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TARI DIN TOATE TARILE, VNTȚFVA J

In secția de illetat burlane a Uzinei de țevi din Roman
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CONSTRUCȚII
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Al IV-lea Festival bienal

PESTE PLAN 1100 TONE DE ȚEVI

în numeroase localități din țară se fao 
pregătiri intense pentru deschiderea șan
tierelor de oonstrucție a unor noi școli 
de cultură generală. în viitorul an șco
lar, mii de copii vor învăța în clădiri 
noi, ou săli de clasă spațioase și lumi
noase, care vor permite desfășurarea 
lecțiilor în condiții optime. In Capitală 
se vor da în folosință în noile cartiere

TR. SEVERIN (coresp. „Scîn- 
teli”). — Constructorii și monto- 
rii de pe șantierul Combinatului 
de industrializare a lemnului din 
Turnu Severin înscriu zilnic pe 
graficele întrecerii realizări tot 
mai însemnate. O serie de obiec
tive — depozitele de bușteni, us- 
cătoarele de cherestea etc. — 
sînt terminate sau se află în sta
diu de finisare. La unele lucrări 
de la fabrica de mobilă, terme
nele de execuție au fost scurta
te cu 20 de zile față de cele pre
văzute în angajament. Scurta
rea duratei de execuție la nu
meroase lucrări a permis înce
perea cu două zile mai devreme 
a probelor mecanice la mașinile 
de îmbinat furnir 
de placaj, iar la ventilatoarele 
uscătoriei fabricii 
cu 8 zile înainte 
prevăzută în angajament. în în
trecerea pentru grăbirea ritmului 
de execuție se evidențiază cons
tructorii și montorii Ion Mureșan, 
Ion Stroe, Tudor Moran, Traian 
Niculiță, Constantin Ghidănoc și 
alții.

Laminatorii de Ia uzi
nele de țevi „Republi
ca” din Capitală au ob
ținut în perioada care a 
trecut de la începutul a- 
nului realizări importan
te în îndeplinirea planu
lui și angajamentelor 
luate în întrecerea so
cialistă. Pe două luni, 
planul producției globa
le și cel al producției 
marfă au fost depășite 
cu 3,8 la sută, respectiv 
cu 4,2 la sută, fabricîn-

aproape 
țevi, 
uzinei au 
numeroa-

du-se în pluB 
1 100 tone de

în secțiile 
fost aplicate
se măsuri menite să a- 
sigure creșterea indici
lor de utilizare a agre
gatelor și îmbunătățirea 
în 
ții 
76 
în
cest an, 23 au și fost a- 
plicate. Ca urmare, 
indicii de utilizare a la

continuare a calită- 
produselor. Din cele 
de măsuri prevăzute 
planul M.T.O. pe a-

minorului de 6 țoii au 
crescut cu 1,4 tone de 
țevi pe oră. Ponderea 
producției de țevi de 
calitatea I a sporit la 87 
la sută, iar productivi
tatea muncii a crescut 
cu 3,2 la sută față de 
plan. în întrecerea so
cialistă s-au evidențiat 
echipele conduse de 
Ion Voinea, Nicolae 
Chirnoagă și Gheorghe 
Bucurei.
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de mobilă — 
față de data

LOCUINȚE NOI
în întreaga țară, din primele 

luni ale anului, pe șantierele de 
construcție se muncește intens 
la ridicarea a mii de noi aparta
mente. încă în luna ianuarie a 
început construcția a peste 3 750 
de apartamente, din care 1 540 
în Capitală. In orașul Ploiești 
sînt în construcție numeroase 
blocuri de locuințe ; aici vor fi 
gata pînă la sfîrșitul anului pes
te 1 500 de apartamente. Se des
fășoară pe scară largă construc
ții de locuințe la Galați, Cluj, 
Baia Mare, Tg. Mureș, Craiova, 
Iași și în alte orașe ale țării.

Noile locuințe bucureștene se 
construiesc în microraioanele 3 
și 8 din Drumul Taberei, în zona 
Sud-Berceni, Balta Albă. în pre
zent se fac pregătiri pentru în
ceperea încă în cursul acestei 
luni a unor lucrări de construcții 
la un nou cvartal situat în apro
piere de Bulevardul Armata Po
porului, care va cuprinde 7 000 
de apartamente. Aproape 2 000 
de apartamente din Capitală se 
află în prezent într-un stadiu 
avansat de construcție ; din a- 
cestea peste 700 de apartamente 
vor fi date în folosință pînă la 
sfîrșitul lunii în curs.

REMORCHER 
DE RADĂ 
DE 1200 CP

La șantierul naval din Brăila 
a început construcția remorche
rului de radă de 1 200 CP, des
tinat manevrelor în portul mari
tim Constanța. Intrarea în fabri
cație a noului tip de navă a fost 
însoțită de o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
asigure ambarcațiunii o cali
tate superioară și un ritm ridi
cat de construcție. Printre aces
tea se numără extinderea calei 
de asamblare cu încă 80 de m 
și dotarea ei cu instalații noi de 
ridicare și transport, elaborarea 
unei tehnologii de fabricație pe 
baza albumelor de croire, a flu
xului continuu și adaptării me
todelor folosite pînă acum 
la producția de bază a șantie
rului •— șlepuri de 1 000—1 700 
tone. Remorcherul de 1 200 CP 
este dotat cu aparatură moder
nă ; el dispune de mașini și in
stalații care permit executarea 
celor mai complicate manevre 
într-un timp scurt.

OBLIGAȚII DE
Prin depozitele comerciale

Pe meleagurile sucevene, vîntul, 
colțos, mai pișcă obrajii, dar nimeni 
nu pare sa-1 ia în serios. în maga
zine, paltoanele nu mai au căutare, 
iar căciulile, uitate prin unele vitri
ne, nu-și mai găsesc rostul. Oamenii 
se interesează de noutățile de 
primăvară. Iar magazinele prezintă 
în aceste zile cumpărătorilor un sor
timent destul de bogat de aseme
nea mărfuri : pardesie, sacouri, ja
chete, fulgarine și canadiene, costu
me de tergal, rochii și compleuri 
din jersă, diverse modele de trico
taje. Sînt primii „ghiocei" ai sezo
nului.

NOUTĂȚI
Toate unitățile comerciale din re

giunea Suceava au o singură sursă 
de aprovizionare cu articole de îm
brăcăminte, încălțăminte și textile — 
baza I.C.R.T.I. Botoșani. Aici sosesc, 
din întreaga țară, mii și mii de pa
chete, kilometri de țesături, cutii, ba
loturi, conteinere. Ochii recepționeri- 
lor supun fiecare produs unui exa
men minuțios. Atenți la cererile cum
părătorilor, salariații de la I.C.R.T.I.- 
Botoșani au reușit să asigure maga
zinelor sortimente bogate de mărfuri. 
Articolele contractate cu industria 
pentru trimestrul I au sosit, în gene
ral, la timp.

Iată ce am aflat la depozite, 
începem cu textilele. Trebuie să spu
nem de la înțeput că aici se lucrează 
pe... localități. Ținîndu-se seama de 
gustul cumpărătorilor, se aleg pen
tru fiecare parte a regiunii culorile 
preferate. Locuitorii raioanelor de 
munte, bunăoară — Rădăuți, Vatra 
Dornei, Cîmpulung Moldovenesc — 
preferă nuanțe apropiate culorii ce- 
tinei. Cei de la șes solicită combi
nații coloristice care amintesc auriul 
spicelor; și, bineînțeles, sucevenii și 
botoșănenii au și ei preferințele lor. 
Sînt lucruri de care trebuie să ții 
seama dacă vrei să răspunzi cum 
se cuvine cerințelor publicului.

Nu tot atît de bogate se dovedesc

SEZON
sucevene

însă depozitele de încălțăminte. Can
titativ n-ar Ji nimic de reproșat. Dar 
în ceea ce privește sortimentele... 
Privim rafturile „camerei de mostre”. 
Se află acolo majoritatea modelelor 
vechi. Modele noi însă — foarte pu
ține. La fel stau lucrurile și cu încăl
țămintea pentru copii.

— Noutățile urmează abia să so
sească — ne asigură tovarășii de la 
I.C.R.T.I. Să nădăjduim.

S-a contractat majoritatea modele
lor de îmbrăcăminte, încălțăminte și 
țesături prezentate la Expoziția reali
zărilor economiei naționale.

11 s-au returnat produse pe motive 
la fel de bine întemeiate.

ÎNDATORIRI NERESPECTATE
Spre a putea pune la îndemîna 

cumpărătorilor mărfurile dorite, co
merțul trebuie să le primească la 
timp din partea întreprinderilor pro
ducătoare. Iată însă că printre fur
nizorii I.C.R.T.I.-Botoșani se întîlnesc 
— alături de întreprinderile care-și 
îndeplinesc conștiincios și corect o- 
bligațiile contractuale — și unele 
care „uită” să livreze maria la timp 
sau o livrează necorespunzător. Bu
năoară, Fabrica de confecții și trico
taje București e restanțieră la costu
me și pardesie bărbătești; Fa
brica de confecții „Mureșul* din 
Tg. Mureș — la scurte pentru 
vînt; cea din Oradea — la ra
glane bărbătești ; Fabrica „8 Mar
tie” din Piatra Neamț n-a livrat în 
termen peste 20 000 perechi de cio
rapi. Sînt produse pe care cumpără
torii le așteaptă. Pe acelea rămase 
însă „corigente” la recepție nu le 
așteaptă nimeni. Vor trebui să se în
toarcă Ia fabrică, acolo unde oameni 
îngăduitori le-au dat pe nemeritate 
cale liberă spre magazine. Citesc 
cîteva fișe de recepție : „I.T. Pucioa
sa a trimis 693 m de poplin pătat de 
ulei și rugină, cu fire lipsă în ur
zeală și cuiburi în țesătură. Retur”. 
„I.I.S. „Libertatea” — Arad a livrat 
peste 1 200 perechi de sandale cu fi
nisaj necorespunzător. Retur”. Și fa
bricilor de confecții din Iași și Brăila

BOTOȘANI - SUCEAVA...
De la fabrică la I.C.R.T.I. produsele 

vin, în general, în condiții normale. 
Mai greu se dovedește a fi — deși 
mult mai scurt — drumul de la bază 
la magazine. Mai mult de jumătate 
din transporturile de mărfuri de la 
depozitele din Botoșani în orașul Su
ceava și la patru filiale — Vatra 
Dornei, Cîmpulung, Rădăuți și Fălti
ceni— sînt efectuate cu ajutorul ma
șinilor I.R.T.A. Aproape niciodată 
însă — în pofida existenței unui plan 
operativ, pus la punct pînă la ulti
mele amănunte — nu 
ră mașinile necesare, 
în perioadele de vîrf ale des
facerii mărfurilor. Uneori
le, venite de. la transportul balastu
lui sau cărbunilor, sînt de-a dreptul 
inutilizabile pentru articole de îm
brăcăminte ori țesături. Alteori, ma
șinile sînt descoperite, deși au de 
străbătut distanțe de zeci de kilo
metri prin praf sau ploaie. Astfel, 
mărfuri de valoare, îndeosebi con
fecții, se degradează, nemaiputînd fi 
prezentate cum se cuvine cumpără
torilor. Stă în puterea direcției co
merciale regionale ca, bucurîndu-se 
de sprijinul Direcției generale de 
resort din Ministerul Comerțului In
terior, să rezolve neîntîrziat această 
situație. în orice caz, soluția propu
să de conducerea O.C.L. Produse in
dustriale Suceava •— și anume crea
rea unui depozit-filială al I.C.R.T.I. la 
Suceava, care ar elimina transpor
turile nesfîrșite dintre Botoșani și ca
pitala regiunii — merită să fie luată 
în considerație. Cu atît mai mult cu 
cît în oraș există spațiile de depo
zitare necesare.

Primăvara din depozitele sucevene 
trebuie să asigure posibilitatea de a 
răspunde mereu mai bine cerințelor 
cumpărătorilor. Pentru aceasta se 
cere exigență, promptitudine, o bună 
organizare a muncii.

Vasile TINCU

se asigu- 
îndeosebi

camioane-

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

in regiunea Hunedoara 
s-au ridicat în ultimii 
ani multe blocuri cu a- 
partamente confortabile, 
cum sînt cele din cartie
rul 23 August al orașului 
Deva, cele din Braia 
II-Lupeni și altele. La 
realizarea unor construc
ții s-au folosit și mate
riale din resurse locale, 
care se găsesc în canti
tăți însemnate în regi
une. Este vorba de zgura 
expandată (stația de pre
parare, pusă anul trecut 
în funcțiune la combina
tul siderurgic, produce 
cantități mari) de cenușa 
extrasă din depozitele de 
evacuare ale termocen-

tralei Paroșeni, de deșe- 
urile rezultate de la uni
tățile de industrializare 
a lemnului din Orăștie. 
Acestea sînt materiale 
corespunzătoare pentru 
realizarea unor construc
ții ieftine și durabile. V- 
tilizarea zgurei expanda
te la betoane ar aduce, 
potrivit calculelor colec
tivului de la Facultatea 
de construcții din Cluj, 
mari economii. Dar acest 
produs atît de prețios la 
fabricarea de betoane u- 
șoare pentru umpluturi 
și zidărie, pereți din be
ton simplu turnat în co- 
fraje ori panouri prefa
bricate pentru pereți au-

toportanți este întrebu
ințat încă destul de puțin 
în regiunea noastră. La 
fel se întîmplă și cu ce
nușa de la termocentrala 
Poroșeni. In prezent, u- 
nitățile trustului regio
nal de construcții utili
zează această cenușă nu
mai la prepararea prafu
lui hidrofob. Dacă ar fi 
folosită ca adaos la mor
tare (înlocuitor parțial 
de nisip și liant) ar con
tribui, după unele cal
cule făcute, la reducerea 
consumului de nisip cu 
30 la sută pe metrul cub.

Importantele rezerve 
de deșeuri lemnoase pot 
constitui materii prime

pentru realizarea pe plan 
local a unor betoane u- 
șoare prefabricate. De a- 
semenea, utilizarea trahi- 
tului de Deva sau ame
najarea unor cuptoare la 
fabricile din Sîntimbru 
și Pricaz pentru produce
rea de cărămizi glazurate 
ar crea noi posibilități în 
efectuarea unor finisaje 
exterioare 
frumoase. Toate aceste 
materiale stau la înde- 
mîna constructorilor, dar 
ce păcat că ele „n-au 
gură să strige".

Valorificarea prețioa
selor rezerve din regiu
ne, pe baza unor studii 
temeinice de specialitate, 
va contribui, fără îndo
ială, la reducerea prețu
lui de cost și îmbunătăți
rea calității construcți
ilor.

durabile și

Ing. loan GIURGIU
Trustul regional 
de construcții 
Hunedoara

Berceni, Balta Albă, Drumul Taberei 
etc. localuri însumînd aproximativ 200 
săli de clasă. De asemenea, datorită u- 
nor importante lucrări de extindere, 
Școala medie de muzică nr. 1 din stra
da Principatele Unite și școala medie 
din str. Spiru Haret vor dispune de 
încă 40 noi săli de clasă. în cursul a- 
cestui an, spațiul școlar din toate regiu
nile țării crește cu aproximativ 3 000 
săli de clasă, care se vor adăuga celor 
20 000 construite în perioada 1960— 
1964.

I. L Caragiale"//

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Consiliul Central al Sin
dicatelor organizează în cursul anu
lui 1965 cel de-al IV-lea Festival 
bienal „I. L. Caragiale" al formații
lor teatrale de amatori de la orașe 
și sate.

In această largă competiție artis
tică vor participa formațiile de tea
tru, teatru de păpuși, colectivele 
de montaje literare, teatrele popu
lare de amatori, recitatori și cititori 
artistici din întreprinderi, instituții, 
G.A.S., S.M.T., cluburi, case de cul

tură ale sindicatelor, cămine cultu
rale, case de cultură raionale și oră
șenești, case de cultură ale tinere
tului și palate de cultură.

întrecerile vor începe cu faza in- 
tercomunală —■ pentru formațiile 
căminelor culturale (martie-mai), 
continuînd cu faza raională (iunie- 
august) și faza regională (octombrie- 
noiembrie) la care vor participa 
cele mai bune formații ale sindica
telor și așezămintelor culturale. Fi
nala acestui concurs va avea loc la 
București în luna decembrie.

(Agerpres)

INSTANTANEE Pentru sezonul balnear
Hîrtia și timpul

Deunăzi, Ion Bîcu, contabil șef 
la o unitate agricolă socialistă 
din Crișana, ne-a scris că el și 
alți contabili din regiune, deși 
fac comenzile cu mult timp îna
inte, nu primesc de la C.L.D.C. 
imprimatele ce le sînt necesare; 
ba, mai mult, că o serie de do
cumente prevăzute în instruc
țiuni nu sînt încă tipizate.

Se înțelege că lipsa imprima
telor îngreunează ținerea evi
denței și rapiditatea în lucru — 
și că E.S.I.P., laolaltă cu tipogra
fiile respective și cu C.L.D.C. au 
obligația să asigure aproviziona
rea la vreme cu imprimatele ne
cesare.

Scrisoarea contabilului ne a- 
mintește însă, o dată mai mult, 
de o problemă ceva mai largă. E 
vorba de economia de muncă și 
de timp pe care o reprezintă 
niște imprimate bine întocmite, e 
vorba de o anumită măiestrie ne
cesară în simplificarea și maxi
ma operativitate a muncilor de 
evidență.

Cu ani în urmă, împreună cu 
un profesor universitar, un cu
noscut specialist în agronomie, 
am vizitat în străinătate un mic 
laborator. Am fost surprinși de 
numărul restrîns al personalului: 
doi oameni, în perioadele de vîrf 
trei, nici unul cu studii superi
oare, efectuau mii de analize ale 
solului, trimițînd prin poștă bu
letinele de analiză. L-am între
bat pe profesor de unde provine 
economia aceasta mare de perso
nal și — după ce a cercetat amă
nunțit felul de efectuare a anali
zelor — mi-a răspuns:

— Analiza chimică nu are ni
mic neobișnuit, se face după pro
cedee clasice. Economia provine 
din sistemul de evidență.

Spațiul nu-mi permite să amă
nunțesc aici felul cum lucrau. Nu 
scriau în vreun maculator rezul
tatul analizelor, nu-l transcriau 
în vreo condică, în fapt nu scriau 
aproape nimic: totul era tipărit 
dinainte, și ei doar bifau cu un 
pix rubricile cu cifre, dosul hîr-

tiei fiind cu indigo. Precizez că 
nu aveau vreo mașină electronică 
sau năzdrăvană: pe măsură ce 
ieșeau cele șapte probe ale ana
lizei, rezultatul era înregistrat 
aproape automat; nu dura decît 
partea „chimică" a muncii, nu și 
evidența.

E o prejudecată că orice hîrtia 
ar însemna neapărat birocrație, 
însemnătatea evidenței e bine 
cunoscută, ca și necesitatea sim
plificării ei. însă evitarea com
plicațiilor inutile și a pierderii 
de vreme — de care se izbește 
uneori cetățeanul ce stă în fața 
unui ghișeu sau unei tejghele 
nu e numai o chestiune de bună
voință, politețe sau conștiinciozi
tate ; aici se ascunde o 
măiestrie, în fapt o 
știință care apelează la 
zitatea omului practic, 
prescurtate, simboluri 
care să țină locul unor denumiri 
lungi, stilul în care se cer întoc
mite anumite imprimate — aces
tea sînt probleme care cer stu
diul reunit a tot felul de specia
liști, de la psihologi specializați 
în munca intelectuală, pînă la e- 
conomiști, tipografi și statisti
cieni. Mai ales că nu e vorba nu
mai de cîteva categorii de func
ționari — să zicem contabilii — 
ci de oameni de toate profesiile, 
în a căror muncă evidența și sta
tistica modernă joacă un rol 
crescînd — de la maistrul de 
șantier, care are adesea dulăpio- 
rul lui cu scripte, pînă la medic 
și la personalul din spatele ma
gazinului. Pînă la mașinile elec
tronice perfecte și costisitoare ala 
zilei de mîine, multă muncă, vre
me și hîrtie pot fi economisite pe 
căi mai simple, printr-o mai 
bună organizare a imprimatelor. 
de către forurile specializate de 
resort. Și, nu încape vorbă, cele 
în vigoare trebuie .căpătate la 
vreme, cum cerea contabilul din 
Crișana centrului de difuzare a 
cărții și organelor care se ocupă 
de imprimatele tipizate.

Sergiu FARCAȘAN

anumită 
întreagă 
ingenio- 
Cuvinte 

cifrice

Laboratorul Inspectoratului de carantină șl protecția plantelor din Pitești. 
Se identifică dăunătorii plantelor in vederea stabilirii măsurilor de 

«tombatere

,Scîn-MIERCUREA CIUC (coresp. „I 
teii“). — Stațiunea balneo-climateri- 
că Tușnad. va găzdui în acest an 
peste 30 000 de oameni ai muncii. în 
prezent se execută reparații la vile 
și la cantine, este prevăzută extin
derea instalației de apă, se fac pre
gătiri pentru amenajarea parcurilor. 
La cîteva din vilele stațiunii sînt 
în curs reparații capitale. La altele 
s-au terminat reparațiile curente. în 
centrul stațiunii a fost începută zile
le trecute, construirea unei cantine 
modeme cu o capacitate de 800 de 
persoane în două serii, prevăzută cu 
o sală de mese, bloc alimentar, ma
gazii.

IN PAGINA A III-A

Omul 
de lingă mine

povestire de Paul EVERAC

înaintea conferinței 
de la Khartum

După cum anunță agențiile de 
presă, liderii partidului sudist 
Sanu, aflați în exil în Uganda, 
au hotărît la 12 martie să parti
cipe la Conferința care se va 
deschide la Khartum în scopul 
rezolvării situației din provinciile 
meridionale ale Sudanului.

Pe de altă parte, știrile primite 
în ultimele 24 de ore din aceste 
provincii semnalează o intensifi
care a acțiunilor violente ale ele
mentelor de extremă dreaptă. La 
Mapan — provincia Nilul supe
rior — rebelii au incendiat nu
meroase case, arzînd de vii 60 de 
persoane și luînd ostatici 50 de 
copii. (Amănunte în pag. a Vl-a).

