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chiar primăvară ? Adevă
rată primăvară ? Pare că 
osia Pămîntului s-a încli
nat generos către Soare, 
aducînd echinocțiul înfr-un

punct calendaristic altădată nins. 
Sub cupola înălțată brusc, albastru, 
aerul e dulce și bîntuit de presim
țiri vegetale. Crește semeț, scăpat de 
obsesii hibernale, firul de iarbă.

V-afi plimbat în amurg pe sub 
copacii de lîngă Universitate ? Nă
pădiți de vrăbii, sînt ca niște stupi 
și vibrează muzical.

Primăvara citadină ne întîmpină 
și sub forma gingașilor muguri ai 
artizanatului de martie (am numit 
mărțișoarele), răsăriți pe paletele 
de catifea sau carton care, urmînd 
o tradiție a anotimpului și a senti
mentelor, împînzesc acum orașul. 
Prin delicatul dar al acestei zile, 
simbol al afecțiunii, nu celebrăm în
săși primăvara (substantiv feminin) ?

Dar „instantaneul" de față nu-și 
propune să fie liric, cu toată ispita 
anotimpului...

Mi-am îngăduit curiozitatea (aș- 
teptînd ieri înfr-o stație de aufo-

obligațiilor
® Cum se irosesc timp prețios și sume importante de bani
• Implicațiile deficiențelor în aprovizionare • în pelerinaj 171 
de delegați dintr-o singură întreprindere

Gheorghe Drosu era cunoscut în 
secția strungărie a întreprinderii 
mecanice din Roman ca un bun 
tehnician. De la un timp oamenii 
nu l-au mai văzut la lucru și, to
tuși, pe ștatele de salarii numele 
lui figurează cu regularitate. Ce se 
întîmplă ? Nici un secret: Gheor
ghe Drosu a devenit delegat.

— Avem mulți delegați — ne-a 
spus ing. Virgil BOGZA, directorul 
întreprinderii. Pentru fiecare uzi
nă colaboratoare cite un delegat. 
De ce un asemenea sistem ? Ve
deți, noi avem legături contrac
tuale cu un mare număr de în
treprinderi. Unele își respectă o- 
bligațiile contractuale de aprovi
zionare, altele nu. Delegații sînl tri
miți numai la uzinele care nu Înde
plinesc prevederile din contracte. 
Adică la Combinatul siderurgic din 
Reșița, la „Electroprecizia“-Săcele, 
ca să dau numai cîteva exemple.

— Și dacă n-ați trimite delegați 
ce s-ar întîmplă?

— Nu am primi la timp, sau 
chiar deloc, materialele și semifa
bricatele contractate. Iată un caz. 
Potrivit contractului, întreprinde
rea „Automatica" din București 
trebuia să ne livreze la 10 ianuarie 
tablourile electrice pentru mașini 
M.I-5. Produsele nu au sosit la ter
men. Am așteptat încă două zile. 
Dacă am văzut că uzina din Capi
tală nici gînd nu are să ne livreze 
produsele, am trimis delegat. El a 
stat o săptămînă în întreprindere 
pentru a convinge și a determina 
conducerea „Automaticii" să urgen
teze lucrările. Cu chiu, cu vai, la 
24 ianuarie, am primit produsele, 
deci cu 14 zile întîrziere.

Tov. ION FILIP, șeful serviciului 
de aprovizionare al întreprinderii, 
ne-a relatat că și alte uzine furni
zoare nu-și respectă cu strictețe 
obligațiile contractuale. Mai mult, 
unele, ca, de pildă, Fabrica de șu
ruburi — Brașov, „Electromotor“- 
Timișoara, și-au făcut de acum un 
obicei din a încălca termenele sta
bilite pentru livrarea materiilor și 
pieselor contractate. Practica acestor 
conduceri tehnico-administrative de a 
nu respecta disciplina contractuală 
a dat naștere unei profesii nedori
te, aceea de delegat — profesia o- 
mului care e obligat să bată zilnic 
la ușa directorului întreprinderii 
furnizoare, să facă o plecăciune și, 
cu respect, să ceară îndeplinirea 
unei obligații elementare. Au cal
culat conducerile acestor întreprin
deri cîți bani se irosesc cu trimi
terea delegaților ?

— Noi am calculat — ne-a pre
cizat șeful serviciului de aprovizio-

nare de la întreprinderea mecani
că din Roman. Numai pentru cei 
3 delegați, care stau în permanen
ță pe lîngă fabricile din București, 
Brașov și Hunedoara, se cheltuie 
anual cite 56 000 lei. La această 
sumă se adaugă și cheltuielile cu 
delegații care pleacă pe timp limi
tat. Și nu sînt puțini la număr. U- 
neori, sumele irosite cu deplasarea 
delegaților, cu telefoane și telegra
me depășesc costul materialelor a- 
provizionate. Așa, bunăoară, ca să 
aducem de la Oradea 60 kg de oțel 
O.L. 38 de dimensiuni 20X6, am plă
tit de două ori mai mult decît va
loarea oțelului.

Consecințele nerespectării con
tractelor economice nu se rezumă 
la irosirea unor fonduri bă
nești, la scumpirea materialelor a-

chizlționate. Din cauza neajunsuri
lor în aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, Uzina de țevi din Roman nu 
și-a realizat ritmic planul de pro
ducție pe luna ianuarie și pe fe
bruarie. Iată ce ne-a relatat în a- 
ceastă privință tov. CONSTANTIN 
CORDULEANU, directorul adjunct 
al uzinei.

— Direcția de aprovizionare șl 
desfacere din Ministerul Industriei 
Metalurgice ne-a trimis repartiții 
la unele materii prime ți mate
riale absolut necesare abia la Jumă
tatea lunii februarie. Se înțelege că, 
în aceste condiții, nu mai putem

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Ulan Bator
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

comuniștilor români și al poporului nostru, vă trimitem dv. și prin dv. 
întregului partid și poporului mongol felicitări cordiale și un salut fră
țesc cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și vă urăm noi succese în activitatea consacrată înfloririi 
Republicii Populare Mongole.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească stator
nicite între partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, spre 
binele popoarelor român și mongol, al unității țărilor socialiste și mișcării 
comuniste internaționale, cauzei păcii și socialismului în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

4

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democ ale Vietnam

Dragă tovarășe prim-ministru,
Hanoi

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și viață 
lungă.

Vă doresc din toată inima succes deplin în activitatea dumneavoas
tră consacrată triumfului luptei drepte a poporului vietnamez pentru 
independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a patriei 
sale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

buz) de a privi nu atît noua colec
ție de mărțișoare de pe un panou 
alăturat, cîf expresia, gesturile ce
lor opriți să aleagă. Unii — sobri, 
contemplînd îndelung ca întrro 
pinacotecă ; alții — zgomotoși și 
avînd pe buze veșnica glumă, ușor 
mucalită, a bucureșfeanului. Priviri 
de îndrăgostit, de colecționar, de 
curios, de nedecis. Oameni pen
tru care mica cumpărătură se trans
formă înfr-o mică ceremonie, înfr-un 
fel de vesel revelion al primăverii.

Nu știu de ce m-a atras figura 
afabilă a unui om între două vîrsfe. 
A cerut cîteva mărțișoare, alese 
meticulos, le-a potrivit singur șnu
rurile, introducînd cadourile în 
plicuri dinainte cumpărare. Gesturile 
sale trădau o delicată atenție față 
de ființele apropiate, la care se gîn- 
dea. îl și vedeam acasă cum o să 
ofere mărțișoarele, cu acea știință 
a surprizei, atît de apreciată în ast
fel de ocazii.

Dacă nu urcam în același auto
buz... Omul afabil s-a îmbulzit pri
mul, îmbrîncind cele trei-patru fe
mei cărora ceilalți pasageri le ce
daseră întîietatea la urcare. Și-a 
făcut nemilos loc cu coatele, trîn- 
find pe jos sacoșa unei femei în 
vîrstă. Taxatoarea, martoră la vije
lioasa secvență, nu s-a putut abține 
să nu-i facă o observație, după pă
rerea călătorilor — destul de blind. 
Atît i-a trebuit afabilului I

Luat în sine, episodul e banal. 
Nu e nici primul și, din păcate, nici 
ultimul om care profesează o poli
tețe și o delicatețe de suprafață. 
Dar, prin însăși natura sa, cadrul 
luminos, simbolic al începutului de 
primăvară te îndeamnă să meditezi 
mai stăruitor la astfel de atitudini 
în contrapunct cu semnificația măr
țișorului. Ce-ar spune mama, soția 
sau fiica personajului afabil și „a- 
tent", dacă i-ar descoperi acel 
obraz arătat în public?

Celor în cauză să le amintim că 
ziua mărțișorului nu se confundă cu 
o zi festivă „consacrată" respectului 
față de semenele noastre. Poate fi 
conceput acest respect în raportul 
1/365? Dintre toate mărțișoarele 
(întrebați oricare femeie I), cel mai 
prețios și mai prețuit rămîne „măr
țișorul* anonim, al vieții de toate 
zilele : gestul reflex de politețe, de
licatețe, afecțiune.

Dar cu o floare nu se face pri
măvară.

Nici cu un — oricîf de frumos, 
aurit-poleif — mărțișor.

Altminteri, acest delicat gest pri- 
măvărafic de a oferi nu se deose
bește prea mult de al acelui „în
drăgostit" de natură care scoate bri
ceagul din buzunar și-și crestează 
țanțoș numele pe cel mai frumos 
arbore al pădurii.

Victor VÎNTU
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de statistică mafemafică — București
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7. Frumosul 
la populațiile 
precolumbiene

DIN LUMEA LARCĂ

SAHARA

(Continuare în pag. a Vl-a)

ICECHIM. In atelierul de pro

iectare prind contur pe ma

chete noi obiective ale indus-

Scrisoare '.Z

Patruzeci de zile 
tn Pacific

In condițiile oferite de introducerea metodelor de planificare 
în producția industrială modernă, matematica modernă și, în spe
cial, statistica matematică, care s-a format ca o știință de sine 
stătătoare, capătă un tot mai larg cîmp de aplicație.

Calculul statistic, înlocuind metodele empirice de organizare, 
este chemat să-și aducă o contribuție crescîndă la raționalizarea 
procesului de producție, Ia asigurarea ritmicității acestuia și la 
creșterea productivității muncii, la reducerea procentului de re
buturi și pierderi. Afirmarea și dezvoltarea ca disciplină științi
fică a statisticii matematice este încă o ilustrare a liniei funda
mentale de evoluție a științei contemporane — de raporturi tot mai 
strînse și întrepătrundere cu producția.

în legătură cu preocupările cer
cetătorilor noștri din acest dome
niu, ne-am adresat acad. Gh. Mi- 
hoc, directorul Centrului de statis
tică matematică al Academiei.

— Care sînt în momentul de 
față problemele specifice ale cer
cetării matematice contemporane?

— Specificul cercetării matema
tice constă în studierea relațiilor 
cantitative ale fenomenelor din na
tură și societate. Știința contempo
rană se caracterizează prin' crește
rea rolului matematicii, în aproape 
toate ramurile de activitate umană. 
In cercetarea dialectică a fenome
nelor și proceselor din natură și 
societate, pe lîngă latura calitativă, 
aproape toate disciplinele științi
fice pun un accent deosebit și pe 
cunoașterea laturii cantitative. La 
nivelul actual al științei și tehnicii, 
aceasta nu se poate "determina de
cît apelînd la precizia oferită de 
metodele moderne ale matematicii. 
Ca urmare, diferitele discipline sînt 
obligate să utilizeze procedee ma
tematice de fapt asistăm la un 
proces crescîrid de matematizare a 
unui șir de științe.

In același timp, matematica s-a 
integrat organic în" așa-numitele 
discipline de graniță, contribuind 
la formarea unor ramuri ale știin
ței, cum sînt statistica matematică, 
mecanica statistică, lingvistica ma
tematică, cibernetica, biomatemati- 
ca, teoria stocurilor și a inventaru
lui etc. Observăm deci cum mate
matica constituie, din ce în ce mai 
mult, un instrument indispensabil 
pentru celelalte științe.

Pe de altă parte, tocmai datorită 
domeniului ei de aplicație din ce în 
ce mai vast, asistăm în prezent la

lărgirea cîmpului propriu de cer
cetare al matematicii, la aprofun
darea teoriilor ei celor mai gene
rale. Deosebirea care se făcea în 
mod arbitrar între matematica teo- 

. retică și cea aplicată devine, în tot 
mai mare măsură, de domeniul tre
cutului. Numeroase capitole noi ale 
matematicii moderne s-au născut 
din înseși problemele ridicate de 
tehnică și economie. In sfîrșit, tre
buie menționat că sfera de aplicare 
a acestei științe devine tot mai 
vastă ca urmare a folosirii mași
nilor electronice de calcul, capabile 
să efectueze milioane de operații 
într-o secundă.

— In ce constă importanța sta
tisticii matematice pentru organi
zarea științifică a producției, în 
cadrul unei economii planificate ?

Statistica matematică ocupă, în 
rîndul disciplinelor cu caracter ma
tematic, un loc deosebit în organi
zarea științifică a producției. Pri
mele lucrări referitoare la aplica
rea în industrie a' acestei noi științe 
au apărut încă acum trei decenii. 
Atunci s-a evidențiat pentru prima 
oară necesitatea analizei statistice 
în procesele de producție. Astăzi, o 
asemenea analiză nu poate fi con
cepută fără a se recurge la meto
dele noii discipline. Statistica ma
tematică servește la organizarea 
științifică a producției, la controlul 
activității normale a unei între
prinderi, dar și la controlul unei 
mașini sau la coordonarea activi
tății tuturor mașinilor dintr-o 
uzină.

Convorbire realizată de 
Adrian MINTULESCU

(Continuare în pag. a II-a)

triei chimice

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază misiunea

Foto ; Agerpres

Izvorîfă dintr-un insfinct 
puternic, dragostea pentru 
copilul tău poale influența 
pozitiv drumul vieții sale 
după cum, lăsată să se ma
nifeste orbește, primitiv, e 
capabilă de stricăciuni ire
parabile. Ar fi totuși prea 
simplist să punem fotul pe 
seama unui sentiment firesc; 
mai degrabă s-ar cuveni ac
centuat nivelul de pregătire 
și gradul de răspundere a 
familiei în delicatul și com
plexul proces de educație 
a tineretului. Cînd se spune 
despre cineva cu purtări u- 
rîte că nu are cei șapte ani 
„de acasă", se spune un a- 
devăr ; deși asemenea pur
tări urîfe au găsit o replică

Mircea ȘERBÂNESCU

umoristică : șapte ani, dar... 
„fără frecventă" I Ceea ce 
e din nou un adevăr, și, mai 
cu seamă, un trist adevăr, 
dacă ne gîndim la familiile 
ce nu-și pot îndeplini func
ția educativă din pricină că 
nu sînt capabile să-și păs
treze unitatea.

— Ah, nu I Nu vreau să 
reduc problema doar la raza 
excepțiilor de la regulă. S-a 
dovedit că și familii foarte 
solide, cu „principii* (din

nefericire perimate I) pot să 
nu asigure procesul educa
tiv al tineretului. Se știe cit 
rău pot semăna în jur răz- 
gîiala, egoismul, dispreful 
fața de aproape, ambifiile 
fără acoperire etc. Uneori, 
neîmpliniri aparente sînt 
sădite fără nici un discer- 
nămînt ca idealuri în con
științele crude ale copiilor, 
împinși astfel spre preocu
pări pentru care nu au nici 
înclinafii, nici chemare.

— Indiscutabil că dragos
tea trebuie să fie dublată 
de răspundere. Greutatea 
începe de la acest punct : 
ce fel de răspundere și fată 
de cine. Există undeva un 
punct de sinteză între edu
cația în familie și educația 
în societate. Societatea 
noastră și-a asumat o parte 
însemnată din procesul com
plex și complicat ai educa
ției tineretului. Baremurile 
de exigentă pe care ea le 
stabilește în educarea noilor 
generații în funcție de ma
rile sarcini pe care și le pro
pune și le realizează sînt cu

(Continuare 
în pag. a V-a)

■ La 31 martie în 
Marea Briianie 
alegeri generale

a anunțat luni sea
ra primul ministru 
Harold Wilson.

(Corespondență din 
Londra).

H MITING LA BAN
DUNG ÎN SPRIJ!
NUL PREȘEDINTE 
LUI SUKARNO

GRĂDINI

Două milioane de ie- 
dani se vor fertiliza în 
urma construirii „Pira
midei moderne".
intîlnirea Nilului cu 
deșertul Sinai
Vastele întinderi de nisip 

ale deșertului Mariut se află în 
partea de nord-vest a Deltei 
Nilului. Pe zeci de kilometri 
nu se întîlnește nici o locuin
ță. Soarele strălucește în tot 
cursul. anului cu toată pute
rea, încingînd pămîntul. Fur
tunile violente ridică adeseori 
uriașe valuri de nisip. Omul a 
început doar în ultimul timp 
să pătrundă în inima deșertu
lui. Am văzut într-o dimineață 
fierbinte o mulțime de oameni 
așezați în genunchi pe nisip. 
Plantau arbuști. „Nisipurile — 
îmi spunea bătrînul Zagara — 
trebuie să iie prinse bine, ca 
în chingi, ca să nu fugă". Și 
avea dreptate. Scurtă vreme 
după aceea, o furtună a oprit 
circulația pe șoseaua Cairo- 
Alexandria, care trece prin 
deșert, iar pentru înlăturarea 
munților de nisip a fost nece
sar un mare volum de muncă.

Aici fiecare lovitură de sapă 
sună ca o hotărîre a felahu- 
lui egiptean de a smulge noi 
terenuri, atît de necesare ă- 
griculturii, de a face totul ca 
solul arid să devină fertil. 
Munca sa nu e deloc ușoară. 
Miile de oameni care partici
pă la ofensiva asupra deșer
tului înfruntă de fiecare dată 
căldura înăbușitoare și lipsa 
apei. Imbrăcați în obișnuitele 
lor „gălăbiah' — haină lungă 
albă din pînză de bumbac, ei 
lucrează neobosiți săpînd ca
nale de irigație. Mișcările lor 
sacadate fac să se ridice nori 
de praf.

Principala problemă care se 
pune aici este cea a găsirii 
apei. Oamenii au săpat pu
țuri de cîte 70 de metri adîn-

C. OPRICA

industrială franceză, în frunte cu 
Rene Georges Villiers, președintele 
Consiliului național al patronatu
lui francez, care face o vizită în 
țara noastră.

