
privind lărgirea bazei de masă, per
fecționarea cadrelor, selecționarea 
și pregătirea la un nivel ridicat a 
sportivilor din loturile republicane".

De la apariția articolului citat 
au trecut mai bine de două luni. Re
dacția nu a primit încă pici un răs
puns din partea Consiliului general 
al U.C.F.S. De neînțeles este, 
totodată, și „tăcerea" federațiilor de 
atletism, fotbal, scrimă, natație, ca- ! 
notaj, volei, haltere — de la care 
redacția așteaptă răspuns. ' 

rector la școala medle-Topoloveni, 
în circumscripția electorală nr. 29 
Topoloveni.

în regiunea DOBROGEA a fost 
propus ing. Marin Tudoran, directo
rul G.A.S.-Codrileni, în circumscrip
ția electorală nr. 1 Băneasa.

în regiunea GALAȚI au fost pro
puși : Gheorghe Tătaru, inginer 
principal la Combinatul siderurgic 
Galați, în circumscripția electorală 
nr. 3 Galați-vest ; Dan Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Brăila al P.M.R., în circum
scripția electorală nr. 15 Ghidigeni.

în regiunea PLOIEȘTI au fost 
propuși : Elena Oproiu, președinta 
comitetului regional al femeilor, în 
circumscripția electorală nr. 10 Să- 
hăteni; ing. Eugen Cristescu, direc
tor al Uzinei metalurgice-Tîrgoviște, 
în circumscripția electorală nr. 33 
orașul Tîrgoviște; Nicolae Dumitres
cu, profesor, director la Școala me
die din Pătîrlagele, în circumscrip
ția electorală nr. 23 Pătîrlagele.

(Agerpres)

ticolul Formarea, repartiția și folo
sirea venitului național în țările A- 
mericii latine de MARIA DESMI- 
REANU.

La rubrica „însemnări" sînt inse
rate materialele: Rezerve ale creș
terii productivității muncii la uzi
nele „Electronica“-București, de C. 
ȘTEFAN, Despre mărimea fermelor 
de creștere a animalelor în coopera
tivele agricole de producție din ra
ionul Călărași de FL. GÎLCĂ și M. 
IONIȚĂ.

Revista mai cuprinde rubricile: 
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE, IN
FORMAȚII ȘTIINȚIFICE și SCRI
SORI CĂTRE REDACȚIE.

MOZAIC
PEEE EA „STOKE CITY" î — 

Agențiile de presă au anunțat inițiativa 
Federației engleze de a-1 sărbători pe 
Stanley Matthews cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani în plină activitate. S-a 
fixat și data — 28 aprilie 1965 — cînd 
la Stoke va avea loc un meci între o 
selecționată mondială și echipa locală, 
în ultimele zile, clubul „Stoke City", 
unde „bătrînul" Stanley s-a întors de 
cîțiva ani spre a încheia cariera acolo 
unde a început-o, a primit răspunsul 
afirmativ al unora dintre cei mai cu- 
noscuți jucători de pe glob, solicitați 
să evolueze în amintitul meci.. Di Ste
fano, Garrincha, Pele, Kopa, Law, 
Gento au confirmat prezența lor în 
Anglia la 28 aprilie. Organizatorii se 
gîndesc însă ca în echipa „Stoke City" 
să joace și Pel6, spre a face aripă cu 
sărbătoritul zilei, Matthews.

EA BAZA PERFORMANȚE
LOR ...LONGEVITATEA BUNI
CILOR. — Vrînd să cunoască secre
tele extraordinarei rezistențe fizice a 
tînărului înotător american Don Schol- 
lander — care, se știe, la J.O. de la 
Tokio a c'știgat patru medalii de aur 
— specialiștii au consultat și „arborele 
genealogie" al acestuia. Astfel, s-a putut 
afla că unul din bunicii lui Don a 
trăit 104 ani, iar un străbunic — 
107 ani.

IN AUSTRALIA FOTBALUL 
ÎNLOCUIEȘTE CRIKETUL. — 
După un campionat care a marcat 
creșterea cu 35 la sută a mediei spec
tatorilor și după înscrierea în prelimi
nariile campionatului mondial, fotbalul 
australian intră tot mai activ în arena

O săritură, peste 17 butoaie, a patinatorului Kenneth Lebel (S.U.A.). In 
acest fel, el a stabilit un nou record mondial: 8,75 m. Originalul record 

a fost înregistrat la Crossinger, pe lacul Înghețat Placid

Informații
PRIMIREA DE CĂTRE 

GHEORGHE GASTON MARIN, 
VICEPREȘEDINTE 

AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
A AMBASADORULUI 

MARII BRITANH

Miercuri 27 ianuarie, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, a primit în audiență pe James 
Dalton Murray, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Marii Bri
tanii, la cererea acestuia.

PRIMIREA ÎN AUDIENȚA
DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
CONSTANTIN TUZU,

A AMBASADORULUI AUSTRIEI

Miercuri 27 ianuarie, Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, a primit 
în audiență de rămas bun pe Paul 
Wetzler, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Austriei la Bucu
rești, în legătură cu plecarea sa de
finitivă de la post.

★
Exprimîndu-și sentimentele de 

compasiune față de populația alge
riană, care a avut de suferit în 
urma unor recente calamități natu
rale, Comitetul Central al Crucii 
Roșii a R. P. Romîne a trimis Semi
lunii Roșii Algeriene un ajutor în 
medicamente și țesături de bumbac 
— destinat populației sinistrate.

, (Agerpres)

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 4 din 27 ianuarie 1965 au fost extra
se din urnă următoarele numere : 
42 29 4 11 22 6. Numere de re
zervă : 86 9. Fond de premii:
584 388 lei.

Actualitatea pe scurt
• Mîine este așteptată să soseas

că în Capitală echipa de hochei pe 
gheață a orașului Sofia. Hocheiștii 
bulgari vor susține, în compania 
formațiilor fruntașe bucureștene, 
două meciuri pe patinoarul artifi
cial „23 August" : sîmbătă de la ora 
19 cu Dinamo, iar duminică de la 
ora 18 cu Steaua.

• Proba de simplu femei, din ca
drul competiției de tenis „Cupa de 
iarnă", a revenit jucătoarei Maria
na Ciogolea (Dinamo), care a in- 
vins-o în finală cu 6—4 ; 9—7 pe E- 
leonora Roșianu (Steaua). Iată și 
cîteva rezultate înregistrate în tur
neul masculin: P. Mărmureanu 
(Steaua)—G. Bosch (Progresul) 6—2; 
6—4 ; 6—3 ; S. Dron (Dinamo)—C. 
Popovici (Steaua) 6—4 ; 6—1.

internațională prin solicitarea de turnee 
ale echipelor europene și sud-ameri- 
cane. Recent, secretarul general al fe
derației de fotbal australiene, Rene 
Court, a propus forului de specialitate 
din U.R.S.S. ca unul dintre cele mai 
renumite cluburi sau. eventual, o se
lecționată să întreprindă un turneu în 
Australia. Turneul — care cuprinde opt 
jocuri în principalele orașe ale conti
nentului australian — urmează să aibă 
loc în lunile februarie sau martie.