TURCIA

Ciocniri între 
mineri și poliție

Grave incidente au izbucnit vi
neri în centrul minier Zonguldak 
din Turcia. După declararea unei 
greve, minerii au demonstrat în spri
jinul revendicărilor lor, fiind atacați 
de poliție. In cursul ciocnirilor, uni
tățile de poliție au deschis focul îm
potriva minerilor, ucigînd doi și ră
nind zece dintre ei. 34 de mineri au 
fost arestați. Situația este extrem de 
încordată la Zonguldak, transmite 
agenția France Presse. Noi detașa
mente ale poliției au fost trimise de 
urgență în această localitate. Minis
trul de interne, directorul siguran
ței și comandantul jandarmeriei au 
plecat la fața locului.

Parlamentul irlandez 
va fi dizolvat

Primul ministru irlandez Sean 
Lemass și-a făcut cunoscută inten
ția de a dizolva parlamentul la 
18 martie. Această măsură, arată 
agențiile de presă, a fost deter
minată de victoria în alegerile 
parțiale din Mid-Cork a parti- ( 
dului laburist aflat în opoziție. I 
Viitoarele alegeri generale vor | l 
avea loc la 7 aprilie. (Amănunte 
în pag. a Vl-a).

/
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RECOMANDĂRI «IE KTIIUTUIUI CENTRAL DE CERCETĂRI AGRICOLE

PENTRU RECOLTE BOGATE IN 1965
In curînd vor începe lucrările agricole de primăvară. Executarea acestora la timpul optim și la un 

nivel agrotehnic ridicat este o condiție de cea mai mare însemnătate pentru obținerea unor recolte bo
gate în acest an. Acestei probleme i-a fost consacrată recenta ședință de lucru a Secției de cereale și plante 
tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii. Pe baza experiențelor întreprinse și a rezultatelor obți
nute în producție, Institutul. Central de Cercetări Agricole a făcut o serie de recomandări cu privire la 
lucrările agricole din campania de primăvară. Ele se referă în principal la îngrijirea semănăturilor de 
toamnă, semănatul sfeclei de zahăr și plantarea cartofilor Textul integral al acestor recomandări a fost 
publicat în revista „Agricultura socialistă" de joi 11 martie a.c.

SEMĂNĂTURILE 
DE TOAMNĂ
în recomandări se subliniază că 

există create posibilități ca în acest 
an să se obțină recolte mari de 
grîu, secară și orz. în toamnă, dato
rită condițiilor agrometeorologice 
favorabile și folosirii mai complete 
a tractoarelor și mașinilor agricole, 
semănatul acestor culturi s-a făcut 
la un nivel agrotehnic superior ani
lor precedenți. Plantele au răsărit 
normal, s-au înrădăcinat puternic, 
au intrat în iarnă bine înfrățite. Pînă 
în prezent, starea de vegetație a 
culturilor de toamnă, îndeosebi a 
griului, este în general bună, densi
tatea variind între 400 și 1 200 de 
fire la mp. Pentru ca lucrările de 
îngrijire să poată fi aplicate în mod 
diferențiat, în funcție de starea cul
turii și a terenului, conducerile uni
tăților agricole și cadrele de specia
liști este bine să cunoască înde
aproape cum se prezintă semănătu
rile pe fiecare tarla în parte.

în urma precipitațiilor din toam
nă și iarnă, stratul de sol de la 
suprafață s-a îndesat puternic, ast
fel că aerisirea rădăcinilor plantelor 
este stînjenită. Pe de altă parte, 
cantitatea mare de precipitații din 
toamnă a favorizat răsărirea puter
nică a buruienilor. în unele locuri, 
ca urmare a precipitațiilor abunden
te, apa stagnează la suprafață, iar 
pe terenurile situate în pantă mai 
mare, apa din precipitații a produs 
o ușoară eroziune. Din această .cauză, 
rădăcinile plantelor sînt, în parte, 
descoperite.

Ținînd seama de aceste situații, 
Institutul Central de Cercetări Agri
cole recomandă o serie de măsuri 
diferențiate pentru fiecare loc în

SFECLA
SE ZAHAR
Sfecla de zahăr este una dintre 

culturile care se însămînțează ime
diat după desprimăvărare. Anul tre
cut, cooperativele agricole de pro
ducție din raioanele Drăgănești, 
Zimnicea și Slobozia, regiunea Bucu
rești, au obținut producții de peste 
25 000 kg la hectar pe întreaga su
prafață cultivată cu sfeclă de za
hăr. Aceste recolte se datoresc, în 
principal, amplasării culturii pe te
renuri corespunzătoare, arate din 
toamnă, fertilizării cu gunoi și cu 
îngrășăminte chimice a unor supra
fețe mai mari decît în anii anteriori, 
asigurării densității optime de plan
te la hectar și executării la timp a 
lucrărilor de îngrijire.

CARTOFUL
Aplicînd întregul complex de mă

suri agrotehnice la această cultură, 
numeroase unități agricole socialiste 
au obținut recolte mari. Astfel, 
G.A.S. Rădăuți, regiunea Suceava, 
a realizat o producție medie de 
26 680 kg la hectar, iar coo
perativa agricolă Izvorul Crișului, 
regiunea Cluj — cite 25 000 kg la 
hectar.

Condițiile naturale din această 
primăvară sînt prielnice pentru 
cultura cartofului. Pentru obținerea 
de producții mari se cere însă să se 
aplice încă de la plantat întregul 
complex de măsuri agrotehnice.

SOIURILE FOLOSITE. Folosirea 
celor mai potrivite soiuri prezintă o 
importanță deosebită pentru spori
rea producției de cartofi. In ultimii 
ani au fost aduse un număr de circa 
50 de soiuri străine, care au fost 
încercate alături de numeroase so
iuri create de stațiunile noastre ex
perimentale. Cele mai valoroase

►

La G.A.S. Bărboși, regiunea 
Galati, se cultivă 1 736 ha 
cu grîu. în vederea obți
nerii unor recolte bogate 
s-au aplicat îngrășămin
te chimice. în fotografie : 
Alexandru Pascaru, directo
rul gospodăriei, și Sergiu 
Vasiliu, inglner-șef, contro
lează calitatea lucrării exe

cutase 

parte. Pentru ca aceste măsuri să 
fie aplicate corect, este necesar ca 
specialiștii din unitățile de producție 
să cerceteze cu atenție starea de ve
getație a fiecărei culturi.

SCURGEREA APEI DE PE LA
NURI. In nordul regiunii Argeș, 
nord-vestul regiunii Oltenia, vestul 
regiunii Banat, nordul Moldo
vei și al Transilvaniei, ca și 
în alte părți ale țării, unde apa 
stagnează pe o parte din semă
năturile de toamnă, conducerile uni
tăților agricole socialiste vor trebui 
să controleze tarla cu tarla și să sta
bilească unde să se facă brazde sau 
șanțuri pentru scurgerea apelor.

APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTE -
LOR. Avînd în vedere că acum, în 
primăvară, pe majoritatea suprafe
țelor griul se prezintă bine, este ne
cesar ca îngrășămintele să fie folosi
te cît mai chibzuit pentru a se putea 
fertiliza acele culturi care au cea mai 
mare nevoie de hrană. Se recoman
dă ca îngrășămintele cu azot să fie 
folosite în primul rînd la griul care 
a fost 
urmat după porumb, sfeclă, 
tofi și alte prășitoare și a intrat 
în iarnă mai slab înfrățit. De ase
menea, vor fi fertilizate cu azot, în 
primul rînd, suprafețele cultivate 
cu soiuri de grîu intensive, care au 
primit superfosfat la arătura de 
bază, iar pe terenurile podzolice cele 
pe care s-au aplicat amendamentele. 
Pentru a putea fertiliza suprafețe cît 
mai mari din aceste soluri sărace, 
se recomandă folosirea unor doze 
mici de azotat de amoniu. Bune re
zultate dă mranița în cantitate de 
2 500—5 000 kg la hectar, amestecată 
cu 25—50 kg azotat de amoniu și 
100 kg superfosfat.

GRĂPATUL ȘI TĂVĂLUGITUL.

semănat mai tîrziu și a
car-

Prin grăpat, stratul de sol de la su
prafața pămîntului se afinează și 
se aerisește, se adună frunzișul 
mort și se previne dezvoltarea mu

Sfe-
re- 
din 
de
A-

AMPLASAREA CULTURII.
. cla de zahăr dă cele mai oune 

zultate pe terenurile arate 
toamnă și fertilizate cu gunoi 
grajd și îngrășăminte chimice,
ceastă cultură valorifică bine tere
nurile cu stratul arabil profund, 
bogate în substanțe nutritive și cu 
pînza de apă situată Ia adîncime 
mică, care satisfac, chiar în perioa
dele de 
față de 
bine ca 
mînțeze
pe soluri aluvionare, pe 
muri levigate și ciocolatii, pe soluri 
brun roșcate de pădure care sînt, în 
general, profunde și fertile.

PREGĂTIREA TERENULUI SI 
SEMĂNATUL?

secetă, cerințele plantelor 
umiditate. Dc aceea, este 
unitățile agricole să însă- 
sfecla de zahăr îndeosebi 

cernozio-

în primăvară, în
dată ce timpul permite, terenul 
arat din toamnă se grăpează oblic 
sau perpendicular pe direcția braz
delor pentru a se realiza o nivelare 
și mărunțire cît mai bună a solu
lui la suprafață. Arăturile tasate 
puternic trebuie lucrate cu grapa cu 

au fost raionate. Recomandările 
I.C.C.A. precizează soiurile care să 
fie folosite în fiecare zonă, ca și 
măsurile ce trebuie luate pentru 
înmulțirea materialului săditor.

ALEGEREA TERENULUI. Carto
ful valorifică bine solurile ușoare, 
afinate, luto-nisipoase, bine aprovi
zionate cu substanțe nutritive și cu 
apă. Solurile aluvionare sînt cele 
mai bune pentru cartof. De aseme
nea, 'această cultură trebuie să fie 
amplasată îndeosebi pe terenuri 
plane, mecanizabile, cultivate în a- 
nul trecut cu păioase, cu legumi
noase furajere anuale sau trifoliene. 
Amplasarea se face pe' terenurile 
arate din toamnă și fertilizate.

PREGĂTIREA terenului. ___________________ în 
funcție de starea terenului la des
primăvărare, lucrările solului se 
vor executa diferențiat, folosindu-se 
unealta sau agregatul corespunză
tor. Dacă terenul nu este bătăto
rit, imediat ce se poate ieși în cîmp 
se lucrează cu grapa reglabilă, iar 
înainte de plantare cu grapa cu 
discuri. Pentru cultura cartofului 
timpuriu, Ia care plantarea se face 
mai devreme, terenul se lucrează 
numai cu grapa cu discuri, înaintea

cegaiurilor. Grăpatul se face ținîn- 
du-se seama de dezvoltarea plante
lor. Pe terenurile unde griul are o 
densitate foarte mare, lucrarea se va 
executa cu grapele reglabile avînd 
colții înclinați în direcția de înainta
re a agregatului. Griul cu densitate 
mare se grăpează cu grapa reglabi
lă avînd colții verticali iar la cel 
cu densitate mică, dar în curs de 
înfrățire, este mai bine să se folo
sească sapa rotativă care afinea
ză solul și distruge buruienile mici, 
în curs de răsărire. In cazul culturi
lor cu plante dezrădăcinate parțial 
sau cu densitate mai mică, lucrarea 
se execută cu grapele stelate. Dacă 
dezrădăcinarea este mai avansată, 
se recomandă folosirea tăvălugilor 
netezi, care restabilesc contactul ră
dăcinilor cu solul. Grăpatul trebuie 
făcut înainte 
șarea crustei, 
mea de 5—6 
mijlociu de 
vălugit se va 
ceva mai uscat decît la grăpat.

DISTRUGEREA BURUIENILOR

de întărirea și îngro- 
cînd solul, pe adînci- 
cm, are un conținut 
umiditate. La tă- 

urmări ca solul să fie

ȘI A DĂUNĂTORILOR, o dată cu 
încălzirea vremii și cu pornirea în 
vegetație a culturilor de toamnă, 
încep să crească și buruienile. Cele 
care nu au putut fi distruse cu gra
pele și sapa rotativă trebuie stîrpite 
prin plivit sau prin tratarea 
lor cu ierbicide. Această lucrare se 
va face cu deosebită atenție, îndeo
sebi pe loturile semincere, pentru 
a obține semințe cu valoare biolo
gică și culturală cît mai ridicată.

O dată cu încălzirea timpurie, pot 
apare, în culturi, larvele gîndacului 
ghebos. Atacul se poate produce în 
special, în zonele în care acest dău
nător a atacat și în 
culturile însămînțate 
evitarea pagubelor, 
ca lanurile de grîu să 
permanent, iar atacul, 
manifestă ’ 
prin măsuri 

toamnă și pe 
tîrziu. Pentru 
este . necesar 
fie controlate 
care inițial se 

în vetre, să fie localizat 
de combatere chimică.

discuri, după care să urmeze tăvă
lugul neted în agregat cu grapa 
reglabilă. O dată cu lucrările de 
pregătire a solului, se încorporează 
îngrășămintele naturale și chimice, 
în acest an au fost repartizate uni
tăților agricole cantități mari de în
grășăminte chimice, care asigură 
fertilizarea, cu doze moderate, a în
tregii suprafețe ce se cultivă cu sfe
clă de zahăr. Ele trebuie aplicate 
diferențiat, în funcție de fertilita
tea naturală a solului și de nivelul 
îngrășării din anul trecut. îndeosebi 
în condițiile din acest an trebuie să 
se acorde cea mai mare atenție în- 
sămînțării sfeclei de zahăr. Lucra
rea trebuie făcută imediat ce se 
poate ieși în cîmp, pentru a se pu
tea folosi din plin umiditatea exis
tentă în sol, necesară germinării 
semințelor. în acest scop, vor tre
bui folosite mijloace suficiente pen
tru pregătirea patului germinativ 
într-un timp scurt și executarea 
concomitentă a semănatului. în 
decurs de 7—10 zile, aceste lucrări 
să fie terminate în fiecare unitate.

plantării, perpendicular sau oblic 
pe direcția arăturii. Cînd arătura 
de toamnă e tasată puternic, se re
comandă executarea unei noi ară
turi la 15—18 cm adîncime, care se 
grăpează imediat.

PLANTAREA. Pentru a executa 
plantarea cartofilor în epoca opti
mă, trebuie luate de pe acum mă
suri de pregătire a materialului se- 
mincer. Cartofii de sămînță se aleg 
riguros, oprindu-se pentru plantat 
numai tuberculi sănătoși, egali ca 
mărime și greutate. Pentru cultura 
timpurie, ca și pentru loturile se- 
mincere, cartofii se pun la încolțit 
cu 30—35 zile înainte de plantare. 
Plantarea se face cînd temperatura 
solului este de 6—8°C, la adînci- 
mea de 10 cm. Este bine ca Ia cuib 
să se pună și gunoi de grajd.

★

în vederea realizării unor recolte 
mari de grîu, sfeclă de zahăr și car
tofi, inginerii Și tehnicienii 
nomi din unitățile agricole 
liste și din cadrul consiliilor agrico
le au datoria să aplice aceste reco
mandări diferențiat, în funcție de 
condițiile concrete din fiecare loc.

agro- 
socia-

Primăvară Foto : Gh. Vințilă
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motivele să fie

banalul cui la ci- 
fin. Viza honuri și 
asista la încărcarea 
și veghea ca nu

șoferul

Văzînd
n-aude

con
ta ma 
Cum 
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să

Vișan avea toate 
mulțumit. Fusese numit șef de de
pozit la o întreprindere raională de 
construcții și reparații de locuințe. 
De-acum înainte totul trecea prin 
mina lui. De la 
mentul cel mai 
cîntărca marfa, 
autocamioanelor 
cumva din greșeală să se ia în plus 
vreo foaie de tablă ori vreun sac de 
ciment. E drept, uneori cînd. i se 
părea că un anumit material are 
defecte... ascunse, cum spunea el și 
n-ar mai fi fost de folos întreprinde
rii, îl punea de-o parte. La primul 
transport îl ruga pe șofer să i-l ducă 
acasă. „Vezi, fii atent, îl avertiza el. 
Să nu te vadă cineva". Și 
era atent.

Pofta însă vine mîneînd. 
că nimeni din întreprindere 
și nu vede ce. face el, că revizorii 
serviciului contabilității n-au de 
gind să-l deranjeze cu vreun 
trol, Vișan a început să dea 
prin materiălele „defecte", 
descoperea unul, îl și trimitea 
acasă. Începuse să-i vină greu 
mai lucreze singur. Avea nevoie de 
ajutoare. Și-a descoperit un colabo
rator de nădejde în persoana achi
zitorului Gheorghe Dragomir.

...Ca și altă dată, Ion Vișan mă
sura, cîntărea, asista la încărcatul 
autocamioanelor. Transporturile însă 
erau deosebite. Căci în timp ce Dra
gomir „închidea ochii", pe bonurile 
de comandă apăreau cantități dife
rite de materiale de construcție față 
de cele înscrise inițial. Jumătate 
plecau pe șantierele unde erau aș
teptate, jumătate acasă la. Vișan sau 
la rude de-ale sale. Lucra deschis, 
in văzul lumii și, cum s-ar spune, 
cu acte în regulă. Cu concursul ne
precupețit al lui Gheorghe Dra
gomir.

Mai tîrziu, cînd „afacerea" a în
ceput să prospere, și-a arătat price
perea în sustragerea de bunuri din 
avutul obștesc și Radu Bejlnaru. Cei 
trei se înțelegeau de minune. Erau 
nedespărțiți. împreună „lucrau" și 
tot împreună chefuiau. Intr-un tîr
ziu a venit șt controlul. Au fost des
coperite falsurile și lipsurile din ma
gazie. Pentru infracțiunile săvîrșite, 
Ion Vișan și Gheorghe Dragomir au 
fost judecați și condamnați la cite 
3 ani închisoare corecțională, iar 
Radu Bejinaru la 2 ani închisoare 
corecțională.

Un lucru rămîne totuși de neîn
țeles : cum a fost posibil ca nimeni 
din colectivul de conducere al 
I.R.C.R. Grivița Roșie să nu-și fi 
pus luni de zile problema contro
lului activității echipei care lucra 
la magazia de materiale ?

Gheorghe GRAURE

„Între eșalonare și darea 
în folosință a locuințelor0

Articolul cu titlul de mai sus, apărut 
în „Scînteia" nr. 6513, semnala unele 
deficiențe în ce privește eșalonarea ra
țională a predării în folosință a noilor 
apartamente.

In scrisoarea trimisă redacției de con- 
. ducerea întreprinderii de construcții 
orășeneșfi-Galați se arată printre al
tele ; „Situația amintită în articolul pu
blicat s-a datorat, în mare măsură, lip
surilor care au existat în propria noastră 
activitate. Procurarea cu mare întîrziere 
a panourilor prefabricate pentru pereții 
exteriori și a seturilor de cofraje pen
tru furnarea structurilor fagure, insufi
cienta aprovizionare cu oțel-beton, ne- 
repararea la fimp a utilajelor necesare 
compactării terenului de fundație au 
determinat predarea neritmică a blocu
rilor construite anul trecut. în vederea 
înlăturării neajunsurilor semnalate s-au 
luat măsuri pentru organizarea mai 
bună și specializarea șantierelor pe 
construcții de locuințe, industriale, dru
muri și sistematizări etc., pentru întoc
mirea exactă a necesarului de materiale 
și aprovizionarea din timp a șantierelor 
cu cantitățile necesare de cofraje. Prin- 
tr-un contact mai strîns cu beneficiarul 
și proiectantul, s-a accelerat ritmul 
predării amplasamentelor și deschiderii 
finanțării investițiilor.

„La masă în cîteva
restaurante ploieștene0

In articolul publicat sub acest titlu 
în „Scînteia" nr. 6536 se tăceau cîteva 
constatări cu privire la deservirea con
sumatorilor in mai
din Ploiești. Ca urmare, 
tafiei publice locale — 
punde : „Deficientele 
reale. Ele se datoresc
trol din partea serviciului comercial 
asupra felului cum unii lucrători își fac 
datoria. Articolul a fost citit și discutat

multe restaurante 
Trustul alimen- 
Ploiești ne răs- 
semnalafe sînt 
lipsei de con-

TEATKE : Sala Palatului R. p. Romîne; 
Varietăți cu... autoservire (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat de operetă — 
orele 19,30). Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Trubadurul (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nltouche (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Inșir-te 
mărgărite (orele 15), Emlnescu (orele
19.30) , (sala Studio) : O femeie cu bani 
(orele 15,30), Moartea unui artist (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Troilus și 
Creslda (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Sfîr.ta Ioana (orele
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 
A) ; Dragă mincinosule (orele 19,30). Tea
trul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Hipnoza (orele 19.30), (sala Studio) : 
3.3.3. (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. : Pădurea împietrită (orele 19,30). 
Teatrul ,.Barbu Delavrancea" (Șos. Ște
fan cel Mare nr. 34) : Noaptea la drumul 
mare (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) : Doi pe un balansoar (orele
19.30) . Teatrul pentru copii (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Un vis vesel (orele 
16). Teatrul evreiesc de stat : Frank al 
V-lea (orele 20). Studioul Institutului de 

cu șefii și lucrătorii tuturor unităților 
de pe teritoriul orașului, luîndu-se o 
serie de hotărîri. între altele, ne-am 
propus să ținem o adunare de partid 
deschisă, în care vom analiza calitatea 
deservirii consumatorilor. Dezbateri si
milare vor fi organizate, în continuare, 
și în adunările de organizafie U.T.M., 
precum și în grupele sindicale. Lucră
torii criticați au fost sancționați și pe 
linie administrativă".

„Programe, manuale
și specificul meseriilor0

negative din cuprinsul 
destinate pregătirii 

din industria 
Direcfia per- 

Ministerul !n- 
scrisoarea tri- 
a lichida în-

dez-

La articolul „Programe, manuale și 
specificul meseriilor", apărut în „Scîn
teia" nr. 6494, în care erau semnalate 
unele aspecte 
cîtorva manuale 
muncitorilor și maiștrilor 
alimentară, ne-a răspuns 
sonal și învăfămînt din 
dustriei Alimentare. în 
misă se arată : „Pentru 
tr-un termen scurt deficientele semna
late au fost formate colective largi de 
specialiști, care vor analiza planurile 
de învăfămînt, programele școlare și 
manualele folosite în prezent în școlile 
M.I.A. Propunerile acestor colective 
vor fi discutate într-o consfătuire orga
nizată împreună cu Ministerul Invăță- 
mînfului și Editura didactică și pedago
gică. Pe baza concluziilor desprinse se 
va întocmi un plan de măsuri de pers
pectivă, în vederea perfecționării tn- 
văfămînfului în pas cu cerințele 
voltării industriei alimentare".