Din misiune fac parte reprezen
tanți ai cercurilor industriale și 
comerciale franceze : Max Flechet, 
Pierre Sudreau, Lucien Bruet, 
Jean Chalopin, Jean Faye, Jean 
Gibert, Pierre Heeley, Bertrand 
Hommey, Rene de Lieven, Jean 
Moundlic, Rene Margot Noble- 
maire, Bernard Vernier Falliez, ge
neral Andre Puget, Jean Richard.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Alexandru Bîrlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, și Vic
tor Ionescu, 
de Comerț.

Au fost de 
ambasadorul
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

președintele Camerei

față Jean Louis Pons, 
Franței la București,
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viata de partid

EFECTUL DURABIL
• Teatrul de Operă și Balet: DON CARLOS 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN 
CORNEVILLE — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19,

© ANI CLOCOTITORI : Republica (completare Po
litețe î) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• COMEDIANȚII : Cinemateca — 10; 12; 14.
® GUSTUL MIERII: Luceafărul (completare Ele
mente) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Bucegi 
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
• FATA DIN JUNGLĂ : Capitol — 9;
16; 18,30; 21, Modern — 9,45; 12;
18,45; 21.
® WINNETOU — cinemascop (seria a 
val! (completare Cronică la un miracol) —

AL MUNCI
INSTRUCTORULUI

Activiștii de partid și-au cîști- 
gat prețuirea prin experiența, 
energia și priceperea pe care le 
cheltuiesc cu entuziasm și dărui
re spre a ajuta organizațiile de 
bază. E o muncă deloc simplă și 
ușoară, dar plină de frumusețe, 
de satisfacții. Cît de eficace răs
punde acest sprijin, îndeosebi 
din partea instructorului, necesi
tăților și problemelor pe care le 
ridică viața

Mereu în mijlocul 
oamenilor

fiecărui colectiv?

0 cheie pentru toate
lacătele: cunoașterea
aprofundată

— Sprijin autentic, eficient, cu 
urme adinei, primești întotdeauna 
din partea activistului care nu 
vine „în treacăt", ca un vizitator, 
ci își însușește temeinic, ca pe ale 
sale, preocupările și problemele 
noastre, ajutîndu-ne astfel în de
plină cunoștință de cauză.

L-am rugat pe tovarășul DU
MITRU SĂVULESCU, 
comitetului de partid 
ca de încălțăminte 
care ne împărtășise ; 
mai sus, să dea un 
activist a cărui muncă a lăsat urme 
adinei în viața organizației de 
partid de aici. A rostit numele to
varășului NICU NICOLAE, ins
tructor al Comitetului raional „23 
August", nume care revenise, de 
altfel, și în convorbirile cu secre
tarii altor organizații de partid din 
întreprinderi cu profil diferit și, 
în consecință, cu o gamă de pro
bleme extrem de largă și variată.

— Oare care e „cheia" eficacității 
stilului de muncă al tovarășului 
Nicu Nicolae ?

— E o cheie la îndemîna oricui: 
seriozitatea, temeinicia cunoaș
terii. Chiar din ziua cînd a pășit 
pragul fabricii întâia oară, am sim
țit că n-avem de-a face cu un mu
safir. Tovarășul Nicolae își petre
ce foarte puțin timp în biroul meu 
sau al direcției; în rest, merge la 
locurile de producție, se sfă
tuiește cu secretarii organiza
țiilor de bază, cu membrii birou
rilor, cu comuniștii, cu ceilalți 
muncitori. în scurt timp, deși me
talurgist de meserie, a ajuns să se 
priceapă la încălțăminte ca un om 
„de-al casei". Deoarece întreprin
derea e tânără și colectivul în curs 
de formare, ne-a îndrumat să fa
cem o repartizare judicioasă a 
membrilor de partid pe secții, ate
liere, schimburi.

Pretutindeni pe unde am fost 
pe urmele activității aceluiași to
varăș instructor am întîlnit, ca un 
leit-motiv, expresia „om de-al ca
sei". La noua întreprindere de pa
nificație „Titan" ni s-a spus că 
instructorul a ajuns să cunoască 
pînă și „secrete" ale rețetarului 
de fabricație a diverselor sorturi 
de pîine.

— Firește — precizează tovarășul 
NICU NICOLAE — nimeni nu-ți 
cere să devii enciclopedic, să știi 
toate meseriile. Practic nici nu e 
posibil. Trebuie să cunoști însă, 
măcar în linii generale, în ce con
stă specificul producției, ce pro
bleme stau în fața organizațiilor 
de bază, de ce greutăți se cioc
nesc. Dacă n-aș fi intrat, bunăoară, 
cît de cît în „bucătăria" fabricii 
de Sticlărie, m-aș fi limitat să, le 
dau niște indicații abstracte des
pre calitate, n-aș fi putut să-mi 
dau seama că acolo multe defec
țiuni se datoresc lipsei asistenței 
tehnice în schimburile doi și trei. 
Activistul e dator să privească lu
crurile și dinăuntru și dinafară, Ca 
unul care reprezintă organul de 
partid superior, el trebuie să aibă 
o viziune mai cuprinzătoare, 
de ansamblu. Dacă te înlunzi 
în treburile mărunte, riști să de
vii miop, să pierzi luciditatea, 
spiritul critic, nu mai sesizezi 
lipsurile, dificultățile.

, secretarul 
de la fabri- 
„Progresul", 
părerile de 
exemplu de

Munca de partid e, în primul 
rînd, o muncă cu oamenii. Să cu
noști bine oamenii, să știi perma- 

■ nent ce-i preocupă, înseamnă să te 
înarmezi cu cel mai eficace instru
ment pentru a-i ajuta.

La fabrica „Tehnica confecției" 
nu e comunist care să n-o cunoas
că pe tovarășa ELENA STOIAN, 
instructoare a Comitetului raional 
„Tudor Vladimirescu".

— Cînd vine
spunea tovarășa EUGENIA DU
MINICĂ, șefă * —
umărul să te ajute. Am avut cîteva 
cazuri de indisciplină. Nu s-a 
mulțumit să le constate, să critice. 
A stat de vorbă tovărășește cu fie
care muncitoare în parte, le-a ex
plicat cît de mult dăunează absen
țele, întârzierile. Nu numai atât. 
Din aceste discuții a desprins și 
unele probleme mai generale, le
gate, bunăoară, de protecția mun
cii. Le-a ridicat în fața direcției, 
a insistat să fie rezolvate operativ.

Firește, cel mai direct mijloc de 
a cunoaște oamenii este participa
rea la adunările generale de par
tid, la consfătuirile de producție, 
la adunările organizațiilor U.T.C.

ce au ascultat un referat despre 
activitatea organizației de bază, din 
întreprindere și-au spus părerea 
arătând pe larg cum muncesc ei în 
rezolvarea unor probleme asemă
nătoare. Schimbul de experiență 
s-a dovedit rodnic, treburile merg 
mai bine.

Efectul durabil, urma adincă în 
viața organizațiilor, rezultatele con
crete, palpabile, intr-un cuvînt: 
eficiența — iată criteriul de apre
ciere a muncii activistului.

II-a) : Festi- 
_______ _ .............. . • '9,15; 

(sala Studio): ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL 19,3(X • H_,30 lâ,45;_i6; 21, GriVița^ (completare-Săr-
• Teatrul de Comedie :
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. AI. Sahia nr. 76
A) : SFÎNTUL MITICA BLAJINU — 19,30.
e Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : LUNA 
DEZMOȘTENIȚILOR — 20, (sala Teatrului evreiesc 
de stat) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL IN NORI
— 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
GULIVER 1N ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din 
str. Academiei) : NĂZBtTIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ
— 17.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂ
PEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS
— 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DB
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

TROILUS ȘI CRESIDA

Bulandra" (sala din Bd.

CINEMATOGRAFE
• TOM JONES : Patria — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
Gloria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Au
rora — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, București — 
9,15; 12; 15,30; 18,15; 21, Tomis — 8,15; 11; 14,30; 
17,15; 20 (la ultimele două cinematografe completa
rea Sărbătorirea Unirii Principatelor Române).

bătorirea Unirii Principatelor Române) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Lira (completare 
Cînd soția e plecată) — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
® VIZITA — cinemascop : Victoria — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Buzești — ' 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30, Popular — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
® STEAUA BALETULUI : Central (completare Aju
tor, mă înec) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, Vol
ga (completare Cucerirea timpului) — 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
O CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — 
cinemascop : Lumina — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30. 
© AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Union (com
pletare O grădină a artei) — 15; 17; 19; 21, Rahova 
(completare Sculptorul și timpul) — 16; 18,15; 20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
® DUMINICA LA ORA 6 : Doina (completare în- 
ttlnire cu frumosul) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
« COMOARA SUBTERANĂ — 1N COSMOS — 
TREPTE SPRE LUMINĂ — NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ: 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
« DEPĂȘIREA : Giulești (completare Gara) — 
10,15; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Feroviar (completare 
Și acum... puțină gimnastică) — 9; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21.
• SAȘA : înfrățirea între popoare (completare Măr
turiile timpului) — 13,45; 15,45; 18; 20,15, Munca 
(completare O vtnătoare neobișnuită) — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
O PROCESUL ALB — cinemascop : Excelsior — 
9,45; 12,30; 15; 17,45; 20,30, Melodia — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
O PINGUINUL : Dacia (completare Roșu și negru) 
— 9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45, Cos
mos (completare Arhltecțl, constructori, țesători) —

16; 18; 20, Pacea (completare Umbra timpului) — 
16; 18; 20.
o CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Crîngași 
(completare Redați-ne viața) — 16; 18,15; 20,30.
• TRAGEȚI IN STANISLAS!: Unirea — 11; 16;
18,15; 20,30, Cotroceni — 16; 18,15; 20,30.
e CE S-A ÎNTlMPLAT CU BABY JANE î : Flacăra 
— 10; 15; 17,45; 20,30, Drumul Sării — 15; 17,30; 20.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : Vitan (completare 
Adam și Eva tn Flat lux) — 11; 16; 18,15; 20,30. 
O CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — cinemascop : 
Miorița (completare Nomazii — cinemascop) — 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Floreasca (comple
tare Adam și Eva în Fiat lux) — 10; 12; 14; 16; 18i j 
20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR t 
Arta — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, Flamura — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
e OLD SHATTERHAND — cinemascop : Moșilor — 
11; 15,30; 18; 20,30.
O PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii i 
Viitorul — 15; 19.
e MUNCILE LUI HERCULE : Colentina — 13,30;
15,45; 18; 20,15.
O ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Progresul 
(completare Nimic despre Arhimede) — 15,30; 18; 
20,15.
© ȘAH LA REGE : Ferentari (completare Adam și 
Eva în Fiat lux) — 15; 17; 19; 21.

Rubrica ARTICOLE ȘI COMUNI
CĂRI cuprinde ; „Luptele eroice 
ale muncitorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie-februarie 1933 or
ganizate și conduse de Partidul 
Comunist Român", de TITU GEOR
GESCU, „Din luptele armatelor ro
mâne și sovietice pentru elibera
rea părții de nord-vest a Româ
niei", de It. col. P 1LIE și lt. col. 
A. MARINESCU, „Starea de spirit 
și manifestațiile de protest ale ma
selor populare din Brașov și Sibiu 
împotriva dictatului de la VIena", 
de T. BUNESCU, „Contribuția Par
tidului Național Popular la lupta 
pentru transformări democratice", 
de GH. ȚUȚUI.

la noi îmi

de tură — pune

dar și CUM controlăm
Nu numai CE,

Victor BÎRLADEANU

(Urmare din pag. 1}

• în jurul orei 12,00 — Aspecte de la Campionatul 
mondial de patinaj artistic (demonstrații) o 19,00 — 
Telejurnalul de seară ® 19,15 — Pentru cei mici : 
filmul „Ursulețul". Pentru tineretul școlar : „Le
gendă șl orație" • 20,00 — Telecronlca. Recensă- 
mînt-1966 o 20,30 — întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răspuns încă — Emisiune 
de știință • 21,15 — „Ghiocel din deal adus" — 
emisiune de cîntece și dansuri populare e 21,45 — 
Trei tablouri pe săptămînă • 22,00 — Ansamblul 
„LA FIESTA MEXIC" în studioul nostru • 22,30 — 
Telejurnalul de noapte, Sport, Buletinul meteoro
logic.

STATISTICA MATEMATICĂ
și organizarea științifică
a producției

— Un numitor comun al mun
cii noastre 
ne spunea
Stoian din același raion. E vorba 
de funcția 
mă duc
bișnuiesc ca, înainte de orice, să 
verific felul cum au fost îndepli
nite sarcinile stabilite mai înainte. 
In felul acesta îi determin pe 
membrii birourilor să respecte pro
priile lor hotărîri. E vorba, firește, 
nu doar de cercetarea scriptelor, 
deși și asta își are importanța ei. 
Dacă m-aș fi luat numai după dări 
de seamă și informări aș fi ajuns, 
bunăoară, la concluzia că la fabrica 
de tricotaje „Crinul" munca cul
tural-educativă merge ca pe roate. 
S-au ținut atîtea conferințe, sim
pozioane etc. Stînd însă de vorbă 
cu comuniștii am ajuns la conclu
zia că dintre variatele aspecte ale 
acesteia era neglijat tocmai esen
țialul — eficacitatea, forța de 
influențare. Am propus comitetu
lui de partid să consacre o ședință 
analizării temeinice a tuturor as
pectelor acestei munci, lucru care 
s-a și făcut avînd drept efect în
viorarea întregii activități cultu
rale de masă în întreprindere.

Reiese limpede din experiența a 
numeroși activiști de partid că, 
dacă nu e însoțit de îndrumare Și 
sprijin concret, controlul se trans
formă în „inspecție", într-o va
riantă a stilului administrativ.

Mai există un aspect, o compo
nentă fundamentală a acestui stil 
de muncă propriu activiștilor de 
partid : circuitul viu al experien
ței înaintate.

Prin munca pe care o depune, 
prin cuprinderea unui mare număr 
de organizații, instructorul are po
sibilitatea să recepteze, să discear- 
nă și să sintetizeze o mare canti
tate de experiență în munca de 
partid.

— In mod obișnuit — ne-a răs
puns tovarășul MARIN BADEA, 
din raionul Tudor Vladimirescu — 
atunci cînd stăm 
membrii birourilor 
deri le împărtășim 
dicațiile raionului, 
cum se muncește în. organizațiile 
cele mai bune. E o modalitate co
tidiană de transmitere a experien
ței. Mai interesantă însă mi se 
pare o altă modalitate. La Uzina 
de medicamente București,

este controlul — 
instructoarea Elena

lui educativă. Cînd 
într-o organizație o-

de vorbă cu 
din întreprin- 
nu numai in- 

dar și felul

de medicamente București, unde 
munca de partid avea unele slăbi
ciuni, am adunat într-o zi cei mai 
buni Secretari de organizații din 
industria chimică a raionului. După

La rubrica DISCUȚII sînt publi
cate : „Aspecte ale politicii exter
ne a României în preajma declan
șării celui de-ai doilea război mon
dial" (AL. GH. SAVU), „Planul de 
la Geneva și împrejurările eșuă
rii lui" (N. Z. LUPU), „în legătură 
cu poziția României față de Ceho
slovacia în perioada Miinchenului” 
(EL. CIOBANU).

Revista mai cuprinde rubricile 
ANIVERSAREA UNIRII PRINCIPATE
LOR ROMANE, Evocări despre C. 
David, C. Olcescu, Dem. I. Dobres- 
cu, RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFI
CE, INFORMAȚII și DATE CALEN
DARISTICE — 1966.

i 
i

Laboratorul muzeului de arheologie din Constanța. Se restaurează o amforă din epoca romană

EFORTUL
DE AU TOO ERĂ ȘIRE

upă o perioadă 
f a ■ oarecare de ve- 

Jr getație, Teatrul 
de stat din Plo
iești a surprins 

plăcut — în decada tea
trelor dramatice din vara 
trecută 
spectacolului 
Vercors. ~ 
întreprins 
a fost 
aceea, 
interes. Merge oare tea
trul ploieștean în con
tinuare pe un drum as
cendent, tinde el să trans
forme în etalon obișnuit 
nivelul acelui spectacol 
„de vîrf" prezentat în com
petiția republicană ?

Repertoriul turneului a 
cuprins, pe lîngă o come
die originală („Sfîntul Mi
tică Blajinu", de A. Ba- 
ranga), două piese din 
dramaturgia străină, încă 
nereprezentate în Bucu
rești : „Rețeta Makropo
los" de Karel Capek și 
„104 pagini despre dra
goste" de Edward Radzin- 
ski. Teatrul s-a înfățișat cu 
o echipă regizorală întări
tă, din care fac parte, pe 
lîngă Harry Eliad, regizor 
mai vechi la Ploiești, doi 
alți directori de scenă a- 
preciați, Emil Mândrie și 
Gh. Harag, cu o trupă în 
care — alături de actori 
mai vîrstnici, cu experien
ță — apar numeroși tineri 
talentați. Folosind avanta
jul apropierii de Capitală, 
au fost aduși „în repre
zentație" actori valoroși 
ai unor colective bucu- 
reștene (H. Nicolaide în 
rolul lui Mitică Blajinu, 
Anda Caropol în „104 pa
gini despre dragoste").

Nu ne-am propus să in
trăm aci într-o analiză a- 
mănunțită a fiecărui spec
tacol în parte, ci să for
mulăm cîteva observații 
cu caracter mai general. 
Din spectacolele prezen
tate, s-a putut desprinde 
că teatrul cultivă un stil 
de interpretare modern, 
laconic, interiorizat. Una 
din revelațiile turneului a 
constituit-o, fără îndoială, 
Anda Caropol care — în 
rolul principal al piesei 
„104 pagini despre dra
goste" — a avut poate 
pentru prima oară prile
jul să-și desfășoare atît 
de larg calitățile în fața 
publicului bucureștean. 
Actrița a știut să redea

prin succesul 
„Zoo" de 

Turneul recent 
în Capitală 

întîmpinat, de 
cu un justificat

elanurile generoase ale 
tinereții, evitînd dulcegă
ria și alintările facile, 
ne-a cucerit printr-o au
tenticitate întemeiată nu 
numai pe vibrație since
ră și spontană, dar mai 
ales pe o concepție pro
prie asupra rolului. A 
fost, cu alte cuvinte, nu 
doar o concordanță exte
rioară cu datele persona
jului — drăgălășenie ju
venilă, sensibilitate femi
nină — pe care, în gene
re, mai orice actriță tînă- 
ră o poate realiza cu 
ușurință, ci o creație per
sonală, o transfigurare. 
Nicolae Dinică, în „104 pa
gini despre dragoste", 
sau George Bănică — în

menea prea uniform dis
tribuită ; Eugenia Laza, 
Constantin Drăgănescu, 
George Stilu, Alexandru 
Pândele și alții, convin
gători prin acel laconism 
al interpretării despre 
care vorbeam mai sus. In 
acord cu stilul interpretă
rii, decorurile realizate de 
Florica Mălureanu (în 
special cel pentru „Rețeta 
Makropolos"), au evitat 
încărcarea cu detalii, su- 
gerînd locul și atmosfera 
acțiunii prin elemente su
mare, dar semnificative.