Secretarul general al federației aus
traliene a informat că meciurile fotba
liștilor sovietici sînt așteptate cu mare 
interes, scontîndu-se pe prezența a cel 
puțin 60 000 de spectatori la fiecare 
joc ; partidele se dispută pe stadioanele 
de criket, amenajate special pentru 
fotbal.

34 DIN 250. — Recentul raliu 
automobilistic Monte Carlo a avut o 
desfășurare oarecum inedită. La jumăta
tea cursei au rămas în întrecere doar 34 
de echipaje din cele 250 care au luat 
startul din Londra, Varșovia, Atena, 
Minsk, Lisabona, Paris, Frankfurt și 
Monte-Carlo. Agenția France Presse 
anunța că pe traseul etapei a doua, în
tre Chambery și Monaco, concurenții 
au avut de străbătut șosele troienite 
sau acoperite de gheață. Printre 
cei rămași în concurs pînă în ultima 
etapă se numărau și englezii Paddy 
Hopkirk și Henry Liddon, cîștigătorii 
de anul trecut. Ei au abandonat însă, cu 
puțin înainte de sosire, din cauza unei 
defecțiuni mecanice. Raliul din acest an 
a fost oîștigat de echipajele Timo Ma- 
kinen — Paul Eastern (Finlanda) la 
masculin și Patt M. Carlsson — Eliza
beth Nistrom (Suedia) la feminin.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Spre un „război" al laptelui Planul Adoula:

Sub titlul „Se prevede un război 
al laptelui cu Franța", ziarul vest- 
german „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" scrie :

După adoptarea hotărîrii privind 
prețul unic la cereale în cadrul Pie
ței comune, acum se prevede un 
«război al laptelui» între Paris și 
Bonn.

La cancelariatul federal s-a anun
țat că întrevederea dintre Erhard și 
președintele Uniunii țăranilor ger
mani, Rehwinkel, proiectată mai de 
mult, a fost amînată «pentru că în 
momentul de față trebuie discutate 
probleme mult mai importante decît 
cele ale agriculturii». Pe de altă par
te, în unele ministere federale se ma
nifestă temerea că Franța va cere 
adoptarea, pînă în vară, a unui preț 
unic al laptelui în cadrul C.E.E. In 
acest fel, Republica Federală ar pu
tea fi adusă în situația de a fi obli
gată, la cîteva săptămîni înaintea 
alegerilor, să consimtă la stabilirea 
unui preț comun al laptelui în cadrul 
C.E.E., care, la fel ca și prețul co
mun al cerealelor, să ducă în R.F.G. 
la o scădere a nivelului prețului și, 
implicit, la pierderi din venitul țăra
nilor.

în cercurile informate din Bonn se 
manifestă temerea că Franța va in
sista ca la Consiliul ministerial al 
C.E.E. să se adopte pînă la 30 iunie 
o hotărîre privind prețul unic al lap
telui, la fel după cum s-a întîmplat 
în cazul prețului comun al cerealelor. 
Potrivit unor aprecieri, prețul lapte

Semnificația alegerilor 
de la Leyton și Nuneaton

NOTE DE DRUM DIN SENEGAL

POARTA AFRICII
OCeiBFRTALE

lui va fi de 36 pfennig! litrul la pro
ducător, în timp ce țăranii germani 
obțin astăzi 37,7 pfennig!.

La fel ca și Republica Federală, 
Belgia (actualul preț la producător : 
38 pfennig! litrul), Italia (41,6 pfen
nig!) și Luxemburgul (39,6 pfennig!) 
vor fi nevoite să reducă prețurile. Un 
preț unic va aduce avantaje în pri
mul rînd Franței, unde țăranii obțin 
acum doar 31,8 pfennig! pentru un 
litru de lapte, și Olandei — unde ni
velul actual este de 34,3 pfennigl.

O reducere a prețului german al 
laptelui va avea, în mod automat, 
repercusiuni asupra tuturor produse
lor lactate. Deocamdată nu se știe 
pe ce cale vor fi compensate actua
lele subvenții ale statului. Potrivit a- 
firmației Uniunii țăranilor, în Repu
blica Federală prețul la producător 
cuprinde subvențiile plătite de insti
tuții federale, cît și de landuri. Co
misia C.E.E. de la Bruxelles a lăsat 
de mai mult timp să se înțeleagă că, 
în viitor, o asemenea subvenționare 
a unor produse agrare nu mai poate 
fi admisă.

Potrivit unor aprecieri precaute, un 
asemenea preț unic al laptelui ar a- 
duce agriculturii germane noi pier
deri din venit, evaluate la 300 milioa
ne mărci anual. Este probabil că în 
cazul cînd C.E.E. va adopta o hotă
rîre în această privință, președintele 
Uniunii țăranilor, Rehwinkel, va cere 
din nou o compensație din partea 
guvernului federal.

Ca urmare a reducerii prețului la 
cereale stabilită la Bruxelles, a a- 
doptării prețului unic la cereale în 
cadrul C.E.E. care intră în vigoare la 
1 iulie 1967, guvernul federal a fost 
nevoit să facă promisiuni financiare 
considerabile agriculturii.

buie văzut în aceasta un motiv de 
îngrijorare imediată, în măsura în 
care liberalii au susținut pînă în 
prezent în general cabinetul laburist. 
Dar un decalaj atît de mic va face 
extrem de dificilă adoptarea ele
mentelor celor mai controversate ale 
programului laburist: naționalizarea 
oțelului, reforma fiscală etc. Nu ar fi 
imposibil ca alte locuri laburiste, 
dintr-un motiv sau altul, să fie în 
curînd repuse în discuție. Se pot 
măsura consecințele pe care le-ar 
putea atrage un singur eșec nou, 
care ar reduce decalajul parlamen
tar în favoarea guvernului la majo
ritatea imposibilă de un vot.

E greu ca eșecul lui Gordon Wal
ker de la Leyton și rămînerea în 
urmă laburistă de la Nuneaton să fie 
atribuite unor cauze strict acciden
tale... Ar fi abuziv să se susțină că 
aceste rezultate sînt reprezentative 
pentru opinia publică din ansamblul 
țării.

Partidul conservator, în ceea ce-1 
privește, face eforturi pentru a do- 
bîndi o personalitate nouă în vede
rea unei viitoare ofensive, alegîn- 
du-și cel mai tînăr președinte din 
istoria sa, pe Edward du Cann, în 
vîrstă de 40 de ani, pentru a-1 înlo
cui pe lordul Bladhenham. Orice am 
dori sau am face, Wilson se găsește 
de fapt în perioadă preelectorală și 
este constrîns să acționeze în conse
cință.

tiv 7 500 de vase cu o încărcătură de 
peste 18 milioane de tone de mărfuri. 
La danele portului pot acosta deodată 
30 de nave de mare tonaj.