„Criticile aduse unor manuale 
tate pentru sectorul industriei alimen
tare corespund realității — se spune 
în răspunsul trimis de Ministerul Invă- 
fămîntului. lncepind cu edițiile penlru 
anul școlar 1965—1966, manualele
respective, cît și altele destinate învă- 
fămîntului profesional și tehnic vor fi 
elaborate pe baza unor noi programe 
care țin seama de cerințele actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării econo
miei naționale, lncepind cu acest an 
se va extinde sistemul de elaborare a 
manualelor prin concurs și 
mult — pentru a spori 
ministerelor beneficiare, 
ca în consiliile tehnico-știinfifice ale 
acestora să fie discutat și avizat conți
nutul noilor manuale. In cadrul aefiu-

edi-

mei 
răspunderea 

s-a conveni)

CINEMA® TELEVIZIUNE
arta teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Don Juan (actele I șl II), Idiotul (frag
mente. orele 10), Anna Christie (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) : Drumul piperului (orele 
9), (sala din str. Academiei nr. 18); 
Baiatul și vintul (orele 16), Eu și materia 
moartă (orele 20.30). Teatrul satirlc-mu- 
zlcal ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Revista 
dragostei (orele 20), (sala Victoria) ; 
Aventurile unei umbrele (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) • Ața se joacă Pe la noi (orele 
20). Circul de stat : „Vitoșa" — specta
col prezentat de circul din R. P. Bul
garia (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Soții în oraș : Re- ------ ------ u 30. 14. 161g. lg 45. 21jlg)_
------: patria (8,45; 11; 13,30;

21,30).  București (9,30; 11,45; 14; 
18,45; 21), Excelsior (10,15; 12,45; 
17,45; 20,15), Feroviar (9; 11,30; 14; 
19, 21,30), Melodia (9,15; 11,30; 14;
19- 21,15), Modern (8,30; 10j45; 13;

17,45; 20). Mofturi 1900 : Buzeștl (11; 
16; 18,15; 20,30), Floreasca (16; 18,15; 

. Strigătul Corlei : Luceafărul (9; 
13,45; 16,15; 18,45; 21). Festival (9; 
14; 16,30; 19; 21,30). Zile de fior și 

Carpați (10; 12; 14; 16). Legea și

publica (9,15; 11,30; 
Regina cintecelor : 
16; 18,45 ~ ~
16,30; " 
15,15; 
16,30;
16,30; 
15.30; 
13,45;
20.30) .
11,30; 
11,30;
rls : i_
forța: Capitol (9,30;' 11,45; 14; 16,30;“ 18,45; 
21). Patru fete într-o curte: Grivița (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Flacăra (15,45; 18;
20.15) . Cine-i criminalul ? — cinemascop;
Victoria (10; 12; 14: 16,15; 18,30; 20,45),
Glulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20). Volga 
(9,45; 12; 14,15; 16.30; 18.45; 21). Tovarășii : 
Central (10; 12,30; 15,15; 18; 20,30). Arta 
(15; 17,30; 20). Hatari (ambele serii) : 
Lumina (10; 13,15; 16,30; 20), Cotroceni
(15,30; 19). Intîlnlre cu spionul : Union 
(16; 18,15; 20,30). Nevasta nr. 13: Doina 
(8,30; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), Aurora 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; ....................... ..
12.15) . 30 de ani de veselie
(10; 11,45; 13,30; 15.15; "
O stea cade din cer 
înfrățirea între popoare
20.30) , Lira (10,30; 14,15;
Pacea (16; 18; 20). Paula 
ral (15,30; 18; 20,30). Roșu și negru (am
bele serii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), 
Bucegl (orele 10,30). Cei trei mușchetari 
— cinemascop (ambele serii) : Crîngași 
(16; 19.45). Zborul întrerupt : Bucegi (14; 
16,15; 18.30; 20,45). Titanic vals : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Popular (16; 18,30; 21). 
Un enoriaș ciudat : Tomis (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Miorița (10; 12; 14; 10,15; 
18,30; 20,45). Viață ușoară : Vitan (15; 17; 
19; 20,45). Ah, Eva ! : 
14,30. 16.30; 18,30; 20,30). 
spectacol : Moșilor (10,30;
20.30) . A treia rachetă : Cosmos (15,30; 18; 
20,30). Vremea păginilcr : Viitorul (15,30;

21), Arta (10;
: Timpuri Noi 

17; 18,45; 20,45). 
— cinemascop : 

(9,45; 16,30; 18,30; 
16,30; 18,45; 21), 
captivă : Cultu-

Munca (10,30;
Cel mal mare

14,30; 17,30;

„Prietenii
muzeului"

lncepind din ziua de 22 martie, 
tineri din întreprinderile Capitalei, 
studenți, elevi, oameni de profesii și 
virste diferite vor participa în fie
care luni după-amiază în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne la adevă
rate seri artistice. Este vorba despre 
reluarea ciclului de conferințe ' ti- 
tulat „Prietenii muzeului", organizat 
de Muzeul de artă al R. P. Romîne. 
Voi putea fi audiate expunerile unor 
critici de artă fi muzeografi despre 
„Tendințe și curente în pictura ro- 
mînească", despre viața și opera 
unor cunoscuți artiști plastici ,ro- 
mîni ca Paciurea, Dărăscu, Steriadi, 
Ressu, despre „Grupul celor patru" 
(Oscar Han, Tonitza, Francisc Și- 
rato, Ștefan Dimitrescu).

In planul pentru acest an, orga
nizatorii au mai prevăzut, de ase
menea, vizionări de filme artistice și 
documentare privind creația lui Pe- 
trașcu, Pallady, Iser, Medrea, con
ferințe despre „Grafica militan
tă" etc.

(Agerpres)

nilor de îmbunătățire a activității din 
învă)ămîntul profesional și tehnic s-a 
introdus în planul de muncă pe 1965 
și analiza desfășurării procesului ins- 
tructiv-educativ din școlile ce aparțin 
Ministerului Industriei Alimentare ; pe 
baza acestei analize se va stabili un 
plan de măsuri comun ambelor mi
nistere".

„Termene și execuțieu

scrisori de răspuns de la cei

lîngă laturile pozitive din acti- 
întreprinderii de întreținere a 

in articol se arată și 
ce aparțin subunităților 

articolului ne-a

Articolul intitulat astfel, din „Scînteia" 
nr. 6513, analiza activitatea unor sfa
turi populare și întreprinderi de resort 
în ce privește repararea și întreținerea 
locuințelor, crificînd unități care se mul
țumesc să înceapă lucrări fără a urmări 
încheierea lor la termenele fixate. în 
legătură cu acest articol, redacția a 
primit 
vizați.

„Pe 
vitatea 
spațiului locativ, 
unele lipsuri 
de execuție. Apariția 
dat prilejul să reexaminăm condițiile de 
execuție a lucrărilor și să luăm măsuri 
ca aspectele negative să fie înlăturate", 
ne comunică I.R.C.R. din raionul Lenin.

I.R.C.R. — Grivița Roșie ne răspun
de : „Printre alte lucrări, la imobilul din 
str. Volga nr. 50 s-au executat și pardo
seli din parchet de stejar. Din pricină 
că nu s-a adus din capul locului întrea
ga cantitate de parchet necesară, s-a în- 
tîmplat ca la un apartament să se pună 
parchet de dimensiuni diferite. La se
sizarea locatarului, grupul de șantiere 
a înlocuit lamelele necorespunzătoare".

La articolul „Termene și execuție" a 
răspuns și Sfatul popular al orașului 
Ploiești. „Critica adusă întreprinderii de 
locuințe și localuri din Ploiești este 
justă, se spune în scrisoare. Situația a 
fost analizată cu conducerea I.L.L. și 
s-au luat măsuri pentru ca în desfă
șurarea lucrărilor de reparații la imobile 
să se țină seama de urgenta și nece
sitatea lor. Articolul a constituit pen
tru noi un ajutor, deferminîndu-ne să 
acordăm mai multă atenfie telului în 
care conducerea acestei întreprinderi 
se ocupă de rezolvarea cererilor oa
menilor muncii”.

18; 20,30). La patru pași de infinit : Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Sărutul : Rahova 
(16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18; 20). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : Pro
gresul (11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Micul 
pescar — cinemascop : Flamura (10; 12; 
16; 18; 20,13). Cartouche — cinemascop : 
Drumul Sării (11; 15; 17,30; 20).

TELEVIZIUNE: Orele 14—16 — Campio
natul mondial de hochei pe gheață : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia. Transmisiune 
de la Tampere (Finlanda). 17,30—19.30 — 
Campionatul. mondial de hochei pe 
gheață : Suedia — Canada. Transmisiune 
de la Tampere (Finlanda). 19,30 — Jurna
lul televiziunii. 19,40 — Pentru copii : 
„Năzdrăvăniile vulpii" : Vulpoiul și ursul 
de zăpadă. 20,00 — Melodie șl ritm. 20,30 
— Filmul artistic „Brațul nedrept al le
gii". 22,05 — Cîntă soprana de coloratură 
Bogna Sokorska (R. P. Polonă). în înche
iere : Buletin de știri, sport, buletin me
teorologic.

Cum e vremea.
țară : Vremea a fost fru- 
s-a încălzit fn toate re-

ferl In 
moașă șl 
giunile țării. Cerul a fost variabil în 
Moldova și mai mult senin în rest. 
Vintul a suflat slab, ptnă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 4 grade la Joseni și plus 
12 grade la Berzeasca. Local, în cursul 
dimineții s-a produs ceață în sudul 
țării. In București : Vremea a fost 
frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul 
a fost mai mult senin. Vintul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă 
a atins 10 grade. In cursul dimineții 
s-a produs ceață. Timpul probabil 
pentru zilele de 14, 15 și 16 martie, 
in țară : Vreme în încălzire. Cerul se 
va Înnora treptat, lncepind din ves
tul țării, unde vor cădea ploi locale. 
In rest, ploi izolate. Vint slab, pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul 
sud-vestic. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus
5 șl plus 5 grade, Iar maximele între
6 și 16 grade Izolat ceață. In Bucu
rești : Vremea în general frumoasă, 
cu cer variabil, temporar noros. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura 
în creștere.
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OMUL DE LÎNGĂ MINE
Omul He lîngă mine a început să sforăie.
Vasăzică așa. Nu m-am așteptat. Părea un om 

simpatic, gentil. Ne-am prezentat aproape în ace
lași timp la hotel și, cinci am obținut camera, mi-am 
zis : poate am norocul să fie un om care doarme 
liniștit.

Omul meu își pusese valiza în cameră și plecase 
numaidecît.

— La voia d-voastră, mi-a spus politicos din prag, 
cînd l-am întrebat ce pat preferă.

Seara s-a întors rebegit de frig, cu obrajii vineți. 
Și-a scos bocancii fără să se grăbească, i-a dus în 
baie, i-a curățat cu multă grijă. Pe suportul de sub 
chiuvetă și-a întins ciorapii de lînă. S-a ras metodic, 
a mîncat ceva din pachet, și-a pus o pijama albas
tră și s-a instalat în patul lui, care a icnit. (Sau 
poate a icnit el însuși ?).

— Bun lucru confortul, mi-a spus zîmbind.
Camera e într-adevăr caldă și plăcută, cu saltele 

moi, cu draperii plușate. Remarca mi s-a părut 
totuși plecînd dinfr-un anumit răsfăț. Am aprobat 
vag din cap.

A întins mîna după o carte pe noptieră, despre 
Antarctica. A tras un fum de țigară. A deschis car
tea, a răsfoit-o.

Apoi, după o pauză :
— Azi a fosf un ger ca niciodafă.
— Minus 28, îl informez eu. La Gheorghieni a 

fost mai mult. Am ascultat la radio.
El surîde, își trage plapuma peste umăr șj în

chide ochii.
II examinez o vreme în tăcere. Frunte înaltă, con

formația feții frumoasă, puternică și liniștită.
Liniștită ? lată ce înseamnă lipsă de intuiție artis

tică. La cinci minute după ce a închis ochii, a în
ceput să sforăie. Infîi i-a pierit surîsul, apoi fața i 
s-a crispat puțin și acum trage tare cu ferăstrăul!... 
M-am păcălit, n-am avut noroc. Mi-e greu să-l scu
tur, deși poate că ar trebui. Uneori mi se pare că 
o să se sufoce. Am stins lumina. Privesc vitraliile 
de gheață de pe geamul dublu. Neonul din stradă 
trimite cîteva raze palide și geamul sclipește de jo
cul irizațiilor. Mă gîndesc la splendori polare, la 
urși albi, la Antarctica. Tovarășul meu geme. Aș în
tinde mîna să-l scol. Nu-mi vine.

Păcat, părea simpatic I...

A doua zi el se scoală la șase, se pregătește de 
plecare. Calcă delicat pe covoare, nu face nici un 
zgomot. 11 urmăresc pe sub gene. își pune totul 
rostuit în servietă, închide fără să pocnească, își 
așează decis căciula în cap. Probabil e în inspecție 
— dar de ce la șase dimineața ?

— Plecați de tot ?
— Bună dimineața. Nu — zice — probabil ră- 

mîn și diseară. Dumneavoastră ?
— Cred că și eu. Sînteți pesemne în inspecție...?
— In control. Atunci... pe diseară.
— Ați avut un somn destul de agitat... constat 

eu, cu un aer neulru.
— M-am perpelit toată noaptea, zice el zîmbind. 

Dar însemnează că n-ați dormit nici d-voastră.
— Din cauza schimbării probabil.
Ziua aceea a fost mai friguroasă decît oricare 

alta. Am vrut să ies din oraș, într-o comună din apro
piere unde se desfășurau alegeri în cooperativa a- 
gricolă de producție. Mașinile mici nu se încume
tau să plece. Tramvaiul cu geamurile înghețare și 
cu ușile promorocite era bătut, cînd se căsca ușa, 
de mici vîrtelnițe de vifor. La capul liniei, în aștep
tarea autobuzului, vîntul venea și izbea subțire, iar 
cei cîțiva drumeți stăteau cu spatele opintit la el, 
cu colțurile gulerului adunate peste nas și bateau 
aprig cu bocancii în zăpadă. După douăzeci de 
minute am simțit că îrm degeră urechea și, luînd-o 
îndărăt ca purtat de viforniță, m-am dosit într-un 
bufet și-am tras o gură de țuică. Am prins nițică 
inimă, și m-am postat iar în barieră. Vreo doi să
teni, ghemuiți în de ei, mai așteptau cu nădejde 
autobuzul ; alții o luaseră voinicește pe șleaul în
ghețat, iar restul se răzlețiseră care încotro. Am 
apucat o basculantă și am ajuns cum am putut în 
comuna T. la ceasul cînd se desfășura adunarea. 
Neîncăpătoare pentru atîlea suflete, sala se brobo- 
nise pînă in tavan și vorbele curgeau însuflețite ; 

i dar cum treceai pragul afară, vîntul rece te lua 
pe sus.

La nouă seara eram la hotel și întins în pat 
depanam impresiile zilei Lăsasem puțin crăpată ușa 
de la balcon, să se aerisească. Atunci a intrat tova
rășul meu de cameră. A saiutat frumos. A privit pu
țin întrebălor ușa întredeschisă. Și-a scos meticulos 
căciula, blana și bocancii. Un moment mi s-a părut 
că e băut. Avea fața vineție, ochii micșorați. „Con
troale, inspecții, deh I..." — îmi ziceam — „mol
dovenii sînt ospitalieri". In T. fusesem bine tratat, 
după adunarea generală s-a gustat, în picioare, și 
un pahar cu vin din gospodărie (admirabil) ca în 
toate treburile care se încheie cu bine. Oamenii 
sînt dornici să povestească și să afle, iar un pahar 
dezleagă multe înțelesuri. Pesemne că și omul meu 
își dusese cu bine treaba la sfîrșit, în buna, primi
toarea țară a Moldovei.

— Vă e prea cald ? m-a întrebat cu blîndețe.
— Dacă vreți, putem închide
— Nu, dacă vă e cald, lăsați.
— în timp ce stătea în bae, m-am sculat și am 

închis ușa balconului. S-a întors ras, spălat și m-a 
privit recunoscător.

— A fost frig și astăzi, am spus ca să leg con
versația. Minus 30 de grade. Probabil la Gheor
ghieni a fost îngrozitor.

de PAUL EVERAC
— Treizeci în oraș, dar pe șes, în luncă, au fost 

cred mai multe. Erau clipe cînd am simțit că mi 
se taie respirația, că omenește nu mai pot. Spunînd 
asta a zîmbit jenat, scuzîndu-se parcă.

— Așadar ați ieșit din oraș ?
— Da, a spus omul de lîngă mine și, punîndu-și 

pijamaua albastră, s-a așezat cu un icnet în pat. A- 
poi a întins mîna după cartea cu Antarctica.

— Dar mi se pare că mașinile n-au prea mers. 
Am încercat să ies și eu cu o mașină, însă... n-a 
vrut.

— GAZ-ul nostru „a vrut". Pînă înfr-un loc. Res
tul l-am făcut cu picioarele. A fost destul de greu 
fiindcă zăpada nu era bătătorită. A trebuit să croim 
pîriie.

— Lungă ?
— Vreo șase kilometri. Cu vîntul în față. Azi 

parcă a mers mai bine. Ieri am făcut opt. Am cre
zut că n-am să rezist.

— Și rezultatul ? zic, ocolind cu precauție.
— Să sperăm că va fi bun. Am toate motivele 

să cred că nu s-a produs ireparabilul.
(Cuvîntul „ireparabil" mă stîrnește la culme. To

tuși tac, stăpînmdu-mă).
— Ar fi o pagubă serioasă. Nu se poate să 

moară I
— Dar cine? strig, nemaipufînd rezista curiozi

tății amînafe de două zile
Și în seara aceea am aflat că, în iazurile aces

tei părți din Moldova, zac sub crusta de gheață 
milioane de peștișori, de puiet de pește, căutînd 
neliniștiți o gură de aer proaspăt ca să supravie
țuiască unei ierni nemaipomenite.

Gheața iernilor noastre, care îndeobște ferește 
puietul ca o cergă sticloasă și îl lasă să forfote în 
cămările adîncului, s-a îngroșat acum peste măsură, 
aerul nu mai intră, lumina care asigura fotosinteza 
e blocată de stratul gros al zăpezii, apă proaspătă 
nu mai răzbate de nicăieri fiindcă bălțile sînt de 
strînsură, nu eleștee cu izvoare subterane, și iată 
că peștii se sufocă acolo în cavoul lor de gheață, 
prăpădiți de stihie.

Asta era situația.
Vecinul meu venise din biroul lui de la București 

să cerceteze lucrurile și să ia măsurile cerute, așa 
cum suna delegația.

— Și sînt multe bălți din astea ?
— Vreo treizeci și ceva. Dar de primă impor

tanță vreo șase. Una dintre ele, cea mai mare, e 
din fericire la numai 30 de kilometri de aici.

Cei „din fericire numai 30 de kilometri" se descom
pun așa : sculatul la șase, echiparea pe întuneric 
(din delicatețe pentru mine), escamotarea micului 
dejun ; întîlnirea cu directorul unității locale, îm
barcarea în GAZ-ul decapotabil, ieșirea în cîmp, 
prima oprire în fața unui moviloi de zăpadă ; hîțî- 
narea mașinii^ încoace și încolo, rîcîirea zăpezii cu 
lopata, bătătorirea cu picioarele, hîțînarea mașinii : 
hop I a trecut de obstacol, sus I Dar la 300 de 
metri totul se repetă. Drumul e necirculat. GAZ-ul 
se profilează singur pe imensitatea zăpezii, rafale 
de vînt îi umflă capota, bat în aripile ferestrelor. 
Cînd și cînd o trîmbă de zăpadă ca o măzăriche, 
venită de cine știe unde, izbește scurt în poleiul 
parbrizului. Mașina gîfîie, se saltă, se povîrnește 
după șleaul nevăzut al drumului, acum înghețat pe 
dedesubt, și apoi bufnește iar înfr-un moviloi care 
trebuie despicat cu lopata, bătucit ; și mașina, îm
pinsă din umeri, se urnește și crănțane iar cîțiva 
pași, și vînlul umblă nebun să-i ia capota și măză
richea izbește, și împrejur vuiește pustiul, și cerul 
posomorit amenință cu noi trîmbe, și așa fîrîș, mai 
pe jos, mai împingînd, mai cu lopata, se ajunge în 
satul S. la zece kilomelri.

Discuție Cu autoritățile locale, mobilizarea oame
nilor (cine e bucuros să-și scoată clinele pe aseme
nea vreme ?), îndemnuri, și, ca totdeauna, cîte un 
sceptic, lipicios la vorbă, persuasiv : — apoi dă, or 
hi cherit, sărăcii, că iarnă ca asta cînd s-o mai po
menit pe țața pămîntului ? ; cu ecouri întîrziale : 
apoi da, asta așa-i, îi prăpăd, ce mai vorbă I n-ai 
cum tăie copci tova'ășe că-i ghiafa de trei palme, 
îți rupe toporul. $i dacă o tai ce-ai făcut, că-nghea- 
ță la loc îndata mare, și tot nimic nu-i. —- Or tre
buit să verse puietul din toamnă în alte bălți mai 
ferite, nu amu cînd îi țapăn. — Da cine o știut măi 
Grigore că s-a pune vifornița asta pe noi ?

Și plecarea apoi peste cîmp, pe drumul troienit, 
abia bănuit, ghicit, cu zăpadă pînă deasupra ge
nunchilor, cu vîntul în față — (același vînt care m-a 
întors pe mine de la barieră) cu mîna pe lopata 
înghețată, afară din sat, afară din lume, în pustiu 
ș. nemișcare, mergînd în șir patru inși, trei ore, 
patru, nesfîrșit, și încă un kilometru, al optspreze
celea, și încă unul, al nouăsprezecelea, cu gura 
aburindă, cu țurțuri pe căciulă și încă o jumătate 
de kilometru, și încă puțin, și încă un pas... și unde 
e iazul ? nicăieri.