Cum spuneam, formația 
regizorală a teatrului este 
în mod vizibil consolida
tă. Pentru Emil Mândrie, 
îndeosebi, „104 pagini

su- 
ce 

ca- 
Am

Pe marginea turneului Teatrului 
de stat din Ploiești

rolul lui Albert Gregor din 
„Rețeta Makropolos" — 
s-au remarcat ca tineri 
actori cu o ținută scenică 
frumoasă, cu o anume 
fermitate și sobrietate în 
exprimarea sentimente
lor, cu un umor reținut, 
opus exceselor melodra
matice. Partitura extrem 
de dificilă a Emiliei Mar
ty din „Rețeta Makro
polos" ne-a dat posibili
tatea să cunoaștem însu
șirile compoziționale ale 
Margaretei Pogonat; in
terpreta a trecut firesc, 
cu o matură stăpînire a 
mijloacelor scenice, de la 
strălucirea cîntăreței ce
lebre, înconjurate de ad
miratori, la zbuciumul 
lăuntric nemărturisit (deși, 
în unele momente, exte
riorizarea vidului sufle
tesc s-a tradus printr-o 
crispare cam forțată). în 
diferite roluri, de mai 
mare sau de mai mică 
întindere, au apărut Ma
rietta Luca, ale cărei re
surse au mai fost releva
te de critica teatrală ; 
Candid Stoica, admirabil 
actor de compoziție ; Eu
genia Balaure, artistă 
simpatică și comunicati
vă, în mici apariții de gen 
și care ar 
distribuită și 
altă factură ;
cu, sensibilă,

trebui, cred, 
în roluri de 
Vivi Popes- 
dar de ase-

despre dragoste" a re
prezentat — după „Zoo" 
— o nouă și certă confir
mare profesională : un 
spectacol solid construit, 
unitar și original. In 
schimb, „Rețeta Makropo- 
los", pusă în scenă de 
Gh. Harag, mi s-a părut 
o realizare inegală, sub 
posibilitățile acestui regi
zor, care a dovedit în 
destule ocazii că aparți
ne „plutonului fruntaș". 
Desigur, se cunoaște și 
aci o mînă regizorală ra
finată, bunul gust, ținuta 
imprimată spectacolului, 
însă piesa lui Capek — 
lucrare de fantezie, îmbi- 
nînd elementul fantastic 
cu dezbaterea de idei — 
a apărut lungă și greoaie, 
în transpunerea scenică ; 
la aceasta au contribuit, 
probabil,,și unele lungimi 
ale textului, dar nu mai 
puțin gravitatea artificia
lă a tratării, accentul e- 
xagerat pus pe elemente 
de introspecție psihologi
că străine de factura ima
ginativă a piesei. Aspec
te nesemnificative — cum 
ar fi ceremonialul falsei 
„judecări" a eroinei — 
au căpătat o extindere și 
o pondere care îngreu
nează drumul spectato
rului spre sensurile uma
niste ale finalului.

Am insistat asupra for-

țelor și posibilităților de 
care dispune teatrul, pen
tru că ele sînt, cred, 
perioare înfăptuirilor 
ne-au fost arătate în 
drul acestui turneu.
avut sentimentul unei încă 
timide „încercări a pute
rii". Deși aduce un plăcut 
suflu de tinerețe și pros
pețime, „104 pagini des
pre dragoste" rămîne o 
piesă subțirică, cu un 
conflict firav și caractere 
abia schițate. Iar dacă 
adăugăm faptul că se 
prezintă la sediu și come
dioara polițistă „Capcană 
pentru un om singur", 
putem trage concluzia că
— deși în ultima vreme 
teatrul s-a orientat spre 
opere mai substanțiale — 
în repertoriul ploieștean 
lucrările de scurtă respi
rație ocupă încă un loc 
destul de mare. Cu trupa 
și regizorii săi, Teatrul 
din Ploiești ar putea a- 
borda, după părerea mea, 
creații de prima mînă din 
dramaturgia contempora
nă. Și este timpul s-o 
facă.

Un program bine gîn- 
dit și echilibrat, conceput 
în perspectivă, va da po
sibilitate teatrului să-și 
alcătuiască un repertoriu 
permanent de prestigiu și 
să pregătească mai te
meinic noile reprezentații. 
Critica a atras atenția, 
printre altele, asupra u- 
nor îngroșări supărătoare 
în spectacolul „Sfîntul Mi
tică Blajinu". într-o at
mosferă de autoexigență, 
de dezbateri constructive 
și colaborare creatoare — 
firească într-un colectiv 
aflat în plină dezvoltare
— asemenea alunecări 
vor putea fi evitate.

Mi se pare deosebit de 
important ca direcția tea
trului — cu sprijinul or
ganelor locale — să acor
de atenție stabilizării tru
pei, creînd condițiile unei 
munci tot mai rodnice, a- 
sigurînd tuturor talentelor 
posibilitatea de a se ma
nifesta. Prezența în colec
tivul ploieștean să nu fie 
concepută ca o etapă în 
drum spre București, ci 
ca apartenență la un tea
tru care are șanse să se 
situeze printre cele mai 
bune ale țării.

Dacă un strung automat fabrică 
piese ale căror caracteristici tre
buie să fie cuprinse într-un anumit 
interval de toleranță, atîta vreme 
cît aceste caracteristici se încadrea
ză în interiorul intervalului se 
consideră că mașina funcționează 
normal. Urmărind caracteristicile 
pieselor fabricate, controlul statis
tic poate depista dereglarea unei 
mașini încă înainte de a se mani
festa prin apariția unor rebuturi 
— astfel devenind posibilă reme
dierea din timp a cauzelor ce au 
produs perturbarea.

Pe lîngă controlul statistic pre
ventiv și de recepție al calității 
produselor industriale, statistica 
matematică își găsește tot mai 
multe aplicații în supervizarea pro
ceselor mecanice și industriale, 
multiple posibilități de aplicare în 
economie sau în analiza factorială 
în biologie și medicină. Prin inter
mediul metodelor pe care ni le 
pune la îndemînă această știință se 
poate realiza corelarea activității 
tuturor mașinilor industriale pe ra
muri de activitate, pe ansamblul 
unei uzine, secții sau sectoare. 
Astfel, recenta teorie a firelor de 
așteptare ne ajută să reducem la 
minimum pierderile și stagnările 
produse din cauza circulării nera
ționale a pieselor sau altor unități 
în cadrul procesului de producție.

Statistica matematică se aplică 
însă nu numai la nivelul întreprin
derilor, ci și al economiei naționale. 
Prin utilizarea metodelor statisticii 
matematice, care permit corelarea 
datelor economice principale, este 
posibilă o riguroasă prelucrare can
titativă a proceselor studiate. Eco
nomiștii, în strînsă colaborare cu 
matematicienii din institutele Aca
demiei și universități, sînt în mă
sură să ridice la un nivel mai înalt 
și la o precizie sporită analiza fe
nomenelor economice.

— Care sînt factorii care influ
ențează pozitiv sau negativ pro
cesul de valorificare a celor mai 
moderne cunoștințe ale statisticii 
matematice la nivelul întreprinde
rilor ?

— De extinderea utilizării meto
delor statisticii matematice în eco
nomie, în afară de Institutul de ma
tematică și de Centrul de statistică 
matematică ale Academiei, se 
preocupă și anumite colective din 
cadrul unor ministere. Institutul de 
calcul economic de pe lîngă Insti-

tutui de științe economice „V. I. Le- 
nin“-București a obținut anumite 
rezultate cu eficiență economică în 
probleme de transport, în controlul 
calității producției, în studiul unor 
procese tehnologice etc.

Cu toate acestea, aplicarea statis
ticii matematice se face încă spo
radic, izolat. Ar fi poate util- ca 
unitățile de cercetare care au ase
menea preocupări să-și unească 
eforturile în vederea sporirii con
tribuției lor la utilizarea metodelor 
statisticii matematice în economia 
noastră națională.

în ceea ce privește pregătirea ca
drelor necesare de statisticieni ma
tematicieni, considerăm ca necesară 
îmbunătățirea planurilor de învăță- 
mînt din institutele cu profil eco
nomic și tehnic, încît să se acorde 
în general o mai mare pondere 
matematicii și statisticii mate
matice. Cred, de asemenea, că ar fi 
util ca în institutele de învățămînt 
economic să se dezvolte într-o mai 
mare măsură predarea unor capi
tole ale matematicii, cum 
programarea matematică, 
inventarului și a stocajului, 
trolul calității producției, 
firelor 
ranței.

Totodată, sînt de părere că orga
nizarea unor cursuri post-universi- 
tare, care să prezinte metodele de 
investigare și control ale statisticii 
matematice, ar contribui mult la 
lărgirea orizontului specialiștilor 
din diverse sectoare ale economiei. 
Pregătirea tehnicienilor din indus
trie în vederea unei complexe cali
ficări statistico-matematice ar tr >- 
bui să formeze un obiect de preo
cupare pentru unele instituții de 
învățămînt și economice.

De asemenea, consider că ar fi 
necesar să se elaboreze o metodo
logie unitară, de către Direcția Cen
trală de statistică, cu participarea 
specialiștilor din industrie, care să 
fie utilizată în vederea prelucrării 
matematice a datelor statistice. 
Credem, de asemenea, că diversele 
sectoare ale economiei, la nivelul 
ministerelor sau întreprinderilor, 
ar trebui să solicite un număr mai 
mare de matematicieni, mai ales cu 
pregătire în domeniul statisticii 
matematice, care să contribuie, prin 
extinderea aplicării modelelor și 
metodelor acestei științe, la rezol
varea unui șir de probleme com
plexe pe care le ridică economia 
noastră în plin avînt.

sînt 
teoria 

con- 
teoria 

de așteptare, teoria sigu-

Andrei BALEANU

Un „cimitir" de fiare vechi ? Nu — este... rampa de încărcare a produ
selor finite de la Atelierele „9 Mai" din Capitală
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tractoarelorînceputul este
BU CUR EȘTI

cooperative! agricole din comuna Lupșanu, regiunea București, au semânat 75 ha 
cu diferite culturi

In pregătire • A sosit primăvara; sinteți gata pentru semănat ?
• Semaforul arată cale liberă tractoarelor
• De ce mai sînt mașini nereparate?

Apropierea primăverii se iace tot mal mult simțită. Timpul 
s-a încălzit și în unele locuri tractoarele au fost scoase la 
cîmp. Pe terenurile mai zvîntate s-au și semănat suprafețe 
însemnate cu culturi din prima epocă : mazăre, ovăz și alte 
culturi. în regiunea București s-au făcut semănături pe 5 200 
ha. Se lucrează de zor și pe ogoarele altor regiuni.

Executarea la timp și la un nivel agrotehnic înalt a lu
crărilor agricole de primăvară este de cea mai mare însem
nătate pentru obținerea unor recolte mari și realizarea, pe 
această cale, a sarcinilor importante trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului privind sporirea producției agricole. Ex
periența a demonstrat că succesul lucrărilor este hotărît de 
buna funcționare a mașinilor și tractoarelor, de organizarea 
muncii pînă în cele mai mici amănunte. De aceea se cere ca 
acum să se verifice amănunțit starea fiecărei mașini, să se 
controleze dacă semințele sînt condiționate.

Crearea uniunilor cooperatiste constituie un mare sprijin 
acordat cooperativelor agricole pentru organizarea produc
ției și a muncii. Prima verificare a activității lor se va face 
în actuala campanie agricolă de primăvară. Crearea uniuni
lor cooperatiste nu micșorează ci mărește răspunderea con
siliilor agricole și sfaturilor populare în ce privește îndru
marea și sprijinul pe care trebuie să-1 acorde cooperativelor 
agricole în vederea executării Ia timp a lucrărilor agricole, 
în curînd va avea Ioc Congresul pentru înființarea Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție — eve
niment important în viața satelor noastre. Cel mai înalt 
omagiu adus Congresului va ii raportarea de către oamenii 
muncii din agricultură că pregătirile pentru campania de 
primăvară au fost terminate, că munca pe ogoare se desfă
șoară de zor.

în pagina de față relatăm despre stadiul pregătirilor în 
vederea lucrărilor agricole de primăvară în regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Oltenia, Crișana și Suceava

regiunea
Cooperatorii și meca

nizatorii din 
București au întîmpinat 
această primăvară timpu
rie pregătiți temeinic. La 
semnalul specialiștilor, 
tractoarele și mașinile a- 
gricole au intrat în braz
dă. Sînt aceleași lucrări 
care se repetă an de an, 
dar de fiecare dată se 
cere o mai bună măies
trie în efectuarea lor pen
tru a se asigura obține
rea unor producții tot mai 
mari. Iată cîteva aspecte 
din munca harnică și 
preocupările cooperato
rilor și mecanizatorilor 
din regiune.

De la bun început tre
buie precizat că toate 
forțele sînt îndreptate 
spre efectuarea la timp 
și în condiții agrotehni
ce corespunzătoare a lu
crărilor agricole. Meca
nizatorii de la S.M.T. 
Tărtășeștl au scos de mult 
mașinile și tractoarele 
în cîmp, la brigăzi. Cu 
cîteva zile înainte de în
ceperea lucrului au dis
cutat temeinic cu briga
dierii și specialiștii din 
cooperativele agricole pe 
care le deservesc. S-a 
pus un accent deosebit pe 
colaborarea dintre trac
toriști și cooperatori, co
laborare care are un rol 
esențial în efectuarea la 
timp a muncilor agrico
le. Asemenea acțiuni au 
avut loc în majoritatea 
S.M.T.-urilor din regiune.

DOBROGEA

Deși ghioceii
în acest an, în regiunea 

Dobrogea, primăvara s-a 
anunțat mai de timpuriu. 
Folosind timpul prielnic, 
multe cooperative agrico
le au început semănatul 
culturilor din urgența I. 
Cele din comunele 23 Au
gust, Dulcești, Cumpăna, 
Topraisar Tătaru și alte
le au însămînțat mari su
prafețe cu mazăre, măză- 
riche, ovăz etc. Pînă în 
prezent, în regiune s-au 
însămînțat cu culturi din 
urgența I aproape 4 000 
ha.

Cafățania de primăvară 
ga află abia la început, 
in general condițiile au

Cooperativele agricole 
din raionul Lehliu au de 
semănat în această pri
măvară peste 40 000 ha cu 
diferite culturi. Datorită 
faptului că tractoarele și 
mașinile agricole, bine 
reparate și revizuite, au 
fost trimise din vreme în 
cîmp, s-a putut trece la 
pregătirea terenului și se
mănatului culturilor din 
epoca I. Au și fost se
mănate peste 1 000 ha cu 
mazăre, borceag și alte 
culturi. Tov. ing. Gheor
ghe Predescu, președinte
le consiliului agricol, era 
îngrijorat că, deși a în
ceput semănatul, nu au 
venit buletinele de ana
liză de la laboratorul re
gional din București. La 
S.M.T. Lehliu mai erau în 
stațiune doar cîteva trac
toare 
mașinile 
culturile 
Il-a. în 
întocmit 
efectuat 
vind calitatea reparații
lor se menționa că aces
tea sînt executate mai 
bine, în comparație cu a- 
nul trecut. Cele trei ate
liere mobile, dotate cu 
piese de schimb și echi
pe de mecanici, aștep
tau gata de a interveni 
pentru remedierea even
tualelor defecțiuni.

Pentru ziua de 26 
bruarie, în planul 
măsuri al cooperatorilor 
din Lehliu-sat erau sta- 

care transportau 
agricole pentru 
din urgența a 

procesul verbal 
de echipa care a 
controlul pri-

fe- 
de

Cine face
și ctne trage

fost asigurate. Dar nu 
peste tot pregătirile au 
fost terminate. Din situa
ția aflată la consiliul a- 
gricol regional rezultă că 
tractoarele și semănători- 
le au fost reparate în pro
porție de 97 la sută ; s-a 
asigurat mare parte din 
sămîntă. Se mai ridică 
însă unele probleme care 
pînă acum nu au fost re
zolvate. Unele stațiuni de 
mașini și tractoare nu 
și-au pregătit în întregi
me toate utilajele care 
vor lucra în această cam
panie. S.M.T. Horia mal 
are de reparat 30 de trac
toare și 18 semănători.

de muncă, 
au fost asi- 
cantități de

bilite sarcini precise. In
ginera agronom Nicola 
Soveja și președintele 
Gheorghe Mogoși erau în 
cîmp, la semănatul ma- , 
zărei. „Am pregătit to
tul din timp — au preci
zat ei — iar acum am în
ceput pregătirea terenului 
și semănatul. Pentru a e- 
vita tasarea solului, pre
gătim terenul cu atelaje
le, iar semănatul îl efec
tuăm cu mașinile. în a- 
cest timp pămîntul se mai 
zvîntă".

Și în raionul Călărași 
se observă aceeași preo
cupare pentru bunul mers 
al lucrărilor de primă
vară. Toate tractoarele 
și mașinile agricole se gă
sesc la locul 
Aici însă nu 
gurate unele 
sămînță.

Este necesară o inter
venție operativă din par
tea consiliilor agricole 
pe lîngă laboratorul de 
încercarea semințelor din 
București pentru a tri
mite buletinele de anali
ză, ca și măsuri pentru 
procurarea semințelor 
care lipsesc. Din cauză 
că terenul arat în toam
nă este bolovănos, se im
pune grăbirea lucrărilor 
de discuit și grăpat pen
tru menținerea apei în 
sol. De asemenea, este 
bine a se depista și com
bate la timp dăunătorii 
din culturile păioase.

Care sînt cauzele ? 
tractoare se află în ate
lier. De-abia de cîteva zile, 
conducerea stațiunii a 
constatat că unele piese
de schimb pentru instala
ția electrică a tractorului 
lipsesc. Din cauza slabei 
organizări a reparațiilor, 
au fost trimise la S.M.T. 
Castelu 5 tractoare ; alte 
3 așteaptă de 10 zile să 
fie aduse de la Uzina de 
reparații Năvodari. Din 
această cauză la coopera
tivele agricole Pecineaga, 
Horia, Nifon, de pe raza 
de activitate a S.M.T. Ho
ria, întîrzie aducerea trac
toarelor la brigăzi, iar se

mănatul încă nu a în
ceput. Tot la uzina din Nă
vodari se află reparate, 
de pe data de 20 februa
rie, și alte tractoare de la 
S.M.T. Babadag și Inde
pendența, dar stațiunile 
n-au fost anunțate nici 
pînă acum că tractoarele 
pot fi ridicate.