Dakarul este un oraș frumos, cu 
blocuri moderne — sedii ale multor so
cietăți străine ce activează în Senegal. 
Hoteluri confortabile, vile inundate de ver
deață tropicală, ca și alte numeroase 
puncte de atracție fac din Dakar un im
portant centru turistic. Pînă la începutul 
secolului trecut, aici era un mic sat de 
pescari. De jur împrejurul satului creș
teau tamarizi, arbore cunoscut de tri
bul local Lebu sub numele de „dakha”, 
de unde provine și numele orașului 
de astăzi. In 1904 Dakarul a de
venit centrul administrativ al Africii Oc
cidentale franceze. Orașul s-a dezvoltat 
repede, înfinzîndu-se pe suprafața pe
ninsulei la extremitatea căreia se află 
Capul Manuel. Astăzi Dakarul a devenit 
un important centru comercial de tran
zit. Aici se găsește punctul terminus al 
liniei ferate ce leagă Bamako, capitala 
Republicii Mali, de ocean. Mi s-a ex
plicat că în prezent căile ferate sene- 
galeze trec prinfr-o perioadă grea. După 
desființarea în 1960 a Federației Mali, 
din care făceau parte Senegalul și ac
tuala Republică Mali, circulația pe liniile 
ferate dintre Dakar și Bamako s-a redus 
simțitor. Teritoriul cuprins acum în Re
publica Mali cumpăra înainte vreme o 
treime din producția industrială a Sene
galului, căruia la rîndul lui îi livra nu
meroase materii prime. Prin reluarea 
relațiilor economice dintre cele două 
țări, se speră depășirea dificultăților 
semnalate mai sus.

Acum autoritățile îndeamnă senega- 
lezii, prin intermediul publicității, să că
lătorească cu trenul. Am urmat și eu în
demnul citit într-un ziar local.

Trenul nu-i prea aglomerat. Pornim 
spre Tambacounda. Trecem mai întîi prin 
Rufisque, zărind de departe coșurile fa
bricii de ciment. Fabrica a fost construită 
după cucerirea independenței. Ea furni
zează ciment numeroaselor obiective în

o breșă la Leopoldville

Sub titlul „E timpul unui plan afri
can pentru Congo", revista „JEUNE 
AFRIQUE" comentează așa-numitul 
„plan Adoula", expus la 11 ianuarie 
de fostul prim-ministru de la Leopold
ville.

Fără îndoială, bătălia ce a avut loc 
la Organizația Națiunilor Unite în le
gătură cu intervenția belgiano-ameri- 
cană de la Stanleyville a alarmat Wa
shingtonul : conducătorii Statelor Unite 
și-au dat seama subit de izolarea lor.

La toate nivelele, specialiștii în pro
blemele Africii de la Departamentul de 
Stat au analizat consecințele de pînă 
acum ale susținerii lui Chombe de că
tre americani. Nenumărate rapoarte au 
demonstrat că în Congo trebuie făcut 
față, de acum înainte, unei insurecții 
sprijinite nemijlocit de guvernele cele 
mai avansate de pe continentul african. 
Pînă la urmă, din analiza făcută s-a 
putut trage o singură concluzie : Sta
tele Unite trebuie să iasă din izolarea 
lor și să obțină un concurs din partea 
tuturor aliaților săi pentru a redresa 
situația catastrofală în care se afla po
litica americană în Africa.

Aceasta era situația cînd la Paris au 
început, între 4 și 6 ianuarie, întreve
deri importante. A avut loc o adunare 
a reprezentanților tuturor țărilor mem
bre ale N.A.T.O. și o serie de între
vederi bilaterale. Dar jocul principal 
s-a desfășurat la 5 ianuarie, la întîlni- 
rea Harriman-Couve de Murville. Mi
nistrul american a dezvoltat două 
puncte : dat fiind că reproșul principal 
ce i se aduce regimului Chombe este 
acela de a-și datora existența acțiunii 
mercenarilor albi, ar trebui să se înles
nească înlocuirea lor cu contingente 
africane. Pentru a ajunge aici, ar tre
bui insistat pe lîngă guverritele cele mai 
apropiate de lagărul occidental. Mai 
multe dintre acestea aparțin țărilor 
africane de limbă franceză; ar trebui 
deci, după Harriman, să se exercite in
tervenția Parisului. Răspunsul francez 
a fost categoric negativ. In nici un caz 
Franța nu-și riscă autoritatea și influ
ența făcînd demersuri, care oricum nu 
pot să ducă decît la eșec.

Punctul de vedere comun al unui 
mare număr de personalități africane, 
aparținînd sau nu unor guverne la pu
tere, era că extinderea conflictului con- 
golez și prelungirea lui nesfîrșită nu 
putea fi acceptată. Din acest sentiment 
comun s-a născut, în fond, ceea ce a 
devenit cunoscut în lumea întreagă ca 
„planul Adoula" (după numele fostu
lui prim-ministru congolez care l-a fă

Dakar. Piața Independenței

construcfie la Dakar și împrejurimi. La 
sfîrșitul anului trecut s-a încheiat primul 
plan de dezvoltare a Senegalului (1961- 
1964). El a prevăzut investiții de 92 mi
liarde de franci din care 22 de miliarde 
provin din resurse interne, 26,9 miliarde 
din ajutorul străin, fondurile private ridi- 
cîndu-se la 41,9 miliarde' de franci. Po
trivit statisticilor, în primii trei ani ai 
planului producția globală a crescut cu 
36 la sută.

La Thies facem un popas mai 
lung. Important nod de cale ferată, 
orașul este curat, plin de verdeață. De
poul și atelierele de reparat material ru
lant sînt cele mai importante întreprin
deri industriale. Nu departe de aici se gă
sesc minele pentru extracția fosfaților.

Regiunea Thies este una din principa
lele producătoare de arahide. Dar adevă
rata „țară a arahidelor" se află la jumă
tatea drumului spre Tambacounda, situată 
pe valea rîurilor Sine și Saloum. In a- 
ceastă regiune se produce mai bine de 
jumătate din cantitatea totală de arahide 
a Senegalului, care este unul din princi
palii furnizori pe piața mondială. Este 
semnificativă evoluția producției aces
tor „alune de pămînt". In 1950 se 
produceau 300 000 de tone, în 1957 — 
670 000 de tone, iar anul trecut aproa
pe un milion de tone. Sporirea producției 
se datorește intensificării agriculturii ba
zate pe monocultură. Arahidele au o lar
gă utilizare, ceea ce explică și importan
ța lor în economia Senegalului. Din ele 
se extrage un ulei de cea mai bună ca
litate, iar din reziduuri se produce un să
pun mult apreciat de consumatori. In țară 
se găsesc cîteva fabrici de decorticare și 
prelucrare, dar majorifafea producției de 
arahide se exporfă în stare brută. în por
tul Dakar, ca și în Kaolack, în sezonul 
recoltării se pot vedea adevărați munți 
care așteaptă să fie expediați.