—Aici era tovarășe. — Ba mai încolo. — Ba aici, 
cunosc după fundul măgurii, ți lîngă zaplazul de la 
oborul lui Chifor care nu se vede. Eu zic să cer
căm aici, și dacă n-a fi aici, om cerca și unde 
zice el.

Și au cercat și acolo, și dincolo. Au cercat și în 
alte părți. Au cercat la patru iazuri din treizeci și 
ceva, tăind cîmpul prin nămeți. Au spart poleiul 
zăpezii, au săpat cu lopețile, au ajuns la lespedea 
de gheață : da, aicea era iazul I Și au început ță
ran, director, inspector să dea pe rînd cu toporul. 
Au făcut, opintindu-se tare, cîte o gaură de jumă
tate de metru. Gheața însă era mai groasă. Au mai 
săpat de o palmă. Dar vîntul a troenit zăpada și a 
îndesat-o iar în gaură. Au încercat la alt iaz ; 

aceeași situație. A venit seara, s-au întors în sat. 
Consfătuirea, plan de bătaie, mobilizare.

Asta se înfîmpla ieri. Azi timpul a fost mai us
cat, însă gerul mai aspru. S-a bătut pîrtie către 
iazul cel mare. S-au descojit cîteva suprafețe, s-a 
ajuns cu topoarele aproape de ochiul de apă. 
Cincisprezece oameni au muncit vîrtos, suflîndu-și 
în pumni pe sub mănuși pînă spre seară. Dacă peștii 
trăiesc, mi-a explicat vecinul, încep abia adevăia- 
tele dificultăți. O copcă nu poate fi păstrată mult 
timp. Pînă se sapă a doua, prima îngheață. Apa 
va trebui primenită. Cu ce ? Probabil cu vînfură- 
toarele. Mîine vom încerca să lărgim pîrtia și să 
transportăm vînturătoarele peste nămeți. Poate, 
cine știe, va intra și un tractor I

Nu, tractorul n-a putut intra. Omul de lîngă 
mine s-a întors seara mai vînăt ca oricînd, dar 
foarte fericit : trăiesc I Oamenii au răzbit la apă. 
Au sondat. Peștișorii trăiesc, asta e principalul. O 
spune calm, dar cu un zîmbet interior pe care nu-l 
poate ascunde. La baie mormăie în timp ce se 
rade ; mi se pare mie sau cîntă ? Revine în pija
maua albastră și cu răsfăț își unge unt pe o felie 
de pîine și așează deasupra, foarte precis, un sa
lam. Se scuză că de zăpăceală a uitat să mă invite 
și vine spre mine cu toată provizia.

Ii mulțumesc, oarecum jenat că am mîncat la un 
restaurant bun.

— Cîfi kilometri ați făcut azi ?
— Vreo treizeci... nu mai contează.
— Ați luat masa la prînz ?
— Nu prea... Aveam un sendviș, dar nu l-am 

putut ține în mînă. Se scuză: afară, în cîmp, erau 
minus 26.

— De ce n-ați mîncat în sat ?
— Nu ne-am mai oprit. Aveam de atins și alte 

puncte, așa că ne-am dus direct. Oamenii ne aștep
tau la marginea satului.

— Mulți ?
— Douăzeci și șase. Țin minte fiindcă președin

tele a remarcat că sînt egali cu gradele minus, 
l-am împărțit pe mai multe locuri. Unul a propus 
să aducem ferăstraie mecanice de la forestieri să 
tăiem gheața. Foarte bună propunere, dacă putem 
transporta vreun dinam. Oamenii au Început să 
miște, asta e important.

Se oprește o secundă, mă măsoară.
— In prima zi am avut dificultăți și cu unii cola

boratori locali din resort. Spuneau că ei nu sînt 
organe de teren : să încheiem procesul verbal și 
gata. E vorba doar de forță majoră, nu ? Și aici 
clipește cu un ușor dispreț.

— Foarte majoră, încuviințez.
— De fapt, cam asta a fost și scopul venirii 

mele aici : să constat. Nici eu la drept vorbind nu 
sînt organ de execuți^. Trăiesc jumătate din timp 
în birou, jumătate în laborator. Dar dacă asta e 
situația...

— E vorba de cîteva milioane de lei, nu ?
— Fără discuție. Și mai e vorba de ceva. Este 

acolo... cum să spun... viață. De ce să se distrugă ? 
Eu sînt biolog de meserie. Nu pot admite să se 
distrugă viața. Eu mă ocup cu viața.

S-a întins în pat, s-a adîncit în moliciunea caldă 
a cearșafului. E mai relaxat acum, îl simt mai îm
păcat, mai clar în intenții. Mi-a cerut voie să fu
meze. A întins mîna după carte, a renunțat. Ar fi 
dispus să converseze, să mai schimbe gîndurile. 
Vorbim despre Sadoveanu. Curînd bag de seamă că 
toată lumea aceea a pescarilor făcută din istorisiri 
miraculoase, peisaje pitorești, mulinete și ospățuri 
de crap la proțap îi e străină.

— Văd că nu sînteți ahtiat după pescuit.
— Nu pescuiesc niciodată.
— Mai rămîne să-mi spuneți că nici nu mîncați 

pește.
— Rar. Am cu peștii numai relații de cercetare 

științifică. La noi la institut ne-am ocupat de înmul
țirea peștelui. Rezultate mulțumitoare. S-a reușit de 
pildă să se forțeze înmulțirea crapului în martie, 
nu în mai ca pînă acum, ceea ce îl face să se ali
menteze în lunile cele mai bogate : aprilie-mai, și 
să realizeze sporuri față de specia comună. E ade
vărat că se fructifică deocamdată numai 0,5 la sută 
din icre, nu 5 la sută ca la specia comună, dar în
ceputul e bun. Metoda e considerată de altfel o 
invenție și brevetată ca atare.

— Pariez că vă aparține.
A zîmbit ușor, a stins țigara și mi-a răspuns t
— Dacă sforăi la noapte, vă rog să mă treziți.
A dormit neîntors, ca un copil.

Nu mai e, cred, nevoie să arăt că pasiunea omu
lui de lîngă mine m-a invadat cu încetul și a în
ceput să mă „lucreze". L-am pîndit a doua zi de 
dimineață și i-am propus, mai pe departe, să mă 
ia cu el, afară.

— Nu e cazul, mi-a spus cu blîndețe, de ce să 
vă obosiți dacă n-aveți treabă ?

N-am vrut să insist prea tare, mi-a fosf frică să 
nu-l încurc în vreun fel. Mi-am închipuit că acolo, 
în stihia deslănțuită, în fața unor rosturi neobiș
nuite, avînd de hotărît pentru toți, el e aspru, dur, 
nu mai are vreme de menajamente. De altfel, 

neșfiind cu ce mă ocup, insistența mea i-ar fi putut 
părea ciudată.

— Nici nu prea sînt locuri în mașină, m-a con
solat el. Vin și alți tovarăși, de pe plan local, și 
avem de dus și unelte.

Mi-am văzut deci de treburi prin oraș, am vizi
tat o casă de cultură, o gazetă, un club sindical și 
peste tot mi s-a spus același lucru : vai, tovarășe, 
tocmai pe vremea asta ați venit la noi, cînd nu se 
poate nici ieși pe stradă I? Cînd am cerut timid să 
mă deplasez într-o comună apropiată, un funcțio
nar cu muncă organizatorică s-a uitat la mine plin 
de solicitudine : — dar bine, tovarășe, de trei zile 
n-a mai ieșit o mașină pe bariera orașului. Abia 
dacă mai circulă unele trenuri, și alea ca vai d» 

ele. Nici la București nu e chip să vă întoarceți. Vă 
sfătuiesc să rămîneți la d-voastră la hotel și să aș
teptați să treacă vifornița.

Pe stradă viscolul mă ținea pe lîngă ziduri. Um
blam cu precaufiuni fiindcă sub zăpada biciuită de 
vînt o crustă de gheață te făcea să cazi la trei 
pași. La tel ca mine făceau și ceilalți locuitori ai 
orașului. Circulația mașinilor era practic întreruptă.

M-am aciuit într-o braserie și, bîndu-mi ceaiul, 
am încercat să mă țin cu mintea de vecinul meu, 
în aventura lui neobișnuită, crîncenă peste 
cîmpii vălătuciți de ger. II simțeam dîrdîind de frig 
și de încordare, croind mereu de la început dru
muri noi peste cele viscolite de cu noapte, cău
tînd eleșteele, perforîndu-le stratul de gheață, bă- 
gîndu-și privirea și mîna în adîncul copcilor efe
mere ca să simtă palpitarea agonică a vieții, foirea 
amorțită, năucă, a peștilor sufocați. îl vedeam cu 
un mic stat major de 2—3 orășeni sgribuliți, fi
nind trează puterea de muncă, voința, amorțită și 
ea, a cîtorva zeci de țărani înfrigurați, care se 
străduiau din răsputeri, bocănind mereu din pi
cioare, bușindu-și pumnii, să care vîrtelnițele, să 
așeze ferăstraiele, să taie în zăpadă coridoare, pen
tru ca lumina pîlpîind în geamul opac al gheții să 
iște dedesubt sintezele făcătoare de viață.

De ce să n-o spun, mă simțeam cam nevrednic. 
Omul de lîngă mine izbutise să mă facă așa. 
Mi-era un fel de lehamite de timpul pe care-l 
aveam, de confortul, de cărțile mele de la hotel, 
și chiar de faptul că-l urmăream în gînd făcînd li
teratură, în timp ce el ieșise de-a binelea, ca 
aproape nimeni, în scurta lui îmblănită, în mijlocul 
vaerului cîmpului și stătea cu picioarele în nămeți 
să apere o cauză disperată.

L-am așteptat după masă ca niciodată, uitîn- 
du-mă mereu pe fereastră, l-am așteptat seara. Apo> 
m-am neliniștit. M-am vîrît într-un tîrziu în pat cu 
urechile țintă la ușă. Viforul se mai domolise, omul 
meu nu venea.

Mi-am făcut planuri ca pentru o rudă : unde să 
mă duc, cum să-l caut. II vedeam ba în casa unui 
țăran, îmbujorat, fericit, cu o cană în mînă după 
izbîndă, cu vorba blîndă și amabilă; ba degerat, 
transportat de alții la un post de prim ajutor im
provizat, ca să i se tăie repede un picior sau un 
deget și apoi întors și vîrît mutilat în pijamaua al
bastră; sau și mai rău, izolat de ceilalți, mer
gînd să prospecteze de unul singur, înainte, un alt 
iaz încă necercetat, căzînd la un moment dat în ge
nunchi pe o dîlmă albă, și apoi pe o rînă, orbit de 
scînteierea miliardelor de cristale, potolit, înmuiat, 
răpus încetul cu încetul de dulcea toropeală a în
ghețului, într-o margine de vîlcea, în timp ce la 
lizieră se arătau primii lupi. Vedeam toate astea, 
le văzusem toată după-masa, cu bolnăvicioasa ima
ginație a celui ce stă singur la căldură și se perpe
lește de un rău care ar putea să se abată, lovind 
în el prin mijlocirea altuia, însă fără nici o îndoială, 
a unuia care îi este foarte drag.

• A sosit pe la unsprezece.
N-a izbîndit. Drumurile se spulberaseră iarăși de 

dimineață, și numai spre seară vîntul care le astu
pase a izbutit să le curețe din nou. (Termometrul 
coborîse sub —30°). Mașina s-a tîrît cît s-a tîrît, 
apoi a înțepenit. Au dezghețat-o dînd foc la păcură, 
înăuntrul mașinii au ținut tot timpul aprinsă o lampă 
de benzină cu flacără.

— Dar nu e riscant ? întreb eu stupid.
— E cam riscant dar mai bine să ardă mașina 

decît să degere oamenii, spune el cu un zîmbet.
Mai departe : a trebuit el, cu directorul și cu in- 

qinerul-șef, să care în brațe o parte din ustensile. 
El a dus în spate ferăstrăul electric. Vîntul l-a luat 
și l-a trîntit cu feiăstrău cu tot de cîteva ori. Au 
aiuns sfîrșiți, s-au apucat să taie copci. Apoi cei
lalți au obosit, au renunțat. Doi-trei din țăranii care 
i-au urmat, s-au pus pe burtă cu el și au agitat vîn- 
fu.ăfoarele. Rezultatele au fost însă neașteptat de 
slabe : gheața s-a prins la loc, vînturătoarea s-a 
blocat, oxigenarea nu s-a făcut. Asta l-a îndirjit. E 
sigur că dacă i" s-ar aduce mai multe ferăstraie, per
forarea ar progresa, iar în ochiurile formate s-ar 
putea vîrî tuburi legate de un compresor care să 
pompeze opt atmosfere. Asta e soluția cea bună I 
A spus-o și celorlalți, care au oprit săpatul des
cumpăniți.

După ce au lucrat toată ziua, el s-a mai tîrît 
spre un iaz necunoscut. A mers prin viforniță, cre- 
zînd ca nu mai e mult, orbit de miliarde de 
cristale, și la un moment dat a simțit că nu mai 
poate, că o să cadă în genunchi, apoi într-o rînă, 
că gerul începe să-l învăluie, să-l moaie într-o 
lingoare toropită care e egală cu sfîrșitul. A simțit 
că piere. S-a uitat îndărăt și n-a mai zărit pe ni
meni. S-a uitat spre deal, i s-a părut că vede lupi. 
A vrut să strige, sunetul n-a mai ieșit.

— La ce oră ? întreb, înfrigurat.
— Spre seară, pe la șase.
Mă fac palid la față, coincidența mă amuțește. 

Simt că am fost pe un fior subtil de comunicație 
la distanță. (Oare asta înseamnă telepatie?)

L-au căutat ceilalți, l-au găsit, s-a redresat numai
decît, s-au dus în tăcere înapoi în sat. Aici din 
nou discuții. înțelegeau toți cum că e o treabă 
patriotică, că e nevoie de sprijin. Dacă nu se inter
vine imediat, masiv, într-o zi, cel mult două, peștii 
sînt morți. Trebuie acționat.

Au stabilit și alte legături, au cerut urgent com- 
presoare, tuburi. La noapte pleacă o expediție cu 
voluntari. Din nenorocire compresoarele sînt mari, 
transportul o să fie îngrozitor de greu

între timp oamenii s-au adunat: o parte la dru
muri, o parte la spargerea gheții, în așteptarea com- 
presoarelor.

— In clipa de față, spune el extenuat, ascuțin- 
du-și lama în palmă, peste cincizeci de oameni 
lucrează la lumina felinarelor să spargă gheața.

Nu mai cîntă. Nu mai mormăie. S-a ras, acum își 
lustruiește bocancii.

își lustruiește bocancii 1

IVLIA CONSTANTIN „Portret de
HAlAUCESCU „Țesătoare" PILIUȚA dulgher"

In noaptea aceea am visat și peștii. M-am visat 
în fundul cămărilor de gheață, printre pești, l-am 
văzut așa cum poate nu sînt, fosforescenți, cu ochi 
globuloși, dilatați, arcuindu-și la nesfîrșit spinările, 
plescăind în puțina apă stătută pe care gerul le-a 
smulgea ca să facă din ea perete, să-i astupe li- 
pindu-i de pămînt. Mergeau acum icnind și svîc- 
nind tot mai molatic, ca-ntr-un fel de gelatină caro 
avea să-i înămolească pe toți. Căscau boturile după 
o șuviță de aer izbind peretele glaciar cu bron
hiile lor congestionate. Erau ca niște gazați dar 
într-o perpetuă, elastică mișcare exasperată, săgeți 
de vitalitate subțiată foind într-un desen complicat, 
fără geamăt, fără gînd, fără sentiment, zbatere 
primară a vieții sub cupola implacabilă ; peste 
care, îmi imaginam, oameni cu gînduri, sentimente 
și răspunderi, toate congelate acum într-o singură 
tendință, dansau un nemaipomenit balet al topoa
relor și ferăstraielor, sub facle reverberate în iri
zațiile zăpezii. ,

Era ceva mirific, aproape nefiresc, și în timp ce 
omul de lîngă mine dormea, mă gîndeam că de fapt 
el este dirijorul acestui fantastic balet de noapte, 
petrecut undeva într-un colț de Moldovă, pe două 
nivele despărțite de un planșeu de gheață, cu 
sticliri frigide și cu acompaniament de lupi.

Niciodată nu întrevăzusem cu atîta acuitate un 
spectacol alît de dramatic, de real.

îmi mai imaginam satul veghind, treaz, la în
toarcerea bărbaților din stihia iernii. îmi imaginam 
și compresoarele înaintînd greoi spre inima pustiu
lui, sub trîmbe de nămeți, scrijelind gheața cu 
făptura lor metalică, impunătoare ca niște elefanți 
care aveau că împroaște din trompa lor oxigenul.

Toată această încolonare, toată această muncă și 
solidaritate avea fire nevăzute, ca niște strune de 
eter, și unele din ele se adunau la patul vecinului 
meu care le luase în mînă și le pipăia în somn 
cu vîrful degetelor ca și cînd ar fi modelat o mu
zică numai de el auzită, ce-i îndulcea cutele obo
selii de pe față într-un început de zîmbet.

$i compresoarele mergeau mereu înainte, și 
peștii se zbăteau, și peste cincizeci de felinare 
aruncau raze palide în toate direcțiile.

A doua zi dimineața n-am mai auzit în geam 
nici un vuiet de viscol. La cinci a sbîrnîit telefonul. 
Omul de lîngă mine a răspuns, a ascultat, a ge
mut. Apoi s-a dus la fereastră și a gemut din nou. 
O zăpadă albă, proaspătă, pufoasă, se așternuse 
peste oraș. Nici un compresor nu ieșise nicăieri — 
nu putuse ieși. Probabil nici un om nu mai săpa 
gheața. Era inutil. Tot ce visasem era vis. Tot ce 
organizase era zadarnic. Peștii muriseră.

S-a așezat deznădăjduit pe marginea patului. 
Urma procesul-verbal, semnarea delegației, acte de 
imputare, probabil acțiune unora (destul de puțin 
utilă și ea), trecerea la pierderi a sute de tone 
de pește.

Mi-a cerut voie să fumeze. Afară orașul era alb 
și imaculat, frumos ca niciodată. Totul era pur, 
liniștit. Liniștită și cîmpia. Toiul se liniștise. Oame
nii pășeau veseli prin zăpada afinată, mergînd la 
serviciu. Știam că sînt blocat în orașul ăsta, dar 
parcă acum nu mai aveam nici un zor.

Scurtez.
Omul de lîngă mine nu voia să fie înfrînt. Poate 

nu știa să fie înfrînt.
Aici povestirea mea nu mai adaugă nimica mi

rific sau misterios, nu mai are nici un fel de fapt 
nou de relatat. Acfionînd ca un om al vremii noas
tre, comuniste, omul meu s-a dus pur și simplu 
din nou și a cerut compresoare, și a convins să 
vină pe niște șoferi, și a cerut plug, și a obținut 
alte ferăstraie, și s-a suit din nou în GAZ, și s-a 
dus din nou (nimeni n-a înțeles cum) la țară, și a 
început să vorbească din nou cu oamenii, să mo
bilizeze, să traseze sarcini. Și unii îi spuneau că 
gata, e inutil, s-a terminat, și el spunea că nu. 
Și unii spuneau că sînt nămeții prea mari (și erau !) 
și el spunea că nu. Și unii spuneau că-l ajută, că 
merg, dar că mîine o să ningă din nou și el spu
nea că nu. Și șoferul îi spunea că mașina s-a înțe
penit și el spunea că nu Și deși rezultatul părea 
foarte îndoielnic toți s-au apuca* să-l ajute, Și toată 
lumea care se bucurase la căderea zăpezii — și ce 
suflet nu se bucură cînd cade o zăpadă mare și 
proaspătă? — a inceput iar să se posomorască și 
să se încordeze, să ia lucrul în serios, să încerce.

Și spre după-amiază coloana de compresoare 
a pornit într-adevăr spre bălți, unde trebuia să 
ajungă tocmai a doua zi de dimineață. Și unii 
s-au apucat și au mai netezit din drum. Trebuie 
să spun, poate exagerînd. că nu mai circula iarăși 
nimeni decît această expediție. Și omul meu s-a 
agitat, s-a dus în sat să se încredințeze că oa
menii au plecat la iaz, șa mers după ei, a mers 
înaintea lor și cînd ei spuneau despre el că o să 
obosească și o să moară, el le spunea că nu.

Și s-a întors iar în sat, și s-a întors iarăși în 
oraș, și a organizat, și a pus la punct totul, din 
nou, ca mai înainte. Și acum erau porniți și alții, 
fiindcă dacă începuseră trebuiau să meargă înainte.

Și a venit noaptea la hotel și cred că am cobo- 
rît amîndoi la bar și am băut o jumătate de țuică.

Și trebuie să mai adaug că a doua zi, cînd au 
vrut să bage compresoarele în apă (fiindcă ajun
seseră, cu niște eforturi supraomenești), a ieșit 
pe neașteptate soarele. Și oamenii s-au înverșunat, 
au răzbit gheața, iar dedesubt puieții de pește mi
șunau îngrijorați.

Toată partea asta din urmă, de după căderea 
zăpezii, mi-e cam tulbure în minte. Știu numai 
că m-am împrietenit foarte tare în sinea mea cu 
omul de lîngă mine și că o să-mi rămînă încă mul
tă vreme în fața ochilor zîmbetul său extenuat din 
ceasurile acelor nopți moldovene.

Dacă din înfîmplare citește această poveste ade
vărată și i se pare că am greșit cu ceva, îl rog 
să-mi dea un telefon.
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In condițiile dezvoltării ascendente a economiei naționale, 
ale diversificării producției șt introducerii pe scară largă a 
tehnicii moderne in întreprinderi, metodele statistice ma
tematice capătă un rol tot mai important. Izvorîte din ne
cesitatea rezolvării optime a unor probleme complexe, ele 
au largi posibilități de aplicare in cercetarea fenomenelor 
economice, atît la nivelul economiei naționale, cit și al ra
murilor și întreprinderilor. Extinderea aplicării noilor me
tode presupune formarea de cadre de specialiști bine pre
gătiți în acest domeniu, folosirea tehnicii moderne de calcul. 
Cerințe sporite stau în fața oamenilor de știință, chemați 
să lege cît mai strîns cercetările teoretice de producție, să 
contribuie activ la rezolvarea problemelor ridicate de prac
tica construcției socialiste.

In pagina de față își spun cuvîntul specialiști care au 
elaborat lucrări și se preocupă de aplicarea metodelor ma
tematice în economie.

STATISTICA CONTROLEAZĂ
Una dintre metodele moderne ela

borate și perfecționate de matema
ticieni, care a dat rezultate deose
bite în cazul producției de serie și 
de masă, o constituie controlul sta
tistic. Acest control, simplu și ope
rativ, este un instrument important 
de supraveghere și dirijare a pro
ceselor tehnologice, de urmărire cu
rentă a calității produselor, fiind e- 
fectuat prin sondaj, prin luarea sis
tematică de probe în timpul fabrica
ției. Informațiile furnizate de aceste 
probe, interpretate și analizate cu a- 
jutorul statisticii matematice, per
mit formularea unor concluzii va
labile, înainte de toate, pentru sta
bilizarea caracteristicilor calitative 
ale produselor, pentru restrîngerea 
limitelor de toleranță ale parametri
lor tehnici și economici. întru
cât avantajele pe care le are 
față de metoda clasică a controlului 
total — bucată cu bucată — sînt 
certe, extinderea sferei de aplicare 
a controlului statistic al calității 
producției preocupă în prezent o se
rie de instituții economice centrale, 
de cercetări științifice și de învăță- 
mînt superior, întreprinderi.

CE ARATĂ PRACTICA
ÎNTREPRINDERILOR

Practica demonstrează că oricît 
de specializat ar fi un controlor de 
calitate care verifică zilnic fiecare 
produs în parte, el nu poate să ur
mărească corect întreaga producție 
controlată, să evite posibilitatea res
pingerii unor piese bune sau admi
terii altora necorespunzătoare. Me
todele statisticii matematice — 
controlul curent al procesului teh
nologic, al calității producției, con
trolul final de recepție combinat cu 
analiza secvențială — sînt mai pre
cise, aplicarea lor nu necesită veri
ficarea întregii producții fabricate.

La introducerea controlului statis
tic curent, majoritatea întreprinderi
lor au ținut seama de condițiile teh
nice existente în sectoarele de fabri
cație. De exemplu, la uzinele „Elec
tromagnetica" din Capitală — unde 
această metodă este folosită la su
pravegherea procesului de fabrica
ție și la verificarea calității piese
lor pentru centrale telefonice, la 
sistemele automate de semnalizare 
în transportul pe calea ferată, la 
contoare electrice — s-a avut in ve
dere criteriul omogenității produc
ției.

Pe baza unei fundamentări mate
matice riguroase, controlul statistic 
permite analiza cauzelor care pot 
influența negativ desfășurarea pro
ducției, a factorilor care mențin in 
timp stabilitatea procesului tehno
logic și a calității, eficacitatea teh
nologiilor aplicate, oferă specialiști
lor posibilitatea de a verifica prin 
măsurători — puține la număr — 
gradul de precizie a utilajelor. 
Numeroase sînt exemplele care 
ilustrează modul cum matematica 
abordează în practică aceste pro
bleme. Bunăoară, prin reglarea o- 
perativă a utilajelor dintr-o secție 
— bizuită pe concluzii desprinse din 
analizele statistice și nu pe părerea 
subiectivă a reglorului — se asi
gură un cîmp minim de toleranțe 
ale produselor.

Ce importanță are stabilirea aces
tui cîmp minim de toleranțe ? Este 
știut că două produse fabricate pe 
aceleași utilaje, de același munci
tor și din materiale cu aceleași pro
prietăți, nu sînt totdeauna absolut 
identice. De aceea a fost necesar 
ca proiectanții și tehnologii de la 
„Electromagnetica” să stabilească 
pentru fiecare caracteristică a repe
relor un cîmp de toleranțe cu limite 
precise, care să poată fi urmărite 
îndeaproape cu ajutorul controlului 
statistic, respectîndu-se astfel una 
din cerințele calității. De aces
te toleranțe s-a ținut seama la 
reglarea utilajelor. La preciza
rea modului de efectuare a con
trolului, specialiștii uzinei nu pu
teau să nu aibă în vedere facto
rii care influențează în mod siste
matic asupra calității producției: 
materiile prime și materialele, scu
lele și dispozitivele, regimul de lu
cru etc. Numai după ce toate aces
te probleme au fost analizate și so
luționate temeinic s-a putut trece 
la organizarea judicioasă a proce
sului de fabricație. Acum, condu
cerea uzinei preconizează extinde
rea aplicării acestei metode de con
trol la toate mașinile automate și 
semiautomate.

Folosirea metodelor statisticii 
matematice se recomandă și dato
rită faptului că ele scot limpede în 
evidență gradul de stabilitate al 
procesului tehnologic, al mașinilor 
în funcțiune, precizia pieselor fa
bricate. Rezultatele analizelor sta
tistice se înregistrează în fișe. Din- 
tr-o simplă privire, controlorul de 
calitate poate sesiza apariția unor 
caracteristici necorespunzătoare ; în 
acest caz, instalațiile respective 
pot fi oprite și reglate.

CONFRUNTARE
ÎNTRE NOU Șl RUTINĂ

Activitatea unor întreprinderi ne 
oferă concluzii edificatoare privind 
eficacitatea aplicării controlului sta
tistic al calității. Prin folosirea lui, 

operația de sortare în atelierul de 
rectificat de la Fabrica de șuruburi 
din Brașov a devenit inutilă, ran
damentul mașinilor a crescut cu 
peste 20 la sută. 'La fabrica 
„Reconstrucția “ din Piatra Neamț, 
aplicarea controlului statistic cu
rent al calității a dus la o eco
nomie de 15,8 kg pastă pe tona de 
hîrtie. S-a micșorat, totodată, consu
mul specific la fibra celulozică, la 
lemnul pentru celuloză și la soda 
caustică, a crescut suprafața de 
hîrtie fabricată din aceeași cantitate 
de materie primă, ceea ce echiva
lează cu o producție anuală supli
mentară de 500 000 saci de hîrtie.

Alte metode ale statisticii-mate- 
matice, cum sînt controlul final de 
recepție și analiza secvențială, se 
aplică, deocamdată, pe o scară 
mai restrînsă De exemplu, con
trolul secvențial este aplicat curent 
la Oficiul de control al mărfurilor, 
la verificarea calității loturilor de 
ace pentru mașinile de cusut și tri
cotat destinate exportului, precum 
și la recepția loturilor de lămpi flu
orescente. Desigur, și alte întreprin
deri — a căror producție are carac
ter de masă — ar putea utiliza me
todele statistice la controlul calității.

Din păcate, o metodă nouă, mai 
perfecționată, nu-și croiește dintr-o 
dată drum larg în practică. Chiar și 
în acest caz. Unii tehnicieni nu ezită 
să afirme că metoda controlului 
total ar fi cea mai eficace. Evident, 
o asemenea afirmație nu rezistă, 
dacă o confruntăm cu ceea ce aduce 
nou economia matematică. Ea justi
fică adesea o anumită rutină și un 
efort insuficient pentru însușirea de 
cunoștințe matematice. Dacă în- 
tr-o întreprindere controlul statis
tic nu funcționează de la bun în
ceput în mod corespunzător, aceasta 
nu înseamnă că el trebuie să fie 
trecut pe un plan secundar. Intr-un 
asemenea caz este mai util să se 
acorde prioritate acelor măsuri care 
duc la respectarea riguroasă a ce
rințelor metodologice ale controlului 
statistic, la îmbunătățirea modului 
de aplicare în practică a acestei me
tode moderne, în vederea fructifică
rii avantajelor ei în acțiunea de ri
dicare a calității produselor.

CERINȚE ACTUALE 
Șl CÎTEVA SUGESTII

Oficiul de stat pentru standarde, 
avînd concursul specialiștilor în a- 
cest domeniu, a elaborat cu cîțiva 
ani în urmă mai multe standarde 
care reglementează aplicarea con
trolului curent statistic și de recep
ție. Aceasta nu este însă de ajuns. 
Trebuie urmărită cu perseverență, 
extinsă și perfecționată aplicarea 
metodelor statisticii matematice în 
controlul calității producției. în 
practica întreprinderilor ar fi în
tru totul justificat studiul statis- 
tico-matematic al proceselor tehno
logice, deosebit de important în asi
milarea noilor produse. Metodele de 
corelație simplă și multiplă ar putea 
să-și găsească aplicații mai largi la 
măsurarea influenței factorilor teh
nologici asupra parametrilor finali 
ai produselor.

O serie de probleme de control 
statistic al calității constituie obiec
tul unor studii teoretice în unele in
stituții de învățămînt superior și de 
cercetări științifice, între care I.S.E. 
„V. I. Lenin“ din București. Re
zultatele acestor studii își fac însă 
loc cam timid în planurile de măsuri 
tehnico-organizatorice ale întreprin
derilor cu producție de serie mare 
sau de masă. Dacă în aceste între
prinderi s-ar crea colective de 3—4 
ingineri și economiști carș să stu
dieze condițiile concrete ale produc
ției, fără îndoială că ar rezulta con
cluzii în favoarea extinderii contro
lului statistic în aprecierea calității. 
Ne gîndim că nu ar fi lipsit de in
teres dacă în cadrul Oficiului de 
control al calității producției din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini s-ar coordona întreaga ac
țiune a controlului statistic al cali
tății în uzinele aparținînd acestui 
minister.

înființarea secției de calculul pro
babilităților la Facultatea de mate
matică a Universității din București, 
predarea cursurilor de calcul eco
nomic și statistica calității produc
ției în învățămîntul economic supe
rior contribuie la însușirea metode
lor de control statistic de către noile 
cadre de matematicieni, economiști 
și statisticieni. După părerea noas
tră, ar fi bine ca și viitorilor ingi
neri, care trebuie să aplice în mod 
curent metodele moderne de veri
ficare a calității produselor, să li se 
predea cunoștințe cu privire la teh
nica controlului statistic.

Utile sînt și cursurile de scurtă 
durată pentru inginerii din între
prinderi. Edificator este faptul că 
mulți dintre cei care aplică în pre
zent aceste metode în întreprinderi 
au urmat cursurile inițiate cu cîțiva 
am în urmă de Oficiul de stat pen
tru standarde. Organizarea în con
tinuare a unor asemenea cursuri, 
care să se bucure de un sprijin mai 
susținut din partea ministerelor, ar 
lărgi mult cadrul aplicațiilor mate
maticii în producție.

Conf. univ. Ludovic TOVIS5I 
Lector univ. Nicolae RANCU

ATICA
Șl ECONOMIA

Optzeci de studii

„Electromagnetica" : specialiști din uzina analizează rezultatele obținute, 
în ultima perioadă, prin aplicarea controlului statistic automat al cali

tății produselor
Foto : A. Cartojan

CONFERINȚE
La Institutul de cercetări 

pentru construcții și eco
nomia construcțiilor s-a 
inițiat, recent, un ciclu de 
conferințe pe teme privind 
aplicarea metodelor mate
matice moderne în econo
mia, organizarea și planifi
carea operativă a construc
țiilor. Conferințele sînt ți
nute de specialiști în do
meniul matematicii și sta
tisticii, de cercetători și

ingineri. Ele au drept scop 
să reliefeze problemele ac
tuale și de perspectivă ale 
aplicării metodelor mate
matice în economie, să 
înarmeze cercetătorii de 
la ÎNCERC și alți specia
liști din unitățile sectoru
lui de construcții din Ca
pitală cu cunoștințe din a- 
cest domeniu. Dintre su
biectele conferințelor men
ționăm : „Metode matema

De cîțiva ani sînt din ce în ce mai 
active preocupările specialiștilor 
din țara noastră de a utiliza cele 
mai noi rezultate ale matematicii 
în diversele sectoare de cercetare 
teoretică și de activitate practică. 
Soluționarea unor probleme puse de 
întreprinderile noastre ridică nece
sitatea elaborării de lucrări teore
tice direct legate de acestea. Dar, 
pentru a putea aborda cu compe
tență un șir de probleme actuale 
puse de cerințele practicii în toate 
domeniile de activitate, important 
este să se asigure formarea de ca
dre de matematicieni foarte bine 
pregătiți.

Desigur, pentru o perioadă dată, 
rămîne de precizat, în măsura în 
care este posibil, profilul de pregă
tire pe care trebuie să-l aibă mate
maticianul ce lucrează, de exemplu, 
într-un laborator de calcul. Nu este lo
cul, în rîpdurile de față, să ne referim 
la un program riguros în acest sens. 
Putem totuși afirma cu certitudine că 
unui specialist în analiză numerică 
nu-i este suficientă o pregătire limi
tată, într-un domeniu restrîns. Anali
za numerică modernă, așa cum ne 
este ea astăzi necesară, utilizează 
metode din toate disciplinele mate
maticii. De altfel, tocmai acest pro
ces de integrare a cunoștințelor 
aparținînd celor mai diferite ramuri 

tice moderne în econo
mie", „Programarea mate
matică și aplicațiile ei în 
construcții". „Soluții opti
me de amplasare teritoria
lă a unităților de produc
ție", „Aplicații ale meto
dei drumului critic la pla
nificarea și urmărirea exe
cuției lucrărilor", „Metode 
și procedee noi în cerce
tarea operațională".

ale științei a făcut posibilă apariția 
mașinilor moderne de calcul și 
dezvoltarea ciberneticii.

Unul din domeniile a căror dezvol
tare trebuie să ne preocupe în mod 
deosebit în prezent este acela al 
extinderii metodelor matematice în 
economie. Facultățile noastre de 
științe economice au în program și 
cursuri de matematică. După păre
rea noastră, este necesar ca aceste 
cursuri să asigure viitorilor econo
miști o pregătire matematică mai 
cuprinzătoare, să aibă în vedere 
cerințele actuale și de perspectivă 
puse în fața lor de practica econo
mică aflată în continuu proces de 
perfecționare. La îmbunătățirea pro
gramelor analitice ar fi util ca Minis
terul Invățămîntului să țină seama 
de un important deziderat : urmărim 
formarea de specialiști care trebuie 
nu numai să știe, nu numai să cu
noască, ci și să aplice In practică 
cunoștințele matematice însușite. In 
viitor, cînd utilizarea mașinilor rapi
de de calcul va lua în țara noastră 
o mare dezvoltare, specialistul eco-

Congresul al Ill-lea al P.M.R. a sub
liniat necesitatea dezvoltării lucrărilor 
de calcul mecanic, grafic și statistic, 
cu aplicații în economia națională, ți- 
nînd searna de rolul deosebit de impor
tant al matematicii în rezolvarea pro
blemelor puse de cercetarea științifică 
și de practioa construcției socialiste în 
țara noastră.

Domeniul de aplicare a metodelor 
matematicii în cercetarea fenomenelor 
economice, în munca de analiză econo
mică este vast. In condițiile economiei 
planificate, ele se dovedesc un instru
ment important și deosebit de efi
cient. Tocmai de aceea folosirea mate
maticii în economie captează atenția și 
interesul unui număr crescînd de cerce
tători — economiști, matematicieni, sta
tisticieni.

Se poate afirma cu certitudine că, 
la nivelul actual al dezvoltării econo
miei naționale, există încă apreciabile 
rezerve de economisire a muncii sociale 
care pot fi valorificate prin perfecțio
narea analizei economice cu ajutorul 
matematicii. Ceea ce caracterizează în 
prezent preocupările în acest domeniu, 
în țara noastră, este creșterea diversită
ții metodelor abordate și a cîmpului de 
aplicații. Ca o înmănunchere a acestor 
preocupări este volumul „Calcul eco
nomic"*), care se înscrie printre lucrările 
cele mai valoroase apărute în literatura 
noastră consacrată aplicării metodelor 
matematice în economie.

Oglindind progresele înregistrate, lu
crarea prezintă o amplă sinteză a cer
cetărilor efectuate în utilizarea meto
delor’de analiză cantitativă a fenomene
lor economice, întreprinse de Centrul 
de calcul economic care funcționează 
pe lîngă Institutul de științe economi
ce „V. I. Lenin" din București. Ea este 
rodul colaborării unui colectiv numeros 
de specialiști, printre care economiști și 
matematicieni cu îndelungată activitate 
în acest domeniu, ca : acad. prof. dr. 
Gh. Mihoc, acad. prof. dr. V. Malin- 
schi, acad. prof. univ. emerit O. Oni- 
cescu, prof. univ. Manea Mănescu, 
membru corespondent al Academiei, 
prof. dr. Roman Moldovan, membru 
corespondent al Academiei, prof. univ. 
C. Murgescu, membru corespondent al 
Academiei, prof. univ. Marin A. Lupu, 
conf. univ. C. lonescu, candidat în 
științe economice, și alții.

*) „Calcul economic", sub redacția 
prof. univ. Manea Mănescu, membru co
respondent al Academiei R. P. Romine, 
Ed. Academiei R. P. Romine, 1964, 1051 
pagini.

Conferința ținută zilele trecute la INCERC-București a avut ca temă 
stabilirea celei mai economice soluții pentru transportul materialelor 
din balastiere pe șantiere. în fotografie: discuție în fața planșelor exem

plificative folosite în timpul conferinței
“ Foto : R. Costin

Acad. Tiberiu POPOVICIU 
directorul Institutului de calcul 

al filialei din Cluj a Academiei 
R. P. Romîne

nomist va trebui să colaboreze cu 
matematicianul la un nivel care să 
facă posibilă reducerea la minimum 
a fazelor de pregătire a problemelor 
ce urmează să fie introduse în ase
menea mașini. Dificultățile provin 
aici, întotdeauna, din două direcții : 
economistul nu sesizează relațiile 
cantitative esențiale, iar matemati
cianul nu cunoaște speciiicul proble
mei de economie tratate.

Iată de ce cred că la facultățile 
de științe economice este bine să 
existe o catedră proprie de mate
matică, al cărei colectiv să fie 
ales nu la întîmplare, ci bine selec
ționat dintre matematicienii cu o ex
periență bogată atît în cercetări de 
analiză numerică, cît și în tratarea 
matematică a unor probleme puse 
de cerințele practicii. Din programul 
orelor de matematică pentru econo

Intr-un volum de peste 1000 de 
pagini sînt înmănuncheate mai mult de 
80 de studii și aplicații. Structura lu
crării este, după părerea noastră, judi
cioasă. Tematica se înscrie pe un larg 
diapazon, cuprinzînd probleme referi
toare la principalele ramuri ale econo
miei naționale, mai ales ale industriei, 
examinate în diferite compartimente și 
faze ale muncii economice : planificare, 
proiectare, analiză statistică.

Pe bună dreptate, o atenție specială 
se acordă în carte metodei selective, 
care înlesnește soluționarea a nume
roase probleme. Mai multe studii sînt 
consacrate elaborării teoretice și aplica
țiilor practice ale teoriei corelației și a- 
nalizei dispersionale, precum și ale me
todei indicilor. Un domeniu important 
al folosirii matematicii în economie, 
amplu reprezentat în lucrare, este 
cel al programării matematice. Pre
zintă un deosebit interes și expe
riența expusă în diverse materiale din 
lucrare în domeniul utilizării atît a ma
șinilor de calcul obișnuite, cît mai ales 
a calculatoarelor electronice.

Prin problematica vastă și ținuta sa 
științifică ridioată, lucrarea „Calcul 
economic" se impune atenției tuturor 
celor preocupați de folosirea matema
ticii și ciberneticii în cercetarea și în 
activitatea economică. Ea constituie un 
îndreptar de mare utilitate în munca de 
planificare, de statistică și analiză eco
nomică, precum și în munca de cerce
tare științifică. Considerăm că ar fi fost 
deosebit de interesantă și utilă inclu
derea în obiectivul analizei și a proble
melor privitoare la corelațiile diverselor 
procese economice la nivelul întregii 
economii naționale, precum și la mode
larea matematică a reproducției socia
liste în ansamblu.

După cum se subliniază și în lucra
re, progresele înregistrate pînă acum 
în aplicarea calculului economic în țara 
noastră constituie un început. Ră- 
mîne ca economiștii, statisticienii, ma
tematicienii și inginerii, care lucrează 
în diferite ramuri ale economiei și în 
cercetarea științifică, să valorifice la 
maximum rezultatele obținute și să 
dezvolte cercetările întreprinse în do
meniul calculului economic, pentru a 
aduce o contribuție sporită la perfec
ționarea activității economice în diferite 
ramuri, la ridicarea pe o treaptă supe
rioară a muncii de planificare și analiză 
economică.

Emilian DOBRESCU 
loan RAVAR 
candidaji în științe economice

miști socotesc că nu trebuie să 
lipsească lecțiile de programare 
liniară și neliniară, cîteva lecții de 
elemente de analiză numerică și de 
nomografie. Și, desigur, este necesar 
aici și un curs de bază — de anali
ză matematică. împotriva acestui 
ultim punct din program s-ar putea 
să existe unele obiecții. Propunerea 
noastră are însă la bază convin
gerea că pentru o justă interpretare 
matematică a unui proces de planifi
care economică sînt necesare cuno
ștințe solide despre noțiunea de 
funcție, despre clase de funcții cu o 
anumită alură. De altfel noi ne-am 
întîlnit cu probleme concrete de a- 
cest fel cînd am abordat — la Insti
tutul de calcul — problema planifi
cării anumitor procese de produc
ție. Totodată, nu ar trebui să fie 
minimalizată nici importanța pe care 
o au rezultatele teoriei celei mai 
bune aproximații. Recent chiar, am 
observat că astfel de rezultate își 
găsesc aplicații în elaborarea unui 
plan de prelucrare a informațiilor,

EXPERIENȚE:

în transporturi
Metodele matematice își demons

trează utilitatea în rezolvarea unor 
probleme tehnico-economice din 'ac
torul transporturilor. Un co'ectiv de 
cercetători din institutul nostru a re
zolvat, cu ajutorul programării liniare, 
problema dirijării optime a vagoa
nelor goale în întreaga re(ea de cale 
ferată. Prin aplicarea acestei metode 
de către Direcția generală a qpilor 
ferate din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, se asigură o 
economie anuală de aproximativ 
4 200 000 lei. O altă problemă stu
diată privește întocmirea unui plan 
rational de formare a trenurilor de 
marfă. Prin reducerea staționării va
goanelor, se pot obfine anual econo
mii de peste 6 000 000 lei.

Nu de mult, institutul nostru a abor
dat și problema transportării ju
dicioase a cimentului pe calea 
ferată. Solujia la care s-a ajuns, 
avînd ca parametru preful de cost 
specific pe tona netă/km, are efecte 
economice deosebite. Economiile 
preconizate numai pentru transportul 
a trei sorturi de ciment se ridică la 
aproape 325 000 lei lunar. Dacă se 
are în vedere faptul că există încă 
cel pu(in zece asemenea produse de 
masă, ne putem da seama ce sume 
importante s-ar putea economisi anual . 
prin perfectionarea soluțiilor pe bar;) 
cărora se întocmește planul de trans
port pentru toate aceste produse. Ce 
se întîmplă însă? Pînă acum, acest stu
diu nu a fost valorificat. Considerăm 
că Direcția generală a căilor ferate ar 
trebui să analizeze cu atenfie solu
țiile propuse, să le perfecționeze — 
dacă va fi cazul — și, de comun 
acord cu beneficiarii mărfurilor trans
portate, să ia măsuri pentru aplicarea 
lor operativă în practică.

Ing. Constantin TOMESCU
Institutul de cercetări pentru 
transporturi și telecomunicații

în economia 
forestieră

In urmă cu cîțiva ani, un colectiv de 
specialiști din Institutul de matematică 
al Academiei R. P. Romîne și din In
stitutul de studii și proiectări forestie
re a întocmit planuri optime pentru 
transportul traverselor de fag, iar apoi, 
în raport cu disponibilul și cerințele 
de consum, planuri de repartiție a 
lemnului de foc și de celuloză. Prin 
elaborarea trimestrială a acestor pla
nuri și prin raționalizarea transportu
lui lemnelor de foc, în ramura eco
nomiei forestiere s-au realizat anual 
economii de peste 2,1 milioane de 
lei. Totodată, prin aplicarea progra
mării matematice au fost soluționate 
diferite probleme privind: utilizarea 
optimă, în perspectivă, a masei lem
noase și amplasarea judicioasă a su
prafețelor în rînd de exploatare.

De curînd, Institutul de cercetări 
forestiere (INCEF) și-a propus să 
recurgă la folosirea calculatoarelor 
electronice pentru efectuarea unor lu
crări necesare în sectorul economiei 
forestiere. In acest scop s-a stabilit mai 
întîi modelul matematic pentru de
terminarea volumului total și pe sor
timente al masei lemnoase. Pe baza 
datelor furnizate de ocoalele silvice, 
această problemă se poate rezolva 
centralizat cu ajutorul mașinii elec
tronice de calcul, economiile fiind 
evaluate la 2 milioane de lei anual. 
Cu sprijinul Direcției Centrale de Sta
tistică s-au făcut, de asemenea, pri
mele experimentări pentru mecani
zarea calculelor în amenajarea pădu
rilor.

In vederea extinderii aplicării me
todelor matematice, la INCEF a fost 
înființat recent un centru de calcul 
pentru economia forestieră. Acesta 
se va ocupa, între altele, de rezol
varea unor probleme puse de valo
rificarea masei lemnoase, stabilirea 
structurii și urmărirea evoluției fon
dului forestier, determinarea produc
tivității pădurilor, programarea opti
mă a transportării materialului lem
nos.

Ing. Radu DISESCU
Institutul de cercetări forestiere

aceasta fiind o problemă esențială 
în conducerea economiei noastre.

Mulți dintre studenții facultăților 
de științe economice și ai celor de 
matematică fac practica în producție 
la diferite întreprinderi. Dar puțini 
matematicieni rămîn, după termina
rea studiilor, în fabrici și uzine. Nici 
economiștii nu sînt încă suficient de 
mulți la număr în unele întreprinderi.. 
Or, asigurarea fabricilor și uzineldr 
cu cadre de matematicieni și econo
miști bine pregătiți ar crea premisele 
efectuării unor cercetări de proporții 
privind planificarea generală, plani
ficarea pe durate mai lungi și — 
ceea ce este foarte important — a 
unor analize aprofundate privind în
deplinirea planului pe fiecare etapă 
intermediară, aplicarea de soluții 
eficiente în vederea perfecționării 
activității întreprinderilor.

Am enumerat cîteva din aspectele 
oare se prezintă la o primă analiză 
a lucrurilor. După părerea noastră, 
pregătirea de cadre specializate în 
economia matematică trebuie să se 
facă pe baza unui program judicios 
dinainte întocmit. Pentru atingerea 
scopului urmărit ar fi binevenită o 
consfătuire prealabilă, la nivelul 
specialiștilor matematicieni și eco
nomiști, și organizarea unor depla
sări mai frecvente în întreprinderi 
a specialiștilor în aceste domenii.
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Stația de pompare și barajul de pe Mureș pentru alimentarea cu apă a termocentralei de la Luduș
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PE ȘANTIERUL CENTRALEI
TERMOELECTRICE LUDUȘ-IERNUT

In cîmpia Mureșului a intrat 
în funcțiune anul trecut centra
la termoelectrică Luduș-Iernut. 
Trei grupuri electrogene, fieca
re de cîte 100 MW, produc din 
plin energie electrică. In pre
zent se fac pregătiri pentru 
montarea unei turbine de 200 
MW. Centrala va fi extinsă apoi 
în continuare, iar în faza fina
lă va avea o capacitate de 800 
MW. In legătură cu lucrările ce 
se execută în prezent, tov. Emil 
Cazacu, inginer șef al Șantieru
lui 3 construcții-Luduș, din ca
drul întreprinderii pentru con
strucții de centrale, a relatat 
corespondentului nostru, Lorand 
Deaki, următoarele :

— In vederea extinderii 
termoelectrice Luduș—lernut 
struit o nouă hală de mașini 
prafafă de trei ori mai mare 
existentă. în această hală 
fundația pentru turbina de 200 MW.

centralei 
s-a con- 
cu o su- 
decit cea 

s-a turnat

Este prima lucrare de acest gen și de 
asemenea proporții în țara noastră. 
Deși la aceste obiective au apărut ele
mente tehnice de execuție noi ca, de 
pildă, alcătuirea armăturii fundației din 
carcase sudate, am reușit să imprimăm 
un ritm intens lucrărilor. Au. fost orga
nizate brigăzi complexe compuse 
din fierari-betoniști, constructori-meta- 
liști, dulgheri și betoniști. S-au meca
nizat toate operațiile tehnologice, ame- 
najîndu-se două stații pentru sortarea 
agregatelor și prepararea betonului. 
Pentru buna funcționare în sezonul 
rece, stația de betoane a fost dotată 
cu o instalație de aburi, instalații de 
încălzire a agregatelor cu gaz metan 
și elemenți cu infraroșii. Sala de ma
șini a fost închisă și s-a creat o incintă 
încălzită în jurul fundafiei. Toate aceste 
măsuri au permis ca fundația turbinei 
să fie executată cu 15 zile înainte de 
termen, creîndu-se condiții de pregă
tire pentru montori încă înainte de so
sirea echipamentului propriu-zis. In- 
tr-un termen scurt s-a realizat și sta-

fia de epurare chimică a apei. In pre
zent se lucrează intens la turnurile de 
răcire hiperbolice cu tiraj natural și 
la turnurile de răcire cu tiraj forjat ; 
sistemele de răcire, fiind compuse din 
plăci de azbociment și plastociment, 
se lucrează cu prefabricate — proce
deu care permite scurtarea termenelor 
de execujie.

Unele greutăți au fost la lucrările de 
extindere a prizei de apă și a stației 
de pompare de la Mureș. O întîrziere 
de circa o lună și jumătate la data de 
1 octombrie, survenită din cauza re
vărsării apelor, a putut fi recuperată 
încă în prima lună a acestui an.

In prezent ne străduim să creăm 
condiții ca întreg ansamblul de insta
lații al turbinei de 200 MW să poată 
intra în probe tehnologice la termenul 
fixat și să producă energie electrică.

în cursul acestui an, la centrala ter
moelectrică Luduș—lernut se vor 
turna fundațiile pentru alte două turbi
ne de mare capacitate, una de 200 
megawați și una de 100 megawați.

S C î N T E I A
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informații
PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT

Vieepreședintele Consiliului de 
Stat al R. . P. Romîne, Ștefan Voi- 
tec, a primit ieri în audiență pro
tocolară de rămas bun pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Marii Britanii la București, Ja
mes Dalton Murray, în legătură cu 
plecarea sa definitivă de la post.

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Ieri, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Gogu 
Radulescu, a primit în audiență 
protocolară de rămas bun pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii la București, 
James Dalton Murray, în legătură 
cu plecarea sa definitivă de la post.

(Agerpres)

Sosirea noului ambasador
al R. P. Ungare

al 
în

Republicii 
Republica

Ieri a sosit în. Capitală Jozsef 
Vince, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar 
Populare Ungare
Populară Romînă. La sosire, pe ae
roportul Băneasa, Jozsef Vince a 
fost întîmpinat de Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost de față membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București, în 
frunte cu Gyorgy Kâlmar, însărci
nat cu afaceri ad-interim, precum 
și șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă.

(Agerpres)

IA RELUAREA CAMPIONATULUI
BE FOTRAL

Duminică, la București, Arad, Iași, 
Cluj, Pitești și Oradea vor avea loc 
primele meciuri ale returului cam
pionatului categoriei A. Tribunele 
marilor stadioane vor găzdui din 
nou zeci de mii de spectatori.

O dată cu reluarea oficială a acti
vității fotbalistice din acest an, pu
blicul este dornic să asiste la parti
de frumoase, de calitate. De altfel, 
creșterea nivelului tehnic al fotba
lului nostru este un deziderat mai 
vechi. Din păcate, în prima parte a 
campionatului nu numai că n-au fost 
vizibile progresele așieptate de atita 
vreme, ci chiar s-a înregistrat un a- 
numit regres. însăși forma unora din
tre echipele cele mai valoroase a lă
sat mult de dorit. In sezonul trecut, 
echipa Steaua (antrenori I. Savu, Fi. 
Zavoda) — a cărei eiicacitate era 
remarcabilă în campionatele din 
1961-1963 — n-a putut marca decît 
puține goluri. în șapte din cele trei
sprezece partide susținute. Steaua 
(cu 5 internaționali la înaintare) n-a 
înscris decît... trei goluri; ba, mai 
mult, în ultimele patru meciuri con
secutive, jucate la sfîrșitul anului 
trecut, n-a marcat nimic. Nici un gol, 
în șase ore de joc 1 Actuala lideră, 
Dinamo București (antrenori A. Nicu- 
lescu, D. Nicolae-Nicușor, A. “ 
rian) a stăruit 
lui ermetic, de apărare, 
ceva mai mare de puncte înscrise 
fiind urmarea unor acțiuni răzlețe 
sau a „bîlbîielilor" apărărilor adver
se. Este 
privesc tocmai echipele ai 
jucători s-au 
printre fruntașii clasamentului golge- 
terilor. Majoritatea celorlalte echipe 
n-au înscris, în medie; decît 1 punct 
de fiecare meci. Amărăciunea față 
de comportarea nesatisfăcătoare a 
echipei olimpice la Tokio, decepția 
produsă de jocurile slabe ale forma
țiilor noastre de club în „Cupa cam
pionilor europeni" (Dinamo Bucu
rești), în „Cupa cupelor" (Steaua), în 
„Cupa orașelor tîrguri" (Petrolul 
Ploiești) persistă și azi în rîndul 
iubitorilor de sport.

Beneficiind în această iarnă de 
starea bună a vremii, echipele au 
făcut din timp antrenamente în aer 
liber, au susținut partide de verifi
care. Unele formații s-au deplasat 
peste hotare : Dinamo București și 
Minerul Baia Mare în Bulgaria, Ra
pid în Izrael, o selecționată divizio
nară în Grecia.

Cu toate acestea, trebuie spus că 
perioada pregătitoare pare a fi fost 
insuficient folosită. Specialiști ai fe
derației au constatat unele deficien
țe la echipe ca Știința Craiova, Mi
nerul Bala Mare, Progresul etc. 
Antrenamentele n-au avut întot- limitele „jocului bărbătesc", 
deauna o desfășurare 
unii jucători au

/^limitat la a face mal
’ de prezență. Au fost puține jocurile- 

școală, în săli sau pe teren nu s-au 
practicat sporturi auxiliare care să 
completeze pregătirea. Nici în ce 
privește activitatea internațională 
echipele noastre de club sau repre
zentative nu au avut un sezon prea 
bogat. Ținind cont că în acest an au 
loc preliminariile campionatului mon
dial, ar fi fost cît se poate de nor
mal ca selecționabilii să se pregă
tească în compania unor echipe 
străine de valoare. Reprezentativa 
R.S. Cehoslovace (din aceeași grupă 
preliminară cu selecționata noas
tră) nu s-a sfiit să-și pună în joc 
prestigiul de vicecampioană mondi
ală în fața a numeroase echipe de 
club din America Latină. Reprezen
tativa Poloniei a susținut și ea un 
turneu util, echipa budapestană Va- 
sas și numeroase alte formații 
s-au deplasat peste hotare. Vic
toria n-a fost întotdeauna obținută 
de echipele în deplasare, dar în ast
fel de partide experiența in plus 
este un bun cîștigat, care contează 
mai mult...

Flo- 
în tactica jocu- 

numărul

de reținut că exemplele 
căror 

numărat, de regulă,

normală, 
lipsit, alții s-au 

mult act
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Antrenamentele, munca antreno
rului au constituit și consti
tuie esențialul în îmbunănățirea 
calității fotbalului. Acum, o dată 
cu reînceperea campionatului, este 
cazul să se reamintească faptul că 
antrenorul e acela care — prin func
ția, prin munca lui, pentru retribuția 
ce o primește — răspunde de pre
gătirea echipei.

Firește, pentru aceasta ar trebui să 
existe și o clară înțelegere in cadrul 
cluburilor sportive. Sînt însă cluburi 
ale căro: conduceri nu înțeleg că an
trenorul ars răspunderea generală și 
totală a pregătirii echipei, că antre
norul trebuie să albă mină liberă în 
ce privește instruirea tehnică a ju
cătorilor, alcătuirea formației, sanc
ționarea manifestărilor de indiscipli
nă etc. E binecunoscută autoritatea 
ce o au antrenorii unor formații 
dintre cele mai valoroase pe plan 
mondial. Pe bună dreptate, celebrul 
Heierjo Herrera spunea că „an
trenorul stabilește disciplina fot
balistului pe terenul de sport și în 
viața particulară. Cuvîntul lui e 
lege".

în privința specializării cadrelor 
de antrenori, trebuie reținut că, îna
intea reînceperii activității fotbalis
tice, F.R.F. a luat unole măsuri pozi
tive ; o serie de antrenori străini, de 
bună reputație, au ținut prelegeri la 
cursurile organizate în țară ; antre
nori romîni au fost trimiși peste ho
tare etc. în rîndul specialiștilor noș
tri de fotbal există un anumit număr 
de antrenori capabili, inimoși, ou 
reale posibilități, care, firesc, obțin 
bune rezultate în muncă. Sînt însă și 
unii antrenori de ocazie, oameni cu 
o pregătire mediocră, depășiți de 
timp, lipsiți de perspective. Fără în
doială că jocul slab al unoi echipe, 
ilustrat, de altfel, și de poziția ce o 
ocupă în clasament (Crișul, Progre
sul, Știința Craiova, Minerul etc.) 
trebuie pus în strinsă legătură cu 
pregătirea antrenorilor înșiși, dar și 
cu interesul, pe care ei îl acordă an
trenamentelor.

La ridicarea nivelului jocurilor din 
returul campionatului pot contribui 
în bună măsură arbitrajele. Arbitrii 
sînt datori să asigure respectarea 
disciplinei pe 
tendinfele de 
scad calitatea meciurilor, să penali
zeze jocul dur, periculos ; spectatorii 
nu-și pot înlătura ideea despre con
formismul arbitrilor, pe care le-a 
creat-o faptul că, de pildă, din cele 
24 de lovituri de la 11 m, dictate in 
partidele din toamnă, 21 au fost date 
în favoarea echipelor locale. Deși, se 
știe, tocmai formațiile care joacă pe 
teren propriu depășesc, de regulă,

teren, să sancționeze 
joc destructiv, care

După încheierea primei părți a 
campionatului, în paginile ziarului 
de specialitate, „Sportul popular", 
și-au spus cuvîntul cu competență, 
în dorința de a contribui la îmbună
tățirea activității fotbalistice, o serie 
de foști fotbaliști, antrenori mai tineri 
sau mai vîrstnici, alți specialiști. Ei 
au făcut o serie de propuneri pre
țioase interesante. Era de dorit insă 
ca ancheta „Sportului popular" să fi 
fost urmată de o concluzie a ziarului, 
de un răspuns al federației de spe
cialitate. Lipsit de eficiență, de fina
litate, acest schimb de opinii publi
cat în presă a avut caracterul unei 
acțiuni de suprafață, făcute de „flo
rile mărului".

Milioanele de spectatori, care ur
măresc cu interes comportarea și re
zultatele tuturor sportivilor noștri, sînt 
dornici ca și fotbalul să se ridice la 
un nivel superior, să se poată afir
ma pe plan internațional. Pe bună 
dreptate se așteaptă ca, încă de la 
primele meciuri ale returului, echipe
le noastre fruntașe să pornească iho- 
tărît înainte, spre un fotbal de 
calitate.

Ion DUMITRIU

Vizita delegației P.S.I.U.P-
Delegația Partidului Socialist Ita

lian al Unității Proletare, condusă de 
tovarășul Tullio Vechietti, secretar 
general al P.S.I.U.P,, care la invita
ția C.C. al P.M.R. face o vizită în 
țara noastră, a vizitat în cursul zilei 
de joi cîteva din noile ansambluri de 
locuințe și construcții social-cultura
le din Capitală. Oaspeții au fost în
soțiți de tov. Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., și de alte 
persoane oficiale.

Vineri dimineață membrii delega
ției au fost oaspeții regiunii Ploiești, 
unde — însoțiți de tov. Dumitru Ba- 
lalia, prim-secretar al Comitetului

regional de partid — au vizitat Ra
finăria și Combinatul .petrochimic de 
la Brazi și Muzeul Doftana. După- 
amiază, delegația a sosit la Brașov, 
unde a fost întîmpinată de tov. Al- 
dea Militaru, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid. Au fost 
vizitate uzinele „Tractorul", noile 
cartiere de locuințe și construcții so- 
cial-culturale, precum și complexul 
turistic de la Poiana Brașov.

în timpul vizitei prin țară, membrii 
delegației P.S.I.U.P. au fost însoțiți 
de tov. Ghizela Vșss, membru al C.C. 
al P.M.R., șef de secție la C. C. 
al P.M.R.

(Agerpres)

Vizitele ministrului energiei
între 8

Boumaza, ministrul energiei și in
dustriei al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, a purtat con
vorbiri privind dezvoltarea relații
lor economice între cele două țări 
cu Mihail Petri, ministrul comerțului 
exterior, și Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și chimiei.

De asemenea, oaspetele a făcut o 
serie de vizite la unele obiective in
dustriale din București și în țară. în 
București, Bachir Boumaza, împreu
nă cu colaboratorii săi, a vizitat

și 12 martie, Bachir
și industriei al Algeriei

centrul de distribuție de petrol, pre
cum și Fabrica de medicamente 
„București".

în țară au fost vizitate Rafinăria 
Brazi. Uzinele 1 Mai-Ploiești, Uzine
le „Tractorul“-Brașov, Combinatul 
de cauciuc sintetic Onești, Rafinăria 
Borzești, Combinatul chimic Bor- 
zești, precum și unele obiective tu
ristice. în timpul acestor vizite 
oaspeții au fost însoțiți de Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei.

în dimineața zilei de 12 martie 
a.c. a încetat din viață, după o lun
gă și grea suferință, academicianul 
profesor George Călinescu, unul din 
,cei mai străluciți reprezentanți ai 
culturii romîne.

George Călinescu s-a născut la 
19 iunie 1899, la București, unde 
și-a făcut și studiile universitare. 
Ca membru al „Școlii Romîne" din 
Roma, condusă de prof. Pîrvan, a 
întreprins importante cercetări cu 
caracter istoric privind societatea 
romînească din sec. XVII și XVIII.

Reîntors în țară, a funcționat un 
timp în învățămîntul mediu, la Ti
mișoara și București, apoi, după ce 
și-a luat doctoratul, a fost 
rențiar la Facultatea de 
litere și filozofie din Iași. 
Din 1944, a condus catedra 
de Istoria literaturii ro
mîne la Universitatea din 
Iași și apoi la cea din 
București, educînd gene
rații de studenți în spiritul 
prețuirii marilor valori ale 
culturii naționale și uni
versale. Prelegerile sale 
de înaltă ținută intelec
tuală vor rămîne 
model de erudiție și de 
pasiune pentru ideile îna
intate ale timpului nostru.

încă din anii studenției, 
George Călinescu a cola
borat la diferite publicații 
literare. în anii următori, 
a semnat cronica literară 
la Adevărul literar și ar
tistic, a participat la con
ducerea Vieții romînești și 
la editarea altor reviste. 
Prin remarcabile studii și 
articole, pătrunse de un 
excepțional spirit de ana
liză, el s-a situat în scurt 
timp în fruntea criticilor 
literari din generația sa. 
în 1939—1940 a editat, la 
Iași, Jurnalul literar, săp- 
tămînal de atitudine de
mocratică antifascistă, unde 
au apărut contribuții im
portante de istorie și critică lite
rară.

Paralel cu această activitate, 
George Călinescu a elaborat nu
meroase opere de sinteză. în 1932 el 
publică Viața lui Mihai Eminescu, 
prima lucrare biografică fundamen
tală consacrată marelui nostru poet 
național, urmată de o vastă cerce
tare, în cinci volume, închinată ope
rei eminesciene. Celui de-al doilea 
mare clasic al literaturii noastre, 
Ion Creangă, i-a consacrat, de ase
menea, o amplă monografie, 
tă în 1938.

O monumentală sinteză a 
tații sale de critic și istoric 
reprezintă Istoria literaturii romîne 
de la origini pînă în prezent (1941), 
lucrare de 
îmbirtînd 
munci de 
cut talent 
valorilor universale creația literară 
a patriei sale. Această operă a fost 
salutată de cercurile democratice ca 
un act de probitate științifică și de 
curaj intelectual în acea vreme.

în anii celui de-al doilea război 
mondial, George Călinescu s-a situat 
de partea forțelor patriotice: a scris 
pamflete antifasciste, a semnat ma
nifestul intelectualilor pentru ieșirea 
Romîniei din războiul hitlerist și a

conte-

colaborat la ziarul, atunci ilegal, 
„Romînia Liberă".

După eliberare, George Călinescu 
și-a consacrat întreaga sa energie 
creatoare luptei conduse de partidul 
clasei muncitoare pentru democrație 
și socialism. A fost director al ziare
lor „Tribuna poporului" și „Națiu
nea". Din 1946 a fost ales fără între
rupere deputat în Marea Adunare 
Națională.

Prestigioasă figură de umanist, de
mocrat militant, înflăcărat patriot, în 
contact permanent cu masele cetă
țenești, George Călinescu a conside
rat identificarea cu măreața cauză a 
construirii socialismului drept o in

ca un

firească a întregii sale ac- 
Din anul 1962 a devenit 
al Partidului Muncitoresc

cununare 
tivități. 
membru 
Romîn.

Membru al Academiei R.P.R. de 
la înființare (1948), George Călinescu 
a condus Institutul de istorie literară 
și folclor, unde a format noi cadre 
de cercetători. în acest timp, el însuși

Academia
Republicii Populare Romîne

Uniunea Scriitorilor din R.P.R. 
Ministerul învățămîntului

apăru-

activi- 
literar

o fascinantă originalitate, 
rezultatele unei vaste 

cercetare cu un neîntre- 
de a proiecta pe scara

în ziua de 12 martie 1965 a înce
tat din viață, după o îndelungată 
suferință, regizorul Ion 
maestru emerit al artei 
Romînă.

★
Corpul defunctului se

Șahighian, 
din R. P.

află depus
*

la Casa Artiștilor din str. Nuferilor 
nr. 271 Accesul publicului este per
mis sîmbătă 13 martie, între orele 
12,00—20,00, iar mitingul de doliu 
va avea loc duminică, ora 11,00. în
humarea se va face la cimitirul 
Bellu.

Știri sportive

Campionatul mondial de hochei
Azi la televizor : U.R.S.S.

Campionatul mondial de hochei po 
gheață se apropie de sfîrșit. Din cele 
8 echipe, care joacă în grupa A pentru 
cucerirea titlului suprem, 
țiile U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace nu 
au cunoscut pînă acum înfrîngerea. As
tăzi la Tampere, hocheiștii sovietici și 
cehoslovaci se vor întîlni într-un meci 
decisiv. Partida U.R.S.S.—Cehoslovacia 
va fi transmisă la televiziune, cu înce
pere din jurul orei 14.

Ieri în grupa A, reprezentativa R. D. 
Germane a învins cu 5—1 (3—1, 2—0, 
0—0) selecționata Norvegiei.

pa A pi 
doar forma-

Cehoslovacia
Aseară s-a încheiat turneul grupei B. 

Primul loc a revenit echipei R. P. Po
lone. In ultimele două partide, hocheiș- 
tii polonezi au făcut joc egal (3—3) cu 
R. F. Germană și au învins cu 4—1 
formația Iugoslaviei. Anul viitor echipa 
R. P. Polone va participa la campio
natul mondial în grupa A.

Mîine se dispută ultimele meciuri 
ale grupei A : S.U.A. — Norvegia ; 
R. S. Cehoslovacă—Suedia și U.R.S.S.— 
Canada.

Alte competiții de peste hotare
ȘAH. — în runda a 4-a a turneu

lui internațional de la Belgrad, par
tida dintre reprezentantele noastre 
M. Teodorescu și E. Polihroniade 
s-a încheiat remiză. Alte rezultate : 
K. Jovanovici — Vujanovici 1—0, 
Ljiljak — Pihalici 1—0, Kerekes — 
R. Jovanovici 1—0 ; s-au întrerupt 
partidele Asenova — Lazarevici, 
Hemskerk — Bilek și Konarkowska 
— Stadler. 
Ljiljak cîte 2,5 (1) puncte, K. Jova
novici și — 
Hemskerk 2 (1) p., M. Teodorescu 
2 p„ Asenova 1,5 (1) p., Bilek 1 (3) p. 
etc.

Clasament : Stadler și

E. Polihroniade 2,5 p.,

HANDBAL. — Dubla întîlnire in
ternațională R. D-. Germană — R. S. 
Cehoslovacă, disputată la Berlin, 
s-a încheiat cu victoria gazdelor : 
15—11 (9—8) la masculin și 9—8 
(4—5) la feminin.

★
FOTBAL. — în „Cupa orașelor 

tîrguri", la Roma s-a disputat me
ciul A. S. Roma — Ferencvaros Bu
dapesta. Fotbaliștii maghiari au în
vins cu 2—1 (1—0).

★
• Disputată la Sofia,

echipelor de juniori ale R. P. 
garia și Greciei s-a încheiat la 
litate : 2—2 (1—1).

★

întîlnirea 
Bul- 
ega-

BASCHET. — în primul meci al 
finalei „Cupei campionilor euro
peni" la baschet (feminin), echipa 
sovietică T.T.T. Riga a dispus de 
Slavia Sofia cu 49—31 (15—20). Re
turul se va disputa săptămîna vii
toare la Sofia.

mar-La tragerea Loto-central din 12 
tie 1965 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

72 42 84 58 82 38 30 18 62 73. Premii 
suplimentare ; 47 28 78. Fond de premii: 
1.025.134 lei.

a publicat importante lucrări, pre
cum cele despre estetica basmului și 
cele consacrate unor figuri proemi
nente ale literaturii naționale: 
Alecsandri, Filimon, Alexandrescu, 
Odobescu, Caragiale, Sadoveanu. în 
cercetarea literaturii universale, do
meniu în care încă din 1946 dăduse 
un substanțial volum de Impresii a- 
supra literaturii spaniole, George 
Călinescu a dat o serie de exegeze 
științifice despre mari scriitori ca 
Ovidiu, Tasso, Cervantes, Goldoni, 
Dostoievski, Tolstoi, Ibsen, Cehov.

Ca redactor responsabil al Trata
tului de Istorie a literaturii rormne, 
a coordonat activitatea de elaborare 

a celor 5 volume, dintre 
care cel de Literatură veche 
a și apărut.

Personalitate impunătoa
re prin vastitatea preocupă
rilor și plenitudinea talen
tului său creator, George 
Călinescu a îmbogățit patri
moniul culturii naționale cu 
opere strălucite în toate ge
nurile literare. După Cartea 
nunții (1933) și volumul 
Poezii (1937), s-a consacrat 
ca unul din cei mai viguroși 
romancieri prin Enigma 
Otiliei (1938) — cronică
realistă a societății romî
nești de la începutul vea
cului al XX-lea. în anii 
războiului a publicat dra
ma filozofică Șun, recep
tată de 
protest 
tiraniei 
fresce 
Bietul 
negru, 
rare, 
fază în scrisul lui 
nescu, constituind 
bile modele ale 
Laudă lucrurilor 
expresie lirică a 
umaniste a scriitorului, ca 
și ultima sa operă, piesa 
al XIX-lea, întregesc pro-

1 către cititori ca un 
simbolic împotriva 

fasciste. Vaste 
sociale, romanele 
Ioanide și Scrinul 

apărute după Elibe- 
marchează o nouă 

G. Căli- 
verita- 

genului.
(1963), 

viziunii

Ludovic 
filul artistic de prodigioasă vita
litate a lui George Călinescu în do
meniul poeziei și al teatrului.

Prin moartea lui George Călines
cu, cultura romînă pierde pe unul 
din iluștrii reprezentanți, care au îm
bogățit cu mari valori contribuția 
poporului romîn la tezaurul culturii 
universale.

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă

Constituirea comisiei pentru organizarea 
funeraliilor

Pentru organizarea funeraliilor a- 
cademicianuîui George Călinescu a 
fost constituită o comisie formată 
din tovarășii . acad. Ilie Murgulescu 

De la comisia pentru
Comisia pentru organizarea fune

raliilor academicianului George Că
linescu comunică :

Pentru ca cetățenii să-și ia rămas 
bun de la academicianul George Că
linescu, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al defunctului va fi depus la Ateneul 
R. P. Romîne.

.— președinte, Demostene Botez, Jean 
Livescu, Vasile Dinu, acad. Al. Phi- 
lippide, acad. Al. Rosetti și George 
Ivașcu.

organizarea funeraliilor
va avea acces în zilele de 
între orele 11,00—20,00 
între orele 8,00—11,00.
de doliu va avea loc

Și

la
14
se

Publicul
13 martie,
14 martie,

Mitingul
Ateneul R. P. Romîne, duminică
martie, orele 11,30, iar înhumarea 
va face la orele 14,00, la cimitirul 
Bellu.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Construcții 
ale septenalului

Recent au fost terminate două 
obiective importante ale septe- 
nalului. Amândouă au fost con
struite în Siberia orientală. Este 
vorba în primul rînd de combi
natul de înnobilare de la Jelezno- 
gorsk, care va prelucra minereul 
de fier extras prin metoda la su
prafață din munții Rudni. Capaci
tatea proiectată a întreprinderii 
este de 12 milioane tone de mine
reu brut și șase milioane tone de 
concentrat. Prima parte, care a in
trat acum în funcțiune, va prelucra 
6 milioane de tone de minereu, 
dînd trei milioane de tone de con
centrat.

Al doilea obiectiv dat în exploa
tare este o linie de înaltă tensiu
ne care traversează peste fluviul 
Amur, în apropiere de Habarovsk. 
Conductorii electrici de diametru 
mare sînt susținuți numai de trei 
stîlpi metalici uriași: unul pe malul 
sting al Amurului, al doilea pe o 
insulă din mijlocul fluviului, iar al 
treilea pe malul drept. Traversarea 
de pe Amur — lungă de 4 km 
este cea mai mare construcție 
acest fel realizată pînă acum 
Uniunea Sovietică.

de 
în

Institut de medicină 
experimentală

Un bloc de zece etaje — edificiu 
modern din beton și sticlă — a fost 
recent inaugurat la Budapesta. Este 
noua clădire a Institutului de me
dicină experimentală care adăpos
tește 3 secții științifice : biologie 
patologică, morfologie și farmaco
logie.

Institutul este utilat cu aparataj 
modern. Laboratoarele și sălile de 
operație pentru animalele de expe-

amplasate în imediata 
lifturilor, astfel incit 
fi trimiși pe „bandă 
la o secție la alta.

riență sînt 
apropiere a 
cobaii pot 
rulantă" de

La institut există un microscop 
electronic, fabricat în Japonia, care 
mărește de 200 de mii de ori. Dis
pozitivele cele mai sensibile sînt 
instalate în încăperi speciale ferite 
de orice vibrație. Instalații auto
mate de condiționare a aerului a- 
sigură permanent temperatura și 
umiditatea necesare în încăperile 
unde se fac experiențe. Activitatea 
oamenilor de știință din institut 
va fi strîns legată de practica me
dicală.

„Tineretul muzical"
La Praga. a luat ființă o asociafie 

tineretului iubitor de muzica.
Înființată cu un an în urmă, asocia

ția denumită „Tineretul muzical" nu
mără astăzi 1 200 membri. Aproape 
600 dintre ei audiază cu regularitate 
ciclul de concerte ale orchestrei filar
monicii cehe, iar ceilalți — ciclurile or
ganizate de Agenția F.O.K. (filme mu
zicale, opere, concerte).

Asociația dispune de un club propriu, 
în cadrul căruia se organizează concer- 
te-lecții, audiții muzicale, vizionarea 
unor spectacole. Clubul este spri
jinit de Teatrul muzical din Praga, ca- 
re-i asigură înregistrări pe bandă de 
magnetofon, texte explicative, note mu
zicale, îndrumători de specialitate, bi
lete cu preț redus la o serie de spec
tacole ale teatrului.

Asociația „Tineretul muzical" organi
zează și manifestări artistice publice.

a

Utilaje noi
Uzmelo dm Ciunkin, important 

centru industrial din R.P. Chineză, 
au dat în primele două luni ale 
anului 1 500 de produse noi. Pen
tru agricultură s-au produs pompe 
acționate de turbine, țevi din mase 
plastice pentru irigații, insecticide, 
îngrășăminte chimice etc. Au fost 
produse, de asemenea, 22 de sor
timente noi de laminate pentru 
uzinele de tractoare și combine. 
Combinatul siderurgic din Ciunkin 
produce acum plăci de oțel, rezis
tente la temperaturi joase, folosite 
de șantierele navale chineze la 
construirea vaselor oceanice șl a 
spărgătoarelor de gheață. Industria 
constructoate de mașini din Ciun
kin a produs utilajul de precizie 
necesar industriei fibrelor sintetice.

Pe șantierul 
de la Vetschau

Pe 
trice 
nectat la rețeaua de legătură a 
R. D. Germane în mod experimen
tal cel de-al doilea turbogenerator 
de 100 MW. Se prevede ca încă în 
anul în curs, prima parte a acestei 
centrale să fie înzestrată cu alte 
patru turbogeneratoare construite 
la Uzinele Bergmann-Borsig din 
Berlin. împreună cu centrala elec
trică de la Trattendorf, cele de la 
Vetschau și Liibbenau formează 
primele inele ale lanțului de cen
trale electrice de pe rîul Spree.

șantierul centralei elec- 
de la Vetschau a fost co-

In fața tabloului de co
mandă al mașinii elec
tronice de la Centrul de 

calcul din Varșovia

ii ’-fi
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TJE PESTE HO TA HE
UN NOU ATAC AERIAN
ASUPRA TERITORIULUI R. D. VIETNAM
Mesaj adresat Comisiei internaționale

SUDAN

Pregătiri pentru conferința 
„mesei rotunde"

HANOI 12 (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță că 
la 11 martie 1965, ora 11,30 a.m., 12 
avioane ale Statelor Unite și Viet
namului de sud printre care și avioa
ne cu reacție, au bombardat regiunea 
vestică a provinciei Quang Binh din 
R. D. Vietnam, în apropiere de fron
tiera cu Laosul. După ce forțele ar
mate locale au deschis focul împotri
va lor, avioanele au zburat spre sud.

într-un mesaj adresat Comisiei in
ternaționale, colonelul Ha Van Lau, 
șeful misiunii de legătură a înaltului 
comandament al Armatei populare 
vietnameze, a condamnat vineri a- 
ceastă nouă încălcare grosolană a 
suveranității și integrității teritoriale 
a R. D. Vietnam. în mesaj se cere ca 
Statele Unite și marionetele lor sud- 
vietnameze să pună capăt imediat 
raidurilor provocatoare împotriva 
R. D. Vietnam, să înceteze războiul 
agresiv din Vietnamul de sud și să nam.

Dizolvarea parlamentului irlandez
DUBLIN 12 (Agerpres). — Anun

țarea hotărîrii guvernului irlandez 
de a dizolva parlamentul a determi
nat o vie activitate politică în Ir
landa, transmite agenția U.P.I. Prin
cipalele partide s-au și angajat în 
campania electorală. Se știe că dizol
varea parlamentului a fost determi
nată de victoria în alegerile parțiale 
din Mid-Cork a partidului laburist a- 
flat în opoziție. Presa proguverna- 
mentală scrie că joi a fost „o zi 
proastă" pentru țară. Unii li
deri ai opoziției s-au declarat 
satisfăcuți de hotărîrea de a 
dizolva parlamentul. în preceden
tele alegeri generale, care au avut 
loc în octombrie 1961, partidul gu
vernamental Fianna Fail a obținut 
508 847 voturi, adică 45 la sută din 
totalul voturilor exprimate, în timp

„Parteneri reci“
Săptămânalul 

,,Die Weltwoche" despre 
relațiile anglo—vest-germane

GENEVA 12 (Agerpres). — Săptă
mânalul elvețian „Die Weltwoche" 
publică sub titlul „parteneri reci" un 
articol referitor la relațiile anglo- 
vest-germane, în care se spune prin
tre altele : „Un fapt nu se poate 
tăgădui: relațiile anglo—vest-germa- 
ne nu sînt bune. Deși, formal, cele 
două țări sînt încă de acum zece ani 
aliate... această comunitate poartă 
toate semnele unei căsătorii de con
veniență. Nimic nu caracterizează 
mai bine această situație decît rolul 
extrem de redus pe care Marea Bri- 
tanie îl joacă în viile dezbateri de 
politică externă din' Germania occi
dentală. în legătură cu preponderen
ța unei orientări proamericane sau 
profranceze, vest-germanii discută 
cu pasiune, dar despre o asociere 
mai strînsă cu Anglia, în legătură 
cu care s-a vorbit adesea în primii 
ani de după război, acum abia dacă 
se mai discută în mod serios. Pînă și 
politicienii social-democrați, care își 
mai aruncă din cînd în cînd privirile 
spre Londra, afirmă doar arareori, 
și mai mult de formă, decît din con
vingere, că „cel de-al treilea mare 
aliat nu trebuie neglijat prea mult".

Sentința în procesul 
„infirmierelor morții"

BONN 12 (Agerpres). — Cele 14 
„infirmiere ale morții", judecate 
pentru a. fi participat la uciderea 
unui mare număr de bolnavi mintal 
în cadrul programului nazist de 
eutanasie, au fost achitate vineri de 
un tribunal din Miinchen. Aproape 
10 000 de bolnavi internați în spita
lul Obrawalde-Meseritz au fost ex
terminați din ordinul autorităților 
naziste. Procesul, desfășurat timp 
de cîteva săptămîni, a scos la iveală 
mărturii și documente care au do
vedit participarea acuzatelor la 
uciderea unui mare număr de pa- 
cienți. Totuși, tribunalul a pronunțat 
o sentință de achitare sub pretextul 
că acuzatele au îndeplinit doar or-t 
dinele superiorilor lor. 

La Toronto (Canada) a avut loc o demonstrație împotriva prescripției 
crimelor naziste

aplice în întregime acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam.

★
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

într-un apel lansat de 200 de profe
sori de la Universitatea din Califor
nia, de la Colegiul din San Francis
co și de la Colegiul „Merritt" din 
California, precum și de un grup de 
luptători pentru drepturile civile, de 
medici și activiști sindicali din San 
Francisco și din împrejurimile aces
tui oraș se menționează că Statele 
Unite trebuie să-și retragă de înda
tă forțele armate și armamentul din 
Vietnam. Președintele Johnson, se 
spune în apel, trebuie să dea curs 
mandatului pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a conflictelor interna
ționale, mandat ce i-a fost dat de 
alegători cu prilejul alegerilor din 
toamna anului trecut. Autorii me
sajului condamnă, totodată, cu ho- 
tărîre politica de extindere de către 
Washington a conflictului din Viet- 

ce partidele de opoziție Fine Gael și 
laburist au obținut respectiv 374 099 
de voturi (32 la sută) și 135 228 de 
voturi (11,5 la sută). Pentru a-și asi
gura majoritatea în parlament parti
dul guvernamental a fost nevoit să 
recurgă la sprijinul a doi deputați 
independenți.

Corespondență din Paris

ÎN AJUNUL PRIMULUI TUR 
DE SCRUTIN

Campania electorală din Franța în 
vederea alegerilor municipale s-a în
cheiat vineri la miezul nopfii. Aproape 
28 de milioane de (râncezi înscriși in 
liste sînt chemați la 14 și la 21 mar
tie să aleagă pentru următorii 6 ani pe 
consilierii municipali și primarii din 
aproximativ 38 000 de localități. S-au 
înregistrat peste 1 000 000 de candi
dați pentru cele circa 500 000 de locuri.

Scrutinul are un pronunjat caracter 
politic, deoarece pentru prima oară 
din 1962, cînd au avut loc alegerile 
legislative, totalitatea corpului electo
ral este chemată să-și spună cuvintul. 
Votul de duminică este considerat un 
preludiu al alegerilor prezidențiale 
care vor avea loc în decembrie.

Scrutinul se va desfășura după noua 
lege electorală, care interzice înjelege- 
rile între partide după primul tur de 
scrutin în localitățile cu peste 30 000 
de locuitori. în aceste localități este 
declarată învingătoare lista ce a obți
nut majoritatea absolută la primul scru
tin. în caz de balotaj, la al doilea 
scrutin — 21 martie — este considerată 
învingătoare lista ce a objinut majori
tatea relativă. în localitățile avînd sub 
30 000 de locuitori sînt permise diver
se alianțe, volîndu-se candidații, nu lis
tele în ansamblu. De obicei, în aceste 
comune partidele se prezintă sub pro
priul lor drapel la primul tur, iar alian
țele se încheie eventual ulterior, pentru 
eliminarea adversarilor. Votul în aceste 
localități rămîne încă „o mare necunos
cută", remarcă ziarul „Combat", în timp 
ce în 79 din cele 159 de orașe cu peste 
30 000 de locuitori s-au încheiat nu
meroase alianțe între partide.

Trei tipuri principale de liste se pre
zintă în fața alegătorilor, oglindind 
coaliții sau alianțe electorale mai im
portante. Astfel, lista de uniune demo
cratică grupează diferife partide de 
stingă : comuniști, socialiști (S.F.I.O.), 
P.S.U. și diverși alți republicani. La Pa
ris și în toate orașele de pe Sena cu 
peste 30 000 de locuitori, între federa
țiile partidului comunist și S.F.I.O. a 
fost semnat un acord tinzînd la elabo
rarea unor liste comune. Un acord a- 
semănător a fost semnat și în depar
tamentul Seine et Oise ; lisfe comune 
ale celor două partide se vor pre
zenta și în alfe localități.

în 100 de orașe figurează liste „cen
triste", care grupează elemente din 
partidele tradiționale de dreapta și de 
centru din S.F.I.O., iar uneori și radicali. 
Elementele grupate sub eticheta „cen
trismului", pronunțîndu-se atît împotri
va partidului comunist cît și împotriva 
partidului de guvernămînt UNR s-au 
coalizat sub lozinca apărării „partidelor 
intermediare", purtătoare de cuvînt ale 
micii burghezii.

KHARTUM 12 (Agerpres). — Li
derii partidelor politice din Sudan 
au cerut locuitorilor din provinciile 
meridionale să nu tulbure ordinea 
pentru a permite conferinței „mesei 
rotunde", care urmează să se deschi
dă la 16 martie la Khartum, să-și 
desfășoare lucrările. Partidele politi
ce sudaneze care au acceptat să par
ticipe la această conferință menită 
să reglementeze problema provincii
lor meridionale au trimis delegații 
în diferite localități din aceste pro
vincii pentru a expune locuitorilor, 
în cadrul unor reuniuni, scopurile 
conferinței. Pe de altă parte, o dele
gație a acestor partide a sosit la 
Kampala (Uganda) pentru a explica 
liderilor partidului Sanu — refugiați 
aici — că prezența lor este necesară 
la conferința „mesei rotunde". După 
cum se știe, pînă în prezent o parte 
din liderii Sanu s-au opus apelului 
de a participa la conferința de la 
Khartum, cerînd ca ea să fie orga
nizată la Juba sau în străinătate. 
William Deng, liderul aripii de stin
gă din Sanu, a anunțat totuși că va 
participa la lucrările acestei confe
rințe. Au fost invitați să participe 
ca observatori la conferință repre
zentanți din R.A.U., Nigeria, Kenya, 
Ghana și Uganda.

★
KAMPALA 12 (Agerpres). — Li

deri ai partidului sudist Sanu, aflați 
în exil în Uganda, au hotărît la 12 
martie să participe la Conferința 
care se va deschide la Khartum, 
destinată rezolvării situației din pro-

Partidul UNR, împreună cu o parte a 
independenților și cu unele personali
tăți „apolitice", reprezintă cea de-a 
treia listă. Pentru prima dată, UNR a de
pus candidați aproape în întreaga țară, 
în capitală, el s-a prezentat sub numele 
de „Uniunea pentru renovarea Parisu
lui", înscriind pe listele sale miniștri, 
deputați și alte personalități. în micile 
orașe, UNR s-a aliat adesea cu inde
pendenții. Se apreciază că șansele pe 
care a contat UNR de a polariza vo
turile moderaților sînt reduse, dată 
fiind reacția de apărare a centriștilor.

Deși bătălia se șnunță mai mult 
„triunghiulară", amintim și de a patra 
listă, prezentată de extrema dreaptă, la 
Paris și în alfe cîteva orașe mari, în 
frunte cu avocatul Tixier-Vignancourt, 
apărătorul O.A.S.-iștilor.

Campania pentru alegerile municipa
le a fost caracterizată de frămîntări in
terioare în rindurile mai multor partide, 
dar mai ales în sînul S.F.I.O. Acționînd 
sub lozinca înfrîngerii UNR, S.F.I.O. 
și-a divizat forțele, încheind alianțe con- 
juncturale, potrivit pozițiilor organiza
țiilor sale locale, cînd cu centrul și 
dreapta, cînd cu comuniștii. Numărul 
alianțelor încheiate cu comuniștii este 
însă de două ori mai mare decît al 
celor cu dreapta. Presa de stingă arată 
că acest fapt subliniază progresele fă
cute pe calea unirii torțelor muncito
rești și democratice. Relevînd impor
tanța încheierii unor alianțe locale cu 
socialiștii, P.C.F. a arătat că S.F.I.O. are 
o linie neprincipială și că seamănă con
fuzie în rîndul forțelor de stînga. Este 
știut că unii milifanți socialiști din Mar
silia au fost excluși din partid pentru 
că au hotărît să constituie liste de uniu
ne cu comuniștii, în timp ce la Paris 
și Le Havre, alți socialiști au fost excluși 
pentru că au refuzat să se alieze cu 
candidații P.C.F. „Numai comuniștii, re
levă „Le Monde”, prezintă un front co
erent de la un capăt la altul al țării".

Constatînd complexitatea tabloului 
politic preelectoral, presa se ferește să 
facă pronosticuri.

In centrul atenției rămîn Marsilia și 
Parisul. Marsilia, atît din cauza poziției 
deosebite a primarului socialist Def- 
ferre, candidat în alegerile preziden
țiale, care s-a aliat cu forțele de dreap
ta, -cît și din cauză că partidul comu
nist este aici, după cum se apreciază, 
partidul cu cea mai mare influență elec
torală. Parisul, pentru faptul că ridică 
întrebarea dacă partidul de guvernă
mînt, care a cîștigat toate locurile la 
alegerile legislative din 1962, va reuși, 
după eforturile pe care le-a depus, să 
obțină majoritatea în consiliul munici
pal.

Alexandru GHEORGHIU

88 DE ZILE SUB PĂMÎNT
PARIS 12 (Agerpres). — După ce 

a petrecut 88 de zile sub pămînt, 
cercetătoarea franceză Josie Lauras 
s-a reîntors vineri la suprafață. Ea 
a coborît la 14 decembrie într-o 
peșteră adîncă din munții Alpi, ur- 
mînd să rămînă 90 de zile în sub
teran pentru a experimenta efectele 
singurătății asupra omului și a per
mite folosirea rezultatelor cercetă
rilor în viitoarele zboruri astronau
tice. La examinarea graficelor 
transmise la suprafață s-a constatat 
o accentuare netă a oboselii gene
rale, ceea ce a determinat pe con
ducătorul experienței să ia hotărî
rea de a o readuce la suprafață pe 
îndrăzneață cercetătoare. Ea s-a 
aflat într-o izolare deplină, pierzînd 
și noțiunea timpului, încît cînd î 
s-a spus că urmează să fie readusă 
la suprafață, ea avea impresia că 
se află abia în ziua de 25 februarie. 

vinciile meridionale ale Sudanului. 
Această decizie a fost luată în urma 
convorbirilor dintre ministrul suda
nez pentru lucrările publice, Hilary 
Logali, și conducători ai grupării 
Sanu, aflați la Kampala. în comu
nicatul publicat după întrevederile 
din capitala Ugandei, care au durat 
trei zile, s-a arătat că delegația 
Sanu va fi condusă la conferința de 
la Khartum de către vicepreședin
tele acestei grupări, Philip Pedak. 
Acesta a afirmat, după acordul in
tervenit la Kampala că „nici Sanu, 
nici Frontul Sudului nu au fost în 
principiu împotriva începerii lucră
rilor „mesei rotunde" destinată re
zolvării problemei sudului". De fapt, 
a spus el, ideea ținerii unei astfel de 
convorbiri a aparținut partidului 
Sanu și Frontului sudului.

CONGO Reuniune 
a liderilor insurgenți

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres).— 
în ultimul timp, guvernul forțelor 
patriotice din Congo desfășoară o 
intensă activitate pentru reorgani
zarea detașamentelor de insurgenți. 
Unul din liderii forțelor patriotice, 
Gaston Soumialot, a plecat recent 
din Cairo, unde a participat la tra
tativele preliminare dintre repre
zentanții organizațiilor revoluționa
re congoleze, consacrate unirii e- 
forturilor în lupta împotriva guver
nului lui Chombe. Agențiile de 
presă precizează că o nouă întru
nire similară va avea loc la 15 mar
tie. Scopul reuniunii este de a 
alege un Consiliu revoluționar și un 
Birou Politic al acestuia.

★
BRAZZAVILLE 12 (Agerpres). — 

Forțele insurgente din Congo (Leo
poldville) au atacat în regiunea ora
șului Albertville pozițiile ocupate de 
detașamentele armatelor guverna
mentale conduse de Mobutu. Lup
tele, care au durat cîteva ore, au 
fost deosebit de îndîrjite.

Danilo Doici — cunoscut scriitor și activist pe târim social din Italia — 
împreuna cu alte 30 de persoane, a declarat duminica trecută o grevă 
a foamei de 48 de ore, în semn de protest împotriva aminării de către 
autoritățile italiene a construirii unui dig pe fluviul Belice (Sicilia) nece
sar, între altele, alimentării cu apă a regiunii. în fotografie : Doici înainte 

de a începe greva foamei

PREOCUPĂRI POLITICE
Pentru 22 martie sînt programate 

alegeri parlamentare în Ceylon. în 
mod normal ele ar fi trebuit să aibă 
loc ceva mai tîrziu. Mandatul ve
chiului parlament a fost însă supri
mat pe neașteptate în urma votului 
de neîncredere intervenit la 3 de
cembrie 1964. La acea dată, cu pri
lejul prezentării mult controversatei 
legi a presei, guvernul prezidat de 
Sirimavo Bandaranaike a fost pus în 
minoritate (cu un singur vot dife
rență), fapt ce a declanșat o serioasă 
criză politică.

Campania electorală, în plină des
fășurare, a imprimat vieții politice 
de pe insulă o tensiune neobișnuită. 
La ea participă, pe lîngă cele nouă 
partide recunoscute oficial, o puzde
rie de alte partide, dintre acelea a 
căror existență rareori se prelungeș
te dincolo de ziua alegerilor. în ul
tima fază a campaniei electorale s-a 
ajuns la o oarecare polarizare a prin
cipalelor tendințe. Confruntarea ho
tărâtoare va fi între Partidul cey- 
lonez al libertății (Sri Lanka Free
dom Party), condus de Sirimavo 
Bandaranaike, și Partidul național 
unit, condus de fostul premier Dud
ley Senanayke.

Partidul ceylonez al libertății a 
venit la putere în 1956, fiind con
dus în acea vreme de Solomon 
Bandaranaike. Programul de refor
me economice și sociale preconizat 
de liderul său a fost de la început 
ținta atacurilor cercurilor reacțio
nare. în urma unui complot, primul 
ministru a fost asasinat la 25 sep
tembrie 1959. A urmat o perioadă 
confuză. în curs de numai cîteva 
luni au avut loc de două ori alegeri 
parlamentare.

Victoria Partidului ceylonez al li
bertății în alegerile din iulie 1960 
a însemnat o revenire la linia poli
tică a defunctului premier. Guver-

întrevederile de la Londra 
ale ministrului de externe cipriot

LONDRA 12 (Agerpres).— Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, l-a primit vineri pe minis
trul afacerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu. în cursul acestei 
întrevederi au fost analizate diferite 
aspecte ale situației din Cipru, pre
cum și problema bazelor engleze din 
insulă. Aceste probleme au fost dis
cutate, de asemenea, joi seara de 
Kyprianu cu ministrul pentru rela
țiile cu Common wealthul, Arthur 
Bottomley, și cu ministrul de stat 
Cledwyn Hughes. Ministrul de exter
ne al Ciprului va părăsi Londra du
minică, plecînd spre New York, pen
tru a lua parte la ședința Consiliului

Corespondență din Haga

Criză de durată
Criza guvernamentală declanșată 

la sfîrșitul lunii trecute continuă. 
Repetatele întrevederi pe care „in
formatorul" Schmelzer, desemnat a 
face sugestii cu privire la noul ca
binet, le-a avut în decursul ul
timelor două săptămîni cu liderii 
grupărilor politice, în încercarea de 
a găsi un teren de înțelegere 
spre alcătuirea unei noi formule 
după demisia cabinetului Marijnen, 
n-au dus la nici un rezultat. Ultima 
consultare dintre Schmelzer și șefii 
grupurilor parlamentare — catolici, 
liberali, creștin-istorici și antirevolu
ționari — apreciată de către obser
vatori ca o ședință „maraton", a du
rat toată noaptea de joi spre vineri. 
In cercurile politice se relevă că nici 
de data-aceasta Schmelzer nu a reu
șit să-și ducă la îndeplinire misiu
nea primită. Concluzia a fost cuprin
să în scurta declarație făcută de 
el la sfîrșitul consultării că se va 
prezenta în aceeași zi la palat, lă- 
sînd să se înțeleagă intenția sa de a 
renunța la sarcina ce-i fusese încre
dințată la 2 martie.

Faptul că criza a survenit 
nu în urma unui vot de ne
încredere al parlamentului, ci da
torită disensiunilor din sînul cabine- 

nul condus de soția acestuia, Siri
mavo Bandaranaike, a întreprins o 
seamă de măsuri pe tărîm econo
mic și politic, menite să ducă la con
solidarea independenței țării: insti
tuirea legii cu privire la corporația 
națională de petrol și naționaliza
rea proprietăților sau bunurilor com
paniilor străine „Shell", „Caltex" și 
„Standard Vacuum", care monopo
lizau distribuirea petrolului, națio
nalizarea companiilor particulare de 
asigurare, instituirea controlului de 
stat asupra activității concernelor 
de presă. Pe plan extern, guvernul 
ceylonez promovează o politică de 
neutralitate și neparticipare la 
blocuri militare, se pronunță pentru 
dezarmare și coexistență pașnică, 
militează pentru lichidarea rămăși
țelor colonialismului.

Măsurile pozitive ale guvernului 
au întîmpinat însă opoziția atît a 
elementelor reacționare interne, cît 
și a cercurilor monopoliste din Oc
cident. în 1962 s-a încercat organi
zarea unei lovituri de stat militare, 
iar un an mai tîrziu Washingtonul 
a sistat ajutorul economic către Cey
lon. Efectul nu a fost cel scontat, 
în fața uneltirilor directe ale reac- 
țiunii, forțele patriotice au ripostat 
energic, acordînd tot sprijinul gu
vernului.

O situație specială s-a creat în 
decembrie 1964 o dată cu desprin
derea fracțiunii de dreapta a parti
dului guvernamental. 15 deputați, 
avînd drept lider pe fostul ministru 
al pămînturilor, irigațiilor și ener
giei, Charles de Silva, s-au alăturat 
opoziției, votînd împotriva propriu
lui partid. Legea presei a fost doar 
un pretext. în realitate, aripa de 
dreapta a Partidului ceylonez al li
bertății desfășoară de multă vreme 
o activitate de subminare a măsu
rilor preconizate de guvern. Char- 

de Securitate consacrată prelungirii 
mandatului forțelor O.N.U. din Cipru.

★
NICOSIA 12 (Agerpres). — în 

cursul conferinței sale săptămînale 
de presă, președintele Ciprului, Ma
karios, a declarat că guvernul cipriot 
nu a luat încă nici o hotărâre în 
legătură cu înlocuirea, contingentu
lui turc din Cipru. Președintele nu 
a precizat dacă guvernul său va 
accepta pînă la urmă principiul 
schimbării acestui contingent care, 
potrivit unor surse turcești, ar tre
bui să aibă loc în luna aceasta. Pe 
de altă parte, guvernul cipriot a 
hotărît, potrivit unui purtător de 
cuvînt al acestuia, să cheme un nou 
contingent sub arme.

tulul, amplifică dificultățile de care 
se lovesc încercările de soluționare a 
controverselor dintre partidele poli
tice olandeze. Căci aspectele tehnice 
legate de stabilirea noului statut al 
radiodifuziunii și televiziunii n-au 
constituit decît un motiv formal al 
demisiei guvernului. De fapt, criza 
a fost determinată de lupta pentru 
preponderență dintre partidele coali
ției guvernamentale.

In condițiile disputelor politice 
dintre partide și, mai ales, dintre 
catolici și liberali, perspectivele în
trevăzute aici, în legătură cu posibi
litatea alcătuirii unui nou guvern de 
coaliție, sînt destul de incerte. Este 
știut că vechiul cabinet, întrunind 
miniștri catolici, liberali, antirevolu
ționari și creștin-istorici, deține 92 
de locuri în parlament (din totalul de 
150), reprezentând 60 la sută din 
voturile exprimate în timpul ultime
lor alegeri legislative, desfășurate în 
1963. In cazul cînd liberalii nu vor 
mai intra în guvern, coaliția ministe
rială nu ar mai deține majoritatea 
parlamentară decît cu un singur vot. 
In cercurile politice se vorbește de o 
eventuală reîntoarcere la o formulă 
catolico-socialistă, care a mai guver
nat în trecut timp de 13 ani. Unii 
observatori sînt însă de părere că o 
asemenea alternativă ar apărea în 
prezent dificilă, catolicii nefiind dis
puși să accepte programul partidului 
socialist. In aceste împrejurări, criza 
de guvern riscă să dureze și dezno
dământul ei este greu de prevăzut 
deocamdată.

Chr. van PETERSEEN

Demonstrații în sprijinul 
studenților spanioli

ROMA 12 (Agerpres). — Studenții 
din Florența, anunță „Unita", au or
ganizat pe străzile orașului o demon
strație de solidaritate cu studenții 
spanioli. Demonstranții au fost ata
cați de poliție.

O mare manifestație antifranchis- 
tă a avut loc, de asemenea, la Pes
cara, sub auspiciile organizațiilor 
studențești, secțiilor locale ale Uniu
nii femeilor italiene, Asociației na
ționale a partizanilor italieni și altor 
organizații democratice.

ÎN CEYLON
Ies de Silva s-a grăbit să încropeas
că un nou partid, prezentat sub fir
ma de „socialist". Ziarul „The Scots
man" lasă să se înțeleagă că în po
ziția lui de Silva au preponderență 
ambițiile personale. Pe un ton pate
tic, într-unul din primele sale dis
cursuri, el a căutat să-și convingă 
auditoriul că boala care l-a împie
dicat să-1 succeadă pe Solomon 
Bandaranaike în 1959 a fost ocazio
nată de otrăvirea sa. W. Dahana- 
yake, exponentul aripii de dreapta 
din partid, care a preluat conducerea 
după asasinarea lui Solomon Ban
daranaike, a fost înlăturat pentru 
politica antipopulară promovată de 
el, stîrnind indignare în țară. Acum, 
Dahanayake este secretarul generai 
al partidului întemeiat de Charles 
de Silva. Apropierea celor doi foști 
miniștri nu lasă nici o îndoială asu
pra platformei sub care se prezin
tă gruparea lor la alegeri. Agenția 
U.P.I. arată că acest partid „va 
fi vădit anticomunist". De Silva a 
anunțat de altfel că partidul său se 
va prezenta alături de Partidul na
țional unit — partid de extremă 
dreaptă.

Sintetizând programele principale
lor două partide, publicația „Eastern 
World" scrie: „Spre deosebire de 
Partidul național unit, care pre
feră să lase o mare parte din sar
cina dezvoltării economice pe sea
ma sectorului particular, Partidul 
ceylonez al libertății se pronunță 
pentru o participare activă a sta
tului în industrie, agricultură, trans
port, comerț și activitate bancară. 
Sprijinul său provine în primul 
rînd din partea țăranilor și munci
torilor urbani. Alegerea care stă în 
fața poporului este atît de ordin po
litic, cît și de ordin economic, ale
gerea între două moduri de viață".

Dumitru ȚINU

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Adunarea legisîfdvă 

a statului New Hampshire a respins 
vineri cu majoritate de voturi un 
proiect de lege prin care se cerea in
terzicerea dreptului membrilor P.C. 
din S.U.A. de a ține, la cererea stu
denților, conferințe în institutele de 
învățămînt superior.

GEORGETOWN. Au luat sfîrșit lu
crările celei de-a treia Conferințe la 
nivel înalt a țărilor membre ale Com- 
monwealth-ului din regiunea Mării 
Caraibilor, la care au participat șefii 
de guverne din Guyana Britanică și 
Barbados și reprezentanți ai primilor 
miniștri din Trinidad și Jamaica. Parti- 
cipanții la conferință nu au reușit să 
adopte nici un fel de măsuri concrete 
privind integrarea politică și economi
că a acestor teritorii.

TEGUCIGALPA. între forțele mi
litare guvernamentale din Honduras 
și unități ale detașamentelor de parti
zani a avut loc, în apropiere de loca
litatea Canaveral, o nouă ciocnire care 
s-a soldat cu mai mulți morți. Forțele

de partizani din Honduras sînt con
centrate în trei regiuni — în Munții 
Orientali, la El Mochito și pe coasta 
de nord a Hondurasului — la La 
Masica.

TOKIO. Aproximativ 5 000 de core
eni care locuiesc în Japonia au parti
cipat vineri în capitala japoneză la un 
miting de protest împotriva tratative
lor japono—sud-coreene, cu privire la 
„normalizarea relațiilor" dintre cele 
două țări. Participanții la miting au 
cerut primului ministru Sato să renun
țe neîntârziat la tratativele cu autori
tățile Coreei de sud.

MOSCOVA. La 12 martie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pământului „Cosmos-60“. 
La bordul satelitului s-a instalat apa
ratură științifică destinată continuării 
explorării spațiului cosmic în cadrul 
programului anunțat de agenția TASS 
la 16 martie 1962.

HELSINKI. Luînd cuvântul la o 
conferință de presă, ministrul de ex
terne al Suediei, T. Nilsson, care se 
află într-o vizită la Helsinki, a declarat 
că Suedia consideră ca un lucru de la 
sine înțeles că Finlanda va urma a- 
ceeași politică pe care a promovat-o 
pînă în prezent și că aceasta cores
punde nu numai intereselor Finlandei, 
ci și ale întregului Nord. Linia politică 
externă însușită de toate țările nordice, 
a spus Nilsson, contribuie la menține
rea actualei situații calme în nordul 
Europei.

BONN. Purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, von Hase, a 
declarat că R.F.G. își menține hotărî
rea de a nu livra arme unor țări aflate 
în „regiuni de încordare". El a precizat 
că R.F.G. se străduiește să ajungă la 
un acord cu Izraelul în vederea oferi
rii unei compensații bănești în schim
bul livrărilor de armament. Unele sur
se afirmă că în cursul convorbirilor 
pe care le-a avut cu Birrenbach, repre
zentantul special al guvernului vest- 
german, primul ministru izraelian, 
Eshkol, ar fi cerut reluarea livrărilor 
de armament ca o condiție prealabilă 
stabilirii relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări.

Duminica trecută, in orașul Selma 
(Alabama) au avut loc ciocniri 
violente între poliție și populația 
de culoare. In fotografie: un tînăr, 
cu ochii închiși din cauza gaze
lor lacrimogene, susține o femeie 
leșinată în urma loviturilor pri

mite de la polițiști

GENEVA. Referindu-se la surse 
informate din Geneva, agenția France 
Presse anunță că între țările indus
trializate și cele în curs de dezvoltare, 
membre ale G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț), ar fi interve
nit un acord privind participarea a- 
cestora din urmă Ia runda Kennedy.

HELSINKI. Președintele Parlamen
tului finlandez, Kauno Kleemola, a 
încetat din viață subit în noaptea de 
II spre 12 martie.
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