Și în ce privește apro
vizionarea cu semințe lu
crurile nu stau tocmai 
bine. Cooperativele agri
cole Ostrov, Jijila, Horia,

Anul acesta, pe ogoare
le cooperativelor agricole 
din regiunea Oltenia vor 
lucra aproape 5 700 de 
tractoare, cu 500 mai 
multe decît în 1965, peste 
15 000 pluguri și alte uti
laje agricole. Este pregă
tită această zestre tehnică 
pentru a intra în cîmp 
din prima zi bună de 
muncă ?

După cum ne-a decla
rat tov. ing. Gheorghe 
Stănescu din Consiliul a- 
gricol regional Oltenia, la 
ora actuală majoritatea 
tractoarelor și celelalte 
mașini agricole sînt gata 
pentru lucru. Spre deose
bire de alți ani, reparații
le au decurs într-un 
ritm mai rapid. Pînă a- 
cum au fost reparate și 
trimise la brigăzi peste 
4 200 tractoare, 5 267 plu
guri, 7 300 grape cu disc 
și stelate, 3 000 semănători 
de porumb și alte mașini 
agricole. La baza acestor 
realizări stau experiența 
mecanizatorilor ca și mă
surile luate încă din 
toamna anului trecut de 
către consiliul agricol re
gional. „Perioada de repa
rații ar fi putut fi re
dusă, dacă nu întîmpinam 
greutăți în privința apro
vizionării cu piese de 
schimb și alte materiale 
— a spus în încheiere tov. 
Gh. Stănescu. Uzinele 
care aveau această obli
gație față de noi nu și-au 
respectat contractele. Așa 
se explică de ce mai avem 
de reparat încă 110 trac
toare, în afara celor ne
prevăzute în plan".

Despre lipsuri proprii 
ale serviciului S.M.T., 
despre cauzele întîrzierii 
peste termenul planificat 
a reparațiilor în 11 sta
țiuni din regiune, cît și 
despre felul cum ex
periența bună a unor sta
țiuni a fost generali-

în cîmpia Crișurilor, 
condițiile climaterice fa
vorizează începerea lucră
rilor agricole de primăva
ră mai devreme decît în 
alte regiuni ale tării. De 
aceea, este necesar ca și

Cu ajutorul mecanizatorilor

din raionul Măcin, mai au 
de luat de la Agrosem 40 
tone de porumb. Coopera
tiva din Băltăgești n-a 
ridicat nici pînă acum o- 
văzul ce trebuia să fie în
sămînțat tocmai în aceste 
zile. Motivul îl aflăm de 
la tov. Dumitru Năstă- 
soiu, președintele coope
rativei. „Deși sămînța a 
sosit cu mult timp înainte 
la baza de recepție N. 
Bălcescu, consiliul agricol 
ne-a anunțat abia vineri".

la S.M.T.-urile Go- 
Vînju Mare, Tîrgu 

Olari și Strehaia, 
mai sînt de reparat

9—25 de tractoare,

zată, tovarășul Inginer 
Stănescu nu a spus ni
mic. în timp ce în mulr 
te unități reparațiile s-au 
încheiat la data stabilită, 
la altele, atelierele sînt 
încă pline de tractoare. 
Acum, în pragul primă
verii, 
goșu, 
Jiu, 
unde 
între 
se dă „din colț în colt", 
căutîndu-se justificări.

Că asemenea deficiențe 
puteau fi remediate o do
vedește experiența S.M.T. 
Cîrcea, una din primele 
unități care și-au încheiat 
planul de reparații la 
termen. La întrebarea 
dacă stațiunea a simțit 
lipsa pieselor de schimb, 
tov. Ion Delcea, directorul 
S.M.T.-ului, a răspuns că 
nu. „Dimpotrivă — a spus 
el — am anunțat baza de 
aprovizionare că avem o 
serie de piese în plus, pe 
care le putem livra altor 
stațiuni". Cum s-au obți
nut aceste rezultate ? în 
anii trecuți, datorită 
parcului mare de tractoa
re și mașini agricole, re
parațiile și îngrijirile teh
nice se făceau numai în 
perioada de iarnă. în 1965. 
s-a trecut la eșalonarea 
reparațiilor, a aprovizio
nării cu piese de schimb, 
în tot cursul anului. Cu 
alte cuvinte, s-a desființat 
„vîrful" de reparații evi- 
tîndu-se și perioada criti
că de aprovizionare cu 
piese de schimb. Cînd s-a 
intrat în iarna acestui an, 
85 la sută din mașinile și 
tractoarele stațiunii erau 
gata reparate.

La fel s-a procedat și la 
S.M.T. Filiași. Nici aici nu 
se plînge nimeni de lipsa 
pieselor de schimb. Ex
periența bună a multor 
stațiuni din regiune nu 
este cunoscută și pusă în 

pregătirea utilajului agri
col să se facă mai din 
timp. La mijlocul lunii 
februarie era normal ca 
reparațiile tractoarelor și 
mașinilor agricole să fie 
pe sfîrșite. Din păcate, a-

de la S.M.T. Lehliu, membrii

Iată deci cum, în a- 
ceastă perioadă, cînd se
mănatul a început, mai 
sînt unele defecțiuni care 
stînjenesc bunul mers al 
lucrărilor. Este necesar ca 
în timpul cel mai scurt 
consiliile agricole, cu spri
jinul organelor de partid, 
să ia măsuri operative 
menite să asigure desfă
șurarea în bune condiții 
a campaniei de primă
vară.

practică în celelalte uni
tăți din regiunea Oltenia. 
Serviciul regional S.M.T. 
a făcut prea puțin pentru 
a generaliza cu curaj ex
periența pozitivă. Așa se 
face că după 20 februarie, 
cînd trebuia să fie în
cheiată campania de re
parații, la S.M.T. Predești 
mai erau în ateliere 11 
tractoare, unele din ele 
neavînd montat nici mă
car motorul.

„Nu sînt din planul ini
țial pe care l-am raportat 
îndeplinit" — a fost ex
plicația dată de tehnicia
nul cu reparațiile, Con
stantin Găvozdea, și ingi
nerul Aurel Dumitru, 
directorul stațiunii. Dar 
din care plan fac parte ? 
Stațiunea are mai multe 
planuri cu care se poate 
juca ? Din cele care au 
fost declarate „reparate" 
în planul inițiaL cîteva 
au fost aduse din nou în 
atelier. în drum spre cîmp 
s-au răsturnat, iar altele 
s-au defectat. Iată cu ce 
răspundere se urmărește 
la acest S.M.T. grija pen
tru mașini, pentru calita
tea reparațiilor.

La S.M.T. Olari există 
planuri și plănulețe, fișe 
de evidență și procese 
verbale tip, toate pregăti
te pentru urmărirea, în 
timpul lucrărilor, a com
portării tractoarelor și 
mașinilor. Firește, toate 
au un rost. Dar cum se va 
întocmi această scriptolo- 
gie la tractoarele care se 
mai află în atelier și nu 
sînt pregătie nici acum 
pentru a ieși la cîmp ? 
Consiliul agricol regional, 
serviciul S.M.T. trebuie 
să ia măsurile corespun
zătoare pentru ca în cel 
mai scurt timp repara
țiile în toate stațiunile de 
mașini și tractoare ale re
giunii să fie terminate.

cum în S.M.T.-urile din 
regiunea Crișana mai stau 
pe butuci 100 tractoare. 
De asemenea, mai sînt 
nereparate 50 de semănă
tori de porumb, nume
roase pluguri, cultivatoa

re etc. Care sînt cauzele 
ce determină întîrzierea 
reparațiilor, cine se face 
vinovat de această stare 
de lucruri ?

La S.M.T. Episcopia Bi
horului, la dispoziția me
canizatorilor stau o hală 
modernă, spațioasă, bine 
încălzită, utilaje și tot ce 
este necesar pentru buna 
desfășurare a reparațiilor. 
Mecanizatorii lucrează de 
zor. Și totuși, în ateliere, 
mai sînt 38 de tractoare. 
„Am făcut tot felul de re- 
condiționări de piese, care 
ne-au ajutat în oarecare 
măsură, arăta inginerul 
Alexandru Zadori, direc
torul S;M.T. Dar ce ne fa
cem fără cuzineți, axe cu 
came și alte piese care nu 
pot • fi recondiționate'?" 
Am fost informați că la 
linia de montaj a tractoa
relor U-650, aflate în re
parații curente, lucrările 
s-au oprit din lipsa piese
lor amintite.

O situație asemănătoare 
am întîlnit și la S.M.T. 
Șicula. „Stăm cu tractoa
rele descompletate — ne 
spune tov. Vasile Crăciun, 
directorul stațiunii, din 
cauză că 20 de motoare 
aflate în reparații capitale 
la uzinele din Arad aș
teaptă, ca și cele de la 
noi, sosirea cuzineților, 
pistoanelor, elementelor 
de pompe etc.". La această 
stațiune mai sînt de re
parat 49 de tractoare.

Cele întîlnite și în alte 
S.M.T.-uri converg spre 
aceeași concluzie : întîr
zierea reparațiilor se da-

Constatările făcute re
cent, cu prilejul unui raid 
întreprins prin cîteva u- 
nități agricole din regiu
nea Suceava, arată că în 
unele locuri pregătirea 
tractoarelor și mașinilor 
agricole care vor fi folo
site în campania de pri
măvară este întîrziată. în 
S.M.T.-urile din regiune 
mai sînt de reparat circa 
18 la sută din tractoare, 
20 la sută din semănăto- 
rile de porumb și 20 la 
sută din cultivatoare. Care 
sînt cauzele acestei rămî- 
neri în urmă ?

Unele dintre ele se re
feră la organizarea neco
respunzătoare a reparații
lor în S.M.T.-urile cum 
sînt cele din Dîngeni, 
Dorohoi, Fălticeni, Ilișești 
și altele. Conducerea 
S.M.T.-ului Dîngeni, bu
năoară, nu s-a interesat 
din vreme să aducă trac
toarele în stațiune. Multe 
mașini au fost prinse de 
viscol pe cîmp, ceea ce a 
determinat un „gol de 
producție" de aproape 10 
zile. La S.M.T. Dorohoi, 
reparațiile au început, de 
asemenea, cu întîrziere. 
Pe de altă parte, atelierul 
a fost supraîncărcat cu 
tractoare ce necesitau re
parații mari.

Greutăți destul de mari 
în repararea la timp a u- 
tilajelor provoacă însă 
lipsa pieselor de schimb. 
Referîndu-se la această 
problemă, tov. Ștefan 
Burtea, șeful serviciului 
regional S.M.T., spunea : 
„Aceasta constituie cauza 

torește, în cea mai mare 
măsură, lipsei unor piese 
de schimb. De ce această 
situație ? Tov. Nicolae 
Manea, șeful serviciului 
regional S.M.T., scoate un 
vraf de situații și tabele 
cu denumirea pieselor 
cerute de unități, care nu 
se găsesc în bazele de a- 
provizionare ; în total 108 
repere necesare la repa
rația tractoarelor U-650.

„Din această cauză — 
ne explică ing. Manea — 
am fost nevoiți să recon
diționăm multe repere, 
dar piesele de bază la 
tractoare nu se pretează 
la artificii, căci am risca 
să rămînă pe brazdă în 
plină campanie agricolă". 
La întrebarea : cine sînt 
vinovați pentru această 
stare de lucruri, șeful ser
viciului regional a decla
rat : „După părerea mea, 
principalul vinovat este 
Direcția generală de a- 
provizionare tehnico-ma- 
terială din Consiliul Su
perior al Agriculturii, 
care nu a urmărit res
pectarea comenzilor și li
vrarea pieselor de către 
uzinele și întreprinderile 
furnizoare".

Conducătorii bazei de 
aprovizionare nr. 13 Ora
dea sînt, de asemenea, de 
părere că o vină are și 
Trustul uzinelor de re
parații, care nu a profilat 
pe unități producerea u- 
nor repere și piese de 
schimb. De asemenea, Di
recția generală de aprovi
zionare tehnico-materială 

Se poate 
rupe lanțul

în felul

de
de
S.M.T.-uri, 

repartiții la

necesa- 
schimb

principală a întîrzierii re
parațiilor. Cea mai mare 
parte din piesele necesa
re nu se găsesc în baza 
de aprovizionare numă
rul 14 Botoșani".

într-adevăr, în luna ia
nuarie S.M.T. Botoșani, 
din cele peste 2 000 de re
pere solicitate bazei de 
aprovizionare din Boto
șani, a primit doar 779 și 
acestea numai în procent 
de 30 la sută față de sor
timentele necesare. Tova
rășul H. Chetner, directo
rul bazei, explica această 
stare de lucruri 
următor :

„în funcție 
rul de piese 
solicitate de 
noi am cerut 
Direcția generală de a- 
provizionare tehnico-ma- 
terială (D.G.A.T.M.) din 
cadrul Consiliului Su
perior al Agriculturii. Ce
rințele noastre n-au fost 
satisfăcute decît în mică 
parte. Pentru unele piese, 
nici în prezent nu avem 
încheiate contracte cu 
furnizorii în vederea exe
cutării lor".

După cum se vede, e- 
xistă un lanț al slăbiciu
nilor, care pornește de la 
modul în care se planifi
că livrarea pieselor de 
schimb. Lipsurile aminti
te se datoresc însă în 
bună măsură și modului 

...9°r?sP°ndente transmise de Florea CEAUSESCU, Vasile 
MIHAI, Victor DELEANU, Herman GROSU, Nistor ȚUICU.

’dln Consiliul Superior al 
Agriculturii a acceptat cu 
ușurință decalarea livră
rii unor piese de schimb 
din trimestrul al rv-lea al 
anului trecut în trimestrul 
I al anului 1966. Printr-o 
notă adresată de Consiliul 
Superior al Agriculturii 
întreprinderii metalurgice 
Medgidia se spune : „La 
adresa nr. 40825 din 29 
decembrie 1965 privind 
nerealizarea integrală a 
obligațiilor contractuale 
pe 1965 la unele piese de 
schimb pentru tractoare, 
vă facem cunoscut că 
sîntem de acord cu de
calarea din trimestrul al 
IV-lea 1965 în trimestrul 
I 1966, lunile ianuarie și 
februarie, la reperele și 
cantitățile indicate mai 
jos". Urmează un tabel 
prin care se acceptă amî- 
narea livrării a circa 3 000 
de diverse piese de schimb 
pentru tractoare (pentru 
diferite baze din țară). 
Trebuie spus, de altfel, că 
livrarea pieselor nu s-a 
făcut nici conform aces
tei decalări. Iată cum u- 
nii o fac și alții o trag.

Dacă livrarea pieselor 
de schimb s-a amînat cu 
un trimestru, însămînță- 
rile de primăvară nu se 
pot amîna nici măcar cu 
o săptămînă. Acest lucru 
trebuie să-1 înțeleagă o 
dată pentru, totdeauna a- 
ceia care prin „bunăvoin
ța" lor de neînțeles au 
împiedicat repararea la 
timp a tractoarelor și ma
șinilor agricole.

defectuos în care se lu
crează la baza de aprovi
zionare din Botoșani. Aici 
nu există nici un fel de 
evidentă din care să re
zulte în ce măsură au fost 
sau nu satisfăcute cerin
țele unităților pe care le 
deservește. . Șînt cazuri 
cînd unele S^M.T.-uri au 
ajuns să trimită bazei 
pînă la 30 de comenzi. 
Dață ultima n-a fost îna
intată cu cel mult o zi 
sau două înainte de sosi
rea pieselor în depozit, ea 
a fost clasată în dosar, 
nemaifiind luată în sea
mă.

Există și situații cînd 
conducerea bazei păstrea
ză cîteva bucăți din fie
care reper „pentru ins
pecție", deși cînd vin de
legații unităților după 
astfel de piese practic nu 
le pot obține. Consiliul 
agricol regional cunoaște 
de multă vreme aceste 
practici, dar măsuri ho- 
tărîte pentru curmarea 
lor n-au fost luate.

Ținînd seama că pînă 
la începerea campaniei 
agricole de primăvară nu 
a mai rămas multă vreme, 
este necesar să se ia toa
te măsurile pentru termi
narea reparațiilor la trac
toare și mașini agricole 
într-un timp cît mai 
scurt.
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de groază, ca în 
ceva dușmănos, 
categorii de o- 

erau ridicate la 
de divinități. Re-

mexicani. Dacă 
au lăsat o artă 
individualizează, 

se datorează

Vas de ceramică avînd 
forma unul cap (cultura 

Chimu-Peru)

Mască de dans (coasta 
de nord-vest a Americii 

de Nord)
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la populațiile precolumbiene
Tot în zonele din afara 

Europei ne poartă și arta 
precolumbiană, adică ar
ta populațiilor americane 
din perioadele anterioare 
călătoriei lui Columb, și 
mai ales înainte de sălba
teca și nimicitoarea domi
nație exercitată asupra 
acestor populații de către 
spanioli. Cele mai carac
teristice manifestări artis
tice, pe care le prezintă 
vasta lume americană 
precolumbiană, le găsim 
în jurul marelui golf al

Mexicului și pe înălțimile 
prestigioase ale Anzilor. 
Evident, nu pot fi uitate 
nici populațiile așa-numi- 
te „indiene' din era noas
tră, provenite unele din 
Mexic, cele mai vechi de 
la populația Maya, sau — 
mai noi — de la Azteci, 
de la peruvlenii Inca, 
care au constituit și ei un 
stat înfloritor și bogat în 
Anzi, nimicit tot de spa
nioli.

Cînd vorbim de arta 
precolumbiană, trebuie să 
ținem seama nu numai de 
distrugerile și de nimici
rile provocate de războa
ie și cuceritori, dar și de 
stricăciunile produse de 
climatul particular ce des
compune brutal orice ma
terie organică. La fel ca 
în Africa, și în imensul 
spațiu american, materia
lele folosite mai des de 
artă erau perisabile, iar 
instrumentele — deosebit 
de primitive. Uneori, însă, 
din contra, printr-un exer
cițiu practicat de-a lungul 
a sute de ani, instrumen
tele deveneau de o efica
citate surprinzătoare. Așa 
erau cele pentru toarcerea 
firelor de lînă folosite la 
covoarele peruviene, sau 
cele pentru prelucrarea 
aurului care aveau o for
mă atît de atrăgătoare și 
erau atît de îndemînatic 
făcute, încît uimesc și pe 
cei mai abili meseriași 
europeni. Americanii pri-

sau arcuri și nici alte un
ghiuri decît cele formate 
din întîlnirea unui plan 
vertical cu unul orizontal, 
adică de 90 de grade. Cu 
aceste rezerve, în toate 
genurile de artă, mai aleB 
în artele decorative, ne 
întîmpină exemplare care 
pot ii pe drept conside
rate ca străvechi tezaure 
de artă.