...Zgomotul monoton al trenului, ca și 
peisajul uniform din timpul sezonului se
cetos, te îmbie parcă la somn. Căldura 
însă este mult prea mare pentru ca să 
poți dormi în voie. Am fost atras de dis
cuția a doi tovarăși de drum, probabil 
negustori. Vorbeau insistent și cu o oare
care mîhnire despre scăderea prețurilor 
la arahide pe piața mondială. Mi-am dat 
seama că cei doi sînt niște „sirroco", 

cut cunoscut la 11 ianuarie). Pentru a 
găsi o ieșire trebuia ca el să răspundă 
cîtorva condiții : să excludă prezența 
lui Chombe din guvernul congolez, 
deoarece el încarnează în mod de netă
găduit ceea ce un continent întreg nu 
mai vrea ; el trebuia să cuprindă acor
dul insurgenților, deoarece pacea nu 
poate fi restabilită nicăieri în afara a- 
cordului celor ce sînt în luptă ; el tre
buia să fie în fine african, în sensul 
că problema congoleză privește întregul 
continent african. într-un cuvînt, tre
buia asigurat ca noua inițiativă să co
respundă așteptărilor principalelor gu
verne africane, ca ea să intervină la 
momentul oportun și să fi luat o formă 
acceptabilă.

De acum un punct important a fost 
cîștigat. Nu se mai poate spune că afa
cerea congoleză este fără ieșire. Ori
care ar fi episoadele viitoare, se știe 
deja că ea va ajunge la o soluție a-

în timpul vizitei șefului guvernului 
revoluționar congolez Gbenye la 
președintele Kenyei, Jomo Kenyal'.a

propiată de cea propusă. Că Chombe 
nu mai poate rămîne în fruntea Congo- 
ului o dovedește din nou reacția sa, 
deoarece el nu vede un alt viitor pen
tru țara sa decît continuarea unui inter
minabil război civil. Că insurgenții sînt 
gata să negocieze și să încheie pace 
rezultă din răspunsul oficial al lui 
Gaston Soumialot. în zidul războiului 
și al terorii s-a deschis o breșă. Să spu
nem pur și simplu că o primă etapă 
substanțială a fost înfăptuită.

cum îi numesc ironic țăranii senegalezi 
pe numeroșii intermediari care le cum
pără arahidele pe nimica toată. Frumoasa 
lor îmbrăcăminte — bubu — părea abia 
ieșită de sub fierul de călcat. Aveam în 
față doi reprezentanți ai tinerei burghezii 
ieșite din rîndul localnicilor. Satele pe 
lîngă care am trecut reflectau bine aceas
tă evoluție. Nu o dată, călătorului i se 
înfățișează cîteva căsuțe cochete, așe
zate lîngă satul construit din lut și aco
perit cu iarbă de Sudan. Ultimele par 
anacronice față de sistemele moderne de 
irigație amenajate în scopul practicării 
unei agriculturi intensive.

O dată, la un bar la Dakar, am discu
tat cu fiul unuia din acești „sirroco" care 
își lăuda în permanență „Peugăof'-ul, vi- 
sînd în același timp să extindă prăvălia 
tatălui. Mamadou, mult mai modest, mi-a 
împărtășit că singurul lui vis este să ajun
gă pe băncile unei școli. Dintr-o statis
tică am aflat că, cu toate eforturile de
puse, în Senegal numai 60 la sută din 
copiii de vîrstă școlară au posibilitatea 
să învețe. Multe școli sînt particulare, 
aparținînd bisericilor sau moscheelor.

Drumul nostru se apropie de sfîrșit. 
Tambacounda este o comună mai mare, 
specific africană. Multe case din lut. In 
piața centrală oamenii tîrguiesc legume 
sau fructe proaspete. Cîteva cămile pe 
care le înfîlnim amintesc apropierea de
șertului Ferlo, aflat în nord — o conti
nuare sudică a Saharei. In partea de sud, 
la vreo cîteva sute de kilometri, se gă
sește extremitatea estică a Gambiei, a- 
cest interesant stat, situat de o parte și 
de alta a fluviului cu același nume, și în
conjurat din toate părțile de Senegal. De 
multe ori, s-a vorbit despre o posibilă 
unire a Gambiei cu Senegalul, de altfel 
recomandată și de o rezoluție a O.N.U. 
Unii lideri ai partidelor din Gambia nu 
împărtășesc înfrutotul această idee. Se 
exprimă totuși de ambele părți dorința 
ca posibilitățile de colaborare între cele 
două țări să se extindă, în interesul re
ciproc.

Am părăsit Senegalul cu impresia că am 
cunoscut o țară interesantă, cu un popor 
harnic, care luptă pentru a-și construi o 
viață mai bună.

Augustin BUMBAC
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Scrisoarea reprezentantului 
permanent al R. P. Romîne 
adresată secretarului general

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
27 ianuarie Mihail Hașeganu, repre
zentantul permanent al R. P. Romî
ne pe lîngă O.N.U., a adresat secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare în legătură cu raportul 
Secretariatului O.N.U. asupra situa
ției încasării cotizațiilor la data de 
17 ianuarie 1965, în care R. P. Ro
mînă este inclusă printre statele de
bitoare cu sume mai mari decît coti
zațiile lor pe ultimii doi ani.

In scrisoarea reprezentantului 
permanent al R. P. Romîne pe lîn
gă O.N.U. se arată :

Romînia a acordat întotdeauna im
portanța cuvenită îndeplinirii cu 
conștiinciozitate a tuturor obligații
lor ce i-au revenit în calitate de stat 
membru al O.N.U.

Acționînd în acest spirit, Romînia 
a achitat cu regularitate obligațiile

sale financiare, stabilite în conformi
tate cu prevederile Cartei O.N.U.

In ceea ce privește cheltuielile im
plicate de operațiunile O.N.U. în 
Congo și Orientul Mijlociu, guvernul 
romîn și-a făcut în mod constant 
cunoscută poziția conform căreia a- 
ceste operațiuni au fost întreprinse 
în contradicție cu spiritul și litera 
Cartei O.N.U. și, în consecință, ele nu 
pot genera nici un fel de obligații 
pentru statele membre.

Pornind de la aceste considerente, 
Romînia socotește că nu este legată 
de vreo obligație de a contribui la 
finanțarea acestor operațiuni, anga
jate prin încălcarea Cartei O.N.U.

Prin urmare, includerea Romîniei 
printre statele considerate ca fiind 
în restanță cu plata cotizațiilor la 
data de 17 ianuarie 1965, așa cum se 
face în documentul A/5847, este lip
sită de orice temei legal.