La baza concepțiilor 
despre artă, și aici, ca 
mai la toate popoarele 
primitive, se găsesc senti
mentul religios și influen
ța magiei. Simțul estetic 
devine o consecință a a- 
cestora. în fața vieții în
conjurătoare, de o bogă
ție și varietate de forme 
prodigioase, populațiile 
erau stăpînite de două 
sentimente : unul de ad
mirație și recunoștință, 
față de ceea ce le inspira 
dragoste și mulțumire, 
celălalt 
fața a 
Ambele 
biecte 
rangul 
cunoștința și teama îm
pingeau deopotrivă la sa
crificii de tot felul. Splen
dida pasăre Quetzal, cu 
penele și fulgii ei din 
coadă de cele mai stră
lucitoare culori, era vene
rată ca o divinitate; de 
asemenea, porumbul, hra
na obișnuită și ploaia; 
dar tot așa fiorosul șarpe 
crotal, crudul jaguar și 
alte animale vătămătoa
re, pentru reprezentarea 
cărora Imaginația locui-

Centrală. Spre deosebire 
de majoritatea america
nilor precolumbieni, care 
erau de regulă războinici, 
Maya se ocupau cu agri
cultura, ducînd o viață 
sedentară și liniștită. 
Poartă și ei războaie, dar 
care nu se caracterizează 
prin mari vărsări de sîn
ge și distrugeri, cum sînt 
cele ale Aztecilor, cei 
mai războinici dintre a- 
mericanii precolumbieni,

de sînge, curgînd ca niște 
șerpi roșii. Această con
cepție urmărea să expri
me imaginea înfiorătoare 
a unui războinic sau a u- 
nei divinități și ea nu 
trebuie să ne mire la un 
popor care, după fiecare 
luptă victorioasă, omora 
prizonierii, le scotea ini
mile și le ardea ca jertfă 
divinităților însetate de 
sînge. Se citează chiar 
cazul unei hecatombe de 
20 000 de prizonieri măce
lăriți de Azteci după o 
singură bătălie.

In America de Sud ne 
întîmpină cea mai fru
moasă ceramică și remar
cabile țesături, ajunse 
pînă la noi printr-un ade
vărat miracol. Ce exem
plu mal elocvent decît 
vasul de ceramică în for
mă de cap de om, pre
zentat în imaginea alătu
rată ? El provine dintr-un 
loc la sud de Lima, în 
centrul Anzilor. Mai la 
nord, o altă regiune era 
celebră pentru meșterii ei

aurari, de unde s-a păs
trat și statuia de mici di
mensiuni pe care o repro
ducem. Deși tot în cera
mică, ea are ornamente 
metalice și trădează în 
detalii influența tehnicii 
giuvaergiilor. Acest rest 
din imensa bogăție a 
Incașilor jefuită de cu
ceritorii spanioli e un bust 
de zeiță, amintind în chip 
surprinzător — pură 
coincidență, bineînțeles — 
de portretul lui... Napo
leon.

Cu populațiile pre
columbiene ne găsim ast
fel din nou în fața unor 
popoare, nu numai capa
bile să creeze comori de 
artă, dar de la care pu
tem trage concluzii asu
pra celor mai autentice 
sentimente și reacții ale 
omului în fața naturii și a 
societății, asupra facultă
ților lui de acomodare 
cu condițiile vieții și asu
pra procedeelor inventive, 
folosite spre a-și amelio
ra existența.
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Stelă de piatră (cultura 
Maya-Honduras)

mitlvi n-au cunoscut roa
ta de căruță și nici roata 
olarului, deși au ajuns să 
fabrice cea mal fină cera
mică cunoscută. Ei n-au 
știut să construiască bolți

Statuie a zeiței Pămîntulul 
(cultura Aztecă-Mexico),

șl ei tot 
Aztecii 
care-i 
aceasta 
faptului că mai întotdeau
na ei au profitat de cali
tatea intelectuală și de 
îndemînarea popoarelor 
supuse. De la Maya 
ne-au rămas ruinele mul
tor temple, de forma unor 
piramide cu trepte. De 
regulă, în mijloc, pe una 
din fațade unde era tem
plul propriu-zis, ducea o 
scară, uneori la 30 m 
înălțime. Ornate cu frize 
sculptate, din care au ră
mas numai fragmente, a- 
ceste construcții dovedesc 
mari însușiri arhitectonice 
și gust în divizarea spa
țiului.

Toate populațiile pre
columbiene, cînd se ex
primă în piatră, țintesc la 
o imagine complicată, oa
recum încurcată într-un 
păienjeniș de detalii, mer- 
gînd în toate sensurile, în 
mijlocul cărora omul se 
distinge cu greutate. Or-

_ din valurile curentului Humboldt @ Căciulile
I de guano ® Victorie, s-au găsit animale 
0 cunoscute !

!
torilor adăuga forme și 
detalii unul mai îngrozi
tor dealt altul.

In America precolum
biană la practicarea di
verselor rituri magice și 
religioase populațiile lo
cale foloseau măști din
tre care unele constituie 
semnificative opere de 
artă. Iată, de pildă, două 
măști din regiunea cea 
mai de nord-vest a aces
tui vast teritoriu. Prima 
este de lemn, colorată în 
tonuri variate, cu ochi de 
sticlă și păr negru, expre
sivă, cu un aer de cu
riozitate amuzată și parcă 
scoțînd limba; cealaltă, 
tot de lemn, albă și încă 
mai impresionantă, repre
zintă Spiritul Pădurii, cu 
sprîncene de blană, cu 
gura deschisă, ca și cum 
ar scoate un strigăt care 
să fie auzit de departe. 
Sînt îngrijit lucrate, dar în 
fond nu se deosebesc dia
metral de măștile africa
ne, de care a fost vorba 
în articolul precedent.

Mai interesante și mal 
specific americane sînt 
operele populației Maya 
— una din populațiile 
principale ale Americii, a 
cărei viață culturală a în
florit între sec. IV și XIV 
e.n. Țara acestei popu
lații se afla în partea din 
Mexic cunoscută sub nu
mele de Yukatan, întin- 
zîndu-se și în America

Vas purtînd chipul unei 
zeițe (cultura Chibea-Co- 

lumbța)

namente peste ornamente 
îi acoperă costumul, și 
mai ales îi împodobesc 
capul. La cei din Maya 
este o simplă găteală de 
ornamente ciudate, un 
amestec de simboluri și 
de aluzii la divinități lo
cale.

La Azteci însă, găteala 
ia o înfățișare teribilă. 
Eroul sau divinitatea re
prezentată poartă de jur- 
împrejurul costumului ca
pete tăiate, salbe de mîini 
retezate sau de inimi din 
care se revarsă torente

...Am plecat din New 
York pe calea aerului, cu 
o scurtă escală în Panama, 
și am aterizat la Guayaquil 
(Ecuador), unul din cele 
mai însemnate porturi ale 
Americii Latine, situat a- 
dînc în estuarul fluviului cu 
același nume. 13 oameni — 
șase americani, doi vest- 
germani, doi canadieni, doi 
peruvieni și un român — 
ne-am îmbarcat de 
nava de 1 500 tone 
Bruun", pentru a 
oceanului unele din 
sale. Cercetările 
oceanografice de-a 
coastei Americii de Sud, în 
dreptul statelor Ecuador și 
Peru, aveau drept scop stu
dierea faunei, a radioactivi
tății unor animale marine și 
stabilirea exactă a conturu
lui fosei peruviene — por
țiune din marele jgheab 
oceanic Chile-Peru, adînc 
de 5 000—7 500 metri.

parcă încearcă să-și răs
cumpere greșeala. Astfel, 
în noiembrie — prima lună 
de primăvară din emisfera 
sudică — pot fi văzute 
culturi de porumb la prima 
prașilă, mazăre și cartofi în 
floare, chiar la 4 500 metri, 
îngustele plaje pietroase 
se prelungesc cu dune de 
nisip pînă la peste 1 000 m 
înălțime. Pe aceste dune,

aici pe sportivii locali practică un
„Anton sport asemănător cu. .. skiul.
smulge în ciuda secetei care o
tainele provoacă pe litoral, curen-
noastre tul Humboldt este o adevă-
lungul rată binefacere pentru

Bogăția coastei 
secetoase 
a Perului

re-

în primul rînd sînt Inte
resante de remarcat unele 
fenomene specifice de or
din climatic. Această 
giune este străbătută de
curentul rece Humboldt. în 
plină zonă tropicală, apa 
acestui curent de origine 
antarctică avea o tempera
tură de numai 16—19° C, 
în timp ce, la aceeași lati
tudine, apa oceanelor ajun
ge la 28—30° C. în zonele 
de contact dintre curentul 
rece și curentul cald din 
largul Pacificului se formea
ză nori care se ridică pînă 
la 500—1 000 metri. Dar, 
datorită temperaturii ridica
te a uscatului, norii nu se 
transformă în ploaie. Urma
rea acestui fenomen este o 
secetă îngrozitoare, care a 
făcut din panta vestică a 
Anzilor un permanent pus
tiu, cu o priveliște dezolan
tă. Nu vezi un pom sau un 
fir de iarbă, nu înfîlneșfi 
alte vietăți decît condorii 
care trec în zbor. Abia la 
peste 2 000 de metri în
cep să apară vegetația și 
fauna — acolo, sus, natura

economia peruviană. Din 
adîncuri el aduce la supra
față o serie de săruri nu
tritive, pe baza cărora se 
dezvoltă o uriașă cantitate 
de plancton (aglomerare de 
miliarde de alge și animale 
minuscule) care constituie 
hrana de bază a peștilor, 
lată și consecința directă a 
acestei particularități : în ul
timii cinci ani, Peru a deți
nut recordul mondial 
pescuit I

...Conternplînd de 
punte țărmurile care se în
depărtau, sîntem deodată 
izbiți de un miros neplăcut. 
Se vestesc astfel insulele de 
guano sau „insulele albe", 
cum le numesc localnicii. 
Pusfii, lipsite de orice ve
getație, insulele acestea sînt 
o adevărată bogăție pentru 
economia Perului, 
numite de localnici 
nai", care-și fac 
rile aici, sînt producă
toarele celui mai bun 
îngrășămînf natural din 
lume, de 30 de ori mai ac
tiv decît gunoiul de grajd. 
Anual ele depun 350 000 
tone de guano pe insule. 
Cam din șapte în șapte ani, 
cînd curentul cald „El 
Ninio" dinspre Ecuator pă
trunde între litoralul Peru
vian și curentul Humboldt, 
îndepărfîndu-l cu 200—300 
km spre larg, guanail, ne- 
maigăsind cantitatea nece
sară de pește, pier cu duiu
mul, iar valurile clădesc pe 
țărm din cadavrele lor 
devărafe dune.

Guano a fost folosit 
secole în urmă de incași, 
iar grija față de aceste pă-

Prof. dr. Mihai BÂCESCU 
membru corespondent al Academiei, 
directorul Muzeului „Grigore Antipa"

era atît de mare, încîtsări
oricine pătrundea în pe
rioada clocitului pe insulă 
era pedepsit cu moartea. Și 
azi ele se află sub protecția 
specială a legii, iar stîncile 
pustii, de rocă roșie, cu că
ciula lor albă de guano, nu 
pot fi vizitate decît cu 
permis special.

Redescoperire ■ 
după 250 
milioane de ani

...Cum se desfășura acti
vitatea expediției ? La bor
dul navei noastre existau 
cinci laboratoare (chimie,

pickere șl aparate electro
nice închise în capsule ul- 
trarezistenfe — se știe că 
la adîncimea de 11 km pre
siunea apei atinge 10 000 
kg pe cm p — se aducea 
la suprafață, odată cu pro
ba fundului marin, și foto
grafia terenului „mușcat". 
Se făceau, de asemenea, 
fotografii la diverse adîn- 
cimi pentru a se descoperi 
locurile bogate în faună 
marină. Numai după ce se 
developau fotografiile în
cepea prinderea și studie
rea animalelor.

în felul acesta am cerce
tat fauna oceanică în amă-

unele necunoscute I 20 la 
sută dintre echinodermele 
(stele și arici de mare) 
site, 25 la sută 
luște, 80 la sută 
stacee și viermi 
totul noi pentru

în modelarea
vietăți abisale, natura 
și-a drămuit fantezia, 
rind, chiar și la 
unde odinioară se
că viața nu ar fi posibilă, 
dovada măiestriei sale. Am 
prins creveți feluriți — co
lorați în cele mai variate 

de roșu, 
catifelat

dintre 
dintre 

erau 
știință I 
miilor

gă- 
mo- 
cru- 

cu

de 
nu 

ofe-
adîncimi 

credea

nuanțe 
ținiul

de la vi
la porfiriul

Păsările
„gua- 

cuibu-

Unul din laboratoarele de la bordul naveia-

cu

25 
de

!S|5j Cei mal mari consumatori de Iap- 
““ te de pe glob sînt finlandezii. 
Fiecare locuitor din Finlanda consumă 
în medie anual aproape 300 de litri 
de lapte șl produse derivate.

M| Există microbi care ar putea fi 
utilizați în prevenirea și trata

mentul aterosclerozei. Astfel de mi-

BPe un centimetru pătrat de piele 
a omului se află în medie : 6 mi

lioane de celule, 1 500 de corpusculi 
tactili, 200 puncte sensibile la durere, 
100—200 puncte sensibile la presiune, 
10—12 puncte sensibile la frig, 
puncte sensibile la căldură, 500 
glande (sebacee și sudoripare).

KB[ Margarina a apărut datorită unui 
premiu instituit de Napoleon al 

ni-lea pentru descoperirea unul înlocui
tor Ieftin al untului, necesar armatei. 
Hlppolyte Măges, un farmacist pari
zian, a reușit să rezolve problema ln- 
ventînd în 1869 o substanță alimen
tară grasă pe care a denumit-o „unt 
factice". Era margarina, aliment care 
înlocuiește foarte bine untul șl care 
eete consumată în prezent în canti
tate de peste 3 milioane tone anual.

Primele penițe de metal au fost 
confecționate tn secolul al XVII- 

lea la Birmingham (Anglia) de către 
meșterul Harrison Ia comanda docto
rului Priestley. Motivul ? Medicul 
scria rețete atit de indescifrabile în- 
cft farmaciștii refuzau să le mai exe
cute. Istoria a dovedit totuși că me
dicii știu să scrie neciteț șl cu penițe 
metalice...

croorganisme au fost experimentate 
de acad. A. Imșenețki (U.R.S.S.) care 
a demonstrat proprietatea acestora de 
a „mînca" colesterolul din sînge, și 
deci de a vindeca ateroscleroza. Ur
mează ca practica medicală să poată 
aplica această descoperire.

B Pentru a se orienta în timpul 
zborului, liliecii emit ultrasunete 

cu o frecvență de pînă la 60 kilocicli 
sub formă de semnale care apoi sînt 
reflectate de obiectele înttlnite (pînă 
la 60 pe unitate de timp).

ESI Viața păsării colibri este legată 
de florile din care îșl adună hra

na. Intr-o oră, o pasăre poate să vi
ziteze 45—60 de flori, în fața cărora 
— printr-o mișcare rapidă a ari
pilor — se oprește Imobilă în aer și, 
fără a atinge floarea, extrage cu cio
cul nectarul.

R-n Lăcusta poate face salturi care 
“Să întrec de 80—120 de ori lungimea 
propriului său corp. S-a calculat că, 
pentru a reuși o asemenea perfor
manță, mușchiul extensor al insectei 
trebuie să exercite forțe de 20 000 de 
ori mai mari decît greutatea ei corpo
rală.

KJ Omul nu poate trăi într-un mediu 
839 complet lipsit de zgomot. Expe
riențe efectuate cu voluntari în „ca
mere ale tăcerii" au arătat că nici o 
persoană nu poate rezista aici mai 
mult de 92—95 de ore. Liniștea totală, 
prelungită, poate duce la tulburări 
psihice.

jrag Pînă în Jurul anului 1661 în tea- 
trul englez femeile nu erau ad

mise pe scenă, iar bărbații interpre
tau și rolurile feminine. Dar pe sce
nele lumii existau și situații inverse : 
în Japonia, de pildă, pînă în secolul 
al XVII-lea toate rolurile erau jucate 
numai de actrițe.

fiziologie, fotografie, zoo
logie și cartografie) înze
strate cu aparate și instru
mente de mare finețe. In
stalația radar, echografele, 
care înregistrau permanent 
adîncimea, conturau mai 
întîi profilul fundului ocea
nic. Prin dragaje adînci, în 
locuri unde pe fotografii 
apăreau niște ridicăfuri, ex
pediția noastră oceanogra- 
fică a descoperit o mare 
aglomerație de concrețiuni 
feromanganoase — depu
neri de fier și mangan, pro
vocate de bacterii care au 
dat naștere unor 
vani’ sferici de
diferite, variind de la mă
rimea unei nuci 
unui cap de om. Astăzi, în 
S.U.A., aceste concrețiuni 
sînt exploatate în mod cu
rent. Extragerea manganu- 
lui din ele revine mai ief
tin decît din minele 
restre.

După ce se contura 
cis fundul oceanic,

nunțime, din 500 în 500 de 
metri, pînă la adîncimea 
de 6 400 metri. Ca un amă
nunt — numai derularea 
și sfrîngerea cablului atît 
de I 
ore I 
deam 
adînci 
tea 
mai satisfăcută. Mereu noi 
specii

lung
Dar cu 

i spre 
cu 

noastră

necesita 5—7 .
cît păfrun- 

straturi mai 
atît curiozita- 
științifică era

și fiinfe, dintre care

lucitor; unii de mărimea 
unui rac, alții de aceea a 
unui garid, cu antene — 
organe de „pipăit" și sim
țit la distanță — de două 
ori mai lungi decîf corpul. 
Am prins exemplare 
unor specii pitice de 
racafije și sepii 
5—10 cm, de o 
gelatinoasă.

Deosebif

ale 
ca

de numai 
consistență

de interesante

sînt exemplarele bizare de 
pești ai întunericului veșnic. 
Negri ca antracitul, unii au 
trupul lung ca o sfoară, alții 
— de formă sferică. Multo
ra le afîrnă pe corp apen- 
dici stranii cu faruri la ca
păt — de fapt niște lanter
ne înșelătoare. Acești pești 
prezintă o interesantă adap
tare la mediu. Deoarece în 
fundurile abisale hrana este 
destul de rară, pentru a pu
tea apuca orice pradă care 
se ivește și pentru a putea 
înmagazina cît mai mult, gu
rile și stomacurile lor sînt
•imense, ajungînd să consti
tuie trei pătrimi din corp. 
Dinții sînt de asemenea 
foarte lungi și ascuțiți, ca 
niște pumnale. La vedere, 
aceste animale par adevă- 
rați monștri marini. Altă spe
cie de pește, întîlnită în 
aceste locuri, care trăiește 
tot pe fundul oceanului, 
prezintă o formă și mai ciu
dată de adaptare la mediu. 
Pentru a răspunde dificul
tăților întîlnirii dintre sexe 
la marile adîncimi negre ale 
oceanului, ' “ ‘ 
specii < 
lea soției 
totdeauna, , T.............
astfel întreaga viață.

Una din reușitele culmi
nante ale expediției a fost 
prinderea a 25 de exempla
re de „neopiline". Neopili- 
na este un melc străvechi 
pe care știința îl considera 
ca fiind dispărut de mult — 
de 250 milioane de ani I 
Pînă la găsirea acestora, în 
lume existau doar două-frei 
exemplare, care nu fuseserL 
încă distruse la disecție. Vă 
închipuiți bucuria pe care 
am încercaf-o cînd la o a- 
dîncime de 6 000 m, într-o 
asociație de forme bizare, 
complet necunoscute, am 
9a®it neopilina I Echipa 
științifică a sărbătorit cu 
țuică românească această 
descoperire de mare însem
nătate pentru știință I

Una dintre neopiline (sîn- 
fem a patra țară care pose
dă acest animal), împreună 
cu alte animale colectate în 
abisurile oceanice, vor pu
tea fi văzute și în țara noas- 

]a ^uzeul „Grigore An
tipa , în cadrul unei prime 
expoziții de faună abisală. 
Ea va cuprinde multe expo
nate unice pentru muzeul 
nostru.

Expedițiile științifice ocea
nice au o mare utilitate 
practică. Studierea oceane
lor poate contribui la cu
noașterea vieții pe Pămînt 
cu milioane de ani în urmă. 
Prin analiza sedimentelor 
putem descifra compoziția 
scoarței și atmosferei teres
tre de ieri. Cu ajutorul ace
lor strămoși ai ființelor de 
azi, pe care-i găsim la mari 
adîncimi, neschimbați de 
sute de milioane de ani, 
putem pătrunde tot mai a- 
dînc în fainele vieții. Vom 
primi astfel răspuns la multe 
dintre problemele funda
mentale ale biologiei, geo
logiei, filozofiei. Iată ce se 
așteaptă în continuare de la 
oceane și... oceanologi.

bărbatul unor 
se fixează de pie- 
1:‘: o dată pentru 

și-și continuă

„bolo-
dimensiuni

la cea a

Un monstru marinRechinul zburător — pește de tip 
străvechi din abisurile oceanului
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Plecarea îMimi’
reprezentantului P.C.R. 
la Congresul Partidului 
Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru

Luni dimineața a plecat spre 
Cipru tovarășul Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.C.R., care va 
participa, ca reprezentant al Par
tidului Comunist Român, la lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (Akel).

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau tovarășii Ene Țur- 
canu și Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, Ion 
Pățan, Ion Savu și Mihail Sion 
Bujor, membri supleanți ai C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața, Gheorghe Cioa

ră, ministrul comerțului exterior, 
a primit misiunea industrială fran
ceză, în frunte cu Rene Georges 
Villiers, președintele Consiliului 
național al patronatului francez. 
Au fost prezenți, la întrevedere, 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de Comerț, membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului Ex
terior, conducători ai unor între
prinderi de comerț exterior. Au 
fost de față Jean Louis Pons, am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în cursul după-amiezii, oaspeții 

francezi au făcut o vizită prin Ca
pitală și au asistat la un spectacol 
de operă.

Combinatul siderurgic 
Hunedoara

Ieri, colectivul Combinatului side
rurgic Hunedoara a primit, pentru a 
doua oară consecutiv, Steagul roșu și 
diploma de întreprindere fruntașă 
In întrecerea socialists pe fără în 
ramura siderurgiei, decernate de 
Consiliul Central al Sindicatelor 
pentru rezultatele obfinute în anul 
1965.

Siderurgiștii hunedoreni au pro
dus anul trecut, peste prevederile 
planului, 61985 tone fontă, 36 043 
tone de ofel și au livrat o cantitate 
importantă de laminate finite.

înmînînd înaltele disfincfii, to
varășul Constantin Drăgan, preșe
dintele Consiliului Central al Sin
dicatelor, i-a felicitat călduros pe 
siderurgiștii hunedoreni pentru aces
te realizări și le-a urat noi succese 
în întrecerea pe care o desfășoară 
în acest an.

Uzina constructoare 
de mașini Reșița

Aceleași distincții au fost acordate 
șl colectivului Uzinei constructoare 
de mașini din Reșifa.

în 1965, constructorii de mașini 
de aici și-au depășit sarcinile de 
producfie cu 3,3 la sută și au spo
rit productivitatea muncii cu aproa
pe 6 la sută.

Cu prilejul înmînării înaltelor dis
fincfii, Ion Preoteasa, secretar al 
C.C.S., și Ion Avram, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, au felicitat cu căldură în
tregul colectiv urîndu-i noi succese 
în producfie.

★
Au mai primit Steagul roșu și di

ploma de unitate fruntașă pe ramu
ră colectivele de la Fabrica de 
antibiotice din lași, exploatarea 
minieră Rovinari, fabrica de mobilă 
„23 August” din Tg. Mureș, între
prinderea de construcfii și mon
taje metalurgice Reșifa și Direcfia 
regională P.T.T.R.-Suceava.

SOSESC PĂSĂRILE MIGRATOARE

Un februarie neobișnuit de primăvăratic a 
adus în Delta Dunării primele stoluri de păsări 
migratoare. Fenomenul este explicat și de vre
mea aspră din nordul continentului — multă 
zăpadă, temperaturi scăzute. Printre oaspeții 
neașteptați se află rața neagră, a cărei prezență 
n-a mai fost semnalată în țara noastră de 40 de 
ani. în meleagurile mai însorite din România, 
raței negre i s-au alăturat sturzul, mătăsarul, 
cinteza, șoricarul.

• De la I.T.B.: Începînd de astăzi, autobuzele 
liniei 35 își reiau circulația pe traseul străzilor 
Ceaikovski, Kalinin, av. Radu Beller, Doro
banți, Cosmonauților și, în continuare, pe tra
seul actual pînă la parcul Moara Vitan. Tot de 
astăzi, tramvaiele liniei 27 își modifică traseul, 
circulînd prin șos. Mihai Bravu, pe Calea Du- 
dești, bd. Ion Sulea, pînă la cartierul Dudești- 
Cioplea (capătul tramvaiului 18). Restul traseu
lui rămîne neschimbat.

• Teatrul Mic prezintă joi, 3 martie, pre
miera piesei „Simple coincidențe" de Paul Eve- 
rac, regia Ion Cojar. In aceeași zi, Teatrul 
evreiesc de stat prezintă în premieră „Pețitoa- 
rea" de Thornton Wilder; regia George Teodo- 
rescu.

® Ieri, oaspetele danez Per Dreier a dirijat 
în sala Ateneului concertul dat de orchestra 
simfonică a cinematografiei. La pian — R. Si- 
gurjonsson, Islanda.

SE REDAU TERENURI AGRICULTURII

Pe șantierul de hidroameliorări Tulcea — 
Nufărul, din regiunea Dobrogea, s-au dislocat 
primii metri cubi de pămînt. Prin lucrările de 
aici se redau agriculturii 2 460 ha. Alte supra
fețe vor fi amenajate în zonele Ostrov-Peci- 
neaga, Gura Armanului.

® Ieri, la Șantierul naval din Brăila a fost 
lansat la apă primul șlep de 1 700 tone din acest 
an. Construcția lui a fost terminată cu 30 de 
zile mai devreme.

Mărțișoare, mărțișoare...
Foto : M. Cioc

• La termocentrala Luduș-Iernut se apropie 
de sfîrșit lucrările de montaj la cel mai mare 
obiectiv de pe acest șantier : primul grup de 
200 de MW, din cele două care se vor instala 
aici. în final, termocentrala va dispune de șase 
grupuri cu o putere instalată de 800 MW, deve
nind astfel una dintre cele mai mari centrale 
din țară.

Trebuie „delegați de profesie" 
pentru respectarea 
obligațiilor contractuale ?

(Urmare din pag. I)

încheia contracte care să asigure 
aprovizionarea ritmică a uzinei. 
Sînt și cazuri cînd am perfectat la 
vreme contractele de aproviziona
re, dar ele nu sînt respectate. Din 
cele 17 400 tone țagle stabilite pen
tru primul trimestru, Combinatul 
siderurgic Hunedoara nu ne-a li
vrat pînă acum decît... 1 700 tone. 
Sîntem nevoiți de împrejurări să 
trimitem de două-trei ori delegați 
pînă cînd procurăm diferite mate
riale. Știu oare tovarășii de la Hu
nedoara cît pierdem noi din aceas
tă cauză ? Numai anul trecut, cu 
delegații pe care i-am trimis la 
acest combinat, am cheltuit peste 
150 000 lei.

— In ianuarie, cîți delegați ați 
trimis la furnizori ?

— 11, car'e au stat în deplasare 
50 de zile-om. Printre cei care au 
lipsit din uzină cu săptămânile se 
numără inginerii Ion Penciuc, Mi
hai Chiș, tehnicianul Constantin 
Cazacu, maistrul Vasile Vrînceanu 
și alți specialiști. De acești oameni 
avem nevoie în producție. Se simte 
lipsa lor.

La Fabrica de șuruburi din Ba
cău am întîlnit recent și delegați 
veniți de la diferite întreprinderi 
din țară. ȘTEFAN BUTUCEA, di
rectorul fabricii, a ținut să ne ex
plice : „Ce să-i faci, lanțul slăbi
ciunilor. N-am avut materie pri
mă la vreme și nici noi nu putem 
să livrăm la termen beneficiarilor 
produsele contractate. Am rămas 
datori în luna ianuarie multor în
treprinderi și uzine din țară. Și 
noi avem destui delegați la Brăila, 
Hunedoara, Reșița".

O precizare : anul trecut au co
lindat prin țară 171 delegați din 
întreprinderea amintită. Ca urma
re, a crescut nivelul cheltuielilor 
neproductive, prețul de cost al pro
duselor. Uneori, în această fabrică 
se exagerează cu trimiterea dele- 
gaților. La începutul lunii februa
rie, de exemplu, tov. Gheorghiță

Crăciun a stat o săptămînă la uzina 
„Laminorul" din Brăila. S-a reîn
tors cu mîna goală. După cîteva 
zile a plecat din nou la Brăila, dar 
nu singur, ci împreună cu tov. Ște
fan Butucea, directorul fabricii.

★
Cum se justifică o asemenea iro

sire a banilor și timpului ? Ce mă
suri se impun a fi luate pentru a 
se înlătura practica „delegaților de 
profesie", fiindcă și la alte între
prinderi din regiune ea s-a înrădă
cinat ? Cele relatate subliniază încă 
o dată necesitatea de a se combate 
orice tendință de nesocotire a obli
gațiilor contractuale în angrenajul 
general al industriei. Colaborarea 
dintre întreprinderile furnizoare și 
cele beneficiare trebuie să funcțio
neze ireproșabil. Orice defecțiune 
ivită în acest angrenaj, orice întîr- 
ziere în livrarea comenzilor de a- 
provizionare pun întreprinderea 
care fabrică produse finite sau se
mifabricate — cum arată și exem
plele amintite — într-o situație di
ficilă, o împiedică să-și realizeze la 
timp propriile obligații contractu
ale, să asigure economiei naționale 
produsele de care are nevoie. 
Este cu totul greșită mentalitatea 
acelor conducători de întreprinderi 
care consideră că s-au achitat de 
sarcinile de plan prin îndeplinirea 
indicatorilor valorici, deși o serie 
de obligații în cadrul relațiilor 
contractuale nu au fost res
pectate. O asemenea mentalitate 
nu are ce căuta în nici una din în
treprinderile industriale. Nu mai 
trebuie demonstrat cît de dăunător 
este procedeul de a trimite dele
gați pentru aprovizionarea tehnico- 
materială, oameni care sînt sustrași 
din procesul de producție, din ac
tivitatea productivă a întreprinde
rilor. Organele tutelare industriale 
au îndatorirea de a analiza cu răs
pundere această irosire de forță de 
muncă și de bani, de a lua măsuri 
hotărîte în vederea înlăturării ne- 
întîrziate a acestei practici dăună
toare.

Un dialog posibil despre 
educație
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(Urmare din pag. I)

atît mai eficiente cu cîf familia le 
înțelege și le împărtășește mai bine.

— Să știfi că e foarte greu de 
dat soluții. Căile de educare a fa
miliei își au subtilitatea și particulari
tățile specifice, dincolo de un oareca
re număr, fie el mare, sau mic de nor
me unanim acceptabile. Rolul social al 
familiei se întregește substanțial prin 
educarea copiilor la un nivel superior, 
determinat de evoluția întregii socie
tăți. în acest caz, școala însăși poate 
deveni factor de educare a familiei. 
Voi reaminti, deci, că de un mare a- 
jutor în înțelegerea mai profundă a 
răspunderilor familiei în educarea ti
neretului mi-a fost contactul cu școala 
la care învață fiul meu. Colectivul de 
părinți din care fac parte cuprinde și

un excelent profesor universitar. Da
torită lui, profesorului diriginte și 
altor cîțiva părinți luminați, întîlnirile 
noastre lunare se transformă mai tot
deauna în adevărate dezbateri pe 
probleme concrete de educație a pro
priilor noștri copii. Se întîlnesc însă 
cazuri cînd asemenea ședințe cu pă
rinții sînt pur formale. Dar dacă școa
la se îngrijește nu numai de periodi
citatea lor, ci și de conținutul lor, a- 
ceste ședințe își dovedesc pe deplin 
utilitatea. Sînt convins că și frecvența 
părinților ar fi mai bună, deși cu atît 
mai de condamnat sînt acei părinți 
care lipsesc sistematic, manifestînd o 
lipsă totală de înțelegere a sarcini
lor lor familiale și sociale.

— Așa e ; acord un rol important 
acestei forme de colaborare acolo 
unde — firește — profesorii, diriginții

• Zboruri de agrement. în fiecare duminică, 
între orele 11—14, TAROM organizează zbo
ruri de agrement, de cite 30 de minute, de pe 
aeroportul Băneasa. Biletele se găsesc de vîn- 
zare în ziua zborului la ghișeul 24 al aeroportu
lui. Prețul: 37 de lei pentru adulți, 19 lei pen
tru copii între 3—10 ani și 6 lei pentru copiii 
pînă la 3 ani. Informații la telefon 17 09 81.

case se 
în cursul 
an. Sînt 
de pro-

-

Institutul de cer
cetări forestiere. 
Casa pentru cam
ping tip de două 
persoane. Ea poa
te 11 cuplată 
fel încît 
preună cu 
să iormeze 
corp de cazare 
pentru patru per
soane, avînd un 
vestiar—lavabou 

intermediar și o 
mică bucătărloa- 
ră. Utilizarea a- 
cestor 
extinde 
acestui 
în curs 
iectare noi tipuri 
de case pentru 
campinguri.

• S-a dat primul tur de manivelă la filmul 
„Dacii", producție a studioului „București". Fil
mările se vor face la Buftea, pe Dunăre, lingă 
Giurgiu, în Apuseni și pe Retezat și Omul. Un 
amănunt de organizare : au fost confecționate 
mii de coifuri, armuri, scuturi, sulițe, săbii, 
arcuri săgeți etc; realizatorii au nevoie de 
aproape 8 000 de cai.

Foto :
M. Andreescu

cunoaștere a copi-

ceva ; sînt parfiza- 
diferenjiate, subti- 
o bază de încre-

au ei înșiși pregătirea și dragostea 
necesară. Mi se pare, de asemenea, 
că nu sînt departe de adevăr afir- 
mînd că tocmai copiii părinților care 
absentează au și cele mai multe a- 
bateri de la disciplină.

— Ei, da, e vorba de un minim 
de norme de disciplină stabilite de 
școală. Urmările, după mine, sînt 
mult mai grave, pe planul formării 
conștiinței. Personal nu mă sfiesc să 
declar că am învățat multe ca pă
rinte. Înfelegînd mai bine exigențele 
și sistemul de muncă din școală, mă 
străduiesc să acționez în spiritul lor. 
Din unele discuții purtate, mi-am dat 
seama mai exact de ideea că munca 
educativă înseamnă dragoste conver
tită în exigență și răspundere. O ase
menea muncă nu pornește de la apli
carea unor principii generale, ci de 
la o cît mai bună 
lului,

— Da, cam așa 
nul unei educații 
le, pornind de la
dere reciprocă deplină între părinți 
și copii. Și de la o bună cunoaștere 
a copiilor, cum am mai arătat. Mă 
aflu ca părinte la vîrsfa adolescenței. 
Sub ochii mei se nasc trăsături de 
caracter care mai tîrziu se vor defini
tiva, se vor maturiza, își vor spune 
cuvîntul în munca socială. Pot afirma 
cu conștiința împăcată că avem copii 
minunați. Nu e numai meritul nostru, 
al părinților, ci și al formațiilor pre
școlare și școlare, al organizațiilor de 
pionieri și de tineret, cu alte cuvinte 
al unui cuprinzător sistem de edu
cație.

De la premisa că avem copii minu
nați. plec eu atunci cînd mă declar 
în dezacord cu cei care își desfășoară 
educația sub semnul neîncrederii. Aș 
invita cu căldură pe părinți și pe edu
catori să aplice în nobila lor muncă 
încrederea, dragostea și înțelegerea 
reală a vîrstei, a specificului vîrstei. 
Acum se nasc visăle avînfate, se ma
nifestă pentru prima dată talentele 
adevărate, își spun cuvîntul acele 
credințe intransigente, luminoase, ca
racteristice. Ochii tineri și limpezi 
privesc în lumea înconjurătoare ca 
într-o oglindă, în care se bucură gă
sind lumină și suferă înfîlnind întu
nericul și urîtul. Nu ne putem da 
seama cu adevărat cîtă suferință pro
duc celor tineri minciuna și nedrep-

fafea, descoperită la cei oare le sîni 
dragi și le sînt (sau ar trebui să le 
fie) exemple. Să nu uităm că e vîrsfa 
cînd se nasc suferințele, uneori fără 
leac, pe care nu avem nici un drept 
să le semănăm în jurul nostru.