Au luat sfîrșit dezbaterile generale
NEW YORK 27 (Agerpres).' — 

Prin cuvîntările rostite de reprezen
tanții Afganistanului și Statelor 
Unite în cadrul ședinței de marți 
după-amiază a Adunării Generale a 
O.N.U., au luat sfîrșit dezbaterile ge
nerale. Reprezentantul Afganistanu
lui, Pazhwak, care a luat cuvîntul, 
s-a referit la propunerea gru
pului țărilor afro-asiatice la O.N.U. 
privind soluționarea problemelor 
financiare ale organizației care, 
de altfel, poartă numele de „pla
nul Pazhwak". Reprezentantul 
Afganistanului a subliniat că de 
fapt actuala criză a O.N.U. nu este 
financiară și poate fi înlăturată doar 
prin soluții politice și nu procedu
rale. Propunerea țărilor afro-asia
tice, a adăugat el, oferă baze tocmai 
pentru o asemenea soluție. Următo
rul vorbitor, reprezentantul S.U.A., 
Adlai Stevenson, referindu-se la

destinderea încordării internaționale, 
a amintit încheierea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în trei medii și a 
spus că guvernul S.U.A. intențio
nează să continue căutările îndrep
tate spre limitarea și sistarea cursei 
înarmărilor. El a susținut teza po
trivit căreia finanțarea operațiuni
lor O.N.U. are un caracter obliga
toriu pentru toate țările membre, 
și cele care refuză să contribuie sînt 
pasibile să fie lipsite de dreptul la 
vot.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a exprimat, în numele Adu
nării Generale, condoleanțe delega
ției, guvernului și poporului iranian 
în legătură cu încetarea din viață a 
primului ministru Mansur. Ședința 
de miercuri dimineața a Adunării 
Generale a fost consacrată memo
riei lui Winston Churchill.

Corespondență telefonică

EVOLUȚIA SITUAJIEI POLITICE
IN SIRIA

De patru zile Siria este teatrul unor 
evenimente care rejin atenția opiniei 
publice.

După cum s-a mai anunjat, cercurile 
lovite de măsurile de naționalizare în
treprinse de guvern cu 3 săptămîni în 
urmă au organizat, duminică, o mani
festația în Piața Souk El Hamidieh din 
Damasc. Evenimentele păreau că se vor 
stinge o dată cu arestarea instigatorilor 
și aducerea lor în fața tribunalului. 
Luni, însă, marea majoritate a magazi
nelor din capitală au rămas închise. Co
merciant», care încă la 9 ianuarie au în
cercat să declanșeze o grevă de lungă 
durată pentru a forja în felul acesta 
guvernul să revină asupra măsurilor de 
naționalizare luate, și-au pus planul în 
aplicare. Profifînd de confuzia care dom
nea în capitală, marii capitaliști în alian
ță cu unele cercuri religioase au pro
vocat dezordine și în alte orașe din (ară. 
în cursul ciocnirilor cu forjele de ordine 
s-au înregistrat mai mul)i morfi și ră- 
nifi de ambele părți.

Față de această situație, guvernul a 
ordonat tribunalului exceptional să în
ceapă judecarea tuturor sabotorilor și a 
acelora ce se opun restabilirii ordinii. 
22 mari oameni de afaceri au fost jude
cați. Dintre aceștia 8 au fost condamnaji 
la moarte, iar averea lor confiscată. 
Totuși greva și dezordinile au continuat 
și mărfi. Guvernul a nafionalizaf alte 11 
sociefăfi împreună cu 69 de mari ma
gazine „drept răspuns la boicotul marii 
burghezii, care a declarat de fapt un 
război economic regimului din Siria. Gu
vernul a mai hotărît ca în cazul cînd lu
crătorii din magazinele și firmele parti
culare nu-și vor relua activitatea la 27 
ianuarie, aceștia să fie concediafi fără 
nici un fel de compensate. în același 
timp Ministerul Aprovizionării a comuni
cat că angajează 400 de salariaji pentru 
a lucra în magazinele naționalizate.

Un alt decret al guvernului prevede 
reducerea chiriilor cu 25—30 la sută 
pentru locuințe și clădiri administrative 
arendate de către proprietari particulari. 
Aceste măsuri au dus la zădărnicirea 
grevei de trei zile a comercianjilor din 
Damasc.

Ce a provocat o reacfie afît de puter
nică din partea cercurilor de extremă 
dreaptă ?

Se știe că guvernul condus de gene
ralul Amin El Hafez a luat în ultimul 
fimp o serie de măsuri care au lovit în 
interesele marii burghezii, precum și ale 
unor companii străine. Printre acestea se 
numără hotărîrea de a se interzice acor
darea de concesii miniere și petroliere 
societăților străine, precum și naționali
zarea principalelor societăți și întreprin
deri din fără. Vorbind despre prima mă
sură, ministrul sirian al industriei Hicham 
Al Aaref a spus că fara sa „este hotărîtă 
ca în cel mai scurt timp să se elibereze 
de monopolurile internaționale care îi 
controlează resursele". Cit privește na
ționalizările, comunicatul oficial arata că 
ele au fost făcute „pentru a împiedica 
exploatarea muncitorilor și pentru a feri 
bogățiile fării împotriva oricăror tenta
tive de a le transfera in străinătate”.

Unii observatori relevă că măsurile 
întreprinse de guvernul sirian se înscriu 
pe linia acelora luate și de alte țări arabe 
în vederea întăririi sectorului de stat în 
economie. Comenfînd hotărîrile guver
nului sirian, ziarul libanez „Al Akh- 
bar" scria recent : „Dacă între
prinderile naționalizate sînt bine admi
nistrate, ele pot aduce o contribuție în
semnată la mișcarea pentru progres și 
prosperitate în Siria”. La rîndul său zia
rul egiptean „Al Ahram” consideră că 
naționalizările din Siria reprezintă „o 
nouă victorie în lupta poporului pentru 
garantarea independentei politice și e- 
conomice”.

La Damasc și în alte orașe s-au des
fășurat manifestafii populare în cursul 
cărora participant» au cerut măsuri se
vere împotriva tuturor acelora care se 
opun naționalizărilor.

în momentul de fa|ă guvernul sirian 
trebuie să facă față atacurilor marelui 
capital autohton, care se bucură de spri
jinul unor cercuri din străinătate. După 
cum a declarat generalul Amin El Ha
fez, anumite elemente din rîndurile gu
vernului sprijină reacfiunea și acfiunile 
ei. Aceasta înseamnă că disensiunile 
care există de mai înainte în rîndurile 
partidului Baas, aflat la putere în Siria, 
nu au fost încă complet lichidate.

Nlcolae PLOPEANU
Cairo, 27 ianuarie

Preludiu 
belgian

Belgia se află în etapa premergă
toare alegerilor legislative ce vor a- 
vea loc la mijlocul lunii mai. Oficial, 
campania n-a început încă, dar febra 
electorală se face simțită, mai ales 
în rîndul principalelor partide care 
iau parte la competiție. Acestea se 
pregătesc intens pentru a lua un 
start bun, tacticienii lor cău- 
tînd soluții eficiente în scopul cîști- 
gării unui număr cit mai mare de 
voturi. După cum se cunoaște, în ale
gerile comunale, din luna octombrie, 
partidele de guvernămînt, social- 
creștin și socialist, au înregistrat 
pierderi importante de voturi și, bine
înțeles, locuri în organismele comu
nale. Presa belgiană remarcă exis
tența unei anumite deplasări de forțe 
în sensul întăririi polului opoziției, 
favorabilă mai ales liberalilor, con
comitent cu slăbirea influenței par
tidelor de la putere. „Le Monde" a- 
rată că această slăbire pare a fi 
consecința directă a dificultăților in
terne și externe pe care guvernul 
belgian le are de înfruntat în mo
mentul de față. „Fără îndoială — 
scrie ziarul — că pe plan intern 
guvernul este în prezența unor sca-

Intervenția directă a militarilor 
in criza politică sud-vietnameză

Noua lovitură de stat aduce din nou în actualitate pe generalul 
Nguyen Khanh, șeful forțelor armate. Puternicele demonstrații ale bu- 
diștilor de la Saigon și din alte orașe au precipitat evenimentele. Ge
neralii s-au grăbit să înlăture cabinetul civil.

SAIGON 27 (Agerpres). — „Con
siliul forțelor armate reunit la 23, 
24, 25, 26 și 27 ianuarie a hotărît 
să-și asume responsabilitatea de a 
stabiliza situația din țară și de a con
voca Congresul național", a declarat 
la radio în dimineața zilei de 27 ia
nuarie comandantul-șef al armatei 
sud-vietnameze, Khanh, care exer
cită acum puterea supremă la Sai
gon după recenta lovitură de stat. 
Generalul Khanh a expus, de ase
menea, motivele acțiunii armate, de- 
clarînd printre altele: ~
fost transferată la 20 
1964 civililor pentru a pune capăt 
crizei politice și a permite trupelor 
guvernamentale să lupte împotriva 
Vietcongului (forțele de partizani 
— n.n.). Dar importante forțe mi
litare au fost menținute în capitală 
pentru a menține ordinea, lucru 
care revenea în mod normal auto
rităților civile. Această stare de lu
cruri a slăbit potențialul forțelor ar
mate".

Potrivit știrilor sosite din ca
pitala Vietnamului de sud, bu- 
diștii, care în ultimele zile și-au 
intensificat opoziția față de gu
vernul lui Huong, au manifes
tat o atitudine favorabilă față de în
lăturarea acestuia și preluarea pu
terii de către generalul Khanh. Ast
fel, greva foamei declarată la 20 ia
nuarie de cei cinci conducători ai 
budiștilor a luat sfîrșit în cursul di
mineții de miercuri. Cordonul de 
pază alcătuit din parașutiști, poli
țiști și membri ai serviciului de or
dine, instituit de Huong în jurul 
centrului budist, a fost considerabil 
redus, rămînînd doar cîteva persoa
ne în fața intrării principale.

Generalul Nguyen Khanh, a de
clarat în localitatea Mytho, unde s-a 
deplasat după preluarea puterii, că 
el „nu va face parte din noul gu
vern". Curînd după aceasta, el a a- 
dăugat însă — după cum menționea
ză agenția France Presse — că to
tuși, „dacă poporul o va cere, ca ori
care alți cetățeni, noi nu putem să 
nu ne îndeplinim datoria". Khanh a 
menționat că el va reorganiza insti
tuțiile, subliniind însă că aceasta va 
necesita „consultări cu reprezentan-

„Puterea a 
noiembrie

ții tuturor cercurilor". Khanh i-a 
solicitat pe membrii fostului cabinet, 
cu excepția lui Huong, să rămînă 
la posturile lor și a anunțat că Con
siliul mixt militaro-civil, în care va 
numi 20 de membri, va avea meni
rea de a desemna un nou șef de 
stat. In același timp, el va numi 
un nou prim-ministru care să alcă
tuiască guvernul. Generalul a subli
niat că, în orice caz planurile privind 
alegerea la 31 martie a unei Adu
nări Naționale rămîn în vigoare. 
Agențiile americane relatează că 
ambasadorul Maxwell Taylor a re
venit în cursul zilei în capitala Viet
namului de sud, din călătoria efec
tuată la Bangkok, fără a se întîlni 
însă cu Khanh. In schimb el l-a vi
zitat imediat pe Tran Van Huong, 
la locuința sa. Agenția U.P.I. subli
niază că această vizită a avut drept 
scop să sublinieze „simpatia perso
nală a lui Taylor față de Huong" și 
dezaprobarea sa pentru cele întîm- 
plate. Aceeași agenție menționează 
că un purtător de cuvînt al ambasa
dei Statelor Unite a declarat că 
cercurile americane „așteaptă o cla
rificare a evenimentelor și consideră 
prematur orice comentariu sau apre
ciere".

Relații economice Est-Vest
Export de soia către U.R.S.S

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Ministerul Comerțului al S.U.A. a 
anunțat marți că a aprobat o licen
ță pentru vînzarea către U.R.S.S. a 
unei cantități de soia în valoare de

11 milioane dolari. In cercurile de 
afaceri se arată că această sumă e- 
chivalează cu 90 000 tone soia, că 
plata va fi făcută în numerar, Iar 
livrările vor începe în scurt timp.

împrumut acordat R. P. Polone
LONDRA 27 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, 
un împrumut de 6 500 000 lire a fost 
acordat marți Poloniei de „Lloyds 
Bank" una din cele mai mari bănci 
britanice. împrumutul este garan
tat de instituția oficială britanică 
de asigurări-credite. Creditul este 
destinat finanțării construirii unei 
uzine de îngrășăminte chimice (ni- 
trat de amoniu), comandată anul 
trecut de Polonia unui consorțiu

anglo-danezo-austriac. Costul uzinei 
este de 16 500 000 lire. Aproximativ 
jumătate din comandă va fi exe
cutată de partea britanică a acestui 
consorțiu, Simon-Carves. împrumu
tul va fi rambursat în 5 ani, cu o 
dobîndă de 5,5 la sută, începînd de 
la data intrării în producție a uzi
nei, prevăzută pentru 
va fi construită în 
Polawy, la aproximativ 
de Varșovia.

1967. Uzina 
localitatea

100 km sud

FRANȚA

Greva de la serviciile publice 
și din transporturi

PARIS 27 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția France Presse, în- 
cepînd de marți noaptea au intrat în 
grevă oamenii muncii francezi de la 
serviciile publice și din transporturi.

COMENTARIUL ZILEI

Unități de parașutlștl pe etrăzlle Salgonulul

Agenția France Presse menționează 
că miercuri dimineața la Paris și în 
împrejurimile sale traficul feroviar 
s-a încetinit, iar circulația autobuze
lor și metroului a fost redusă la ju
mătate. In ce privește furnizarea cu
rentului electric, agenția relevă că 
oprirea curentului va crea mari di
ficultăți bunei desfășurări a circu
lației metroului, trenurilor electrice, 
precum și activității întreprinderilor 
industriale. Această grevă este o 
continuare a unor acțiuni revendi
cative începute în luna decembrie 
împotriva refuzului de a fi satisfă
cute cererile oamenilor muncii din 
sectorul public privind majorarea 
salariilor. Problema revendicărilor 
oamenilor muncii din sectorul public 
va fi luată în discuție cu prilejul șe
dinței săptămînale a Consiliului de 
Miniștri. Cu această ocazie, premie
rul Pompidou va prezenta un raport 
privind discuțiile pe care le-a avut 
marți cu reprezentanții Biroului 
Confederației franceze democratice 
a oamenilor muncii (fostă C.F.T.C.). 
Pentru joi este prevăzută o ședință 
a Comitetului guvernamental special, 
care va examina revendicările oa
menilor muncii din sectorul public 
și naționalizat.

Președintele Indiei 
a primit pe ministrul 
industriei petrolului 
și chimiei al R.P. Romine

NEW DELHI 27 (Agerpres). —t 
Președintele Indiei, dr. S. Radha- 
krishnan, a primit la 25 ianuarie pe 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei al R. P. 
Romine, care întreprinde o vizită 
oficială în India. In cadrul discu
țiilor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, președintele In
diei a apreciat colaborarea romîno- 
mdiană în domeniul petrolului și 
gazelor naturale și s-a interesat de 
dezvoltarea acestor sectoare în R. P. 
Romînă. La întrevedere a fost pre
zent Aurel Ardeleanu, ambasadorul 
R. P. Romine în India.

In după-amiaza aceleiași zile, M. 
Florescu, însoțit de ambasadorul 
R. P. Romîne, a fost primit de că
tre primul ministru al Indiei, 
L. B. Shastri, într-o vizită oficială 
în cadrul căreia s-au abordat pro
bleme privind colaborarea romîno- 
indiană în domeniul petrolier și 
chimic și posibilitățile extinderii ei 
în viitor. Primul ministru al Indiei 
a exprimat mulțumiri pentru coo
perarea și ajutorul acordat Indiei 
de către R. P. Romînă în acest do
meniu. întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

La 26 ianuarie 1965, in India s-a 
sărbătorit ziua națională. La New 
Delhi au avut loc o paradă militară 
și o demonstrație. Printre oaspeții 
invitați cu prilejul acestui eveni
ment, la tribuna de onoare a parti
cipat și Mihail Florescu.

Semnificația 
evenimentelor din Iran

• De ce a fost asasinat Aii Mansur ?
• Numirea noului prim-ministru

Moartea tragică a primului mi
nistru iranian, Hassan Aii Mansur — 
care a fost joia trecută victima unui 
atentat — atrage din no\i atenția 
opiniei publice asupra situației din 
Iran, constituind Obiectul a nume
roase comentarii în presa Interna
țională.

Majoritatea observatorilor încear
că, firește, să dea un răspuns în
trebării : cine a pus la cale acest 
atentat și cu ce scop ? Părerile sînt 
împărțite. „La Londra — scrie agen
ția France Presse — se suDllniază 
că atentatul pare să fie opera izo
lată a unui ianatic și că dispariția 
prematură a lui Hassan Aii Mansur 
nu va trebui să afecteze stabilitatea 
interioară a Iranului nici să interzică 
aplicarea reformelor întreprinse în 
ultimii ani".

Ziarul vest-german „Die Welt* îm
părtășește însă un punct de vedere 
cu totul diferit. El este mal puțin 
înclinat să creadă că atentatorul a 
acționat de unul singur și lasă să 
se înțeleagă că atentatorul este 
exponentul unor cercuri care se 
opun cu înverșunare actualului curs

al politicii iraniene. „Focul de pistol 
pe care l-a tras tînărul fanatic Ma
homed Bokharai, un adept al miș
cării naționaliste „Frăția musulma
nă" — scrie ziarul — a fost desti
nat într-o măsură mai mică per
soanei șefului guvernului decît po
liticii promovate de guvern care ar 
trebui să fie oprită”. Această opinie 
pare să fie mai aproape de realită
țile Iranului explică în bună mă
sură cauzele asasinatului de la 21 
ianuarie.

După cum se știe, în decursul 
ultimilor ani în Iran au tost luate 
unele măsuri, avînd drept scop, așa 
cum subliniază autoritățile iraniene, 
„să pună capăt înapoierii econo
mice și corupției". A fost inițiată o 
„reformă” agrară, s-au adus unele 
modificări sistemului electoral, au 
fost întreprinse unele acțiuni în di
recția emancipării femeii etc. Aceste 
măsuri în ciuda limitelor lor evi
dente (moșierii spre exemplu, ce- 
dînd contra cost o mică parte din 
pămînturi, dispun mai departe de 
vaste întinderi de pămînt) au trezit 
furia oarbă a cercurilor celor mal

reacționare. Clerul și marea moșle- 
rime — căci despre ele este vorba 
— au dezlănțuit o campanie furi
bundă pentru a împiedica traduce
rea lor în viață.

Asasinarea primului ministru AII 
Mansur pare să fie o nouă încercare 
a reacțiunii de a zădărnici orice 
reformă care i-ar amenința privi
legiile. Intr-un mesaj către națiune, 
la 26 ianuarie, arată France Presse, 
șahul Iranului a aruncat răspunderea 
atentatului asupra anarhiștilor și a 
„reacțiunii negre" oare se confundă 
cu opoziția religioasă. In aceeași 
zi el a numit ca prim-ministru pe 
Amir Abbas Hoveida, care a deți
nut funcția de ministru de finanțe 
de la venirea la putere a guvernului 
Mansur. Hoveidtr a condus, din în
sărcinarea lui Mansur, negocierile 
cu cinci societăți petroliere străine, 
„în scopul apărării Intereselor na
ționale". Acordurile recente încheia
te cu aceste societăți, primite cu 
vădită dușmănie de cercurile extre
miste legate de interese străine, 
urmau să fie prezentate parlamentu
lui de către premierul Mansur. Noul 
premier a declarat că guvernul său 
va continua politica defunctului prim 
ministru Mansur în domeniul înfăp
tuirii reformelor în țară.

Nlcolae N. LUPU

Conducătorii R. P. Chineze 
au primit delegația 
indoneziana

PEKIN 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, la 
27 ianuarie, președintele Mao 
Tze-dun și Liu Șao-ți, președintele 
R. P. Chineze, au primit delegația 
guvernamentală indoneziană, con
dusă de dr. Subandrio, prim-vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne al Indoneziei.

Sesiunea comisiei 
de colaborare 
tehnico - științifică 
dintre R.P.R. și R.D.G.

BERLIN 27 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc cea de-a XV-a se
siune a comisiei de colaborare teh- 
nico-științifică dintre R. P. Romînă 
și R. D. Germană. A fost analizată 
îndeplinirea prevederilor Protocolu
lui sesiunii precedente a comisiei și 
s-a căzut de acord asupra măsuri
lor privind dezvoltarea și adîncirea 
în continuare a activității de co
laborare tehnico-științifică dintre 
cele două țări.

A fost stabilit programul de co
laborare pentru anul 1965. Acesta 
prevede schimburi de documentații 
tehnice și vizite de specialiști în ve
derea cunoașterii experienței în pro
ducție și a realizărilor tehnico-știin- 
țifice obținute de cele două țări.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie și înțe
legere deplină.

SCURTE ȘTIRI
. ț- - ■ > -

electoral

dențe dintre cele mai urgente”. O 
pondere însemnată în complexul 
acestor dificultăți au carențele eco
nomice și, implicit, conflictele socia
le. Repetatele greve ale oamenilor 
muncii — docheri, petroliști, mineri, 
funcționari — sînt semnificative în 
acest sens. Ele reflectă lărgirea miș
cării revendicative.

în timpul recentelor greve ale do
cherilor și salariaților din portul An
vers, autoritățile au trecut, după 
eșuarea tratativelor dintre sindicate 
și patroni, la mobilizarea greviștilor 
pentru reluarea activității traficului 
maritim.

La puțin timp după aceasta au 
reînceput disputele în jurul revi
zuirii Constituției, problemă care este 
de mult timp obiectul unor aprige 
dezbateri. In Cercurile politice din 
capitala Belgiei se arată că reforma 
constituțională urmărește îndeosebi 
crearea unor noi relații între valoni 
și flamanzi — principalele comunități 
etnice din țară. Problema a fost dez
bătută în cadrul unei „mese rotunde” 
cu participarea reprezentanților de
semnați de partidele social-creștin,

socialist și liberal. „Liberalii se opun 
revizuirii constituției, scrie „La Libre 
Belgique”, invocînd motivul că acțiu
nea ar însemna să se deschidă ușa 
dictaturii”. Agenția „France Presse” 
relatează că „liberalii nu vor să se 
alăture celor două partide în pro
blema delimitării frontierei lingvisti
ce (preconizată prin modificarea 
constituțională — n.r.) deoarece ar 
dezavantaja locuitorii din Bruxelles 
care folosesc în marea majoritate 
limba franceză”. De altfel, ei au și 
părăsit „masa rotundă”. Iritați de a- 
ceastă poziție, social-creștinii și so
cialiștii au declarat că sînt hotărîți 
să încheie un acord în doi, pe baza 
căruia guvernul să supună parla
mentului modificarea constituției, 
ceea ce au și făcut. Acordul inter
venit marți prevede că noul Parla
ment belgian, rezultat din alegerile 
din primăvară, va. revizui actuala 
constituție, care din 1830 n-a suferit 
decît foarte puține modificări. In 
unele cercuri politice se apreciază 
că acordul favorizează într-un fel o 
oarecare înviorare a alianței parti
delor guvernamentale în apropiata 
campanie electorală.

Problemele în care principalele 
partide se confruntă în dorința de a 
cîștigă noi alegători fac ca, pe mă
sura apropierii datei alegerilor, cam
pania electorală să se desfășoare 
într-o atmosferă agitatq.

Nlcolae POPOVICI

După retragerea Turciei 
din „grupul de lucru" 
N. A. T. 0.

ANKARA 27 (Agerpres).— Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor din 
Adunarea Națională a Turciei, vice
președintele Consiliului de Miniștri, 
Kemal Satir, a declarat că „guvernul 
turc nu a refuzat să adere la F.N.M. 
dat fiind faptul că o asemenea forță 
nu a fost creată. El nu a făcut decît 
să se retragă din grupul de lucru 
din care Turcia acceptase să facă 
parte cu scopul de a întări solida
ritatea în cadrul N.A.T.O.".

Referindu-se la relațiile dintre 
Turcia și Uniunea Sovietică, vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al Turciei a afirmat că „în cursul 
întrevederilor, care s-au desfășurat la 
Moscova și la Ankara, nici una din 
părți nu a pus condiții celeilalte și 
nu a ridicat probleme referitoare la 
sistemele diferite cărora le aparțin 
cele două țări".

★
WASHINGTON 27 (Agerpres).— 

Ministrul de externe al Turciei, 
Erkin, a avut marți întrevederi cu 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și cu subsecretarul de stat, 
George Ball. întrebat de ziariști în 
legătură cu participarea contingen
tului turc la distrugătorul cu echi
paj mixt „Claude Ricketts", Erkin a 
declarat că „este de presupus că a- 
cesta va fi retras" de pe navă.

MOSCOVA. Cu prilejul aniversării 
semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romînă și Uniunea Sovietică au 
fost dăruite bibliotecii „V. I. Lenin" 
din Moscova 1 200 de cărți, care au 
fost prezentate la expoziția cărții ro- 
mînești organizată în Uniunea Sovie
tică în preajma aniversării a 20 de 
ani de la eliberarea țării noastre. Vo
lumele au fost predate de către 
Gheorghe Stoian, consilier al Amba
sadei R. P. Romîne la Moscova, di
rectorului general al bibliotecii, Kon
dakov. Mulțumind în numele colabo
ratorilor și cititorilor, acesta a subli
niat că fondul de cărți romînești ofe
rite contribuie la o mai bună cunoaș
tere reciprocă a celor două popoare 
și la întărirea colaborării și prieteniei 
sovieto-romîne.

BERLIN. După cum transmite 
A.D.N., Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele Republicii Arabe Unite, a 
invitat pe Walter Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, pentru o vizită de prietenie în 
R.A.U., în luna februarie. Invitația a 
fost acceptată.

BUENOS AIRES. Camera națio
nală electorală argentiniană a refuzat 
luni să acorde Partidului Comunist 
din Argentina statutul de persoană 
juridică. In felul acesta, P. C. din Ar
gentina este privat de dreptul de a

prezenta candidați la alegerile gene
rale prevăzute pentru 14 martie.

BAGDAD. Printr-un decret lege 
publicat la 27 ianuarie la Bagdad, pu
terile excepționale acordate în noiem
brie 1963 mareșalului Abdel Salam 
Aref, șeful statului irakian, au fost 
suprimate. Mareșalul Aref a făcut cu
noscut că el dorește să anuleze această 
investire cu puteri excepționale pen
tru a permite „Consiliului național al 
comandamentului revoluției să func
ționeze normal, conform statutelor 
sale și constituției provizorii".

SOFIA. La invitația lui Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, la 27 ianuarie a sosit într-o 
vizită oficială la Sofia, Kocea Po- 
povici, secretarul de stat pentru afa
ceri externe al R. S. F. Iugoslavia.

ATENA. Parlamentul grec a hotă
rît ca vineri să ia în discuție proble
ma trimiterii în judecată a fostului 
lider al Partidului E.R.E., Karaman
lis, și a unor foști miniștri pentru pa
gubele pricinuite statului grec în 
timpul guvernării E.R.E.

LONDRA. Austin Albu, economist 
cunoscut, a fost numit ministru de 
stat pentru problemele economice ale 
Angliei, înlocuindu-1 în această funcție 
pe Anthony Crosland, care a fost nu
mit ministru al educației și științei 
cînd titularul acestui portofoliu, Mi
chael Stewart, a devenit ministru de 
externe.

din alte țări latino-amerlcane
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