— Da, viața... E viață complexă și 
complicată, în care fiecare își are 
partea de răspundere./ Principalii 
parteneri în munca de educație — 
familia și școala — sînt conștienți că 
nu se poale face abstracție de lumea 
înconjurătoare în delicatul proces pe 
care îl desfășoară. De aceea, în dis
cuțiile colectivului nostru de părinți, 
adesea se pune și problema lectu
rilor, a televiziunii, a cinematogra
fului, a teatrului, a muzicii, a spor
tului. Baza educativă în toate aceste 
domenii nu poate fi restrictivă ; dis- 
cernămîntul, îndrumarea spre ceea ce 
este mai potrivit vîrstei trebuie să-și 
spună cuvîntul. A interzice la vîrsfa 
aceasta echivalează adesea cu o re
comandare. Cred că este la fel de 
greșit să stabilești ca normă fixă o oră 
pînă la care se poate sta la televizor, 
sau să duci o școală întreagă indife
rent de vîrste și de puterea de înțe
legere la filme cu multe scene „tari”. 
Unii tună și fulgeră împotriva filme
lor și cărților de aventuri, fără nici o 
discriminare, făcînd abstracție de un 
element principal al vîrstei : dinamis
mul romantic, eroic. Nu poate fi 
concepută o bună educație în afara 
specificului vîrstei, urmărind diferen
țiat și subtil momentele de 
spre preocupări superioare.

— Asta și vreau să spun : e spe
cifică vîrstei curiozitatea. Să 
mulăm la maximum, să o satisfacem 
cît mai complet cu putință și, discret, 
să o dirijăm într-o direcție bună. 
Dacă pierdem acum momentul, pier
dut este pentru totdeauna. Și acest 
drept nu-l are nimeni. Aici familia 
poate fi ajutată de laboratorul de 
chimie, de lecțiile de geografie, de 
cartea literară, de cinematografie, de 
teatru, de unele emisiuni ale televi
ziunii (nu numai cele pentru copii). 
Totul este să avem curaj și să privim 
cu seriozitate problemele educației 
tineretului ridicate pe o treaptă su
perioară, deloc didacticiste, plictisi
toare, 
însăși 
mult, 
timpul

trecere

o sti-

Pentru că, societatea noastră 
dorește pentru tineret cît mai 
și la timpul prezent, și la 
viitor.

I
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LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI

DIN 28 FEBRUARIE 1966

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
g.

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 05 709 01 100 000 100 000
1 29 287 33 75 000 75 000
1 18 305 14 50 000 50 000
1 15 807 02 25 000 25 000
1 24 429 26 10 000 10 000
1 06 712 19 5 000
1 09 802 17 5 000
1 12 490 44 5 000
1 23 058 19 5 000
1 36 559 43 5 000
1 51 177 10 5 000
1 59 212 16 5 000 35 000

Termina-
tia seriei

60 186 30 2 000
60 206 08 2 000
60 218 37 2 000 360 000
60 128 10 1 000
60 344 50 1 000 120 000

600 02 32 800
600 47 43 800
600 58 1 26 1 800 1 440 000

2112 | TOTAL: | 2 215 000

SPORT

noștri

Fotbaliștii

peste hotare
de fotbal Rapid Bucu-Echipa 

rești a susținut pînă în prezent 
două meciuri de la sosirea la Te
heran. Fotbaliștii români au ter
minat la egalitate 0—0 cu Darai 
și au învins cu 4—1 echipa Ara
rat din Teheran. Miercuri, tot la 
Teheran, Rapid joacă în compa
nia echipei Javan.

Echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești a întîlnit duminică la Tunis 
selecționata Tunisiei, pe care a 
învins-o cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin golul înscris de Nunweiller 
VI în minutul 23.

Administrația Asigurărilor de Stat 
anunță : la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de persoane, din 
28 februarie 1966, au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

E. W. J. ; W. D. X. î C. E. A. î 
I. U. X.Î J. B. x.; M. G. V.| I. L. U.J 
B. U. I.

i

• La Dumbrava Sibiului s-a deschis o nouă 
secție a muzeului Brukental, care prezintă o evo
luție a tehnicii populare de-a lungul vremurilor. 
Sînt prezentate, printre altele, moara de apă de 
la Dăbîca, regiunea Hunedoara, construită în 
prima jumătate a secolului trecut, și cea de la 
Orșova, raionul Reghin, o străveche cramă ori
ginală de la Bălănești-Tg. Jiu, o uleiniță din lo
calitatea hunedoreană Grid etc.

• Pe lacul de acumulare Bicaz s-a deschis 
noul sezon de navigație pentru turiști și călă
tori; pentru cursele de agrement au fost puse 
la dispoziție 4 vase mai mari și 6 șalupe.

Viitorii ospătari (La școala profesională de alimen
tație publică din București)

• în cadrul planului de lichidare a tubercu- 
lozei, Ministerul Sănătății și Prevederilor So
ciale intensifică acțiunile de extindere a com
plexului de măsuri pentru depistarea biologică 
și radiobiologică a bolii, de p: 
cinări și chimioprofilaxie. Ir

orevenire prin vac- 
'n acest an se vor 

efectua circa 6 milioane de examene microra- 
diofotografice, 4 milioane testări cu tuberculină 
și 1 milion de vaccinări.

cum e vremea
Ierl în țară : Vremea a fost frumoasă și călduroasă, 

cu cerul variabil, mai mult senin. Temperatura aerului 
la orele 14 era cuprinsă între 11 grade la Toplița, Jo
seni și 18 grade la București și Berzeasca. In București : 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. Temperatura maximă a atins 18 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 șl 4 martie. 
In țară : Vreme relativ umedă în jumătatea de nord- 
vest a țării, unde cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea ploi temporare. în rest, vremea va fi schimbătoare, 
cu cerul temporar noros și cu ploi izolate. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Temperatura în ușoară scă
dere la sfirșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 6 și 
16 grade. In București : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii slabe. Temperatura ușbr 
variabilă. Dimineață ceață slabă.

Poporul mongol sărbătorește astăzi împlinirea a 45 de ani de la 
evenimentul memorabil al istoriei sale — întemeierea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, avangarda maselor populare din Mon
golia în lupta pentru înfăptuirea revoluției populare, pentru lichi
darea exploatării imperialiste și feudale, pentru făurirea vieții noi. 
întemeiat de Suhe-Bator și Cioibalsan, Partidul Popular Revoluționar 
Mongol a unit în rîndurile sale pe cei mai buni și activi luptători 
pentru interesele vitale ale poporului lor, a condus masele populare 
și s-a călit în marile bătălii purtate pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de libertate și progres ale poporului.

Sub conducerea încercată a Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, oamenii muncii din R. P. Mongolă au desfășurat o însufle
țită activitate creatoare, realizînd pe caîea socialismului profunde 
transformări înnoitoare în toate domeniile vieții economice, sociale, 
culturale.

Poporul român urmărește cu adîncă simpatie munca constructivă 
a poporului mongol și se bucură din inimă de succesele pe care le 
obține în dezvoltarea economiei și culturii patriei sale. între parti
dele, țările și popoarele noastre s-au statornicit relații de prietenie 
frățească, relații care au cunoscut o dezvoltare continuă.

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Partidului Popular Re
voluționar Mongol, comuniștii și toți oamenii muncii din țara noastră 
adresează Partidului Popular Revoluționar Mongol și întregului po
por mongol călduroase felicitări și urări de noi succese în opera de 
construcție socialistă, pentru progresul și înflorirea continuă a Repu
blicii Populare Mongole.

Oameni
Apa Toiului curge limpede, în- 

conjurînd ca un cordon albastru 
Ulan Batorul. Cîndva, Toiul forma 
aici mlaștini verzui. Mușca din ma
lurile galbene, apoi se retrăgea în 
băltoace, obosit. Urmele mlaștini
lor se mai văd și astăzi. Crește în 
ele iarbă cernită, cu gust acrișor. 
Iar apa curge limpede pe o albie 
nouă. „Eu știu cînd Toiul era pără- 
ginit, îmi spune un coleg de breaslă 
mongol, netrecut de 25 de ani. 
Uite, apa asta limpede a existat 
odată nuniai pentru a forma băl
toace. Acum — priviți-o 1"

Era, în fond, același lucru pe ca- 
re-1 auzisem în ajun de la Jamin- 
jav, rectorul Institutului de agricul
tură din Ulan Bator : „Fără revolu
ție, poporul nostru ar ii lîncezit în 
înapoiere". Jaminjav a învățat car
te în vremi „străvechi", cam prin 
anii '30, îmi spunea el, cînd din tot 
aimakul (regiunea), el singur știa 
să dezlege buchiile ca un „lama" 
(preot budist). Anul 1921 — a spus 
el — a fost un an de cotitură în în
treaga istorie a poporului nostru. 
Atunci a fost întemeiat partidul 
nostru revoluționar, care a călăuzit 
poporul mongâl pe un drum nou ; 
atunci, sub conducerea partidului, 
poporul nostru a înfăptuit revoluția 
sa, care i-a deschis zorile vieții 
noi. înainte de 1921 viitorul țării era 
învăluit în ceață. In anul 1914 — a 
continuat interlocutorul meu — 
publicistul englez Otter Barry 
scria că „a vorbi despre o indus-

trie, sau măcar o viitoare industrie 
mongolă, înseamnă a comite o 
gafă de neiertat". Astăzi în capitala 
țării funcționează din plin Combi
natul de prelucrare a pieilor, Com
binatul de produse alimentare, Uzi
na textilă și alte întreprinderi. în 
anii celui de-al treilea cincinal 
(1961—1965) volumul producției in
dustriale a sporit de 1,6 ori, iar ca
pacitățile energetice ale țării — de 
2,4 ori ; au fost puse în funcțiune 
centralele electrice de la 
Uleghei și Tolgotin, precum 
mocentrala de la Darhan.

Baian- < 
și ter-

în străvechiul „oraș de pîslă”, 
cum i se spunea pe vremuri Ulan 
BatOrului, au crescut clădiri lumi
noase cu mai multe etaje — lo
cuințe pentru populația al cărei 
număr a trecut de 200 000. Peste 
100 000 de metri pătrați de spațiu 
locativ s-au construit în acest oraș. 
Iar în întreaga țară numai în pe
rioada 1960—1964 s-au construit 
peste 300 000 metri pătrați de lo
cuințe.

...Orașul Darhan. Aici se constru
iește cel mai mare centru siderurgic 
al țării, care va folosi miiifîâu extras 
în apropiere, se înalță 6 termo
centrală cu o putere de 25 000 kilo
wați, care va alimenta cu energie 
electrică mina de cărbune Sarîn- 
gol, și orașul Suhe-Bator. Darhanul 
se construiește între două coline. 
Mii de tineri și tinere din toate col
țurile țării lucrează aici. „Combina
tul școală" — astfel au denumit 
muncitorii mongoli marele șantier 
de la Darhan. Tînărul Țendesuren 
este unul dintre cei mai pricepuți 
sudori. A învățat meseria aici. A- 
cum este elev al Școlii medii 
serale. „Uite-acolo am să locuiesc" 
— spune el ărâtîndu-mi silueta 
unui bloc ce se înalță sfidînd par
că colinele din jur.

Țărănimea mongolă cunoaște o 
adevărată renaștere. Tradiționala 
bogăție a țării — creșterea vite
lor — a fost sporită considerabil 
în anii puterii populare. Șeptelul, 
însumînd peste 22 000 000 capete, 
a crescut de mai bine de două 
ori față de anul 1924. O dezvoltare 
rapidă a cunoscut și Cultivarea 
cerealelor. Suprafețele afectate a- 
cestei ramuri 
crescut de la 
1957 la 753 000

Unit în jurul partidului, sub con
ducerea lui, poporul mongol pă
șește înainte spre noi succese în 
construcția socialistă.

a agriculturii au 
83 000 hectare în 

hectare in 1965.

Laurențiu DUȚĂ

Un cartier in plinâ construcție din orașul Darhan



VIATA
IERI LA BRUXELLES

wCEI ȘASE" AU RElNNODAT
FIRUL CONSULTĂRILOR
PE FONDUL VECHILOR DISPUTE
. BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
După o' întrerupere de opt luni, 
firul sesiunilor consiliilor minis
teriale ale Pieței comune a fost 
reînnodat ieri la Bruxelles.

Ordinea de zi cuprinde două pro
bleme : reglementarea finanțării a- 
gricole comune și negocierilor co
merciale ale C.E.E. cu Statele Unite 
în cadrul «rundei Kennedy».

. Presa franceză de luni face nu
meroase aprecieri pe marginea se
siunii, lăsînd să se înțeleagă că 
„cei șase" nu vor reuși ca la aceas
tă întîlnire să dea răspuns mul
tora din problemele aflate în sus
pensie. „Discuțiile vor fi aprinse, 
negocierile strînse, fiecare parte
ner urmărind să apere cît mai 
bine interesele sale în ceea 
ce privește finanțarea politi
cii agricole comune", scrie „La 
Nation". La rîndul său, „Com
bat" subliniază că „marea bă-

tălie «a celor șase» se reia la Bru
xelles într-un climat nou determi
nat de slăbirea atribuțiilor Comi
siei Pieței comune". Ziarul ex
primă părerea că „regulamentul 
financiar al politicii agrare comune 
va domina, și încă cu. autoritate, 
dezbaterile" pentru că de rezolva
rea acestuia depind celelalte. pro
bleme importante ale comunității. 
„Este imposibil, continuă ziarul, ca 
fără un acord prealabil între „cei 
șase" asupra fundamentului însuși 
al politicii lor comunitare să fie 
soluționată problema agricolă a 
«rundei Kennedy». Bonnul, arată 
ziarul, trebuie să știe că el nu poate 
avea «runda Kennedy» fără un a- 
cord în problema agrară. în aceasta 
constă miezul problemei care va 
deveni obiectul unei «supratîrgu- 
ieli» între Bonn și Paris" — con
chide „Combat".

„Ofensiva de primăvară

„Reglementarea" hoțărîtă de gu
vernul provizoriu al Republicii Do
minicane înseamnă în fapt acor
darea unor mari concesii elemen
telor de dreapta din rîndul arma
tei aflate sub oblăduirea așa-zlse- 
lor „forțe interamericane", a căror 
prezență pe străzile din Santo Do

mingo se permanentizează

sub semnul apărării drepturilor oamenilor muncii
TOKIO 28 (Agerpres). — în Ja

ponia au început duminică prime
le manifestații din cadrul „ofensi
vei de primăvară", inițiată de Con
siliul General al Sindicatelor și de 
conducerile celorlalte sindicate. 
Spre satul olimpic din apropierea 
orașului Tokio s-au îndreptat zeci 
de mii de manifestanți purtînd 
pancarte și lozinci care chemau la 
apărarea drepturilor oamenilor 
muncii, la lupta împotriva creșterii 
neîntrerupte a prețurilor, pentru 
libertăți democratice în țară, împo
triva agresiunii Statelor Unite în 
.Vietnam etc.

La miting au luat parte 320 000 
de muncitori, funcționari și repre
zentanți ai intelectualității. Secre
tarul general al Consiliului Gene
ral al Sindicatelor din Japonia,

Akira Ivai, în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, a subliniat importanța 
unității și solidarității tuturor mun
citorilor în lupta pentru obținerea 
de drepturi politice și economice. 
Președintele Partidului Socialist 
din Japonia, Kozo Sasaki, a arătat 
că actualele greutăți prin care tre
ce economia japoneză nu sînt nu
mai o dovadă a crizei politice prin 
care trece guvernul Sato, dar și a 
impasului în care' se află sistemul 
capitalist în întregime.

După terminarea mitingului, pe 
străzile capitalei japoneze a avut 
loc o demonstrație de masă. Ase
menea mitinguri și demonstrații au 
mai avut loc în orașele japoneze 
Osaka, Nagoya, Fukuoka, la care 
au participat circa 2 milioane de 
cetățeni.

REPUBLICA DOMINICANĂREPUBLICA DOMINICANĂ

Miting la Bandung
In SPRIJINUL PREȘEDINTELUI SUKARNO

DJAKARTA 28 (Agerpres). — 
In orașul Bandung, din Java de 
vest, a avut loc duminică un mare 
miting, la care au participat sute 
de mii de persoane, pentru a-și ex
prima loialitatea față de președin
tele Sukarno — anunță agențiile 
de presă citind postul de radio 
Djakarta. Luînd cuvîntul la adu
nare, dr. Sukarno a declarat că a- 
ceastă manifestare constituie „răs
punsul poporului indonezian la ști
rile potrivit cărora ar exista ris
cul ca el să fie înlăturat". Pre
ședintele a subliniat apoi necesita-

tea apărării unității poporului pen
tru înfăptuirea unei societăți pros
pere în Indonezia. Agenția France 
Presse menționează că prezența șe
fului statului indonezian la aduna
rea de la Bandung „are o semnifi
cație deosebită, avînd în vedere 
faptul că aici se află și cartierul 
general al cunoscutei divizii «Sili- 
wangi», care a fost comandată di
rect de generalul Nasution — în
locuit săptămîna trecută din func
ția de ministru al apărării — des
pre care se crede că s-ar 
la Bandung

Vestea a fost preluată 
de agențiile de presă 
luni seara, imediat după 
ce a fost anunțată la 
reședința primului mi
nistru Harold Wilson din 
Downing Street. Hotă- 
rîrea finală a survenit 
în cadrul unei ședințe a 
Cabinetului de Miniștri 
convocată pe neaștepta
te. Parlamentul urmea
ză a fi dizolvat la 10 
martie, astfel încît în 
mod practic nu vor mai 
rămîne decît trei săptă
mîni disponibile pentru 
campania electorală — 
una din cele mai scurte 
campanii cunoscute pe 
scena politică a Angliei.

Deși la ora cînd trans
mit . londonezii citesc cu 
multă nerăbdare titlu
rile ultimelor ediții a- 
părute, totuși elementul 
surpriză este absent din 
această atmosferă, el 
fiind scos de mai mult 
timp din paginile zia
relor ; în ultimele două 
săptămîni, pregătirile e- 
lectorale ale partidelor 
au evoluat atît de rapid 
încît iminența anunțării 
alegerilor generale de-

LA 31 MARTIE

Alegeri generale
in Marea Britanie

în drum spre Cairo

S-A OPRIT LA BELGRAD
SI ATENA
t

BELGRAD 28. (Agerpres). — în 
drum spre Cairo, delegația guver
namentală română, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a sosit la 
Belgrad. La gara Dunav au venit 
în întîmpinare Aleksandar Gîrli- 
cikov, membru al Vecei Executive 
Federale, Teodosie Glisici, adjunct 
al secretarului federal pentru^ co
merț exterior. A fost de față, de 
asemenea, Aurel Mălnășan, ambasa
dorul României la Belgrad. în cin
stea delegației, Aleksandar Gîrlici- 
kov a oferit un prînz.

Continuîndu-și călătoria spre 
Cairo, delegația a sosit luni la Ate
na. în gara Larisa, delegația a fost 
întîmpinată de Th. Rentis, ministru 
adjunct al afacerilor externe, Spi
ros Tetenes, ministru plenipoten
țiar, șeful direcției economice din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și de generalul L. Spais, pre
ședintele Ligii de prietenie greco- 
române. Delegația a fost întîmpi
nată, de asemenea, de Mircea Bă- 
lănescu, ambasadorul României la 
Atena.

fiind favorabilă labu
riștilor, în aceasta con- 
stînd probabil și prin
cipalul motiv care a 
determinat chemarea 
alegătorilor în fața ur
nelor. în cercurile la
buriste au și apărut 
primele pronosticuri op
timiste, potrivit cărora 
majoritatea lor parla
mentară după 31 mar
tie ar urma să se ex
prime în trei cifre — 
adică de la o sută în 
sus — ceea ce ar schim
ba vizibil actualul ra
port de forțe din Ca
mera Comunelor, unde 
în prezent dispun de 
numai cîteva voturi în 
plus.

Se poate spune că, de 
fapt, campania electo
rală a și început luni 
seara la 
Londrei, 
ecran al 
leviziune 
apărut într-o 
tare directă cei trei li
deri ai partidelor la
burist, conservator și 
liberal.

Și • • • avansuri
acordate militarilor de dreapta
MANIFESTAȚII DE PROTEST LA SAN ISIDRO

tr-o „copie a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., unde nu va exis
ta, însă, dreptul de veto". Aceeași 
agenție menționează că, la fel- ca 
și în cazul propunerilor S.U.A. de 
creare a forțelor interamericane 
permanente, se așteaptă ca un nu
măr de țări, printre care Mexicul, 
să se opună acestei propuneri, în- 
trucît ea constituie un amestec în 
afacerile interne ale statelor mem
bre.

SANTO DOMINGO 28 (Ager
pres). — „Criza politico-militară 
din țară a luat sfîrșit", a anunțat 
generalul Enrique Perez, minis
trul forțelor armate ale Republicii 
Dominicane. La baza aeriană San 
Isidro a avut loc ceremonia insta
lării generalilor Juan de los San
tos Cespedes și Jacinto Martinez 
Arana, care au fost numiți de că
tre guvernul provizoriu miniștri 
adjuncți ai forțelor armate, și co
loneii Juan Perez și Elio Perdomo, 
care au devenit miniștri ai aviației 
și respectiv forțelor armate te
restre.

„Reglementarea" crizei din Re
publica Dominicană nu a însemnat 
altceva decît acordarea unor mari 
concesii elementelor de extremă 
dreaptă din țară, vinovate de eve
nimentele sîngeroase petrecute în 
luna ianuarie în orașul Santiago.

Reacția poporului dominican 
față de ultimele măsuri ale guver
nului a fost exprimată chiar în 
timpul desfășurării ceremoniei de 
la baza San Isidro. Astfel, în fața 
Monumentului Independenței de la 
Santo Domingo s-a desfășurat o 
mare demonstrație de protest îm
potriva forțelor de dreapta și pre
zenței trupelor interamericane 
țară. Manifestanții au scandat 
zinci cerînd plecarea imediată 
țară a forțelor interamericane.

★
CIUDAD DE PANAMA 28 

gerpres). — în Capitala Republicii 
Panama continuă lucrările Confe
rinței interamericane pentru re
forma Cartei Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.). Delegația 
S.U.A. a prezentat propunerea ca 
orice litigii între statele membre 
ale O.S.A. să fie prezentate spre 
soluționare Comisiei Organizației 
Statelor Americane cu sediul la 
Washington. Potrivit agenției Reu
ter, această propunere vizează 
transformarea Comisiei O.S.A. în-

seama

Liviu RODESCU

■ n

(A-

ora 20, ora 
cînd pe micul 
postului de te-

B.B.C.-l au 
confrun-un politician

afla și el

Reuniunea de la
Addis - Abeba

în 
lo- 
din

VIETNAMUL DE SUD președintele 
unui public 

hotelul

Johnson 
nu prea 
Waldorf- 
„mobilu-

vorbea în 
numeros, întrunit la 
Astoria din New York despre 
rile politicii americane în Vietnam", 
circa 4000 de persoane — după apre
cierea ziarului 
s-au adunat în 
prima protestul 
telor Unite

„New York Times" — 
stradă pentru a-și ex- 
față de agresiunea Sta- 
lmpotrlva poporului

vietnamez

La Addis Abeba au în
ceput ieri lucrările celei 
de-a 6-a sesiuni a Con
siliului Ministerial al Or
ganizației Unității Africa
ne. Delegafiile prezente 
în sala conferinței au fost 
salutate de împăratul E- 
tiopiei, Haile Selassie. 
Referindu-se la problema 
rhodesiană, principalul 
punct de pe agenda de 
lucru a acestei reuniuni, 
Haile Selassie a declarat 
că „toate hotărîrile care 
vor fi luate în numele 
O.U.A. nu vor fi eficien
te dacă nu vor fi îndepli
nite de toate statele 
membre".

După cum se știe, la ul
timul Consiliu Ministerial 
al O.U.A,, care a avut loc 
în zilele de 3—4 decem
brie 1965 fot la Addis A- 
beba, se hotărîse ca în 
timp de două săptămîni

venise o certitudine ce 
se aștepta doar. confir
mată.

Comentariile care au 
început deja să circule 
în Londra exprimă pă
rerea că hotărîrea de a 
se prezenta în fața ur
nelor după numai 500 
de zile de guvernare la
buristă, cu mult înainte 
de expirarea mandatu-

lui, ar fi fost adoptată 
de H. Wilson după o 
atentă calculare a șan
selor, știut fiind că pre
mierul britanic este con
siderat 
care de obicei se ferește 
să lase ceva pe 
riscului. De altfel, ac
tuala atmosferă din Ma
rea Britanie este de mai 
mult timp apreciată ca

VARȘOVIA

Ambasadorul României

(oaie statele membre ale 
organizației să rupă rela
țiile diplomatice cu Ma
rea Britanie. Dar pînă în 
prezent numai zece țări 
s-au conformat menționa
tei hofărîri.

De la Secretariatul ge
neral al O.U.A, s-a anun
țat că ordinea de zi a lu
crărilor actualei reuniuni a 
consiliului a tost împăr
țită în două capitole : 
problemele

problemele administrați 
ve. In primul grup da 
problbme figurează situa
ția din Rhodesia, care va 
fi evocafă de raportul Co
mitetului special al „celor 
cinci" și de un raport al 
Algeriei, Senegalului și 
Zambiei privind acțiunile 
acestor țări la O.N.U. în 
legătură cu Rhodesia. Tot 
la acest capitol sînt în
scrise analiza activității 
Comitetului de eliberare, 
problema decolonizării, 
precum și lupta împotri
va regimului rasist din 
Republica Sud-Africană. 
Participanfii vor lua în 
dezbatere, printre proble
mele din cel de-al 2-lea 
grup, proiectul construc
ției unui sediu perma
nent și bugetul O.U.A.

C. BENGA

primit de președintele 
Consiliului de Stat
al R. P. Polone
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SAIGON 28 (Agerpres). ■ 
batalioane de patrioți sud-vietna 
mezi au atacat duminică noaptea 
unitățile saigoneze din ] 
Binh Tuy. Atacurile au fost____
te împotriva a două din cele mai

(Urmare din pag. I)

se afla o puternică unitate de in
fanterie guvernamentală. La 30 km 
nord de Saigon, patrioții au atacat 
o companie de 200 de soldați apar- 
ținînd brigăzii aeropurtate ameri
cane 173, provocîndu-i pierderi gre
le. Agenția France Presse relevă că 
americanii sînt puși în prezent în 
fața unei noi tactici utilizate de pa- 
trioți — aceea de a rămîne în per
manent și strîns contact cu inami
cul, ținîndu-1 sub un foc puternic 
care nu-i permite nici cea mai 
mică mișcare, paralizîndu-i unități
le. Aviația a fost ineficace, nereu
șind să bombardeze decît pozițiile 
de spate ale patrioților, pentru a 
evita lovirea trupelor americane. 
Corespondentul agenției France 
Presse anunță că duminică dimi
neața, patrioții au deschis focul 
asupra unei nave pe fluviul Saigon. 
Este al doilea atac, în ultimele două 
luni, dat de patrioți pe acest flu
viu, singurul care permite navelor 
accesul i 
nerea circulației . .. __  _
transport de circa 50 km, scrie co
respondentul, este una din preo
cupările majore ale autorităților 
saigoneze și americane, dat fiind 
faptul că imobilizarea unei nave pe 
acest rîu înseamnă suspendarea 
pentru mai multe săptămîni a ac
cesului spre portul Saigon.

cime, dar apa descoperită era să
rată. Acum ei o cară de la o de
părtare de 10 km, cu ajutorul cis
ternelor trase de tractoare.

Cu puținele mijloace mecanizate 
de care dispun, dar mai ales cu 
sapa, felahii au reușit în ultimii ani 
să smulgă importante întinderi de
șertului. La început, pe aceste te
renuri erau cultivate numai orezul, 
legumele și fructele. Pe măsură ce 
cîmpiile au fost extinse, s-au plan
tat măslini, viță de vie, smochini, 
plante medicinale și chiar flori.

Toată regiunea Mariut este cu
prinsă în vastul program de fertili
zare a Saharei. Potrivit programu
lui, numai în deșertul Mariut su
prafețele agricole vor spori cu 
80 000 de fedani (un fedan = 0,42 
ha). Pe la mijlocul verii, prin noul 
canal ce se construiește prin de
șert vor curge primele șuvoaie de 
apă.

Elaborarea programului de ferti
lizare a pămînturilor nisipoase a 
fost posibilă în perspectiva condi
țiilor prielnice ce vor fi create prin 
construirea barajului de Ia Assuan. 
„Sad El Aii', sau „Piramida moder
nă", cum mai este denumit bara
jul, permite depozitarea unei mari 
cantități de apă. Cu ajutorul ei se 
prevede irigarea a aproximativ 
două milioane fedani. Mii de spe
cialiști egipteni și de peste hotare, 
angajați în această impresionantă 
acțiune, își aduc de acum contribu-

fia la transformarea nesfîrșitelor în
tinderi de nisip în cîmpii roditoare.

După cum a declarat ing. Fouad 
Aii, directorul Comitetului de dez
voltare a agriculturii, lucrări de 
fertilizare se desfășoară, în afară 
de Delta Nilului, în regiunea Mou- 
diriet El-Tahrir și în Egiptul supe
rior. Toate terenurile recuperate 
vor fi imediat predate țăranilor. Se 
vor construi, de asemenea, șosele, 
case de locuit. Se fac eforturi, a- 
dăuga Fouad Aii, ca agricultura în 
această regiune să fie cît mai me
canizată. De altfel, în următorii 
cinci ani, pentru dezvoltarea agri
culturii egiptene vor fi alocate 22 
la sută din investițiile bugetare 
globale.

Despre Sinal se spune că este 
peninsula încîntătoare unde au 
fost adunate tot farmecul și magia 
naturii. Monumentele sale antice 
inspiră vizitatorului o profundă ad
mirație. In centura îngustă a coas
tei Sinaiului occidental, caolinul 
era cunoscut și prelucrat încă pe 
vremea faraonilor. Peninsula dis
pune de multe alte rezerve subte
rane, mai ales mangan și petrol. 
Tot aici, un cercetător arab a des
coperit, anul acesta, cărbune. De 
atunci, numeroase expediții au fost 
trimise pentru a prospecta regiu
nea. Rezervele de cărbune ale Si
naiului sînt apreciate la 38 mii. 
tone. Pentru anii care vin se pre
vede o creștere continuă a extrac
ției, care să ajungă, în 1970, la

620 000 tone. Cărbunele extras aici 
înlocuiește o parte din cel impor
tat, economisindu-se astfel devi
ze. Punerea în aplicare a unui alt 
proiect în Sinai, ne spune ingine
rul Ahmed Auad, are de acum o 
mare însemnătate în dezvoltarea 
economiei naționale.

în sudul peninsulei Sinai se înal
ță munți maiestuoși, a căror rocă 
de granit strălucește în soarele pu
ternic, cu reflexe violet-gri. Pulbe
rea și nisipul masivului Attaka, 
care face parte din acest lanț 
muntos, sînt transformate astăzi în 
mii de tone de îngrășăminte. în a- 
propiere de Suez au fost constru
ite mai multe uzine. Aici se află 
rafinării de petrol, fabrici petro
chimice și de hîrtie. Industria crea
tă aici își aduce contribuția și la 
fertilizarea pămînturilor. Producția 
de îngrășăminte chimice a început 
de acum. Totodată, se acordă și în 
Sinai o mare atenție dezvoltării a- 
griculturii. Apa se procură pe o 
cale originală. Apele Nilului au 
fost abătute de la cursul lor mi
lenar, dîndu-li-se o nouă direcție 
pe sub Canalul de Suez. Datorită 
acestei devieri, apele fluviului 
curg pentru prima dată în deșertul 
Sinai și vor transforma nisipul său 
în cîmpii roditoare. S-a trecut la 
cultivarea a 7 000 de fedani, ca 
prim pas spre realizarea proiectu
lui de recuperare a 20 000 de fe
dani în această regiune. A înce
put, de asemenea, construirea a 
șapte sate noi pe malul de vest al 
canalului, depunîndu-se eforturi 
pentru a se crea condiții de muncă 
și viață pionierilor dezvoltării Si- 
naiului.

Activitatea vastă de fertilizare a 
deșertului se extinde mereu, urmă
rind lărgirea suprafețelor agricole 
și asigurarea' pîinii poporului e; 
giptean.

In Ghana se 
o atmosferă

ACCRA 28 (Agerpres). — Știrile 
transmise de agențiile de presă 
anunță că punctele mai importante 
din capitala Ghanei continuă să 
fie păzite de unități militare, deși 
activitatea în Accra a fost reluată 
parțial. S-au semnalat ciocniri ar
mate în vecinătatea capitalei. Ae
roporturile din țară sînt puse sub 
o strictă pază. Agențiile de presă 
transmit că noului regim din Accra 
i s-au raliat o serie de personali
tăți, printre care fostul șef de stat 
major, generalul Aferi.

Potrivit agenției Reuter, „nume
roși diplomați occidentali din Accra 
consideră că înlăturarea de la pu
tere a lui Kwame Nkrumah va fa-

menține 
încordată
cilita Ghanei obținerea unor cre
dite pe termen scurt sau lung", cre
dite ce-i fuseseră refuzate lui 
Nkrumah.

Pe de altă parte, postul de radio 
Accra a făcut cunoscut că „Con
siliul Național de Eliberare", pre
zidat de generalul Ankrah, va gu
verna pe bază de decrete pînă la 
elaborarea și aplicarea unei noi 
constituții. Aceste dispoziții sînt 
cuprinse într-o „proclamație" dată 
publicității luni. Consiliul, mențio
nează France Presse, • „își rezervă 
drepturile de a menține, a revoca 

, sau a. suspenda. total sau parțial 
această proclamație".

VARȘOVIA 28 — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite: în legătură cu ple
carea sa definitivă din R.P. Po
lonă, Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în R. P. Polonă, a fost pri
mit la 28 februarie a.c. în audiență 
de Edward Ochab, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 

' președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone. Convorbirea, care i. 
avut loc cu acest prilej, s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

în seara zilei de 28 februarie cu 
ocazia plecării sale definitive din 
Republica Populară Polonă, Gheor
ghe Diaconescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Var
șovia, a oferit o recepție. Au par
ticipat Jan Karol Wende, vice-ma- 
reșal al Seimului, Witold Tramp- 
czynski, ministrul comerțului ex
terior, Zygmund Moskwa, minis
trul telecomunicațiilor, Henryk 
Jablonski, ministrul învățămîntu- 
lui superior, Jerzy Albrecht, mi
nistrul finanțelor, Janusz Hrynki- 
ewicz, ministrul industriei grele, 
Edward Sznaider, ministrul comer
țului interior, Janusz Burakiewicz, 
ministrul navigației — Jerzy Bor- 
dzilowski, general de armată, loc
țiitor al ministrului apărării și alte 
personalități.

și-a incheiat vizita
in R. D. Vietnam

E33 PRĂGA. Luni au fost semnate înțelegerea și planul de colaborare 
științifică pe; anii 1966—1967 Wh'* Dan„httM< c„„iaUetQ

România și Academia Cehoslovacă
; / :. ■ î i '•

între Academia Republicii Socialiste 
de Științe.

gg BERLIN, în capitala R.D.G. s-au încheiat lucrările celui de-al IX-lea
Congres țărănesc german, la care au participat'3 200 de delegați, con

ducători de partid și de. stat ai R. D. Germane. La congres au participat, 
de asemenea, oaspeți din străinătate, printre care o delegație din Repu
blica Socialistă România condusă de ing. Barbu Popescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.

MADRID. Tribunalul din Madrid l-a acuzat luni pe Elias Tapiero de 
participare la asasinarea liderului opoziției portugheze, Humberto 

Delgado, precum și a secretarei acestuia, Ajararir Campos.

NEW YORK. Secretarul general al O.N.U., U Thant, a anunțat 
că retragerea trupelor indiene și pakistaneze pe pozițiile pe care 

le ocupau la 5 august 1965 s-a terminat cu succes la termenul 
stabilit — 25 februarie.

HANOI 28 (Agerpres). — înche- 
indu-și vizita de zece zile în R. D. 
Vietnam, delegația Partidului Co
munist din Japonia, condusă de 
Kenji Miyamoto, secretar general 
al Comitetului Central, a părăsit 
duminică capitala R. D. Vietnam, 
îndreptîndu-se spre R. P. Chineză.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei se subliniăză 
printre altele că cele două părți 
condamnă cu hotărîre războiul de 
agresiune dus de S.U.A. în Vietna
mul de sud și raidurile aeriene 
efectuate de forțele aeriene ame
ricane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. Comunicatul exprimă, de 
asemenea, sprijinul P. C. din Japo
nia pentru lupta poporului vietna
mez, precum și pentru poziția în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și declarația în cinci punc
te a Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, cu pri
vire la rezolvarea problemei viet
nameze.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Sclnteii*. TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnteii


