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PE MARILE ȘANTIERE
Constructorii ți montorii de pe marile șantiere industriale în

scriu pe graficele întrecerii noi succese. Eforturile lor sînt con
centrate în prezent asupra accelerării ritmului de execuție a lu
crărilor și realizării lor la un înalt nivel calitativ, în vederea pu
nerii în funcțiune la timp, sau chiar mai devreme, a obiectivelor 
planificate pe acest an. Despre activitatea și preocupările actuale 
ale constructorilor de pe cîteva șantiere, corespondenții regionali 
ai ziarului ne transmit:

todă care contribuie la creșterea 
răspunderii colective pentru 
pectarea graficelor și calitatea lu
crărilor. Brigada condusă de 
lexandru Drelciuc a montat un e- 
lectrofiltru cu 45 de zile mai repe

OR A D E A

res-

A-

de, fără nici o obiecțiune privind 
calitatea. Aceeași „carte de vizită" 
prezintă și montorii din brigăzile 
lui Aurel Prunaru, Mircea Uță, A- 
urel Mitrică și alții.

V. DELEANU

Intirziere recuperată

CRAIOVA In avans față de grafic
' Pe șantierul centralei electrice de 

tertnoficare Craiova 
și montorii au pus 
primul grup de 50 
în pragul acestui an 
nergetic național. în prezent, ei lu
crează intens la montarea altor trei 
grupuri care, nu peste mult timp, 
vor furniza energie electrică și ter
mică. De la începutul anului și 
pînă acum — ne-a informat tov. 
ing. Octavian Sachelarie, șeful ser
viciului producție — au fost mon
tate peste plan 600 tone de utilaje. 
La cel de-al doilea grup de 50 MW, 
turbina a fost montată înaintea 
termenului prevăzut în grafic. Lu
crările de montaj la alt grup, de 
100 MW, se află într-un stadiu a- 
vansat. închiderea provizorie a 
turbinei a fost realizată cu 20 de 
zile înainte de termenul stabilit.

Avansul cîștigat față de grafic 
în execuția lucrărilor se datorește. 
îndeosebi, faptului că pe șantier se 
folosesc metode de lucru de înaltă

constructorii 
în funcțiune 

MW, conectat 
la sistemul e-

productivitate : specializarea brigă
zilor de montaj pe lucrări, prea- 
samblarea la sol a utilajelor. La 
cazanul primului grup de 100 MW 
am cunoscut pe unul dintre „vete
ranii" șantierelor noastre energeti
ce, Ștefan Dobrică, șeful unei bri
găzi specializate de montori. El lu
crează la echiparea cazanelor eu 
ecrane și țevi fierbătoare. Experi
ența dobîndită pe celelalte șantie
re, specializarea brigăzii pe ope
rații i-au dat posibilitatea să ter
mine lucrările încredințate cu a- 
proape 20 de zile mai devreme. Și, 
ceea ce este deopotrivă de merito
riu, la un înalt nivel calitativ.

O atenție deosebită acordă cali
tății lucrărilor și ceilalți construc
tori. Preasamblarea la sol a echi
pamentului electric este însoțită de 
un control tehnic riguros pe faze 
de execuție, fiecare piesă fiind 
trimisă la montaj cu buletin de ca
litate. Pe șantier s-au organizat 
nouă brigăzi cu acord global, me-

Obiectivul asupra căruia sînt 
concentrate în prezent eforturile 
constructorilor și montorilor de pe 
șantierul centralei electrice de ter- 
moficare din Oradea este primul 
grup de 25 MW, prevăzut a intra 
în funcțiune la sfîrșitul trimestru
lui III al acestui an. Conducerea 
șantierului a luat o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice privind asi
gurarea unui front de lucru per
manent pentru montaj, organizarea 
și specializarea brigăzilor pe lu
crări, întărirea controlului tehnic 
de calitate la fiecare lot, introdu
cerea lucrului în două schimburi.

După cum ne spune ing. Con
stantin Băcanu, șeful șantierului, 
în prezent, primul grup turboge
nerator — cazan, turbină și insta
lațiile anexe — este montat în pro
porție de 50 la sută. Potrivit anga

jamentelor 
cazanul va 
siune la începutul lunii iunie. Lu
crările de montare a turbinei și 
instalațiilor acesteia, recent în
cepute. se execută în ritm sus
ținut. Datorită măsurilor luate, 
întîrzierea efectuării lucrărilor de 
montaj a fost recuperată în mare 
parte. In ianuarie și februarie, pla
nul fizic la lucrările de montaj a 
fost îndeplinit. în această perioadă 
s-au montat peste 900 tone de uti
laje. O dată cu lucrările planifi
cate pe acest an, pe șantier s-a 
început montarea cazanului nr. 2, 
prevăzut să intre în funcțiune în 
trimestrul I al anului viitor. în 
prezent, el este montat în propor
ție de 20 la sută.

luate de constructori, 
intra în probe de pre-

H. GROSU

TG. MUREȘ Ritm susținut la montaj
Principalele lucrări de construcție 

a Combinatului de îngrășăminte a- 
zotoase din Tg. Mureș au fost ter
minate. In prezent, pe șantier se 
montează în ritm susținut utilajele 
și instalațiile tehnologice. La sec

Combinatul da chimizare complexă a gazelor naturale Craiova : Instalații ale Fabricii de amoniac
Foto : Agerpres

ția de separare a aerului, unul din
tre obiectivele importante ale com
binatului, l-am întîlnit pe montorul 
Nicolae Cherecheș, care coordonea
ză activitatea mai multor echipe. 
Deși aici lucrările de montaj au în
ceput mai tîrziu, pînă acum au 
fost instalate aproape toate blocu
rile separatoare și se lucrează in
tens la montarea compresoarelor. 
Cu cîteva zile înainte de termenul 
stabilit au fost începute probele hi
draulice ale recipienților și con
ductelor tehnologice. Printr-o bună 
organizare a muncii, echipa de lă- 
cătuși-montori condusă de Con
stantin B'erindei, însoțită de sudori 
cu o înaltă calificare, a imprimat 
lucrărilor de montare a rezervoa
relor din depozitul de aijioniac li
chid un ritm viu de execuție.

Pentru ca și lucrările din secția 
de purificare a gazelor să poată fi 
terminate mai repede au fost crea
te depozite intermediare de mate
riale, mai apropiate de punctele de 
lucru, iar numeroși muncitori care 
vor lucra în secțiile combinatului 
participă la montarea utilajelor.

Angajamentele luate în întrecere 
de colectivul șantierului, de a pune 
mai curînd în funcțiune acest o- 
biectiv industrial, devin fapte la 
fiecare loc de muncă. La secția 
compresie-precataliză a fabricii de 
amoniac, echipa condusă de loan 
Năvodaru execută ultimele lucrări 
la instalația de înaltă presiune. Fa
brica de amoniac este primul obiec
tiv la care atr început probele hi
draulice.

L. DEAKI

(Continuare în-pag. V-a)

PLANUL TRIMESTRIAL ÎNDEPLINIT

Precizia cu care sînt prelucrate piesele este un atribut al calificării 
înalte. Strungarul Stan Dumitru de la uzinele „Grivița roșie" din Capi

tală este apreciat pentru calitatea pieselor executate de el
Foto : R. Costin

INDUSTRIA
GERULUI POLAR

Pachetele cu tărie de cremene, pe 
care bruma se formează cu repezi
ciune, ne oferă produse congelate, 
bine conservate, gustoase. înghețate 
la temperaturi coborîte, ele își păs
trează calitățile nutritive și sînt la 
fel de proaspete ca și cele necon
servate.

Frigul artificial are largi aplicații 
în chimie, la condiționarea aerului 
din sălile de spectacole, în medici
nă, în construirea de baraje pentru 
răcirea pietrișului, nisipului și ci
mentului, în industria minieră, la pa
tinoarele artificiale etc. Dar utiliza
rea cea mai cuprinzătoare o oferă 
industria alimentară : pentru conser
varea cărnii, laptelui, fructelor. Con
sumul tot mai mare de produse în
ghețate a atras după sine o pro
ducție tot mai mare de „frig". „Ge
rurile polare" s-au răspîndit tot mai 
mult. Lanțul frigorific și-a sporit 
considerabil numărul verigilor caie-1 
alcătuiesc : instalații pentru indus
trializarea, păstrarea sau stocarea 
produselor, utilajele din comerț ne
cesare expunerii și păstrării mărfu
rilor, mijloacele de transport frigo- 
rifere, nemaivorbind de frigiderele 
din gospodăriile consumatorilor, li
nele întreprinderi — „Fructexport", 
„Antrefrig" și altele — dispun acum 
de utilaje de răcire a fructelor chiar 
în livezi.

Tehnica păstrării prin frig a pro
duselor alimentare a făcut pro
grese importante. Lanțul a început 
să se contureze. Mai întîi au fost 
modernizate cele două depozite de 
stocat alimentele perisabile din 
Capitală și frigoriferele abatoarelor 
existente la Iași, Tr. Severin, Timi
șoara, Burdujeni etc. La Arad și Tg. 
Mureș au fost înălțate și date în 
folosință depozite moderne cu ca
pacități de depozitare de 1 600 tone. 
Puterea instalată a compresoarelor 
cu care au fost dotate este de peste

2 800 000 kilocalorii/oră. Au fost date 
apoi în folosință două noi antre
pozite de același tip la Craiova și 
Iași, iar la Brașov — un depozit de 
1 200 tone.

Constructorii de antrepozite și-au 
făcut apariția și la Bacău, Cluj și 
Sibiu. Fiecare antrepozit are ca
mere de răcit universale și 4 tunele 
de congelare rapidă, unde mercu
rul termometrului scade pînă la mi
nus 40 grade C. în spațiile lui de 
depozitare se pot păstra aproape
3 000 tone de diverse produse. Insta
lațiile frigorifice ale unui antrepo
zit au o rețea deasă de țevi care, a- 
șezate cap la cap, ating o lungime 
de 150 km. Prin camerele unei ase
menea uriașe case înghețate produ
sele sînt „plimbate" mecanizat cu 
electrostivuitoarele. Utilajele mo
derne cu care au fost înzestrate sînt 
de producție romînească.

Anul trecut, la Hațeg a înce
put să funcționeze un nou abator, 
a cărui capacitate de depozitare 
este de 300 tone produse și de con
gelare — de 10 tone pe zi. Cea mai 
mare verigă frigorifică a fost dată 
de curînd în folosință la Constanța. 
Antrepozitul de aici are o capacitate 
de 4 000 tone.

în curînd va fi dat în folosință la 
Pitești un complex frigorific, care 
are și o secție industrială de tran
șare a cărnii, fructelor și legumelor. 
Ea va începe să funcționeze la 
vară. Altele i se vor adăuga 
în viitor. Anul acesta începe 
construcția a cinci complexe, din 
care unul, cel de la Tulcea, va 
servi pentru antrepozitarea de peș
te. Puterea frigorifică instalată a 
crescut de la circa 30 milioane kilo
calorii/oră în 1948 la 300 milioane 
kilocalorii/oră în 1965. Industria fri
gului este în plină dezvoltare.

Dumitru MINCULESCU
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INSTANTANEE

Dialog 
între 

a n i
Cifrele pof vorbi între ele ți ne 

pot vorbi nouă, încărcate de sens, ca 
niște metafore.

— 9 000. Z î
— 74 085. ’ t
O confruntare între anul 1938 cu

anul 1964 în problema numărului de 
ingineri. Statisticianul îmi atrage a- 
tenția că la cea de-a doua cifră mai 
trebuie adăugat : 3 98Z Ea reprezintă 
pe absolvenții institutelor tehnice, cărți 
s-au alăturat pe parcurs. Ca ataș*,  
numărul inginerilor în anul 1964 se 
ridică la 78 067. Și e cu aproape de 
9 ori mai mare decît în 1938.

Dar să continuăm dialogul dintre 
cei doi ani, mai detaliat, pe bază de 
date concrete. In ce domenii ale teh
nicii activau cadrele inginerești ? Ce 
loc ocupau ei în diferite ramuri ale 
producției ? Dar la asemenea între
bări, statistica lui '38 nu dă răs
puns.

De aceea, să dăm cuvîntul, în a- 
ceastă chestiune, anrjui 1964. Acesta 
cunoaște pînă în ulfimul amănunt da
tele trebuincioase. Un număr de 
seamă dintre specialiști sînt angajați în 
făurirea și prelucrarea metalului. Din 
rîndul lor remarcăm pe cei 2 960 de 
specialiști care s-au dedicat în ex
clusivitate construcției de mașini. 
Contribuția lor creețtoare am apre
ciat-o cu toții, privind agregatele mo
derne, de înaltă productivitate în 
standurile Expoziției realizărilor eco
nomiei nafionale. Specialiștii în do
meniul electricității, diMhtre care 2 535 
sînt energeticieni, ne “fac să ne gîn- 
dim la marile resurse ale milioanelor 
de kilowați, puși în valoare și adu- 
naji din toată jatte într-un sistem 
energetic unic. Cei 6 001 de ingi
neri specificați l« categoria „con
strucții civile, industriale și agricole", 
ne evocă freamătul marilor șantiere, 
în cadrul cărora abnegația acestor 
oameni energici cu fețele asprite de 
vînt și călite de experiența cîștigată 
în cursul anilor fi constituit un pre
țios aport.

Ar trebui să poraenim, ca avînd 
o pondere importantă, pe inginerii 
chimiști, și printre aceștia un număr 
apreciabil de femei, pe cei 1 758 de 
arhitecți și urbaniști, care și-au adus 
contribuția la făurirea noilor orașe, 
pe inginerii din exploatările miniere, 
în număr de 1984, pe inginerii din 
schelele petroliere, și cu o mențiu
ne specială, la loc de cinste, pe cei 
aproape douăsprezece mii de agro
nomi și zootehniști cu calificare su
perioară.

O seamă de îndeletniciri cu fotul 
noi, consemnate de statisticieni, ca : 
electronică, automatică, tehnică 
nucleară, precum și unele domenii 
ale chimiei reflectă faptul de majoră 
semnificație că industria noastră, deși 
tînără, ține pasul cu cele mai recente 
cuceriri, în tehnică, ale veacului.

Sînt cifre care aruncă o lumină 
semnificativă asupra dezvoltării indus
triei noastre, din punct de vedere al 
volumului ei cît și al calității. Ea re
flectă, de asemenea, grija permanen
tă și departevăzătoare a partidului, 
pentru a asigura, prin profilarea co
respunzătoare a învătămîntului teh
nic, specialiști cu calificare superi
oară în toate domeniile.

Vasile NICOROVICI

La Direcția generală 
de prelucrare a țițeiului

întreprinderile aparținînd Direcției 
generale de prelucrare a țițeiului 
au realizat planul pe primul trimes
tru al anului înainte de termen. In 
acest trimestru petroliștii au pro
dus peste prevederi motorine cu 
punct de congelare scăzut, uleiuri 
superioare, bitum și alte produse a 
căror valoare depășește 20 milioa
ne de lei. Aceste rezultate se da- 
toresc folosirii mai bune a capaci
tății instalațiilor, extinderii aplică
rii metodelor de lucru avansate, 
sporirii cu circa 1 la sută a pro; 
ductivității muncii peste sarcinile 
de plan. înzestrate cu instalații mo
derne, rafinăriile de petrol și-au 
perfecționat schema tehnologică, 
ceea ce a dus la îmbunătățirea ca
lității produselor, la fabricarea de 
noi materii prime pentru petrochi
mie, la sporirea în acest an a va

PROBE TEHNOLOGICE

Complexul minier Moldova Nouă
Complexul industrial minier Mol

dova Nouă, important obiectiv al 
planului șesenal, a intrat în probe 
tehnologice de rodaj. Cu ajutorul 
minereului de cupru adus de la sta
ția de flotație s-a făcut verificarea 
în sarcină de exploatare a unor in
stalații mecanice de pregătire a 
minereului, precum și a unor ma
șini și utilaje de producție care
vor asigura prepararea cuprului
din minereu brui. Aplicînd meto
de avansate de montaj (pre
asamblarea la sol a unor instalații 
și utilaje, folosirea de macarale ru

lorii produselor fabricate dintr-o 
tonă de țiței, cu mai mult de 47 la 
sută față de 1959. Gama produselor 
petroliere a crescut în perioada 
1950—1965 ou încă 47.

La Reșița si „Otelul Roșu"
Siderurgiștii de la combinatul din 

Reșița au dat luni ultimele tone de 
metal din planul pe primul trimestru. 
Tot înainte de termen și-au îndepli
nit planul producției pe primul tri
mestru și siderurgiștii de la uzinele 
„Oțelul Roșu". In această perioadă, 
paralel cu îmbunătățirea calității 
produselor siderurgice, oțelarii și la- 
minatorii din cele două centre si
derurgice din Banat au elaborat noi 
mărci de oțel și sortimente de lami
nate destinate construcției de mașini 
și instalațiilor pentru industria chi
mică, petrolieră, minieră, material 
rulant etc

Planul de producție pe primul tri

lante la montajul pieselor grele etc.) 
colectivul de pe acest șantier asi
gură în prezent un ritm sporit de lu
cru la montajul ultimelor instalații 
industriale și anexe. Se desfășoară 
intens și construcția tunelului desti
nat transportului de minereu de la 
mină pînă la stația de flotatie.

Darea în exploatare a acestui nou 
complex industrial va contribui încă 
în acest an la creșterea de patru 
ori a producției de cupru metalic în 
comparație cu cea realizată în țară 
în 1938.

(Agerpres) 

mestru din acest an a mai fost re
alizat înainte de termen și de în
treprinderea de utilaje de construc
ții „6 Martie'-Timișoara, întreprinde
rea de produse finite din lemn „Ră- 
săritul'-Pîncota, Combinatul indus
triei locale Timișoara și alte 10 în
treprinderi industriale.

La Trustul minier 
Baia - Mare

Exploatările aparținînd Trustului 
minier Baia-Mare au îndeplinit și 
ele planul trimestrial înainte de ter
men. Acest succes se datorește du
blării gradului de mecanizare a lu
crărilor în subteran, față de anul 
premergător șesenalului, precum și 
măsurilor luate pentru îmbunătățirea 
calității minereului. In numai două 
luni, exploatările acestui trust au 
fost dotate cu utilaje în valoare de 
peste 5 milioane Iei, Comparativ cu 

In ziarul de azi
■MOTE DE LECTOR
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— Istoria poporului japonez. 
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anul 1959, minerii au obținut o pro
ductivitate a muncii pe post cu 0,5 
tone mai mare, iar prin îmbunătăți
rea calității minereului au economi
sit cheltuielile de prelucrare echi
valente cu prețul de cost a peste 
10 000 tone de minereu.

La Combinatul 
de îngrășăminte 
chimice Piatra Neamț 3

Chimiștii Combinatului de îngră
șăminte cu azot din Piatra Neamț 
au realizat planul trimestrial la pro
ducția globală și marfă cu 3 zile 
mai devreme, realizînd peste pre
vederi aproape 200 tone de îngră
șăminte azotoase de bună calitate.

Pînă acum, peste 20 de întreprin
deri și unități economice din regiu
nea Bacău au îndeplinit planul tri
mestrial.

Noi atacuri împotriva 
R. 0. Vietnam

S.U.A. continuă acțiunile agresi
ve în Vietnam; în cursul zilei de 
ieri, avioane americane au bom
bardat din nou teritoriul R. D. 
Vietnam. In diferite țări se des
fășoară o largă mișcare de pro
test împotriva folosirii gazelor to
xice în Vietnamul de sud. (Amă
nunte în pag. a Vl-a).

Răscoală 
într-un oraș din Laos

Duminică, garnizoana din orașul lao
țian Thakhek de sub comanda colone
lului Khamsy, cunoscut pentru poziția 
sa favorabilă generalului Fumi Nosa- 
van, liderul grupării politice de dreap
ta din Laos, s-a răsculat, ocupind ora
șul. Luni, autoritățile de la Vientiane 
au adresat rebelilor un ultimatum, de a 
se preda în 24 de ore. In caz con
trar, se spune în ultimatum, forțele 
armate ale guvernului central au 
primit ordinul să ocupe orașul prin 
forță. Agenția Associated Press relata 
în seara de 29 martie că trei bata
lioane aparținînd guvernului de la 
Vientiane au plecat în marș spre ora
șul cucerit de rebeli.

UN PUTERNIC CUTREMUR DE 
PAMlNT a avut loc duminică în 
Chile. Mișcarea seismică a provo
cat mari distrugeri și pierderi de 
vieți omenești. Agenția France 

Presse relevă că, potrivit prime
lor evaluări, numărul victimelor 
s-ar ridica la 1 500, cei mai mulți 
dintre aceștia murind înecați ca 
urmare a ruperii barajului de la 
El Cobre.

SITUAȚIA DIN CIPRU
Duminică, în Cipru au apărut 

noi elemente de tensiune. Intre cele 
două comunități cipriote din îm
prejurimile localității Ambelikou, 
situată în nordul insulei, au fost 
reluate ostilitățile. Agențiile de 
presă informează că în urma 
schimburilor de focuri care s-au 
produs, un cipriot grec a fost grav 
rănit.

Luni, în portul cipriot Famagus
ta au sosit unități militare turcești 
cu un efectiv de 337 de oameni, 
care urmează să înlocuiască uni
tățile turcești cu un efectiv iden
tic care staționează în apropiere 
de Nicosia.

Demonstrații 
pentru pace laBruxelles

Peste 20 000 de persoane au par
ticipat la Bruxelles la o demonstra
ție împotriva pericolului unui răz
boi nuclear. La demonstrație, care 
a avut loc la chemarea unor orga
nizații de tineret și democratice 
din Belgia, alături de tineri au luat 
parte foști participanți la mișcarea 
de rezistență, foști deținuți în la

gărele fasciste, deputați. Au par
ticipat, de asemenea, delegați ai 
tineretului din Franța, Olanda, R.F. 
Germană și din alte țări.

COLIVE DE MURVILLE. mi
nistrul de externe al Franței, și-a 
încheiat întrevederile cu ministrul 
de externe al Italiei, Fanfani, cu 
premierul Aldo Moro și cu alte 
personalități ale guvernului ita
lian. (Citiți o corespondență in 
pag. a Vl-a).

500 000 DE ARGAȚI au desfășu
rat luni, în regiunile sudice ale 
Italiei, o „zi de luptă', revendicînd 
încheierea unor noi contracte de 
muncă, care să țină seama de 
creșterea costului vieții.

.Alegeri’4 
la Leopoldville

Autoritățile congoleze intîmpină 
dificultăți chiar în capitală in des
fășurarea alegerilor legislative. 
Potrivit agențiilor de presă, nume
roase birouri de vot din Leopold
ville n-au putut fi deschise la 29 
martie deoarece lipseau buletine
le de vot și urnele. Cu o zi în 
urmă, operațiile de votare au 
trebuit să fie în cea mai mare 
parte aminate din aceleași mo
tive în această situație, persoa
nele din anturajul lui Chombe nu 

■și-au ascuns enervarea, iar minis
trul de interne congolez a afir
mat deschis că membrii comisiilor 
electorale sabotează alegerile.

i
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MODERNIZAREA SCRISOBI CĂTRE „SCÎNTEIA“
EVIDENȚEI 
LA C. E. C.

Zeci de mii de cetățeni se perindă 
zilnic prin fața celor peste 8 500 ghișee 
C.E.C. din țară, depun sau retrag sume 
pe librete. Este un drum obișnuit pen
tru foarte multi. Pe an se fac milioane 
de asemenea drumuri. Astăzi există un 
libret de economii la trei locuitori, iar 
Jwpulația țării atinge aproape 19 mi- 
ioane. Poate v-ați pus întrebarea : cum 

se ține socoteala banilor la C.E.C. ? 
Sînt aiît de mulți depunători, atitea 
operații zilnic, atitea schimbări în vo
lumul depunerilor ? Răspunsul este 
astăzi altul decît cel care s-ar fi putut 
da, să zicem, cu un an în urmă.

Să pătrundem în culisele C.E.C.-ului 
din Capitală. Cîteva date prealabile. 
In București se numără aproape 
900 000 de depunători, zilnic se fac 
între 20 și 25 mii de operațiuni, anual 
numărul lor ajunge la 7 milioane. In 
afara operațiunilor binecunoscute pe 
diferite librete de economii — cu do- 
bîndă, cu bodindă și cîștiguri, cu do- 
hîndă și cîștiguri în autoturisme — se 
fac operațiuni in conturi curente, 
cumpărări și vînzări de obligațiuni ș.a. 
Grosul operațiilor se referă însă la 
libretele de economii.

Pentru a simplifica și perfecționa 
totodată contabilitatea, în București a 
fost înființat un serviciu pentru evi
dența mecanizată a operațiunilor de 
economii, care deservește întregul 
oraș. Înainte exista o evidență ma
nuală, dispersată în cele opt raioane 
din Capitală. Noul serviciu este dotat 
cu 30 de mașini de contabilizat. Ope
rațiunile efectuate astăzi la o unitate 
sînt mîine introduse în fișa de cont 
personală a depunătorului cu ajuto
rul mașinilor de contabilizat. Nu este 
o trecere mecanică. Mașina efectuează 
un șir întreg de operații. Ea contabili
zează pe loc, la fiecare depunere sau 
retragere, și dobînda pînă la sfîrșitul 
anului și permite un control riguros, cu 
excluderea oricăror greșeli. Sistemul 
de control al mașinii funcționează 
automat. Dacă se întîmplă ca opera
torul mașinist să săvîtșească cea mai 
mică eroare, să greșească bunăoară 
numărul libretului sau data, suma de
pusă sau retrasă, dobînda cuvenită, 
carul mașinii de contabilizat refuză să 
int'e în poziția de înregistrare a date
lor. Este ca și cum i-ar spune : ,Ja-o 
de la început. Ceva nu e în regulă". 
In felul acesta ies la iveală imediat 
greșelile.

Cîteva amănunte în plus despre a- 
vantajele evidenței mecanizate ? Vo
lumul operațiilor fiind în permanentă 
creștere, ar fi fost nevoie de un nu
măr tot mai mare de contabili califi
cați. Înainte, un salariat contabiliza 
150—180 de operațiuni pe zi. Acum, 
un operator mașinist face în șapte ore 
între 500—600 de operațiuni, uneori 
chiar mai mult, și evidența este ținută 
la zi. S-a eliminat complet de pe fi
șele de evidență scrisul de mină, care 
putea fi mai citeț sau mai puțin 
citeț. S-a îmbunătățit calitatea lucru
lui și, cum am arătat, erorile sînt ex
cluse S-ar putea spune că diferențele 
de calificare contabilă au fost și ele... 
retușate de mașini.

Evidența mecanizată a operațiunilor 
va fi introdusă și în alte centre din 
țară — Brașov, Timișoara, Ploiești 
Cluj ș.a. — urmînd a fi extinsă într-un 
număr mai mare de orașe.

Introducerea evidenței mecanizate 
a dus și la o îmbunătățire a deser
virii In ultimele luni depunătorii au 
putut observa, în special la retragerea 
unor sume mai mari, că operația de
curge mult mai rapid. Este urmarea 
organizării, pe lingă serviciul evidenței 
mecanizate, și a unui grup de sala
riat» care se ocupă cu confirmările de 
solduri. Dacă un depunător are un 
libret eliberat de o agenție dintr-un 
colț al orașului unde i s-a întocmit 
pentru evidență și fișa de cont, el 
poate să-și retragă banii operativ la 
altă agenție din oricare alt colț al 
orașului, deoarece confirmarea soldu
lui t se face imediat, printr-un simplu 
telefon dat la grupul amintit. Și în
scrierea dobînzilor pe librete se poate 
face azi la agenția care a emis libretul 
șt nu numai la unitatea raională, cum 
se făcea pînă acum.

Al. PLAIEȘU

In holul cinematografului „Luceafă
rul" din București

Pregătind lucrarea de diplomă (la Facultatea de arte decorative)
Foto : M. Cioo

A apărut „LUPTA DE CLASĂ" nr-3/1965
Numărul pe luna martie al re

vistei cuprinde materialul semnat 
de Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn : „Amin
tirea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, veșnic vie în inima 
partidului, a clasei muncitoare, a 
poporului", Comunicatul ședinței 
plenare a Comitetului Central al 
P.M.R. din 22 martie 1965, Hotă- 
rîrea C.C. al P.M.R., a Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale R.P.R, pentru eterni
zarea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. cuvîn- 
tul tovarășului Chivu Stoica și 
cuvîntările tovarășilor Gheorghe 
Apostol, Ion Gheorghe Maurer și 
Nicolae Ceaușescu la mitingul de 
doliu.

In continuare, revista publică 
articolele: Tehnica modernă și 
calificarea cadrelor de lonescu 
Constantin, Activitatea politico- 
organizatorică diferențiată — con
diție a eficienței muncii de 
partid de Aldea Militaru, O va
loroasă antologie a presei munci
torești și socialiste de C. Anlip, 
H. Dona, Din experiența muncii

„RENAȘTEREA")
Apariția în 1941 a cărții academi

cianului Andrei Oțetea „Renașterea 
și Reforma" a marcat, fără îndoia
lă, o dată în istoriografia romîneas- 
că. Era cea dintîi tratare lar
gă a Renașterii, întemeiată pe 
concepția materialistă a Isto
riei. Autorul cărții își trecuse în 
192S doctoratul în chip strălucit la 
Sorbona cu o teză despre una din
tre principalele figuri ale Renașterii 
italiene — Francesco Guicciardini— 
viața sa publică și gîndirea sa po
litică — analizase la cursuri și în 
seminarii aspecte și opere repre
zentative ale acestei perioade și 
avusese un contact direct și pre
lungit, în cursul a numeroase călă
torii, cu monumentele și operele ei 
de artă și cultură. Timp de peste 
un deceniu, profesorul A. Oțetea co
municase prin articole de revistă 
rezultatele acestor întinse cercetări 
pregătitoare ale cărții de sinteză ti
părite în 1941. Din punct de vedere 
ideologic, atașamentul său față de 
Ideile materialismului istoric fusese 
exprimat public de profesorul A. 
Oțetea încă din 1938, Intro confe
rință cu titlul „Concepția materia
listă a istoriei, ca metodă de cer
cetare șf expunere*.  Ținută la in
stitutul de istorie universală din 
București, această conferință a fost 
apoi publicată în numărul pe iulie 
1938 al revistei „însemnări Ieșene*.

* Acad Andrei Oțetea. Renaște
re», Editura științifică. București.
1984. 470 p, 93 fig și 8 pl în culori.

încă din prefață, în cartea din 
1941, te întîmpina exprimarea lim
pede a punctului de vedere care-1 
călăuzise pe autor în elaborarea 
lucrării : „Astfel, pornind de la 
transformările politice și sociale 
determinate de apariția capitalis
mului se poate ajunge, credem, la 
o interpretare unitară și organică 
a Renașterii și Reformei...

Renașterea și Reforma sînt ex
presia noii societăți pe care a pro
dus-o capitalismul la începuturile 
sale.

Demonstrarea acestei propoziții 
constituie scopul esențial al acestei 
cărți și-i explică forma, diviziunile 
și limitele. După primul capitol care 
pune și definește problema Renaș
terii, expunerea propriu-zisă începe 
cu Renașterea economică, adică cu 
apariția capitalismului, care a con
diționat celelalte „Renașteri*,  politi
că, socială, literară, științifică, ar
tistică și religioasă*  (p. 18—19).

Concepția călăuzitoare, proble
mele pe care le punea, competenta 
tratării făceau din cartea academi
cianului A. Oțetea una din lu-

în cercurile literare de Viorica 
Rogoz, Unele probleme teoretice 
actuale ale chimiei de V. Sahini.

Rubrica „Dezbateri pe margi
nea manualului de materialism 
dialectic" cuprinde intervențiile : 
Actualitatea discuțiilor teoretice, 
Manualul de materialism dialectic 
și științele particulare, Cîteva ob
servații pornind de la experiența 
didactică.

La rubrica „Critică și bibliogra
fie" revista publică recenziile : 
în ajutorul celor ce studiază pro
bleme de bază ale politicii P.M.R. 
de M. Lenghel, P. Popescu și con
tribuția economică a Rominiei în 
războiul antihitlerist de V. 
Petrișor.

Revista mai cuprinde, la rubri
ca „Pe urmele materialelor publi
cate", scrisori primite de la : Fa
cultatea de istorie-geografie de 
la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Timișoara ; prof. dr. Nic. Ma- 
carovici; lector univ. Viorica 
Farcașiu ; Institutul de cercetări 
tehnologice pentru construcții de 
mașini ; prof. dr. Iancu Gonțea.

crările istoriografiei noastre dina
inte de eliberare, a cărei reeditare 
se impunea cu precădere. Autorul 
a reușit nu numai să dea o nouă 
ediție a cărții sale vechi, ci, pre
cum i-a impus devotamentul său 
față de știință, să scrie, în bună 
măsură, o carte nouă.

Monografia actuală păstrează 
concepția de bază a lucrării din 
1941 și structura ei generală. Din 
vechiul sumar lipsește doar — ceea 
ce nu putem decît regreta — capi
tolul final închinat Reformei.

Dacă concepția și structura cărții 
au rămas aceleași, deosebirile sînt 
și calitative și cantitative. Cele ca
litative constau mai ales în adînci- 
rea interpretării marxiste a fenome
nelor și în punerea lucrării la cu
rent, printr-o muncă stăruitoare de 
analiză critică cu tot ce s-a scris mai 
important în ultimele decenii asu
pra perioadei Renașterii, cu rezul
tatele obținute în acest răstimp de 
cercetarea științifică efectuată în 
diferitele țări ale lumii. Rezul
tatul este, din punct de vedere 
cantitativ, întinderea aproape în
doită a cărții actuale față de aceea 
din 1941. Vom semnala aici unele 
din cele mai însemnate înnoiri pe 
care le aduce cartea de față.

Dacă primul capitol consacrat 
problemei Renașterii — oferă, față 
de vechea formă, o mai largă pre
zentare istoriografică și combatere 
a tendințelor reacționare din isto
riografia burgheză asupra Renaș
terii, cel de-al doilea capitol des
pre Renașterea economică și înce
puturile capitalismului — a fost 
complet restructurat. Paragrafe 
speciale tratează despre diviziu
nea muncii și manufactura, con
centrarea capitalului și apli
carea lui în industrie, conflictul 
dintre capital și muncă. In ca
drul acestui capitol un paragraf 
nou intitulat : Depresiunea econo
mică din timpul Renașterii anali
zează rezultatele recente ale isto
riografiei economice burgheze — 
e vorba în primul rînd de curen
tul desemnat prin termenul de 
business history, ce se caracteri
zează prin cercetarea activității 
unor întreprinderi pe baza întregii 
informații lăsate de ele — și le 
confruntă cu interpretările istorici
lor marxiști.

Dintre următoarele trei capitole, 
cel care a cunoscut cele mai mul
te înnoiri și o foarte mare extin
dere este capitolul închinat for
mării statelor moderne. Aici, ana
liza adîncită a etapelor parcurse, 
în procesul de unificare și centra
lizare, de marile state ale Euro

Cu operativitate
La turnătoria de oțel a uzine

lor „23 August" din Capitală tre
buia să se execute reparația ca
pitală a cuptorului nr. 2. Cu cî- 
țiva ani în urmă, această lucrare 
dura 3—4 săptămîni. De data a- 
ceasta s-au planificat 15 zile. 
Toate pregătirile s-au făcut din 
vreme : aducerea materialelor în 
apropierea cuptorului, organiza
rea lucrului în trei schimburi. La 
cîteva ore după oprirea focului, 
s-a început demolarea cuptoru
lui. S-a lucrat intens, fără între
rupere. După patru zile, demola
rea a fost terminată. S-a început 
zidirea din nou a cuptorului. Fie
care schimb căuta să-l întreacă 
pe celălalt. Zidarii din schimbul 
III, ca și ajutoarele care le asi
gurau materialele, au lucrat cel 
mai bine. In noaptea celei de-a 
13-a zi, la ora 1, cuptorul a fost 
gata. S-au aprins focurile. Pînă 
dimineața s-a făcut și curățenia 
generală. Reparația capitală a 
cuptorului a fost terminată astfel 
cu o zi și jumătate mai devreme 
decît se prevăzuse. S-au eviden
țiat toate echipele, îndeosebi cele 
de noapte conduse de zidarii Ni
colae Gligor și Petre Gherman. 
Dintre ajutoare s-au remarcat 
echipele lui Ion Buzoianu, Nico
lae Daicu șt Ștefan Toader.

Mircea SOARE 
maistru

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Traviata (orele 19,31). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului (orele 19,30). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : Apus 
de soare (orele 19,30), (sala Studio) : în- 
tîlnire cu îngerul (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie • Troilus și Cresida (orele
19,30) Teatrul ,,Lucia Sturdza Eulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 15.30 — spec
tacol amînat de luni 22.111) Nimic nu se 
pierde, dragul meu (orele 20), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cu
minte, Cristofor ! (orele 16 — spectacol 
amînat de marți 23.III), Dragă mincino
sule (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara'*  
(sala Magheru) : Luna dezmoșteniților 
(orele 19.30), (sala Studio) : Omul care 
s-a transformat în cline (orele 20). Tea
trul Mic (str. C. Miile nr. 16) : Cinci 
schițe și Cîntăreața cheală (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Pofta vine... 
rîzînd (orele 20). Teatrul satiric-muzical 
,,C Tănase- (sala Savoy) : Revista dra
gostei (orele 20), (sala Victoria) : Carna
val la Tănase (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (str. Lipscani ru 59) : 
O carte despre frumusețe (orele 20). 
Circul de stat : Circus București (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Pădurea spînzu- 
raților - cinemascop (ambele serii) : 
Patria (10; 13,30: 17; 20,30), București 
(9,30; 13; 16,30; 20). Excelsior (9.30; 13;
16.30; 20). Parisul vesel : Republica (9,30;

pei apusene, este precedată de 
un paragraf sintetic, unde se ex
pun instrumentele și metodele 
centralizării politice.

Efortul de înnoire, de adîncire 
și de nuanțare a interpretă
rilor, de îmbogățire a textului, 
s-a exercitat cu precădere a- 
supra părții a doua a căr
ții consacrată fenomenelor de 
cultură și de artă. în acest sens, 
de o deosebită importanță este 
introducerea în capitolul „Renaș
terea intelectuală. Umanismul', 
a unui paragraf consacrat Uma
nismului civic, în care se scoa
te In relief modul cum lupta 
ideologică dusă pentru apărarea 

Note de lector

independenței Florenței a contri
buit la formarea caracteristicilor u- 
manismului florentin din veacul al 
XV-lea. întregul capitol aduce 
dealtminteri idei noi și o dispozi
ție mai organică a materiei, care 
pune în lumină sistemul de educa
ție umanist, umanismul erudit și 
critic, restaurarea literelor grecești 
și a filologiei ebraice, rolul jucat 
de invenția tiparului și începuturile 
istoriografiei moderne. Singura ab
sență pe care o putem regreta este 
aceea a literaturii Renașterii, din
colo de opera marilor precursori 
din veacul al XIV-lea.

în capitolul următor, închinat 
culturii umaniste în afara Italiei, 
este de semnalat cu deosebire 
extinderea cercetării, ca și în alte 
capitole de altfel, asupra Europei 
centrale și răsăritene.

Mult lărgite sînt și ultimele 
două capitole, în care cititorul gă
sește o precisă și nuanțată inte
grare a aportului maeștrilor ita
lieni la dezvoltarea generală a 
artelor în perioada Renașterii. Un 
paragraf sintetic analizează noua 
funcțiune a artei în Renaștere și 
caracterele ei fundamentale.

„Istoria poporului japonez"
Apariția in Editma politică a căr

ții lui Ham Goro „Istoria poporului 
japonez" răspunde interesului cres- 
cînd manifestat de publicul nostru 
față de trecutul și căile de dezvol
tare ale unuia dintre marile popoare 
ale Asiei

Faptă curajoasă
Intr-una din zilele geroase din 

iarna aceasta, la moara din Vadu 
Sorești au venit mai mulți oa
meni din comuna Sudiți. După 
măciniș, Vasile David, împreună 
cu mama sa, au pornit spre satul 
lor. Ca să scurteze drumul, Va
sile s-a gîndit s-o ia de-a dreptul 
peste apa înghețată a Cîlnăului. 
Dar, cînd s-au depărtat de mal, 
gheața s-a spart. Viața lor era în 
pericol. Incercînd să-și salveze 
mama, Vasile David căzuse în 
apă și de frig nu putea să facă 
nici o mișcare. Țăranul Ion 
Subașu, de la noi, din Vadu- 
Sorești, raionul Rm. Sărat, tre
cea călare pe marginea rîului. 
N-a avut nici un moment de 
ezitare. A sărit în apă. Cu 
greu a reușit s-o scoată la mal pe 
bătrînă. După aceea l-a scos și pe 
Vasile. Pentru fapta sa curajoasă 
comunistul Ion Subașu se bucură 
de prețuirea consătenilor din Su
diți.

Marin IONESCU 
tehnician

In timpul liber
După programul de lucru, multi 

muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la complexul C.F.R.-Sighișoara 
se întîlnesc la club. In afară de 
consfătuiri și conferințe care

11,45; 14,15; 16,30; 19; 21,15), Modern (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Spărgătorul — 
cinemascop : Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Festival (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19.15; 21,30), Grivița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Tomis (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18.30; 20,45), Melodia (9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18.45; 21) Ocolul pămîntului în 80 
de zile — cinemascop (ambele serii) : 
Carpati (10,30; 14), Floreasca (10.30; 16;
19.30) . Soții în oraș : Capitol (9,15;' 11,45;
14; 16,15, 18.45; 21,15), înfrățirea între po
poare (10,30; 15,45; 18; 20,15), Arta (16;
18.15; 20,30), Volga (10; 12; 14.15; 16,30; 
18,45; 21). Mă iubește, nu mă iubește : 
Victoria (10; 12; 14; 16: 18.15; 20,30), Au
rora (10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Roșu 
și negru (ambele serii) . Central (9,30; 
13; 16,30, 20) Clopoțel : Lumina (10: 12; 
14; 16: 18 15; 20,30). Paula captivă : Union 
(14,15; 16 30: 18,45; 21), Viitorul (15,30; 18;
20.30) Daniel și campionul — Cine-i de
vină ? — Care-i cea mai isteață ? : Doi
na (orele 10 dimineața). Bunica Sabella : 
Doina (11,30; 13.45: 16; 18.15; 20,30). Pană 
albă — Meciul giganților — Oaspeți do
riți — Cum am crescut sănătos : Tim
puri Noi (10—15 în continuare ; 17: 19: 
21). Regina cîntecelor : Giulești (9; 11,15: 
13,30, 15,45; 18; 20,15), Bucegi (9.15; 11.30: 
13,45: 16: 18,30; 21). Flamura (9,15; 11,30: 
13.45: 16: 18.30: 21). Sărutul : Cultural
(15; 17- 19: 21), Cotroceni (16: 18,15: 20,30). 
Madame Sans-Gene — cinemascop: Fe
roviar (9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15: 20.30). 
Djura — cinemascop : Dacia (9,30: 11,45;

Cartea acad. A. Oțetea pune 
și unele probleme susceptibile 
de discuții, ca. de pildă, a- 
ceea a delimitării între perioada 
de dezvoltare a producției pentru 
piață și a schimburilor, care pre
gătește terenul relațiilor capita
liste de producție, și cea în care 
iau naștere aceste relații, precum 
și unele probleme de domeniul 
suprastructurii statale, al fazelor 
parcurse de statul feudal în ra
port cu etapele Istoriei social-eco- 
nomlce. Legată de aceste proble
me este și semnificația termenului 
de Renaștere în sensul de perioa
dă istorică, cu limitele cronologi

ce variabile sau modificările ine
rente de conținut, pe care le im
plică și cu o ane geografică ale 
cărei limite variază ele însele în 
raport cu aceste accepțiuni. Atari 
discuții, dacă vor fi întreprinse, 
vor reliefa, fără îndoială, cît de 
binevenită pentru cultura și pen
tru Istoriografia noastră este o 
carte ca amplul studiu despre 
Renaștere al academicianului A. 
Oțetea, care ridică asemenea pro
bleme.

Ieșită dintr-o experiență științi
fică de decenii și din interesul 
permanent viu pentru problemele 
Renașterii al unui eminent specia
list în acest domeniu, cartea 
oferă cititorului sinteza unei ex
trem de întinse informații, elabo
rată pe baza unei gîndiri perso
nale și cu un larg orizont istoric.

O mențiune specială se cuvine 
veșmîntului ei grafic, mai ales, 
bogăției și calității Ilustrației care 
o întregește într-un chip fericit.

Prot. univ. M. BERZA 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

Cartea cuprinde, concentrate în- 
tr-un volum restrîns. elementele 
esențiale ale evoluției societății ja
poneze de la începuturile e> și pînă 
la terminai ea celui de-al doilea 
război mondial Ham Goro este pri
mul dintre istoricii laponezi care. 

popularizează noutăți științifice 
și tehnice, discutarea unor me
tode noi, ne-am obișnuit să par
ticipăm la multe alte activități 
interesante și instructive. Iubito
rii de literatură au la dispoziție 
peste 12 000 de volume. Pentru ei 
se organizează la bibliotecă re
cenzii, prezentări de cărți, simpo
zioane. Alții au îndrăgit muzica, 
teatrul, filmele etc. Și, de prefe
rințele lor se ține seama la întoc
mirea programului de activitate 
a clubului. Corul ceferiștilor pre
gătește noi cîntece din folclorul 
local. Brigada artistică prezintă 
spectacole inspirate din munca 
și viața colectivului nostru.

In ultima vreme, diferite 
cercuri desfășoară la club o ac
tivitate din ce în ce mai bogată. 
Cercul de foto-amatori, de pildă, 
numără 15 membri — muncitori, 
tehnicieni, ingineri din complex. 
Cu cîtva timp în urmă, lucrările 
lor cele mai reușite, reprezentînd 
locuri pitorești din oraș și împre
jurimi, aspecte din întreprinderi 
și cartiere, portrete, au fost pre
zentate într-o expoziție.

Ștefan TOROK 
muncitor

Cum ajungem la lucru
Unii muncitori de la Uzinele 

de construcții metalice și mașini

14; 16,15; 18.45; 21), Miorița (10; 12: 14; 
16; 18,15; 20,30). Strigătul Corlei : Buzești 
(10.30: 15; 17,30; 20), Flacăra (10; 15,30; 
18; 20.30). Diavolul deșertului : Crîngași 
(16. 18,15; 20,30). Ziua fericirii — cine
mascop : Unirea (16; 18,15; 20,30). Cîn- 
tînd în ploaie : Vitan (16; 18,15: 20,30). 
O stea cade din cer — cinemascop : 
Munca (10,30; 14,30; 16.30; 18,45; 21). Ha- 
tari (ambele serii) : Popular (10; 16;
19.30) . Mofturi 1900 : Moșilor (15,30; 18;
20.30) . Drumul Sării (15,30: 17.45; 20).
Răzbunătorul : Cosmos (16: 18. 20). Ti
tanic vals : Colentina (16; 18,15: 20.30).
Nevasta nr. 13 : Rahova (15,30: 18: 20.30). 
Ghinionistul : Progresul (9,15; 11,30;
13,45: 16: 18,30; 21). Cine-i criminalul ? — 
cinemascop • Lira (15,30; 18; 2(1.15). Ah. 
Eva ! : Ferentari (14; 16; 18,15: 20,30). 
Legea și forța : Pacea (16; 18.15; 20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 18.30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Hidrocar
buri aromatice policiclice, de ing Doru 
Grigoriu. de la Institutul petrochnnic- 
Ploiești. 19,00 — Jurnalul televiziunii 
19.10 — Pentru copii : Povestiri din Ru- 
bovia (IIT) „O descoperire ciudată**.  19.30 
— Șah. 19,45 — Noi și soarele (film do
cumentar). 20,00 — Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radioteleviziu- 
nii : Concertul simfonic susținut de or
chestra de studio a Conservatorului ..Ci- 
prian Porumbescu" din București. Diri
jor : Grigore Iosub. în încheiere : Bule
tin de știri, buletin meteorologic.

după cum reiese din însuși titlul căr
ții sale, nu reduce istoria la istoria 
claselor stăpînitoare, a împăraților, 
șogunilor, samurailor, ci pune în cen
trul atenției pe adevăratul făuritor 
al istoriei: poporul.

Folosind un bogat material do
cumentar, autorul spulberă teze puse 
în circulație de către istoriografia 
tradițională — exclusivitatea feno
menului japonez, caracterul bine
făcător al izolării forțate a Japoniei 
de restul lumii, rolul progresist al 
instituției samurailor și codului ei 
moral, motivarea războaielor agresi
ve purtate de imperialismul japo
nez prin necesitatea cuceririi spațiu
lui vital etc. In paginile cărții își 
găsesc locul ce li se cuvine momen
tele istorice ținute în umbră sau ig
norate de istoriografia oficială a Ja
poniei imperiale: răscoalele țără
nești care au zguduit Japonia feu
dală, apariția orașelor cu forme re
publicane de guvemămînt, rolul ju
cat de clasa muncitoare japoneză și 
de intelectualii progresiști în lupta 
pentru libertate, democrație și o via
ță mai bună.

Un deosebit interes prezintă ca
pitolele consacrate istoriei moderne 
a Japoniei, în care autorul arată că 
Japonia a cunoscut, pe planul evo
luției sale social-politice, aceleași 
procese ca oricare altă țară capita
listă dezvoltată.

Relevînd pozițiile capitularde ale 
diferitelor partide și oameni politici

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR
Cărți apărute 

în Editura politică

Elaborate de un colectiv de 
autori, studiile cuprinse în volu
mul Valorificarea superioară a 
resurselor naturale analizează 
principalele direcții de adîncire 
continuă a gradului de prelucra
re industrială a materiilor prime 
în țara noastră. Ele înfățișează 
cititorului aspecte esențiale pri
vind valorificarea superioară a 
țițeiului, folosirea rațională si 
eficientă a cărbunelui, a ener
giei electrice și a metalului, in
dustrializarea Integrală a lemnu
lui. chimizarea stufului, valori
ficarea materiilor prime în In
dustria textilă, în industria pie
lăriei și a încălțămintei, 
precum și în industria alimenta
ră. Un loc important în cuprinsul 
volumului ocupă petrochimia.

Volumul III „Din istoria lupte
lor greviste ale proletariatului 
din Romînla" cuprinde un șir 
de studii monografice, elaborate 
sub îngrijirea Institutului de is
torie a partidului. In cate sint 
înfățrșate acțiuni grevrste deslă- 
șurate de clasa muncitoare La 

agricole din Bocșa locuiesc în co
munele din apropiere. De la o 
vreme, cei din Biniș întîmpț.nă 
greutăți cu transportul la uzWiă 
și înapoi din cauză că autobaza 
I.R.T.A. din Bocșa nu pune în 
circulație pe acest traseu decît un 
autobuz. Mai ales în zilele de tîrg, 
adică marți, vineri și sîmbătă, 
autobuzul pornește încărcat de la 
capul liniei și șoferii nu mai 
opresc în stații. In aceste zile 
sîntem nevoiți să mergem pe jos. 
Autobaza IR.T.A. nu pierde ni
mic, deoarece abonamentul plă
tit „se consumă" și cînd nu folo
sim autobuzul.

Un grup de muncitori

*
Scrisori sosite la redacție sem

nalează că și pe alte trasee ale 
I.R.T.A. călătorii întîmpină greu
tăți din cauza nerespectării ora
rului, a itinerarului, sau din 
cauza proastei îngrijiri a mașini
lor Așa se întîmplă, de exemplu, 
pe rutele Colibași-Hîrtieștl, re
giunea Argeș, Doba-Satu Maref 
regiunea Maramureș Conducerile 
întreprinderilor regionale de 
transporturi auto Banat, Argeș și 
Maramureș au datoria să tină 
seama de cerințele îndreptățite 
ale călătorilor.

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

frumoasă, cu cerul mai mult senin, 
exceptînd Dobrogea, unde a fost 
noros și au căzut ploi izolate. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, din 
sectorul nordic, cu intensificări în 
Moldova, Dobrogea și Bărăgan. Tem
peratura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 2 grade la Sulina si 
15 grade la Tr. Severin și Odorhei. 
In București, Ieri vremea a fost 
frumoasă cu cerul mai mult senin. 
Vîntul s suflat slab, pînă la potrivit, 
din sectorul nord-estic. Temperatura 
maximă a atins 14 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 31 martie, 
1 și 2 aprilie. In țară : Vremea se 
menține în general frumoasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. Va 
ploua Izolat. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aeru
lui în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, local mai 
coborîte la început, iar maximele în
tre 11 și 21 de grade In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aeru
lui în creștere.

burghezi în perioada fascizării țării. 
Hani Goro ajunge la concluzia că 
singurul partid politic care a dus o 
luptă consecventă și dîrză pentru o 
cale cu adevărat democratică de 
dezvoltare a țării a fost Partidul Co
munist din Japonia. El se referă pe 
larg la rezistența opusă de poporul 
japonez procesului de fascizare a 
țării, citează grevele și demonstra
țiile care au avut loc, acțiunile de 
rezistență din timpul războiului, sa
botajele în uzine și pe șantierele 
navale etc.

„Istoria poporului japonez" reu
șește să prezinte lucrurile în ade
vărata lor lumină tocmai datorită 
faptului că autorul ei, profesorul 
Hani Goro, om de știință reputat, 
face parte din rîndurile acelor in
telectuali japonezi care și-au legat 
întreaga lor viață de cauza poporu
lui. Pentru ideile sale progresiste, 
și activitatea sa pe tărîm social, 
el a fost arestat și întemnițat în tre
cut. După eliberarea sa. Hani Goro 
a continuat să desfășoare o vastă 
activitate științifică, publicistică și 
obștească. El este un militant de 
seamă în mișcarea mondială pentru 
pace. Cartea de față reprezintă 
Prelucrarea comunicării științifice 
ăcute de el în 1947. la Stratford on 

Avon, în cadrul sesiunii Institutului 
internațional pentru studierea pro
blemelor regiunii Oceanului Pacific.

Al. ȘIPERCO

sfîrșitul secolului al XIX-lea și în 
primele patru decenii ale seco
lului al XX-lea

Lucrarea „August Bebel — O 
viață de militant" constituie o 
biografie a unuia dintre condu
cătorii mișcării muncitorești ger
mane. militant de seamă al pro
letariatului internațional, de la 
a cărui naștere s-au împlinit 125 
de ani.

*
Cartea Rezistența în Portuga

lia de lose Dias Coelno înfăți
șează cititorilor aspecte ale lup
tei forțelor patriotice portugheze 
împotriva dictaturii reacționare 
salazariste

Lucrări apărute în Editura 
științifică

• Probleme ale amortizării 
fondurilor (ixe In R.P.R., de Ro
bert Katz ; • Mari tluvii ale lu
mii, de Virgil Hilt ; • înalta a- 
ventură, de Edmund Hillary 
(traducere din limba engleză) ; 
• Ce se face din sare, de Ște
fan Lupan , e Climatul artifi
cial, de Vtctor Drobotă ; e Ti
puri șl temperamente, de dr. 
Robert Floru
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RECOLTE
Pe ogoarele cooperativei agricole Potcoava, raionul Călărași, mecanizatorii din brigada nr. 14 de la S.M.T. Cuza Vodă lucrează de zor la zemănatul mazării

In aceste zile se desfășoară din plin lucrările de primăvară. Munca în
suflețită a lucrătorilor din agricultură pentru realizarea la timp a se
mănatului, pentru îngrijirea semănăturilor de toamnă și a ogoarelor e 
menită să pună o temelie puternică recoltei din acest an. Din cauza precipi
tațiilor abundente, precum și a temperaturii scăzute, campania agricolă a în
ceput mai tîrziu. Există însă condiții favorabile ca toate lucrările de primă
vară să se facă la timp și la un nivel agrotehnic înalt. Agricultura dispune de 
un număr sporit de tractoare, din toamnă s-au făcut arături pe suprafețe în
tinse, iar oamenii muncii de pe ogoare și specialiștii au căpătat, în cursul 
anilor, o experiență valoroasă. Printr-o bună organizare a muncii în gos

podăriile de stat și cooperativele agricole de producție, prin folo
sirea cu randament sporit a tractoarelor și mașinilor agricole, semănatul 
culturilor timpurii : mazăre, borceag, trifoi, lucernă, sfeclă de zahăr etc. 
se va putea face la timp. Aceeași atenție trebuie acordată șl celorlalte 
lucrări care se execută acum : îngrijirea semănăturilor de toamnă, planta
tul pomilor, dezgropatul și tăiatul viței de vie, semănatul și plantatul legu
melor, îngrijirea pășunilor și tinetelor. Depinde de modul cum organele și 
organizațiile de partid, consiliile agricole și conducerile unităților agricole 
se vor ocupa de organizarea activității pe ogoare în aceste zile pentru ca 
toate lucrările agricole să fie executate Ia timp și la un înalt nivel calitativ, 
în vederea obținerii unei recolte bogate.

CE DEPINDE

MECANIZATORI 

ceastă lucrare s-a executat pe 50 la 
sută din suprafață, regiunea Banat 
36 la sută și București 35 la sută. 
Este necesar ca această lucrare să 
fie intensificată în toate regiunile 
țării. Pentru scurtarea perioadei de 
executare a acestor lucrări este nece
sară organizarea folosirii tractoare
lor și în schimbul II. Acolo unde nu 
sînt suficiente cadre de tractoriști, 
este bine să fie folosiți și elevi din 
ultimul an al școlilor profesionale de 
mecanizatori de pe lîngă S.M.T.. dar 
numai în schimbul de zi și pe tere
nurile plane.

Pențj-u succesul campaniei de în- 
sămînțare a porumbului, o atenție 
deosebită trebuie acordată echipării 
mașinilor cu toate anexele necesare ; 
discuri calibrate, verificate cu să- 
mînța existentă, furtune și cilindri 
hidraulici, dispozitive cu clapeți pen
tru semănătorile 2 S.P.C.-2, roți din
țate pentru modificarea transmisiei 
la semănătorile S.U.-29, adaptate 
pentru semănatul semințelor mici 
etc. înainte de începerea lucrărilor 
de semănat la porumb este necesar 
ca mecanizatorii, în prezența ingine
rilor și tehnicienilor din cooperati
vele agricole de producție, să facă 
rodajul și proba tuturor semănăto
rilor, să efectueze reglajele cores
punzătoare la mașini și să stabileas
că măsurile organizatorice pentru 
buna desfășurare a lucrărilor. O 
dată început semănatul porumbului, 
o disciplină strictă a mecanizatori
lor în ce privește respectarea vite
zei mici de lucru cu mașina 
2 S.P.C.-2 va asigura condiții opti
me pentru realizarea densității ce
rute la această cultură.

într-o serie de S.M.T.-uri din re
giunile București, Banat, Ploiești și 
altele se obțin bune rezultate prin 
formarea cuplurilor de două semănă
tori, folosindu-se în acest fel mai 
complet forța de tracțiune a tractoa
relor, mărind productivitatea muncii 
și scurtînd perioada de semănat. In 
S-M.T.-urile din regiunea București 
există o preocupare susținută pen
tru folosirea rațională a semănăto
rilor 2 S.P.C.-2. In aceste unități, 
prin modificări simple au fost tran
sformate semănătorile amintite, mă- 
rindu-se productivitatea zilnică la 
semănat cu 50 la sută.

Pentru buna desfășurare a campa
niei agricole e necesară o judicioasă 
organizare a muncii, mai ales în ce 
privește aprovizionarea brigăzilor de 
tractoare cu carburanți și lubrefianți, 
cu piesele de schimb necesare mici
lor intervenții în cîmp, cu atelierele 
mobile pentru înlăturarea operativă 
a eventualelor defecțiuni care se 
ivesc. Așa se procedează la S.M.T. 
Niculești-Jianu, regiunea Galați, 
Hărman, regiunea Brașov, Jugani, 
regiunea Iași, Ștefan cel Mare, re
giunea Bacău, și altele.

De mare însemnătate este ca ingi
nerii agronomi, împreună cu membrii 
consiliilor de conducere să verifice, 
zi de zi, starea terenului și să ceară 
brigăzilor de mecanizatori să efectu
eze lucrările pe tarlalele zvîntate, 
să folosească din plin fiecare oră 
bună de lucru în cîmp. Obține
rea unor producții mari în acest 
an este condiționată în mare măsură 
de executarea unor lucrări de bună 
calitate. E vorba în primul rînd de 
respectarea adîncimii de semănat, a- 
sigurarea unei densități optime, exe
cutarea semănatului în rînduri drep
te pentru ușurarea efectuării ulteri
oare a prășitului mecanic.

Executînd la timpul optim și de 
bună calitate lucrările agricole de 
primăvară, mecanizatorii, alături de 
membrii cooperativelor agricole de 
producție, vor asigura realizarea în 
acest an a unei recolte bogate.

CU TOȚII ÎN CÎMP

Primele zile de primăvară au găsit 
pe lucrătorii de pe ogoarele regiunii 
Banat bine pregătiți. La indicația 
specialiștilor, ei au trecut de îndată 
la pregătirea terenului și semănat. 
Acum, în regiune, lucrările agricole 
sînt în toi.

Pe tarlalele cooperativei agricole 
de producție din Peciu Nou, tracto
riștii din brigada a 9-a a S.M.T.-ului 

din localitate, printre care Ștefan Ma
rin, Ion Tarța, Gheorghe Dălcănescu 
și alții, lucrează de zor la pregătirea 
terenului. „In numai 4 zile — ne-au 
spus ei — am terminat însămînțările 
din urgența I : 10 ha cu ovăz, 40 
ha cu mazăre, 27 ha cu lucernă și 
100 ha cu sfeclă de zahăr. In același 
timp am pregătit terenul pentru alte 
culturi pe o suprafață de aproape 
400 ha". Pentru munca de calitate pe 
care o fac și hărnicia de care dau 
dovadă, mecanizatorii de la S.M.T. 
Peciu Nou sînt prețuiți nu numai de 
membrii cooperativei agricole de 
aici ci și din celelalte unități pe 
care le deservesc.

Campania de primăvară a fost 
bine pregătită și la cooperativa a- 
gricolă din Honoriciu, raionul Lugoj. 
Aici a fost întocmit un plan de mă
suri în care se prevăd sarcini con
crete pe brigăzi, echipe și oameni. 
Prevederile acestui plan au fost tra
duse în viață punct cu punct. Mem
brii cooperatori au terminat semăna
tul celor 200 ha cu trifoi în cultură 
„ascunsă", precum și a altor culturi 
din urgența I, au fertilizat cu peste 
2 500 tone de gunoi de grajd o parte 
din terenurile destinate culturii po
rumbului, au asigurat sămînța de 
porumb necesară etc.

în aceste zile, pe inginerul agro
nom Ion Nichita de la cooperativa 
agricolă de producție din Recaș, ra
ionul Timișoara, greu îi poți găsi la 
sediu. Ore întregi colindă terenurile 
cooperativei agricole, cercetează 
cum vegetează culturile de toamnă, 
dacă mai băltește apa pe undeva, 
dacă s-a mai zvîntat vreo porțiune 
de teren. La indicația lui, pe 600 ha 
ou grîu s-a împrăștiat azotat de 
amoniu, iar pe terenurile destinate 
porumbului s-au încorporat în sol 

Inginerul-șe! Mihai Iosifescu, împreună cu brigadierii de cîmp Dumitru 
Petre, Nicolae Trandafir și tractoristul Eugen Barbu, de la G.A.S. Cuparu, 
regiunea Argeș, stabilesc tarlalele svîntate unde pot fi executate lucră

rile agricole
Foto : Gh. Amuza

1 200 tone de gunoi de grajd. Timpul 
frumos din ultimele zile a permis 
cooperatorilor de aici să însămînțe- 
ze cu mazăre, sfeclă de zahăr și 
plante furajere etc. 138 ha. O vie acti
vitate se desfășoară și în sectoa
rele legumicol și viticol. S-au ter
minat repicatul roșiilor și dezgropa
tul viței de vie pe întreaga su
prafață, au fost plantate 4 hectare 
cu vie, urmînd ca această lucrare 
să se facă, în continuare, pe încă 
12 hectare.

Și în zonele viticole și pomicole 
ale regiunii se lucrează intens. La 
gospodăria de stat din Tirol s-au cu
rățat merii, perii și caișii pe o supra
față de 47 ha, s-a dezgropat vița de 
vie și s-a executat tăiatul ei pe 
60 ha.

Datele sosite la consiliul agricol 
regional arată că în multe alte uni
tăți agricole socialiste lucrările din 
campania de primăvară se desfă
șoară cu intensitate. Pe întreaga re
giune au fost însămînțate cu culturi 
din epoca I 54 600 ha și peste 5 500 
ha cu legume. Totodată s-au plan
tat 40 ha cu vie și 379 ha cu pomi. 
Paralel cu acestea, mecanizatorii și 
membrii cooperativelor agricole au 
executat lucrări de întreținere a 
ogoarelor pe mai mult de 100 000 de 
hectare de teren destinat culturilor 
ce se însămînțează mai tîrziu, au ad
ministrat îngrășăminte chimice și na
turale pe o suprafață de peste 
200 000 ha. dintre care 135 000 ha cu 
grîu. Cele mai bune realizări în ac
tuala campanie au fost obținute de 
cooperativele agricole de producție 
și gospodăriile de stat din raioanele 
Sînnicolau-Mare, Arad, Timișoara și 
Oravița.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

SĂ NU UITĂM

HRANA

ANIMALELOR

Cooperativele agricole de pro
ducție din raionul Iași obțin re
zultate bune în dezvoltarea sec
torului zootehnic. In 1964, com
parativ cu anul precedent, can
titatea de produse animale 
valorificată a fost mai mare cu 
23 la sută la carne, cu 25 la sută 
la lapte și cu 31 la sută la lină, 
ceea ce a făcut ca veniturile să 
crească simțitor. La baza spo
ririi producției animale a stat, 
in primul rînd, organizarea ju
dicioasă a bazei furajere. Pen
tru a afla ce se întreprinde 
acum pentru asigurarea de nu
trețuri îndestulătoare, cores
pondentul ziarului nostru, M. 
Corcaci, s-a adresat unor spe
cialiști și președinți ai coopera
tivelor agricole. Redăm răspun
surile primite:

Conveier verde Ing. Adrian 
bine organizat Jonel, președin- 
--------------—---------- iele coopera
tivei agricole Movileni: Produc
ția de 3 005 litri lapte de fiecare 
vacă furajată, obținută în unitatea 
noastră anul trecut, se datorește 
faptului că am reușit să asigurăm 
nutrețuri îndestulătoare. La noi s-a 
încetățenit obiceiul bun de a acorda 
culturilor furajere aceeași atenție ca 
și celorlalte plante agricole. Insă- 
mînțarea se face în terenuri cores
punzătoare, cu sămînță din soiuri 
valoroase, efectuăm la timp lucrările 
de întreținere etc. Punem un mare 
accent pe organizarea conveierului 
verde, deoarece pentru cele 720 tau
rine, 3 200 ovine și 690 porcine, ce le 
avem în proprietate obștească, su
prafața de pășune este mică. Con- 
veierul verde îl organizăm pe 70 ha, 
situate în apropierea grajdurilor și 
a taberei de vară, unde se seamănă 
secară masă verde, lucernă, borceag, 
iarbă de Sudan etc. In timpul verii, 
suprafața de conveier se va mări cu 
aproape 100 ha culturi duble. Pen
tru acest an, am semănat din toamnă 
10 ha cu secară masă verde. Avem 
și 20 ha cultivate cu lucernă. Acum, 
lucrăm de zor la semănatul celorlalte 
plante în conveier.

Sortimente Ion Bordeianu,
variate inginer la coope

rativa agricolă de
producție Dumești : O dată cu 
dezvoltarea sectorului zootehnic, 
care cuprinde 900 taurine, 2 700
oi, 1 000 porci și 7 000 păsări, 
am creat în cooperativa noas
tră de producție și o puternică bază
furajeră. Efectuăm cu mare grijă 
lucrările de îmbunătățire pe cele 
1 250 hectare pășune și 446 finețe 
naturale, prin grăpare și curățirea 
de buruieni, distrugerea mușuroaie
lor, fertilizarea cu mraniță și îngră
șăminte chimice etc. Atenția ne-am 
îndreptat-o și spre completarea bazei 
furajere cu plante de nutreț valo
roase. Am repartizat 8 la sută din 
cele 3 000 ha arabile pentru culturi 
furajere. Ne-am gîndit și la îmbu
nătățirea sortimentului acestora. în- 
sămînțăm leguminoasele în amestec 
cu alte plante : măzăriche cu ovăz, 
mazăre cu ovăz și măzăriche etc. In- 
sămînțăm și 250 ha culturi duble. 
Tot în vederea îmbunătățirii sorti
mentului și a calității furajelor mă
rim suprafața de lucernă, sparcetă 
și sulfină. în acest an, lucerna va fi
cultivată pe încă 80 de ha și va a- 
junge să ocupe mai bine de jumătate 
din suprafața destinată culturilor 
furajere. Vom semăna și dovleci în 
cultură intercalată prin porumb, pe 

500 ha. Pe suprafețe mal mici cul
tivăm sfeclă, pepeni furajeri și 
dovleci în cultură pură.

Pășune Ing. Conachl Ma- 
ameliorată noliu> Președintele 
----- —  —- cooperativei agri-
Si Irigată Cole Lețcani: 

Pentru pășunatul animalelor, noi 
avem 600 de ha islaz. In ultimii ani, 
aici au fost aplicate diferite măsuri 
de ameliorare. Ajutați de ORPOT 
Iași, pe 88 de ha aflate pe dealul 
Holm am făcut canale, îndiguiri și 
perdele antierozionale. Pe suprafețe 
mari s-au efectuat supraînsămînțări 
cu graminee și leguminoase. Aceste 
lucrări au dus la creșterea cantită
ții de masă verde de la 3 000—4 000 
kg la hectar, cit era înainte, la 
15 000—16 000 kg. In acest an aplicăm 
și alte măsuri de îmbunătățire a pă
șunilor. Pe 120 ha împrăștiem îngră
șăminte chimice și vom face fertili
zarea prin tîrlire. Ținînd seama că 
s-a terminat amenajarea lacului de 
la Cucuteni, unul din cele 6 lacuri 
care vor asigura apă constantă pe 
rîul Bahlui și vor feri de inundații 
mari suprafețe, vom iriga cel puțin 
50 ha pășune. Pe 400 ha se va face 
pășunatul rațional pe parcele, folo
sind în acest scop două garduri elec
trice.

Culturi furafere Marcel Macrî,
si în livezi Pre?edintele c0°-P1.....!". "X?* 1 perativei agrico

le din Popricani: în ultimii ani 
și în cooperativa noastră de pro
ducție am reușit să asigurăm o 
bună hrăpire a animalelor. Avem 
însă posibilități de mărire și îmbu
nătățire a bazei furajere. In primul 
rînd, în cele 30 ha de livadă tînără, 
semănăm borceag, mazăre, măzări
che, soia, iar pe porțiuni mai mici 
— dovleci. Zilele acestea am semă

Ing. Petru MOLDOVAN
Vicepreședinte al Consiliului Superior 

al Agriculturii

Eforturile susținute depuse de 
partid și guvern pentru înzestrarea 
agriculturii cu un număr important 
de tractoare și mașini din cele mai 
perfecționate au dus la extinderea 
continuă a mecanizării lucrărilor, 
cerință importantă pentru creșterea 
producției și consolidarea unităților 
agricole socialiste.

Este cunoscut că pe baza cerce
tărilor științifice ce se fac și a ex
perienței din producție, an de an se 
îmbunătățesc condițiile de executare 
a lucrărilor agricole și se elaborea
ză metode noi de lucru în agricul
tură. De asemenea, datorită progre
sului tehnic continuu al industriei, 
stațiunile de mașini și tractoare sînt 
dotate cu utilaje din ce în ce mai 
moderne, corespunzătoare cerințelor 
agrotehnicii avansate, ceea ce im
pune perfecționarea continuă a ca
drelor de mecanizatori. In scopul 
bunei desfășurări a campaniei a- 
gricole de primăvară s-au desfășu
rat pe plan central, regional și în 
toate unitățile, instructaje speciale 
privind cunoașterea mașinilor ce se 
folosesc în 1965. La uzina „Semă
nătoarea" din București și la Sta
țiunea de încercare a mașinilor a- 
gtjcole au fost instruiți 160 de in
gineri șefi din S.M.T. în problema 
folosirii mașinii de semănat SPC-6 
și a cultivatoarelor pe șase rîn- 
duri. La Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii 70 de 
specialiști din cadrul serviciilor re
gionale S.M.T. și din unități au 
participat la un schimb de expe
riență privind adaptarea semănă
torilor de cereale SU-29 pentru se
mănatul trifolienelor și altor cul
turi.

Anul acesta, datorită desprimăvă- 
rării întîrziate, avem de executat 
un volum mare de lucrări, într-un 
timp scurt. Astfel, trebuie efectua
te arături, întreținerea semănătu
rilor și a ogoarelor de toamnă, pre
cum și executarea însămînțărilor. 
Pentru aceasta este necesară o bună 
organizare a muncii, folosirea cu 
întreaga capacitate a tractoarelor și 
mașinilor agricole. Mecanizatorii din 
regiunile Dobrogea, București, Ba
nat etc au reușit să execute semă
natul culturilor din epoca I pe a- 
proape toate suprafețele prevăzute.

In ultimele zile timpul a devenit 
prielnic executării însămînțărilor și 
în regiunile din nordul țării, unde 
de- asemenea sînt prevăzute supra
fețe întinse cu trifoliene, sfeclă, 
mazăre și alte culturi. Nu peste 
multă vreme va începe semănatul 
porumbului — cultură de bază în 
agricultura țării noastre. De aceea 
este necesar ca paralel cu semăna
tul culturilor timpurii să fie termi
nate toate pregătirile necesare efec
tuării însămînțărilor la culturile din 
epoca a doua. Principalul este 
ca în aceste zile să se folo
sească bine tractoarele și mașinile la 
efectuarea arăturilor, întreține
rea ogoarelor și pregătirea unui 
pat germinativ corespunzător. Gră- 
parea, cultivarea ogoarelor sînt 
de cea mai mare importanță pentru 
distrugerea buruienilor și menține
rea apei în sol. Pînă la 25 martie au 
fost discuite și lucrate cu cultivato
rul 21 la sută din suprafețele pre
văzute. Realizări mai mari s-au ob
ținut in regiunile Dobrogea unde a-

nat mazăre furajeră pe 15 ha,' la 
punctul denumit „Cotul Morii", unde 
organizăm un conveier verde pe 90 
de ha. In continuare, însămînțăm 
borceagul în livadă, 20 ha de iarbă 
grasă în cultură pură, 10 ha sfeclă 
și morcovi furajeri, iar mai tîrziu 
10 ha cu porumb în amestec cu ovăz 
și măzăriche.

SUFERINȚELE

UNEI PIESE

DE TRACTOR
Vreau să vă relatez cum din cau

za unei neglijențe mărunte au fost 
puși pe drumuri mai mulți oameni, 
iar un tractor U-650 stă nefolosit. 
In vara anului trecut, unui tractor 
de la S.M.T. Luduș i s-a defectat ser- 
vodirecția. Piesa a fost expediată 
imediat la Uzinele mecanice din To- 
pleț pentru a fi reparată. Peste cît- 
va timp S.M.T.-ul a primit o adresă 
prin care era anunțat că „întrucît 
uzina nu execută asemenea repa
rații, piesa a fost trimisă Uzinelor 
mecanice din Plopeni; o veți primi 
îndată ce va fi reparată'. Au trecut 
însă o săptămînă, două, trei și... ni
mic. Am început să ne interesăm 
prin scrisori și telegrame atît la 
Plopeni, cît și la Topleț. Dar de
geaba. Am trimis un delegat la Plo
peni. I s-a spus : „Servodirecția dv. 
se află la Topleț". A mers la To
pleț. Acolo a fost privit cu com
pătimire : „Noi nu am primit-o îna
poi. La Plopeni trebuie să fie". Și 
uite-așa, de zece luni, sîntem pur- 
tați pe drumuri: de la Topleț la 
Plopeni, de la Plopeni la Topleț. 
Tractorul a stat în campania agri
colă de toamnă și se pare că va sta 
și în această primăvară dacă forul 
tutelar nu va obliga conducerile 
acestor uzine să „descopere" unde 
se află piesa trimisă la reparat de 
S.M.T.-ul nostru.

Ștefan GHERMAN
mecanizator, S.M.T. Luduș

Corespondenții 

„Sdnieii" 

transmit

Tractoarele lucrează 
din plin

MIZIL. — Cele ÎS brigăzi de 
mecanizatori de la S.M.T. Inotești, 
raionul Mizil, au ieșit la cîmp. In 
această campanie agricolă de pri
măvară ei au de însămînțat în 
cele 28 de cooperative agricole de 
producție pe care le deservesc 
aproape 13 000 hectare cu porumb 
și 840 de hectare cu borceag, ma
zăre și alte culturi. Folosind 
timpul frumos din ultimele zile, 
tractoriștii au pregătit 12 436 ha 
pentru semănatul porumbului, 
au terminat însămînțatul borcea- 
gului și al mazării și au început 
semănatul florii-soarelui și al 
sfeclei de zahăr. Brigăzile 5 și 6 
de tractoriști conduse de mem
brii de partid Gheorghe Pîrcălă- 
bescu și Ion Dinu, care deservesc 
cooperativele agricole din comu
nele Colceag și Mizil, au obținut 
cele mai bune rezultate.

A

In podgorii
GALAȚI. — Podgoriile de la 

Odobești, Cotești, Nicorești, Pan- 
ciu și dealul Bujorului sînt re
numite în întreaga țară. Ele o- 
cupă peste 33 000 ha. In aceste 
zile în vii se lucrează intens. Au 
fost terminate nu de mult dezgro
patul, tăierile, iar acum se refac 
spolierii pentru susținerea viței 
de vie, se leagă corzile. Primă
vara este și timpul optim pentru 
efectuarea noilor plantații. In re
giune au și fost plantate aproa
pe 50 ha. In primăvara acestui an 
suprafețele ocupate cu viță de vie 
vor crește cu alte 3 300 ha. Frun
tașe în executarea lucrărilor de 
primăvară în vii sînt gospodării
le de stat Cotești, Panciu și 
Odobești.

Experiența bună 
să circule

SUCEAVA. — In vederea spri
jinirii campaniei agricole de pri
măvară, secția de propagandă a 
Comitetului regional de partid 
Suceava și consiliul agricol regio
nal au luat inițiativa tipăririi 
unor broșuri și pliante în care 
sînt redate metodele și inițiati
vele unor unități agricole frun
tașe din agricultură. In broșura 
„Din experiența noastră in cul
tura plantelor intercalate" pre
ședinții și inginerii din coopera
tivele agricole de producție Bo- 
sanci, Răuseni, Volovăț scriu des
pre experiența dobindită și re
zultatele obținute de unitățile res
pective în această direcție. Prin
tre broșurile tipărite mai amin
tim : „Folosirea rațională a pă- 
mîntului", „Cultura cartofilor 
timpurii", „Importanța economi
că a orzoaicei și agrotehnica a- 
cesteia", „Folosirea cît mai rațio
nală și eficientă a îngrășăminte
lor chimice". Cele 12 broșuri și 
pliante tipărite pînă în prezent 
au fost difuzate într-un tiraj de 
60 000 exemplare.
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Performanțele mașinilor-unelte 
eare se produc astăzi sînt aproape 
incomparabile cu cele ale „bunici
lor" și „străbunicilor" lor. în ulti
mele patru decenii precizia și capa
citatea lor de prelucrare au crescut 
vertiginos, comenzile se execută ex
trem de ușor. Această evoluție, de
parte de a se fi încheiat, este în 
plină desfășurare.

PRECIZIA—PRINCIPALA CERINȚĂ
Indiferent de proveniența lor, 

Oricare dintre mașinile-unelte noi 
prezintă soluții, elemente construc
tive și caracteristici funcționale su
perioare tipurilor realizate cu nu 
prea mulți ani în urmă. Proiectanții 
ți. în general, constructorii și-au în
dreptat atenția în primul rînd asu
pra asigurării creșterii preciziei și a 
calității pieselor fabricate cu ajuto
rul mașinilor-unelte. Pînă acum a- 
ceasta s-a obținut pe baza perfec
ționării rulmenților și a lagărelor, 
prin echilibrarea dinamică a piese
lor în mișcare, eliminarea vibrațiilor 
pe baza folosirii unor materiale noi. 
Tendința actuală este să se folo
sească construcții robuste, piese 
componente executate în clase de 
precizie ridicate, elemente hidrau
lice și electrice. Se experimentează, 
de pildă, înlocuirea cutiilor de vi
teze mecanice cu variatoare hidrau
lice sau de tip mecanic, și rezultatele 
sînt mai mult decît promițătoare.

SINT LIMITATE VITEZELE?
în paralel, firește, s-a urmărit și 

se urmărește creșterea capacității 
de prelucrare a mașinilor, a pro

ductivității muncii. în acest scop, 
constructorii de mașini din diferite 
țări ale lumii se străduiesc mai 
ales să le ridice vitezele de tăiere, 
multă vreme destul de coborîte din 
cauză că nu existau scule care să 
reziste la viteze mari. Creșterea vi
tezelor de tăiere a fost strîns legată 
de apariția sculelor din oțeluri ra
pide și a aliajelor dure care au 
determinat adevărate revoluții în 
construcția de mașini-unelte. în ul
tima vreme au început să se folo
sească cuțite cu plăcuțe de cera
mică, care pot tripla vitezele de aș- 
chiere utilizate pînă acum. Cera
mica s-a dovedit corespunzătoare 
mai ales pentru prelucrarea fontei. 
Fiind însă casantă, posibilitățile ei 
de folosire sînt deocamdată destul 
de limitate. în orice caz, ele stau în 
atenția specialiștilor.

în ultimul deceniu, turațiile cele 
mai ridicate s-au obținut cu ajuto
rul breșelor antrenate de turbine, 
în unele cazuri ajungîndu-se pînă la 
300 000 rotații pe minut (mașini de 
rectificat interior diametre mici). Re
zultatele de pînă acum arată că în 
viitor antrenarea cu motoare elec
trice cu frecvență ridicată (mai 
mare de 50 Hz) și cu turbine va avea 
un rol preponderent în obținerea de 
turații mari.

EFORT FIZIC MINIM
Ușurarea deservirii mașinilor con

stituie o altă preocupare la ordinea 
zilei a proiectanților și întreprinde
rilor producătoare. Au fost realizate 
strunguri revolver a căror turație 
se schimbă automat, în funcție de

diametrul care se prelucrează. Fa
bricile constructoare realizează ma
șini cu toate comenzile centralizate 
într-un tablou unic, deplasabil 
după dorința muncitorului, foarte 
ușor de manevrat.

O substanțială restrîngere a 
muncii umane s-a realizat prin 
crearea mașinilor automate. Auto
matizarea se realizează cu ajutorul 
elementelor mecanice și electro- 
hidraulice.

O soluție constructivă care a dus 
la o importantă reducere a timpi
lor de prelucrare este cea a ma
șinilor cu mai multe posturi de 
lucru. Pe aceste mașini piesele se 
prelucrează la 5—6 posturi de lu
cru simultan, timpul de prelucrare 
pe bucată redueîndu-se, evident, de 
același număr de ori. în această 
privință se urmărește ca execuția 
pieselor cu ciclu scurt de fabricație 
să se facă cu mai multe scule si
multan.

AUTOMATIZAREA TOTALĂ
Atenția specialiștilor de pretutin

deni este îndreptată azi, mai mult 
ca orieînd. spre creșterea gradului 
de automatizare a mașinilor-unelte, 
care să permită muncitorilor să nu 
depindă aproape de loc de ritmul 
de lucru al mașinilor. Asemenea 
mașini există pentru axe, inele, 
bucșe, roți dințate etc. Problema este 
însă să se lărgească gama și pentru 
piesele nesimetrice.

Automatizarea sută la sută re
prezintă deplina soluționare a unui

ALIMENTE
Strădania oamenilor de laborator 

ți a economiștilor de a găsi noi 
surse de proteine alimentare a dus 
la rezultate pe cît de interesante pe 
atît de importante. Natura s-a do
vedit a fi mult mai generoasă decît 
se credea pînă nu demult. Se pare, 
de pildă, că ne aflăm în pragul unei 
adevărate revoluții în alimentație, 
că în deceniile următoare vor apare 
noi alimente, preparate industrial, 
provenite din surse naturale nefo
losite pînă acum. Acest lucru nu 
este de mirare dacă ținem seama 
că s-a stabilit că dintre cele 350 000 
de specii vegetale cunoscute, în pre
zent nu sînt cultivate decît 600, iar 
din aproape două milioane de spe
cii de animale doar 50 sînt domesti
cite și contribuie la alimentația 
omului.

Cercetările se îndreaptă mai ales 
spre găsirea unor noi alimente cu 
valoarea nutritivă a laptelui, căr
nii, ouălor și peștelui, bogate în pro
teine, substanțe cu un rol plastic- 
peparator deosebit de important.

Este evident că producția de lap
te și de carne nu poate fi sporită 
substanțial în decursul cîtorva ani, 
mai ales în țările situate la tropice, 
unde se pun probleme deosebite de 
aclimatizare a animalelor. Iată de ce

cercetările nutriționiștilor s-au în
dreptat în alte direcții.

Primele rezultate n-au întîrziat să 
se arate. Astfel, s-a ajuns la izolarea 
unei alge verzi monocelulare, chlo- 
rella, cultivabilă în bazine de lemn 
și în terenuri mlăștinoase sau bălți 
secate. Bogăția în proteine a acestor 
alge depășește pe cea a laptelui. Ren
tabilitatea culturilor experimentale 
este foarte ridicată, deoarece cultiva
rea necesită puțină mînă de lucru, 
valorifică terenuri considerate in
fertile și furnizează anual circa 44 de 
tone de materie nutritivă pe hectar. 
Utilizate în laborator ca unică sursă 
de proteine, vitamine și grăsimi, a- 
ceste alge au permis creșterea în 
bune condiții a cîtorva generații de 
animale de experiență, fără să apară 
nici o tulburare de nutriție. A fost 
demonstrată deci valoarea nutritivă 
a acestei alge, care în viitor va pu
tea fi consumată în mari cantități.

Și unele specii de microorganisme, 
ca de pildă levurile de petrol ar pu
tea constitui o nouă sursă alimenta
ră datorită creșterii lor rapide și 
calității proteinelor conținute. Ex
periențe făcute într-o rafinărie din 
Franța par s-o demonstreze.

O altă sursă de proteine o consti
tuie frunzele verzi și mugurii unui

proces de prelucrare, posibilă în 
cazul producției de masă. în dife
rite țări, printre care și în țara 
noastră, s-au realizat linii automate 
pentru prelucrat bloc-cilindri, ar
bori cotiți, carcase de pompe, mo
toare electrice etc.

Mersul automat al tuturor func
țiunilor unei mașini-unelte necesită 
soluționarea unor probleme extrem 
de grele, cum sînt suprapunerea miș
cării sculelor cu mișcarea de avans a 
pieselor, egalizarea duratei opera
țiilor, fixarea rigidă și fără defor
mări a pieselor etc. Pentru rezol
varea acestora, constructorii au 
astăzi la dispoziție mijloace tehnice 
tot mai numeroase și mai complexe. 
Sînt folosite, de pildă, dispozitivele 
de antrenare electrohidraulice, con
stituite din mijloace electrice și 
hidraulice reunite de obicei ca 
într-un singur organism în care 
partea electrică, ca să zicem așa, 
este creierul, iar cea hidraulică 
mușchii. Este de așteptat ca în ac
tualele condiții de dezvoltare a 
electronicii și automaticii nu peste 
mult timp să fie utilizate larg și 
elementele electronice.

Mașinile care urmează să fie 
deseori puse și scoase din funcțiune, 
să fie utilizate deci la serii de fa
bricație mici, au de obicei comenzi 
mecanice. în acest domeniu, noul 
constă în faptul că ele încep să fie 
în tot mai mare măsură dotate cu 
benzi de programare găurite sau 
magnetice, să lucreze cu comandă 
după program. Avantajele lor sînt 
scurtarea ciclului de fabricație, 
uniformitatea calității și a preciziei

pieselor. De aceea, în prezent se în
cearcă lărgirea tipurilor de mașini- 
unelte care să lucreze cu comandă 
după program.

*
Pentru ca în procesul de produc

ție mașinile moderne să dea re
zultatele scontate este necesar 
ca toți cei cărora li s-au încredin
țat să le cunoască amănunțit, să stă- 
pînească temeinic toate subtilitățile 
funcționării lor. Mai mult ca orieînd, 
în actualele condiții de progres ra
pid al tehnicii construcției de ma
șini-unelte este necesar ca munci
torii, maiștrii, tehnicienii și inginerii 
care participă la exploatarea lor să 
studieze sistematic, să-și completeze 
multilateral cunoștințele, să țină pa
sul cu ceea ce apare nou în dome
niul lor de activitate. Viața însăși a 
arătat că stagnarea la același nivel 
de cunoștințe, „suficiența" în desă- 
vîrșireă pregătirii profesionale este 
dăunătoare. Astăzi este foarte ușor 
să fii depășit de tehnică, să nu 
mai poți face față sarcinilor pro
ducției moderne dacă nu urmă
rești cu regularitate publicațiile de 
specialitate, dacă nu adîncești și nu 
lărgești prin lectură și participare la 
conferințe sau cursuri cunoștințele 
cîștigate în școală. Conștiința înaltei 
responsabilități a utilizării optime a 
bazei tehnice trebuie să fie dublată 
în uzine de existența unei adevărate 
psihologii a continuei perfecționări 
profesionale. Este cel mai firesc și 
mai încurajator răspuns ce poate 
fi dat celor care se străduiesc să rea
lizeze mașini de cel mai înalt nivel 
tehnic.

Ing. Ștefan DOGARESCU 
consilier în M.I.C.M.

■ PROPRIETĂȚILE 

SĂRURILOR

■ In sprijinul
producției

ALE VIITORULUI?
Prof. dr. Ion PAVEL

membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne

mare număr de plante, neutilizate 
pînă acum în alimentație. Valoarea 
nutritivă a acestei surse alimentare 
se bazează pe principiul, binecunos
cut în igiena alimentară, potrivit că
ruia mai multe proteine alimentare 
cu valoare nutritivă mică dau un a- 
mestec cu o valoare superioară, a- 
propiată de cea a laptelui sau a căr
nii. Aceasta se realizează prin com
pletarea reciprocă pînă la atingerea 
unei concentrații optime a gamei de 
aminoacizi indispensabili omului. Re
coltarea acestor plante prin secerare 
înainte de coacere este urmată de 
supunerea lor unei prelucrări indus
triale, care nu necesită instalații com
plicate și în cursul căreia li se ex
trage sucul. Acesta e apoi filtrat și 
încălzit la 80“ C. La această tempe
ratură proteinele vegetale coagulea
ză. Produsul final este o masă de cu
loare verde închis, fără miros și fără 
gust, de consistența drojdiei de bere. 
Ea poate fi încorporată în aluaturi 
și a fost încercată experimental în 
hrana unor oameni din diferite țări,

care au consumat-o fără dificul
tate.

în America Centrală, unde funcțio
nează un institut special de nutriție 
cu sediul în Guatemala, după inves
tigarea obiceiurilor și a surselor ali
mentare locale, cercetătorii s-au 
oprit la un amestec de porumb, sor
gho, grăunțe de bumbac și drojdie 
de bere, care are aspectul făinei și 
se numește Incaparina *).  Amestecat 
cu apă, fiert și asezonat cu zahăr, 
scorțișoară sau vanilie, acest nou ali
ment are un gust agreabil și aceeași 
valoare nutritivă cu a laptelui. Pre
lucrarea industrială puțin pretențioa
să i-a asigurat un preț foarte scăzut 
și o largă difuziune, încă din 1959. O 
încercare similară a dus la valorifi
carea alimentară a turtelor rămase 
după extragerea uleiului din semin
țele oleaginoase (arahide. susan, 
dovleac).

Pornind pe aceeași linie a prețului 
de producție redus și a valorii nu
tritive maxime, alte grupe de oameni 
de știință ați luat ca materie primă 
peștele de calitate inferioară. Aces
ta e sfărîmat, degresat, dezodorizat

*) De la inițialele Institutului de 
nutriție a Americii Centrale și a sta
tului Panama (ÎNCAP).

și livrat sub forma unei pudre. A- 
cest preparat constituie unul din ali
mentele cele mai bogate în proteine 
realizate industrial. EI se poate în
corpora în diferite preparate culi
nare, cărora le ridică mult valoarea 
nutritivă.

Apa mărilor și a oceanelor furni
zează în prezent în fiecare an tone 
de substanțe organice. în afară de 
pește, miriadele de organisme mi
croscopice vegetale și animale nu
mite plancton, care populează zone 
imense din oceane, au furnizat în 
Extremul Orient materie primă pen
tru fabricarea unei paste alimentare 
cu mare valoare nutritivă. Consumul 
de plancton se ridică de pildă în 
Tailanda la circa 5 000 de tone 
anual.

în sfîrșit, soia, plantă cultivată 
mai mult ca materie primă pentru 
extracția uleiului, are un conținut 
apreciabil de proteine, a căror va
loare biologică e apropiată de cea a 
laptelui și ca atare va juca probaoil 
în viitor un rol mai important în 
alimentație.

Studiile multilaterale efectuate în 
prezent de către nutriționiști în mod 
organizat, sub egida O.N.U., vor duce 
cu siguranță la noi rezultate de 
mare însemnătate practică.

La Universitatea din Reading (Anglia) s-a construit un aparat electro
nic care permite analizarea deplasărilor extrem de mici ale globului 
ocular. Cu ajutorul lui se studiază tenomenu! vederii la om. (Din revista 

„Sciences et avenir")

Așa arată un proiect de costum 
pentru viitorii vizitatori ai Lunii. 
Complexele sale aparate asigură o 
desfășurare normală a proceselor 
vitale pe timp de 4 ore. în pofida
armăturii de protecție împotriva ra
diațiilor și eventualilor meteoriți, el 
permite o destul de mare libertate 

de mișcare

TOPITE
La Centrul de cercetări de chi

mie fizică al Academiei R. P. Ro
mîne sînt studiate, printre altele, 
și proprietățile sărurilor topite. In
vestigații de acest gen se fac și în 
alte țări : S.U.A., Uniunea Sovie
tică, Anglia și Norvegia. La noi 
ele constituie o preocupare a 
unui colectiv condus de acad. 
I. G. Murgulescu — directorul 
centrului. Studiul sărurilor topite, 
o clasă specială a stării lichide, 
prezintă un interes deosebit. 
Cunoașterea lor mai profundă 
permite elucidarea unor probleme 
ale structurii lichidelor, are 
largi aplicații în metalurgia me
talelor ușoare și rare, în stu
diul zgurilor metalurgice, în teh
nologia silicaților și a glazurilor, 
în tehnica nucleară.

Cercetările asupra conductibili- 
tății electrice și a vîscozității au 
adus informații prețioase asupra 
structurii sărurilor topite și a me
canismului de mișcare a particu
lelor lor constituiente, structurii 
sărurilor topite pure (halogenuri 
alcaline la care în procesul de 
curgere vîscoasă participă perechi 
de ioni), precum și a amestecuri
lor de săruri binare (amestec de 
două săruri). Printre sistemele bi
nare de săruri topite studiate sînt 
și unele care prezintă un interes 
deosebit pentru industria electro- 
metalurgică a aluminiului. Este 
vorba de sistemul criolit cu ada
usuri de clorură de bariu, ca fon
dant, care contribuie la îmbună
tățirea randamentului băilor de 
electroliză, în care se obține alu
miniul. Rezultatele acestor cerce
tări incluse în diferite comuni
cări, studii, sînt citate și în nu
meroase lucrări de specialitate 
apărute peste hotare.

■ Sudarea
cu jet
de plasmă

Specialiștii Bazei de cercetări științi
fice din Timișoara a Academiei R. P. 
Romîne au încheiat noi studii legate 
de practica industriei. Colectivul secției 
de sudură a studiat cu bune rezultate 
problema folosirii jetului de plasmă 
(zonă a unei puternice descărcări elec
trice, în care se creează o înaltă tem
peratură) ca sursă de energie pentru 
sudare, precum și transformările struc
turale ale metalului sub influența ter
mică generată de plasmă. Sudura după 
acest procedeu își va găsi întrebuințare 
în diferite domenii ale industriei cons
tructoare de mașini. Cercetătorii secției 
de rezistență și încercare a metalelor 
au făcut o serie de studii cu privire la 
proprietățile mecanice ale unor tipuri 
de fontă. Au fost stabilite mai multe 
metode de identificare a efectelor fe
nomenului de oboseală a metalului 
înainte de apariția fisurilor. Rezultatele 
au permis obținerea unor concluzii 
științifice interesante. Studii întocmite 
de specialiștii secției de mașini hidrau
lice, care sintetizează rezultatele unei 
cercetări științifice mai îndelungate, 
și-au găsit aolicarea practică la Uzinele 
constructoare de mașini din Reșița, în 
construcția de agregate hidroenergetice. 
Lucrări menite să îmbunătățească teh
nologiile unor întreprinderi au fost 
efectuate și în domeniul industriei ma
terialelor de construcții, chimiei etc. 
Specialiștii bazei din Timișoara au acor
dat asistență tehnică unor întreprinderi 
la asimilarea de noi mașini și utilaje, 
la aplicarea de procedee tehnice avan
sate și la îmbunătățirea calitativă a unor 
produse.

■ Ciment 
pentru 
mari adîncimi

Specialiștii secției lianți de la 
Institutul de proiectări și cercetări 
în construcții și materiale de con
strucție din București se preocupă 
de găsirea unui nou ciment special, 
necesar forării sondelor de mare 
adîncime între 5 000—7 000 m. Pe 
măsura creșterii adîncimii, tempe
ratura și presiunea cresc, ceea ce 
impune ca aceste cimenturi să 
aibă calități adecvate : să dea 
paste pompabile în condițiile 
menționate, să creeze o masă în
tărită cu rezistențe mecanice co
respunzătoare condițiilor din sonde 
etc.

Institutul politehnic din Iași a în
cheiat convenții de colaborare cu cir
ca 100 de întreprinderi, instituții și t 
institute din țară, împreună cu care 
rezolvă numeroase probleme legate de 
nevoile imediate ale producției. Cola
borarea cu unele întreprinderi de 
pielărie și încălțăminte din țară «-a 
soldat cu îmbunătățiri substanțiale 
aduse procesului de uscare a pieilor. 
Studiul problemei agresivității solu
lui din orașul Iași, cu indicarea me
todelor de protecție a conductelor 
subterane, și-a găsit aplicare practică 
la proiectarea și execuția conductei de 
aducțiune a apei de la Prut la Iași. 
Printre realizările mai importante se 
numără și un aparat pentru determi
narea zgomotului produs de rulmenți, 
ca și dispozitive de mare productivi
tate pentru ascuțit burghie utilizate la 
Fabrica de scule din Rîșnov.

■ Post... curativ''A- »

Psihiatrul sovietic Iuri Nikolaev 
tratează cu succes schizofrenia 
prin post integral și prelungit. El. 
se bazează pe observația că bol
navii refuză adeseori să se hră
nească. Se bănuiește că cei care 
suferă de această maladie au gîn- 
dul sinuciderii și atunci sînt hră
niți în mod forțat. Prof. Nikolaev 
presupune că aceasta este o reac
ție de apărare a organismului, 
care caută vindecarea prin post. 
Absența hranei „purifică" metabo
lismul, restabilește echilibrul bio
chimic și normalizează sistemele 
reglatoare.

■ FRIGUL Șl INTELECTUL
Savanții se gîndesc de multă 

vreme la frigul din spațiul cosmic, 
care are o influență deosebită asu
pra organismelor : diminuează me- 
tabolismele și nevoile organismului. 
Ei au, totodată, temeri cu privire la 
eventuale influențe vătămătoare 
asupra capacității mintale a astro- 
nauților. Cercetări efectuate în 
S.U.A. asupra unor animale — 
șobolani, veverițe — au arătat că, 
din contră, o ușoară hipotermie 
stimulează activitatea intelectuală 
și creează condiții mai bune pentru 
nervi.

■ ELECTRICITATE

DIN RAZELE SOLARE

ln S.U.A. se experimentează în 
prezent un tiisc de reflectare cu 
un diametru de 13,5 m, cu o su
prafață din peliculă aluminizată. 
Discul va fi folosit pentru concen
trarea razelor solare în vederea 
obținerii de energie electrică. Ca
pacitatea acestui dispozitiv de a 
colecta razele solare este atît de 
mare tncît el a fost scos din sec
ție noaptea, deoarece ziua, chiar și 
de la o lumină solară difuză, o- 
glinda crea concentrări de căldură 
și lumină care provocau orbirea 
oamenilor și puteau da naștere la 
un incendiu. Acest concentrator este 
prototipul unui dispozitiv care .*•  
viitor va putea fi folosit pentru 
producerea de energie electrică pe 
nave cosmice sau stațiuni orbitale.

■ Uraniu

din apa mării
Oamenii de știință din Anglia 

sînt preocupați de problema extra
gerii uraniului din apa mărilor și 
a oceanelor. Deși intr-un litru de 
apă de mare se găsesc cel mult 
3,34 micrograme de uraniu (mi
crogramul este a mia parte din- 
tr-un miligram), cantitatea de ura
niu din apele mărilor și oceanelor 
se ridică la cifra uriașă de 40 de 
miliarde de tone. Rezultatele cele 
mai bune au fost obținute cu hi- 
droxidul de titan, care absoarbe 
prin contact uraniul și pe care 
apoi îl poate ceda. Oamenii de 
știință englezi preconizează o ce
lulă de extracție alcătuită dintr-o 
țesătură impregnată cu hidroxid 
de titan, care să constituie un fel 
de burete prin care să treacă apa 
mării. Hidroxidul de titan reține 
uraniul, iar după un timp din ce
lula cu țesutul îmbibat se extrage 
uraniul. După calculele făcute, în 
felul acesta se va obține uraniu cu 
o cheltuială de 5 pînă la 9 ort mai 
mică decît pe calea obișnuită. In 
Anglia s-a și trecut la proiectarea 
unei instalații care să extragă 
anual din apa mării 1 000 tone de 
uraniu.
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TELEGRAME

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn. vă felicităm călduros și urăm 
Partidului Muncitoresc Romîn noi și mari succese în lupta pentru desă
vârșirea construcției socialiste în Republica Populară Romînă, pentru 
menținerea și consolidarea păcii în Balcani și în lumea întreagă.

Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești între partidele noastre 
se vor dezvolta și în viitor cu succes, în baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, în interesul cauzei co
mune a mișcării comuniste internaționale.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Grecia 

A. GROZOS

Excelenței Sale 
Domnului CH1VU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, prezint Excelenței 
Voastre sincerele mele felicitări și urările mele cele mai bune pentru 
fericirea dv. personală și prosperitatea poporului romîn.

Ankara
CEMAL GURSEL

Consfătuire a cadrelor didactice

Acord romîno-sovietic privind livrarea 
de nave construite in R. P. Romînă

La Casa universitarilor din Bucu
rești a avut loc luni o consfătuire 
cu privire la obiectul geografiei e- 
conomice, organizată de Ministerul 
învățămîntului. La lucrările con
sfătuirii, conduse de Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîntu
lui, au participat cadre didactice de 
specialitate din învățămintul supe
rior, cercetători științifici, profesori 
din învățămintul mediu. După refe
ratele și coreferatele susținute de 
prof. univ. I. Șandru de la Uni-

Primirea de către 
ministrul afacerilor
externe a ambasadorului Emisiune filatelică 
Republicii Mali ..Porțile de Fier"

In ziua de 29 martie, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Dybrilla Maiga, 
ambasador cu misiune specială al 
Republicii Mali, care a prezentat în 
numele președintelui Modibo Keita 
și al guvernului Republicii Mali 
condoleanțe Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Populare Ro
mîne cu ocazia încetării din viață 
a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe marile șantiere
(Urmare din pag. l-a)

[SLATINA Avanpremiera aluminiului
La Slatina, constructorii moder

nei uzine de aluminiu se află în 
preajma unui eveniment important. 
Despre acesta ne-a vorbit ing. Ion 
Hanzu, coordonator principal al lu
crărilor de construcții-montaj și 
instalații : „în curînd, uzina urmea
ză să intre în producție cu prima 
linie tehnologică de 25 000 tone de 
aluminiu Pe bază de grafice am 
prevăzut eșalonarea intrării în pro
ducție a utilajelor în ordinea impu
să de fluxul tehnologic. In depozite 
au și sosit primele cantități de cocs 
și smoală. Instalațiile turnului de 
pastă au trecut cu succes „exame
nul" de rodaj și probe mecanice. 
Presa anozilor și cuptorul de coa

versitatea din Iași, și de conferen
țiarii universitari C. Herbst de la 
Universitatea din București, A. Bog
dan de la Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“ din Cluj, N. Djamo de la In
stitutul de științe economice „V. I. 
Lenin", au urmat discuții. Vorbito
rii s-au ocupat de conținutul și de
finirea obiectului geografiei econo
mice, precizarea locului acesteia în 
ansamblul științelor geografice și în 
corelația cu celelalte științe — ale 
naturii și sociale — etc. S-au subli
niat în mod deosebit unele probleme 
legate de îmbunătățirea predării 
geografiei economice în ansamblul 
științelor geografice în învățămintul 
superior. (Agerpres)

Cu ocazia începerii construcției hi
drocentralei de la Porțile de Fier, 
între administrațiile poștale ale R.P. 
Romîne și R.S.F. Iugoslavia a inter
venit o înțelegere în vederea reali
zării unei emisiuni comune de mărci 
poștale. Ea va fi formată din două 
mărci, una ilustrînd aspectul de as
tăzi al Porților de Fier, iar alta re- 
producînd macheta hidrocentralei.

Emisiunea va fi pusă în circulație 
în ambele țări în ziua de 30 aprilie 
1965. Cu acest prilej, fiecare admi
nistrație poștală va pune în circu
lație și cîte două plicuri „prima zi".

cere a anozilor sînt terminate. Re
cent au început probele tehnologi
ce la prima secție de electrozi.

într-una din halele de electroliză 
va fi elaborată în curînd prima 
șarjă de aluminiu. Acum se lucrea
ză la căptușirea cuvelor în care are 
loc procesul de electroliză. Cele 
șapte poduri rulante sînt pregătite, 
între șirurile de cuve, echipe de 
mozaicari așază. una după alta, 
dalele de bazaltin. Continuă cu in
tensitate pregătirile pentru produc
ție la cea de-a doua hală de elec
troliză. Concomitent, pe șantier se 
execută lucrările de alimentare a 
secțiilor cu apă, abur și aer com

La 29 martie ax;., la Moscova s-a 
semnat un Acord privind livrările 
de nave construite în Republica 
Populară Romînă pentru Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, în 
perioada 1966—1970.

Acordul prevede livrarea din R. P. 
Romînă de nave maritime și fluvia
le, în valoare totală de peste 100 
milioane ruble, respectiv de circa 2 
ori volumul livrărilor de nave con
struite în R. P. Romînă pentru 
U.R.S.S. în perioada 1961—1965. In 
cadrul acordului, pe perioada 1966— 
1970 Romînia va construi și livra : 
cargouri maritime de cherestea de 
3 500 tone dw. și 1 500 tone dw., mo
tonave pentru transportul pe fluvii

INFORMAȚII
PLECAREA DELEGAȚIEI 

PARTIDULUI E.D.A.
Luni a părăsit Capitala delegația 

Partidului E.D.A. din Grecia, alcătui
tă din Manolis Glezos și N. Kitsikis, 
membri ai Comitetului Executiv al 
E.D.A.

La plecare, delegația a fost condu
să de tovarășii Ion Pas, Teodor Mari
nescu.

MANIFESTARE PRILEJUITĂ 
DE ZIUA MONDIALĂ 

A TEATRULUI

La Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale a 
avut loc iun! o masâ rotundă cu 
prilejul Zilei mondiale a teatrului. 
Această manifestare, care face par

Numirea ambasadorului 
Republicii Populare 
Romîne în Tunisia

Prin decret al Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, tovarășul Ion Geor
gescu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne în Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară, a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Romî
ne și în Tunisia, cu reședința la Al
ger. (Agerpres)

Simpozionul „200 de ani 
de la moartea iuiLomonosov11

In cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Capitală a 
avut loc luni simpozionul „200 de 
ani de la moartea marelui savant 
rus M. V. Lomonosov". Despre via
ța și opera savantului au vorbit 
prof. univ. Virgil Ianovici, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, vicepreședinte al Comitetu
lui geologic, prof. univ. Ion Agîrbi- 
ceanu, membru corespondent al

primat, de amenajare a căilor de 
acces".

Beneficiarul, care va prelua ceea 
ce desăvîrșesc acum constructorii, 
se ocupă de asigurarea de cadre cu 
o solidă pregătire profesională, ca
pabile să folosească cu randament 
înalt utilajele și instalațiile moder
ne ale uzinei. Referindu-se la a- 
ceastă problemă, ing. Ion Filip, di
rectorul uzinei, ne-a spus : „Gradul 
înalt de tehnicitate al utilajelor, ni
velul de mecanizare a operațiilor 
au pus cu acuitate în fața noastră 
problema pregătirii din timp a ca
drelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Cu atît mai mult, cu cît 
e vorba de o meserie nouă : electro- 
metalurgia. Din 970 de cadre nece
sare. 800 se află în uzină — mun
citori. ingineri și tehnicieni cu o 
bună pregătire profesională, sosiți 
de la alte întreprinderi din țară. 
Ei au participat la cursuri de spe
cializare. 200 dintre cei care vor 
mînui utilajele au absolvit școli 
profesionale, alții — mulți din îm
prejurimile uzinei — au fost califi
cați la locul de producție timp de 

și lacuri cu capacitate de încărcare 
de 5 000 tone și de 2 000 tone și alte 
tipuri de nave.

înzestrarea navelor menționate cu 
mecanisme și instalații se va efectua 
în principal cu utilaj romînesc și 
sovietic.

Acordul a fost semnat din partea 
romînă de Nicolae Anghel, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea sovietică de Ivan Se- 
miceastnov, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

La semnare au fost de față 
Nicolae Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S., și Nikolai Pato- 
licev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S.

te din acțiunile Anului cooperării in
ternaționale stabilit de Organizația 
Națiunilor Unite, a fost deschisă de 
artistul poporului Radu Beligan, pre
ședintele Consiliului teatrelor din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. în continuare, au avut loc 
dezbateri pe tema „Ce rol trebuie 
să joace teatrul în societatea de azi".

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A GRECIEI

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Greciei, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Greciei în R. P. 
Romînă, Alexandre Cimon Argyro- 
poulo, a rostit luni seara o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio 
și televiziune.

Academiei R. P. Romîne, conf. univ. 
Tamara Gane. Au participat oameni 
de știință și cultură, studenți, un 
numeros public.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

în încheiere, soliști ai Filarmo
nicii de stat „George Enescu" și ai 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne au prezentat un program ar
tistic. (Agerpres)

înhumarea
artistului V. Ronea

Luni a avut loc înhumarea artis
tului emerit V. Ronea. La mitingul 
de doliu de la Casa artiștilor au luat 
cuvîntul artistul poporului Ștefan 
Ciubotărașu, în numele Teatrului 
„Lucia Sturdza-Bulandra", regizorul 
Dan Nasta, în numele Consiliului 
teatrelor din Comitetul de Sțat pen
tru Cultură și Artă și al Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, și Ion Lucian, 
artist emerit, în numele Comitetului 
de cultură și artă al orașului Bucu
rești, care au evocat activitatea ce
lui dispărut, subliniind pierderea pe 
care o reprezintă moartea actorului 
V. Ronea pentru mișcarea teatrală 
din țara noastră.

La cimitirul Bellu, unde a avut loc 
înhumarea, actorul George Carabin 
a rostit un cuvînt omagial.

șase luni. 50 de muncitori și tehni
cieni s-au specializat în uzine si
milare din alte țări. Școala profe
sională de pe lîngă uzină va pregăti 
numeroși muncitori calificați.

In continuare, atenția noastră 
este îndreptată spre împletirea cu
noștințelor teoretice ale cadrelor cu 
însușirea, „pe viu" a caracteristici
lor utilajelor la care vor lucra. De 
altfel, mulți muncitori și tehnicieni 
de la electroliză, redresori, fabrica 
de anozi și din alte secții s-au fa
miliarizat bine cu utilajele, întrucît 
au participat la montajul lor. în 
prezent, ne ocupăm de adîncirea 
specializării muncitorilor și tehni
cienilor. Cei mai buni muncitori 
efectuează în secții diferite de
monstrații practice privind specia
lizarea pe utilaje, conducerea și su
pravegherea procesului de produc
ție. Șefii de secții, brigăzi și 
echipe au astfel posibilitatea 
să-și cunoască oamenii cu care vor 
lucra, să le pună mai bine în va
loare cunoștințele și aptitudinile 
profesionale". •

Gh. CIRSTEA

Plenara C. C. 
al PC. din Japonia

TOKIO 29 (Agerpres). — Ziarul 
„Akahata" a publicat comunicatul 
Secretariatului C-C. al P.C. din Ja
ponia cu privire la Plenara a Il-a 
a Comitetului Central. Plenara a 
avut loc la 23—24 martie și a dez
bătut situația actuală și linia parti
dului pentru alegerile pentru Ca
mera Superioară, planuri de măsuri 
cu privire la întărirea forțelor parti
dului și a învățămîntului politic.

în comunicat se arată, de aseme
nea, că plenara a adoptat totodată 
o declarație specială de protest îm
potriva agresiunii imperialiste a- 
mericane în Vietnam.

Pentru eliberarea 
lui Jesus Faria
Mesajul adresat de Centrala 

unitară a muncitorilor 
din Venezuela

CARACAS 29 (Agerpres). — Cen
trala unitară a muncitorilor din Ve
nezuela a adresat un mesaj Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului, ce- 
rînd sprijinirea eforturilor îndrep
tate spre eliberarea secretarului ge
neral al Partidului Comunist din 
Venezuela, Jesus Faria. în mesaj se 
arată că Jesus Faria, fost senator și 
fondator al mai multor organizații 
muncitorești din Venezuela, este de
ținut ilegal de 17 luni în închisoarea 
San Carlos din Caracas. Menținerea 
lui în închisoare, se subliniază în 
mesaj, constituie o gravă încălcare 
a normelor constituționale în vi
goare.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
încetiniri vizibile în dezvoltarea
economică vest-europeană

Sub titlul „Cît de reale sînt simpto- 
mele de împotmolire a dezvoltării eco
nomice vesf-europene", revista america
nă „U. S. NEWS AND WORLD REPORT" 
a publicat un amplu articol în care se 
arată între altele :

„In evolufia economică progresivă ce 
s-a manifestai aproape continuu în cursul 
ultimului deceniu în cea mai mare parte 
a Europei occidentale încep să apară 
indicii de dificultăți. Ritmurile de creș
tere au perspectiva să s» reducă. A- 
proape pretutindeni în Europa occiden
tală, inflația sau amenințarea de infla
ție sînt considerate o oroblemă pri
mordială. Poziția competitivă a țărilor 
respective slăbește.

Actualmente, o fără după alta între
prind acțiuni pentru a fine sub control 
spirala salariilor și preturilor. Aceste ac
țiuni capătă de obicei aspectul unor spo
riri a impozitelor și unor restricții asu
pra folosirii creditului. Uneori se exer
cită presiuni directe asupra sindicatelor 
și patronatului, ca acestea să mențină 
ia un nivel scăzut salariile și pretu
rile.

In Franța, organizația națională a oa
menilor de afaceri arată: «Recesiu
nea sau cel pufin stagnarea se extind 
asupra unor sectoare care pînă în 
prezent au fost crujate, ca, de pildă, pro
ducția metalurgică și de utilaj electric. 
In ramura textilă, situația rămîne defa
vorabilă. In industria de automobile, ta
bloul este întunecat de rezultatele ex
porturilor noast'e, care au înregistrat o 
scădere de 20 la sută într-un singur an. 
In industria de bunuri de investiții se

Congresul Partidului Comunist
Norvegian

Intre 26 și 28 martie s-au desfă
șurat la Oslo lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Norvegian.

Raportul de activitate al C.C. a 
fost prezentat de Jorgen Vogt, se
cretar al C.C. al P.C. din Norvegia.

Congresul a adoptat o rezoluție 
condamnînd agresiunea S.U.A. în

Miting la Paris
PARIS 29. — Corespondentul

Agerpres, Georges Dascal, transmite: 
Federațiile Partidului Comunist din 
Paris și Departamentul Senei au or
ganizat un mare miting la circul Me
drano din Paris pentru a sărbători 
succesul obținut de Uniunea demo
cratică în alegerile municipale de la 
14 și 21 martie. în cuvîntarea sa, 
secretarul general al P.C. Francez, 
Waldeck Rochet, a spus printre al
tele : „Acum, cînd cunoaștem rezul
tatele electorale, prima întrebare 
care se pune este dacă acordul în
cheiat a primit aprobarea maselor 
populare și dacă de acest acord au 
beneficiat forțele de stînga. Răs
punsul Ia întrebare este afirmativ. 
Rezultatele arată că a fost justă în
făptuirea acestui acord".

în încheierea mitingului a fost a- 
doptată o rezoluție condamnînd a- 
gresiunea americană în Vietnam, 
bombardamentele aeriene și folosi
rea gazelor de luptă împotriva popu
lației.

semnalează o stagnare». In întreaga 
Franjă se desfășoară o intensă contro
versă în legătură cu politica oficia
lă, care pare să urmărească, în 
parte, exercitarea de presiuni asupra 
companiilor ineficiente, cu scopul de a 
face Franța mai competitivă. Preturile 
franceze sînt supuse unui îngheț care 
ar urma să ofere patronilor o posibili
tate mai bună de a rezista revendicări
lor de salarii ale sindicatelor. Atît pa
tronii cît și sindicatele protestează.

In Italia, ideea că guvernul ar putea 
reînvia cu rapiditate o creștere economi
că, care s-a încetinit, este pusă la în
cercare cu rezultate care pînă în pre
zent nu sînt prea încurajatoare. Creș
terea a început să se încetinească 
la începutul anului trecut. Această 
situație, marcată de inflație, a împins 
țara într-un deficit comercial grav, care 
a amenințat lira. Impunînd restricții a- 
supra creditului consumatorului și ridi- 
cînd impozitele indirecte, guvernul a 
reușit să încetinească creșterea prețuri
lor și a transformat deficitul plăților în
tr-un excedent. In acest proces, produc
ția fabricilor și construcțiile au înregistrat 
un declin. Mii de muncitori și-au pier
dut slujbele sau au început să lucreze 
săptămîni mai scurte. Sînt adoptate noi 
măsuri pentru a reînvia activitatea eco
nomică. In pofida acestor factori, 
experfii Pieței comune prezic o îmbu
nătățire pînă în toamnă a activității e- 
conomice în Italia, iar un bancher ita
lian sugerează că indiciile unei accele
rări vor fi vizibile chiar în primăvara 
aceasta. Pe de altă parte, mulți eco
nomiști italieni par mai puțin optimiști.

Ritmul creșterii economice s-a în
cetinit în mod vizibil și în Belgia. Un 
raport anual, recent publicat de Banca 
națională belgiană, prezice o perioadă 
de dezvoltare mai lentă în anul curent, 
dar nimic de natură să amintească o 
recesiune. Producția industrială în Bel
gia crește în prezent într-un ritm de 

Vietnam, rezoluții referitoare la pri
mejdia pe care o reprezintă milita
rismul vest-german și cu privire la 
situația din mișcarea comunistă in
ternațională, precum și rezoluția 
„Pentru înnoirea și lărgirea demo
crației".

Delegații la congres au ales Co
mitetul Centra] al P.C. din Norve
gia și celelalte organe de conducere 
ale partidului. Reidar Larsen, re- 
dactorul-șef al ziarului „Friheten", 
a fost ales președinte al Partidului 
Comunist din Norvegia.

0 delegație de partid 
și guvernamentală 
a U. R. S. S. va vizita 
R. P. Polonă

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.M.U.P. și a Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, la 
începutul lunii aprilie o delegație de 
partid și guvernamentală a U.R.S.S., 
condusă de Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., va face 
o vizită oficială de prietenie în Po
lonia.

In timpul vizitei va fi semnat 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între cele două 
țări, care va reînnoi Tratatul sovie- 
to polonez de prietenie, asistență 
mutuală și colaborare postbelică, în
cheiat la 21 aprilie 1945 pe o peri
oadă de 20 de ani.

două ori mai lent decît cel de acum 
un an.

Elveția prezintă probleme economice 
speciale. Scăderea producției care 
a intervenit în Italia, Franța și în alte țări 
începe să aibă un efect depresiv asu
pra industriașilor elvețieni. Economiștii 
prezic că economia elvețiană va creș
te anul acesta, cu aproximativ 4 la 
sută, in comparație cu 5—6 la sută în 
ultimii ani.

In Anglia, guvernul laburist încearcă 
să găsească o modalitate de a menține 
dezvoltarea economică fără a precipita 
o criză a lirei sterline. Oficialitățile își 
pun toată nădejdea pe un ansamblu de 
măsuri destinate să aibă doar un slab 
efect de restrîngere a activității econo
mice, dar care, în același timp să-i li
niștească pe bancherii internaționali, în 
sensul că deficitul în conturile comer
ciale globale ale Angliei va deveni un 
excedent. Cheltuielile ridicate, agravate 
de inflație, sînt considerate a fi cauza 
pentru care Anglia exportă prea puțin 
și importă prea mult. Au fost întreprinse 
unele măsuri de contracarare a inflației. 
Rata dobînzii crește masiv. Creditul con
sumatorului a fost restrîns. Noul buget, 
care urmează să fie publicat în apri
lie, va impune probabil impozite mai 
ridicate la țigări, băuturi alcoolice etc.

Pentru Europa occidentală în ansam
blu, economiștii prevăd în anul acesta o 
creștere de 3,5 la sută a producției, în 
comparație cu 5,5 la sută anul trecut.

In concluzie, nu există o teamă ge
nerală în sensul că încetinirea activi
tății economice va duce la o recesiune 
în viitorul imediat. Există însă unele pă
reri potrivit cărora 1966 ar putea aduce 
o cotitură în acest sens. Profesorul 
Hans Wuergler, conducătorul Institutului 
de cercetări economice din Elveția, de
clară : „După cît se pare, adevărata ve
rificare pentru Europa (occidentală) și 
poate chiar pentru economia americană 
se va produce în 1966, mai degrabă de
cît anul acesta".

Dacă cererea se reduce de ambele 
părți ale Atlanticului sau dacă încrede
rea în activitatea economică ar fi zdrun
cinată de o criză monetară de mari 
proporții, sau de o serie de devalori
zări, 1966 s-ar putea dovedi un an cu 
adevărat critic”.

baschet Dinamoviștii bucureșteni campioni republicani
Ultimele meciuri din turneul final 

pl campionatului masculin de bas
chet au atras ieri un public numeros 
în tribunele sălii Floreasca din Ca
pitală. Lucru firesc, căci de-a lungul 
celor cinci zile de întreceri echipele 
finaliste — Dinamo București, Stea
ua, Știința Timișoara, Rapid, Știința 
București și Dinamo Oradea — au 
realizat o serie de partide spectacu
loase, de multe ori victoriile fiind 
decise abia în ultimele secunde de 
joc sau după prelungiri. După cum 
se știe, la întocmirea clasamentului 
pentru desemnarea campioanei s-a 
ținut cont și de punctele acumulate 
de fiecare echipă la sfîrșitul returu
lui ; astfel încît Dinamo București, 

* datorită bunei sale comportări în 
timpul campionatului, era virtuală 
cîștigătoare, avînd un avans inițial 
de 4 puncte asupra principalei ei 
urmăritoare, formația Steaua. Cu 
toate acestea, jocurile au fost viu 
disputate, întrucît în turneul final 
s-a alcătuit și un clasament separat, 
pentru locul întîi oferindu-se „Cupa 
F.R.B.".

In întîlnirile de ieri, Steaua a în
vins pe Dinamo București cu 74—69 
{36—38) la capătul unui meci de

Echipa Dinamo București, noua campioană a țării, și antrenorul Dan
Niculescu (stînga, sus)

mare luptă, Știința Timișoara a dis
pus de Rapid cu 86—72 (41—41), iar 
Știința București a întrecut cu 
74—71 (33—31) pe Dinamo Oradea 
în urma acestor rezultate, clasamen
tul final are următoarea configura
ție : DINAMO BUCUREȘTI - cam
pioană a țării — 49 puncte, Steaua 
— 48 p., Șt’ința Timișoara — 44 p„ 
Rapid — 41 p., Știința București — 

40 p., și Dinamo Oradea 39 p. „Cupa 
Federației romîne de baschet" a re
venit echipei Steaua, campioana de 
anul trecut, care în turneul final a 
cîștigat toate jocurile susținute. O 
mențiune specială se cuvine forma
ției studențești din Timișoara, în
vinsă în acest turneu final doar in 
partida cu Steaua (64—69).

FOTBAL Ecouri la etapele 
xv xvi

Campionatul categoriei A la fotbal 
a înregistrat și în ultimele două etape 
medii de spectatori (15 000—16 000) 
neîntrecute decît de campionatele a 
cîteva țări europene: Anglia, U.R.S.S., 
Italia, R.F.G. Cum întrecerea pentru 
primul loc ca și aceea pentru părăsi
rea zonei retrogradante s-au întețit 
și echilibrat, putem spera în menți
nerea atmosferei de interes cu care 
este înconjurată cea mai importantă 
competiție fotbalistică de la noi.

Pentru echipe, pentru jucători, 
obligația de onoare este de a juca 
cît mai bine, de a tinde spre reali
zarea unor spectacole fotbalistice 
care să satisfacă zecile de mii de iu
bitori al acestui sport.

INEFICACITATEA Șl DOUA 
DIN ASPECTELE EI

Ne vom opri asupra a două ob
servații prilejuite de etapa a 15-a a 
campionatului și întărite de cea care 
a urmat-o. a 16-a. însuși scopul jo
cului — care este marcarea cît mai 
multor goluri — ne obligă să înce
pem cu ineficacitatea. Etapa a 15-a 
are la activ 15 goluri, față de 20 cîte 
s-au înscris la 6 septembrie 1964 
cînd a avut loc a 2-a etapă din tur. 
corespondenta ei: în a 16-a etapă 

portarii au scos de numai 12 ori 
mingea din plasă, în vreme ce în a 
3-a etapă din tur o făceau de 20 de 
ori! Se marchează puțin, se ajunge 
rar în poziții de concretizare și — 
chiar și așa — se ratează foarte, 
foarte mult. De ce?

Se observă o tot mai netă tendin
ță de aplicare a apărării supranu- 
merice ; în special formațiile care 
se deplasează au, de regulă preme
ditat, consemnul de a juca defensiv.

Una dintre marile carențe ale li
niilor noastre de atac pare că ră
mîne jocul înaintașilor centrali. In 
noua concepție tactică, acest cuplu 
trebuie să acționeze sincron, ra
pid, decis. De aceea perechile de 
atacanți centrali necesită nu numai 
ore și ore de antrenament și joc îm
preună, ci și încredere (prin menți
nerea în formație) și, mai ales, spirit 
de discernămînt în alegerea celor 
doi jucători, din partea antrenorilor. 
Pele, spre exemplu, a ajuns să joace 
aproape de perfecțiune numai alături 
de perechea lui de la Santos. Cou
tinho, cu care îmbracă tricourile 
unsprezecelui din Sao Paolo de șase 
ani fără întrerupere ! La noi se poa
te vorbi de crearea unui asemenea 

cuplu la Rapid, unde Ion Ionescu și 
Dumitriu II se simt, se înțeleg, se 
completează, mai ales cînd... vor. 
Credem că o potrivită pereche de 
înaintași centrali are Știința Craiova 
în Eftimie-Sfîrlogea, îndeosebi sub 
aspectul mobilității și al reușitelor 
un-doiurilor. In rest, rămîne să mai 
vedem ce ne vor aduce etapele ur
mătoare...

A surprins modul riguros în care 
arbitrii austrieci ai cuplajului bucu- 
reștean de duminică au sancționat 
abaterile de la regulament. In gene
ral, a fost vorba de „mici" încălcări, 
s-ar putea spune. Dar regulamentul 
nu cunoaște abateri mici sau mari. 
Printre aceste „minore" abateri sînt, 
în special, protejarea cu coatele, îm- 
brîncelile, împingerile, sprijinirea pe 
adversar la săritură, pe care nici un 
arbitru nu le va trece cu vederea. 
Nu uităm că arbitrul Kokoli n-a fost 
prea mult preocupat de aplicarea le
gii avantajului. Dar tot așa de ade
vărat este că mulți dintre jucătorii 
noștri comit neregularități, ușor de 
eliminat prin insistența la antrena
mente și o mai sporită exigență a 
arbitrilor noștri. Duminică, la me
ciurile din Capitală, au lăsat o proas
tă impresie intrările „forte" ale lui 
Jenei și Ioniță. Dan C. și Ivan și ale 
altora, chiar dacă după aceea res
pectivii jucători luau poziții reveren- 
țioase, cerînd scuze arbitrului și ce
lui faultat.

Ion EFTIMESCU

Din sportul 
internațional

ATLETISM — Intr-un concurs pe 
teren acoperit, desfășurat la Leningrad, 
sportivul sovietic Kestutis Orentas 
a realizat cea mai bună performanță 
mondială de sală la 5 000 m plat: 
14’05”4/10.

Fostul recordman mondial în proba 
de o milă, Derek Ibbotson, și-a făcut o 
reintrare promițătoare, cîștigînd cursa 
de două mile la campionatele britanice 
de atletism pe teren acoperit. El a par
curs distanța în 8’42”6/10, corectînd cu 
5”2/10 recordul național.

ȘAH —■ In runda a 6-a a turneului 
internațional de la Mar del Plata, ar- 
gentineanul Najdorf l-a învins (cu ne
grele) pe Stein (U.R.S.S.) în 25 de mu
tări. Campionul țării noastre, Florin 
Gheorghiu, a făcut remiză cu argenti- 
neanul Rosetto. Celelalte partide au 
fost întrerupte. Najdorf totalizează a- 
cum 5,5 puncte, fiind urmat de Aver
bach (U.R.SS.), Benko (S.U.A.), Panno 
(Argentina), Stein (U.R.S.S.) cu cîte 4 
puncte, Bolbochan, Rosetto și Sangui- 
netti (Argentina) cu cîte 3.5 puncte, 
Florin Gheorghiu (R.P.R.) 3 puncte etc.

CICLISM — Tradiționala competi
ție „Criteriul național", disputată con- 
tra-cronometru pe distanța de 21,300 
km, a fost cîștigată de francezul 
Jacques Anquetil cu timpul de 29’11” 
(media orară : 43,642 km). Anquetil
a mai cîștigat această competiție în 1961 
și 1963.
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Avioanele americane continuă 
bombardamentele in R.D. Vietnam

HANOI 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la 29 
martie, ora 14, cite va valuri de avi
oane de luptă americane au atacat 
insula Bach Long Vi, aparținînd 
■R. D. Vietnam. în același timp, nave 
de război americane au atacat insu
la. După cum anunță primele ra
poarte, două avioane americane au 
fost doborîte și multe altele avaria
te. Navele de război au fost respinse.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care protestează împo
triva unor acțiuni ale flotei a 7-a 
americane asupra navelor vietname
ze și a celor aparținînd altoi' state, 
care navighează în apele internațio
nale din apropierea coastei R. D. 
Vietnam. Asemenea acțiuni, subli
niază declarația, constituie ,.o into
lerabilă violare a suveranității R. D. 
Vietnam, o violare gravă a acordu
rilor de la Geneva și o încălcare a 
libertății de navigație în apele inter
naționale". Condamnînd aceste acte, 
guvernul R. D. Vietnam „cere cu ho-

Vii proteste împotriva folosirii 
gazelor toxice

OTTAWA 29 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Canada a dat pu
blicității o declarație în care se arată 
că folosirea gazelor de către ameri
cani în Vietnam a dovedit că S.U.A. 
alunecă tot mai mult pe calea unui 
război total, de exterminare, împo
triva poporului vietnamez. Partidul 
Comunist a chemat guvernul Pear
son să se dezică, pînă nu este prea 
tîrziu. de politica S.U.A. în Vietnam 
și să ceară cu hotărîre reglementarea 
pașnică a acestei crize.

★
PARIS 29 (Agerpres). — Federația 

națională a foștilor combatanți din 
Franța a dat publicității un protest 
împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam. Federația cere 
încetarea imediată a acțiunilor agre
sive din Vietnam, acțiuni care, „în

La Tokio a avut loc o demonstrație 
de protest Împotriva folosirii de că- 
tre S.U.A. a gazelor In Vietnam. Par- 
ticipanții au cerut Încetarea acțiu
nilor agresive americane împotriva 

R. D. Vietnam

„Excelent"...
Colonelul L. L. Price, de la cea 

de-a doua divizie aeriană a S.U.A. 
cu baza în Vietnam și Tailanda, 
a comentat unul din ultimele a- 
tacuri împotriva R.D. Vietnam, în 
care o sută de avioane americane, 
decolînd de pe port-avioane ale 
flotei a 7-a și de la baza din Viet
namul de sud, au bombardat ora
șul Phu. După ce face o serie de 
precizări tehnice cu privire la ac
țiunea întreprinsă, colonelul în
cheie cu satisfacție: „A fost un 
bombardament excelent".

Să nu-l acuzăm de lipsă de mo
destie. Aprecierea nu se referă la 
un act de bravură personală. E 
o constatare sobră, obiectivă . cu 
privire la izbînda aviatorilor din 
subordinea sa care au aruncat 
pe un pămînt aflat la mii de kilo
metri distanță de patria lor, foc, 
moarte, au deschis cratere de su
ferință în trupuri vii, cratere fu- 
megînde în trupul orașelor...

„A fost un bombardament exce
lent I" a spus colonelul cu liniștea 
sufletească a tehnicianului căruia 
lucrarea i-a ieșit bine.

Excelent. Ne exprimăm astfel 
satisfacția ori de cite ori un lucru 
este făcut azi mai bine ca ieri, 
produsele unei fabrici servesc mai 
bine nevoilor, blocurile unui nou 
cartier sînt mai frumoase ca altele, 
copiii cutărei școli sînt sănătoși și 
pregătiți cum se cade pentru so
cietatea de mîine.

Colonelul Price își freacă mîi- 
nile — excelent! — cină sar în aer 
case, școli, ateliere ridicate cu 
trudă de muncitorii dintr-o țară 
socialistă. Se felicită ca de o fru
moasă ispravă, cind se înmulțesc 
trupuri de copii sfirtecați în mă
runtul furnicar uman zărit cu ne
păsare. de sus.

Excelent Nu știu dacă, a fost 
sau nu rostit cuvîntul, dar sînt

tărîre retragerea imediată a flotei a 
7-a din Marea Chinei".

★
PEKIN 29 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze a 
protestat împotriva unor noi acțiuni 
agresive ale forțelor aeriene și na
vale americane. La 27 martie, două 
avioane militare ale S.U.A. au violat 
în două rîndurl spațiul aerian al 
R. P. Chineze deasupra insulei Tun, 
din provincia Guandun. La 28 mar
tie, o navă militară a S.U.A. a pă
truns în apele teritoriale ale R. P. 
Chineze, în dreptul provinciei 
Fuțzian.

După cum anunță agenția China 
Nouă, în dimineața zilei de 29 mar
tie, 5 avioane aparținînd aviației mi
litare americane au pătruns în spa
țiul aerian la vest de orașul Huang- 
liu, de pe insula Hainan, în largul 
coastei provinciei chineze Guandun. 
în cursul aceleiași dimineți, alte trei 
avioane militare americane au pă
truns în spațiul aerian al orașului 
Ceanțian, de pe insula Hainan.

condițiile actuale, pot provoca un 
conflict internațional" și condamnă 
„folosirea metodelor de război care 
contravin principiilor umanității".

★
ROMA 29 (Agerpres). — în Piața 

San Giovanni din Roma a avut loc 
un mare miting împotriva acțiuni
lor agresive ale S.U.A. în Vietnam. 
Luînd cuvîntul în fața zecilor de 
mii de participanți, Luigi Longo, se
cretar general al P.C. Italian, a sub
liniat gravitatea acțiunilor război
nice americane în Vietnam, care 
provoacă îngrijorarea și indignarea 
întregii omeniri.

★
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Ziarul „New York Times" a publicat 
scrisoarea deschisă adresată pre
ședintelui S.U.A., L. Johnson, de 250 
de profesori și conferențiari de la 
cele mai importante universități și 
colegii din Statele Unite, care pro
testează împotriva acțiunilor mili
tare americane din Vietnam și cer 
reglementarea pașnică a problemei.

★
TOKIO 29 (Agerpres). — Grupul 

parlamentar al P.C. din Japonia a 
trimis recent o notă guvernului, în 
care protestează împotriva folosirii 
de către S.U.A. a gazelor toxice în 
războiul din Vietnamul de sud. 
Grupul parlamentar cere guvernu
lui japonez să înceteze colaborarea 
cu Statele Unite, care duc războiul 
din Vietnamul de sud și să ia mă
suri pentru a obține retragerea 
necondiționată a S.U.A. din Indo
china.

★
HAVANA 29 (Agerpres). — La 27 

martie, guvernul cuban a dat publi
cității o declarație în care arată că 
este gata să acorde ajutor Republi
cii Democrate Vietnam, în cazul în 
care guvernul acestei țări va formu
la o asemenea cerere.

în declarație se subliniază hotărî- 
rea Cubei de a trimite oameni și 
arme pentru a lupta împotriva „a- 
gresiunii criminale a guvernului im
perialist al Statelor Unite împotri
va poporului vietnamez".

si monstruos
convinsă că aceeași satisfacție a 
fost încercată de același colonel 
sau de un altul din camarazii săi 
de arme și cu prilejul altor isprăvi 
„militare" din ultimele zile : îm- 
prăștierea din elicoptere de gaze 
toxice peste lanuri și orezării, 
peste sate populate, peste junglele 
în care-și au adăposturile luptă
torii pentru libertate din Vietna
mul de sud. După napalm și fosfor 
alb, acum și gaze toxice. Oroarea 
atinge culmi: nici în cel de-al 
doilea război mondial, cu toate cri
mele și atrocitățile lui, convenția 
internațională de a nu folosi ase
menea mijloace n-a fost încălcată 
pe cîmpurile de luptă. Ziarul 
britanic „Sunday Times" — ziar 
care, notați bine, sprijină inter
venția S.U.A. în Vietnam, — nu 
se poate abține să nu califice acest 
act ca „bestial". Semănătorii de 
napalm și gaze pot fi mulțumiți; 
dar cu privire la fapta lor glasuri 
din toate țările lumii folosesc la 
unison expresiile: „act împotriva 
conștiinței umanității", „crimă 
monstruoasă". Iar o crimă, oricît 
de „excelent" ar fi executată, ori
cît și-ar freca mâinile jubilând făp
tașul, tot crimă rămâne.

Nimeni nu va avea naivitatea să 
facă apel la sentimentele de ome
nie ale domnului colonel Price. 
Mentalitatea cercurilor militariste, 
al căror exponent este, exclude a- 
ceastă noțiune, ca pe o detestabilă 
expresie a slăbiciunii.

Aceste cercuri pretind că acțio
nează în numele politicii de forță.

O dialectică necruțătoare a isto
riei face însă din politica forței cea 
mai mare și mai primejdioasă slă
biciune, un bumerang care, în mod 
fatal, se întoarce împotriva celui 
ce l-a lansat.

în legătură cu trimiterea de u- 
nități terestre americane în Viet
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Cereri pentru eliberarea 
deținuților politici spanioli

LONDRA 29 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Comitetului englez de 
luptă pentru amnistierea deținuți
lor politici din Spania, la Londra 
s-au desfășurat duminică lucrările 
Conferinței internaționale în spriji
nul spaniolilor care luptă împotriva 
asupririi, pentru drepturi cetățenești 
și libertăți democratice.

Participants la conferință au che
mat opinia publică mondială la uni
tate de acțiune în lupta pentru eli
berarea deținuților politici din Spa
nia, pentru restabilirea drepturilor 
democratice ale poporului spaniol, 
pentru încetarea persecutării luptă
torilor pentru libertate și democra
ție în Spania. Conferința și-a expri
mat solidaritatea cu lupta poporului 
spaniol.

MADRID 29 (Agerpres). — Agen
țiile de presă informează că poliția 
spaniolă i-a pus în libertate pe cei 
cinci studenți arestați vinerea tre
cută în timp ce participau la de
monstrația organizată pe străzile 
Madridului în vederea obținerii unei 
reforme sindicale. După cum subli
niază Reuter, eliberarea celor ares
tați a fost acceptată de către poli
ție după ce aproximativ 250 de stu
denți au refuzat să părăsească Fa
cultatea de științe politice și eco
nomice din Madrid, baricadîndu-se 
în clădirea acesteia.

Pe de altă parte, la Barcelona, au
toritățile universității au anunțat o 
serie de măsuri cu caracter represiv 
împotriva studenților care au par
ticipat la recentele demonstrații.

Vizita In R.P. Albania 
a delegației de partid 
și de stat a R.P. Chineze

TIRANA 29 (Agerpres).— în ca
drul vizitei pe care o face în R.P. 
Albania, delegația de partid și de 
stat a R.P. Chineze, condusă de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat și vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, a avut convorbiri cu o dele
gație de partid și de stat a R. P. 
Albania, condusă de Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, și Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri și membru al Biroului Po
litic al C. C. al Partidului Muncii 
din Albania.

în seara zilei de 28 martie, C.C. 
al Partidului Muncii din Albania și 
Consiliul de Miniștri al h.P. Alba
nia au oferit o recepție în cinstea 
delegației de partid și de stat a 
R.P. Chineze.

Propunerile lui Barzani 
pentru soluționarea 
problemei kurde

BAGDAD 29 (Agerpres). — Ziarul 
irakian „Al-Jumhuriya“ a anunțat 
că Mustafa el-Barzani, liderul popu
lației kurde din nordul Irakului, a 
adresat primului ministru, Taher 
Yahia, un mesaj în care sînt prezen
tate 13 propuneri pentru soluționa
rea problemei kurzilor. Potrivit zia
rului, propunerile sînt o reafirmare 
a binecunoscutei poziții a kurzilor 
care cer autonomie în cadrul Repu
blicii Irak.

nam, senatorul W. Morse spune : 
„ar urma să începem — și subli
niez cuvîntul să începem — cu 
trimiterea a 300 000 de tineri a- 
mericani în Vietnamul de sud. 
Mulți dintre ei vor fi omorîți, 
și vă rog să. mă credeți, atunci 
cind sicriele acestor tineri ameri
cani vor sosi înapoi la San Fran
cisco, populația americană se va 
întreba pentru ce ducem această 
politică externă". Și privind lucru
rile mai departe, în perspectivă, 
senatorul continuă : dacă S.U.A. își 
vor continua actuala politică „va 
trebui să tragem încă din greu 25- 
30 ani și în cele din urmă tot vom 
fi aruncați afară".

O judecată sănătoasă. Ea expri
mă sentimentele împărtășite de 
mulți americani în fața perspecti
vei ca nedreptul război împotriva 
poporului sud-vietnamez, care-și 
cucerește cu jertfe dreptul la li
bertate, să. se extindă. Am citit 
scrisoarea adresată ziarului „New 
York Times" de americanii Hartz 
și Fields. Ei spun : „Resursele vas
te de oameni și bani pe care noi le 
risipim în acest război steril, pot fi 
folosite cu rezultat infinit mai a- 
vantajos. la noi în țară, unde se 
resimte nevoia urgentă de fonduri 
pentru învățământ. îngrijirea sănă
tății și servicii sociale. Mai mult 
decît toate trebuie avută în vedere 
primejdia ca războiul să escaleze 
într-un conflict nuclear". Ca și a- 
ceștia. mulți întreabă :

De ce această inutilă jertfă ? Cui 
va folosi ea ? De ce un nou masa
cru ? Spre a bara mersul firesc al 
istoriei, drumul progresului 2

De pretutindeni se aud glasuri 
care cheamă la rațiune, care cer 
oprirea acțiunilor agresive în 
Vietnam, care-și exprimă tăios a- 
mărăciunea și convingerea că ase
menea încălcări brutale ale drep
tului internațional nu pot. aduce 
nimic bun agresorilor.

Maria BANUȘ I

ITALIA. Zilele trecute, în prezența președintelui Republicii, Giuseppe 
Saragat, a avut loc o adunare in memoria luptătorilor din Mișcarea 

de rezistență, uciși de fasciști in 1944

------------------------- NOTE ------------------—

Regrupări
în fata concurenței

Statisticile publicate nu de 
mult la Londra de către „Lloyd’s 
Register of Shipping" arată că 
Japonia continuă să dețină pri
mul loc în lume în ce privește 
construcția de nave. Conform a- 
cestor statistici, companiile japo
neze au obținut în anul 1964 co
menzi în volum de 4 300 000 
tone, ceea ce reprezintă 41 la 
sută din tonajul vaselor expor
tate pe plan mondial. Prețurile 
construcțiilor de nave japone
ze sînt în general cu 20 la 
sută mai reduse decît pe piața 
europeană, ceea ce atrage după 
sine creșterea continuă a comen
zilor. De curînd s-a anunțat că 
trustul petrolier anglo-olandez 
„Shell" a comandat patru tancuri 
petroliere gigant, de 165 000 tone 
fiecare, dintre care trei au fost 
plasate șantierelor japoneze: 
„Hitachi", Mitsubishi și Ishika- 
wajina. In afară de aceasta, la 
începutul acestui an societatea 
japoneză „Mitsubishi" a semnat 
un contract cu firma norvegiană 
„Bergessen" pentru construirea 
unui petrolier de 160 000 de tone, 
care va fi predat în a doua jumă
tate a anului 1967.

Tot mai multe articole apărute 
în presa occidentală arată însă 
că expansiunea industriei navale 
japoneze (care în anul 1957 deți
nea doar 15 la sută din producția 
mondială) neliniștește pe concu
rența vest-europeni.

în fața situației create, țările 
vest-europene au inițiat în cursul 
anului- trecut negocieri cu con
structorii de nave japonezi cu 
scopul de a-i convinge să. se 
„tempereze". Aceștia din urmă 
au refuzat însă să-și modifice 
poziția lor. Chestiunea a fost a- 
dusă în fața organizației pentru 
colaborare economică și dezvol
tare (O.C.E.D.) din care face par
te șt Japonia. Constructorii de 
nave japonezi au arătat însă și de

NEW YORK. Potrivit unei anchete 
organizate de „Chase Manhattan 
Bank", 80 la sută din cei 375 de pro
fesori de științe economice din 47 de 
state, s-au declarat în. favoarea înlă
turării obstacolelor instituite de S.U.A. 
în comerțul cu țările din Europa ră
săriteană. De asemenea,, majoritatea 
celor anchetați s-au pronunțat pentru 
stabilirea de legături comerciale cu 
R. P. Chineză.

STRASBOURG. între 22—27 mar
tie s-au desfășurat la Strasbourg 
lucrările celui de-al IX-lea colocviu 
internațional, organizat sub egida 
U;N.E.S.C.O., de către Centrul inter
național de învățămînt superior ziaris
tic de pe lîngă Universitatea din 
Strasbourg. Cei aproape 60 de parti
cipanți din 24 de țări, printre care și 
R. P. Romînă, precum și reprezentanți 
ai unor organizații internaționale au 
discutat despre informația economică 
în presa scrisă, la radio și televiziune.

PNOM PENH. Agenția cambodgia- 
nă de presă a făcut cunoscut că la 27 
martie șapte avioane cu reacție ame
ricane de tipul „Skyraide:", aparți
nînd trupelor sud-vietnameze, au vio
lat spațiul aerian al Cambodgiei, zbu- 
rînd la tnică înălțime deasupra pro
vinciei Kompong Cham. Gărzile de 
frontieră cambodgiene au deschis fo
cul asupra acestor avioane.

ATENA. Au început lucrările pri
mului congres al Organizației tinere
tului democrat-Lambrakis. La con
gres iau parte 300 de delegați repre- 
zentînd muncitori, țărani, studenți, 
intelectuali, din toate regiunile țării. 

data apeasta că sînt hotărîți să nu 
cedeze în fața presiunilor altor 
țări de a-și limita producția și 
participarea lor liberă la constru
irea de vase în lume.

Recent, lucrurile s-au precipi
tat și mai mult. După publicarea 
statisticilor asupra producției 
anului trecut s-a constatat că nu 
numai Japonia, ci și Suedia și-a 
sporit simțitor capacitatea com
petitivă în domeniul construcții
lor de nave. Suedia s-a situat 
anul trecut pe locul doi în lume 
în ce privește comenzile obținute, 
care au ajuns la 1 300 000 tone. 
Reacțiile provocate de această 
constatare au fost atît de vii in
cit, potrivit cercurilor japoneze, 
Franța. Germania Federală și O- 
landa s-ar fi decis in ultimul 
timp să se unească în fața celor 
doi mari constructori de nave 
din lume.

Pe de altă parte, la Tokio, scrie 
ziarul cercurilor de afaceri fran
ceze „Les Echos", se lasă a se în
țelege că, la rîndul lor, „cons
tructorii de nave japonezi și sue
dezi își vor uni eforturile pentru 
a rezista mișcării inițiate îm
potriva lor în țările vest-euro
pene".

Un lucru rămâne însă mai pu
țin clar. Cu puțin timp în urmă 
constructorii suedezi au lansat și 
ei un „strigăt de alarmă", decla- 
rînd guvernului lor că sînt și ei 
neliniștiți de concurența firmelor 
japoneze. Avînd în vedere această 
neliniște, ziarul „Les Echos" scrie 
că este greu de presupus că sue
dezii vor accepta colaborarea cu 
japonezii.

în orice caz este vorba de o în
cercare de regrupare a diferitelor 
monopoluri în scopul de a face 
mai ușor față concurenței.

Radu BOGDAN

SCURTE ȘTIRI
DELHI. Potrivit relatărilor ziarului 

indian „Patriot", aproximativ 5 000 de 
marinari de pe navele din portul 
Bombay au declarat grevă, revendicînd 
majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

VARȘOVIA. într-un interviu acor
dat agenției P.A.P., Fr. Modrzewski, 
ministru adjunct al comerțului exte
rior al R. P. Polone, a declarat că vi
zita sa de 8 zile la Paris a precedat 
tratativele în problema noului acord 
comercial pe termen lung polono- 
francez, care vor începe la 12 mai. 
Agenția arată că etapa finală a trata
tivelor va avea loc la Varșovia în iu
nie, cînd Giscard d’Estaing, ministrul 
finanțelor și al economiei, va vizita 
Polonia.

RIO DE JANEIRO. Autoritățile 
braziliene au anunțat arestarea fostu
lui locotenent-colonel Jefferson Osorio 
care, în fruntea unui mic detașament 
înarmat, a ocupat garnizoanele din lo
calitățile Tres Passos, Tenente Portela 
și Frederico Westphallen. împreună cu 
el au fost arestate alte cinci persoane. 
Agențiile occidentale de presă au a- 
nunțat că duminică, în statul Rio 
Grande do Sul, unde au avut loc lup
tele, a fost restabilită liniștea.

BONN. Guvernul R.F.G. a oferit 
luni noi concesiuni pentru nouă com
panii privind prospectarea eventua
lelor zăcăminte de petrol și gaze na
turale, din platoul continental din 
Marea Nordului, aparținînd Germa
niei occidentale.

Corespondență din Paris

Cu ce s-au soldat 
discuțiile de la Roma

Couve de Muiville, ministrul de 
externe francez, și-a încheiat săptă- 
mîna cu un weekend (sfîrșit de săp- 
tămînâ) la Roma, unde a fost 
invitat de colegul său italian. 
Fântâni. A fost vorba de un 
weekend' de lucru, deoarece pro
gramul ministrului de externe fran
cez a inclus întrevederi nu numai 
cu Fanfani, ci și cu premierul Aldo 
Moro și cu președintele Republicii, 
Giuseppe Saragat. Potrivit relatări
lor de presă, în cursul vizitei 
s-au discutat și probleme „spe
cifice' franco-italiene, care, după 
cum remarcă „Figaro', „sînt de o im
portanță minoră", precum și unele 
probleme internaționale, în special 
situația din Vietnam. Coresponden
tul din Roma al agenției „France 
Presse' este de părere că „Parisul 
și Roma încearcă aceeași dorință de 
a vedea desemnîndu-se o ieșire 
pașnică din criza vietnameză'.

Obiectivul principal al discuțiilor 
I-a constiiuit însă mult controversata 
relansare a planului realizării unită
ții politice vest-europene care, fiind 
„paralizată de 3 ani" („Paris Jour"), 
cunoaște acum „un demaraj foarte 
lent' („Combat").

După cum se știe, în 1962 partene
rii Franței din Piața comună au res
pins propunerile franceze privitoare 
la crearea „Micii Europe' politice, 
susținînd că înfăptuirea ei nu ar fi 
convenabilă din cauza neparticipă- 
rii Angliei. Guvernul italian, preocu
pat de stagnarea în care se află a- 
ceastă problemă, se pronunță în fa
voarea reluării tratativelor suspen
date cu trei ani în urmă. Fanfani a 
propus în acest scop o întîlnire, la 
10 mai la Veneția, a miniștrilor de 
externe ai celor șase țări membre 
ale Pieței comune. Sugestia lui Fan
fani a găsit ecou, în esență favora
bil, în rîndul promotorilor ideii „in
tegrării" politice din Germania oc
cidentală, Belgia, Olanda, Luxem
burg. Ziarul „Combat" relevă însă 
că numai ministrul de externe vest- 
german a răspuns cu entuziasm, și 
acesta mai degrabă din motive 
electorale.

Potrivit corespondentului agenției 
France Presse la Roma, convorbiri
le franco-italiene au luat sfîrșit luni 
fără a aduce vreo schimbare în po
ziția celor două părți. „Ultima în
trevedere a lui Couve de Murville 
cu Fanfani s-a terminat fără a a- 
duce ceva nou față de întrevederile 
de sîmbătă, adică fiecare a rămas 
pe pozițiile sale : italienii propu- 
nînd ca miniștrii afacerilor externe 
ai celor șase să se reunească în
tr-un viitor apropiat la Veneția pen
tru a pune pe șantier construcția 
unei comunități politice europene; 
francezii, găsind ideea întîlnirii Alexandru GHEORGHIU

Pe o stradă din Berlinul occidental: luptători pentru pace împărțind 
manifeste de protest împotriva înarmării atomice

TOKIO. La șantierele navale „Mit- 
subisi Dziukogio" a avut loc predarea 
unei nave de transport a gazelor li
chefiate — „Kraslava" — construită 
pentru Uniunea Sovietică. Capacita
tea de transport a navei este de peste 
2 000 m c gaze lichefiate. încărcarea 
și descărcarea silit în întregime au
tomatizate. /

RAWALPINDI. Președintele Pakis
tanului, Ayubi Khan, a numit la 29 
martie 4 noi miniștri în guvernul for
mat după realegerea sa ca șef al sta
tului pe o perioadă de 5 ani.

MOSCOVA. Editura „Hudojestve- 
naia Literatura" a scos de sub tipar 
culegerea „Balade și doine romînești" 
— prima ediție de acest fel. Ele au 
fost traduse în limba x rusă de cu- 
noscuți poeți sovietici, printre care 
Ana Ahmatova, Mihail Svetlov, Ser
gei Servinski și alții. în aceeași edi
tură a apărut și traducerea în limba 
rusă, într-un tiraj de 50 000 de exem
plare, a romanului lui Mihail Sado- 
veanu, „Strada Lăpușneanu",

ROMA. Au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al 7-lea congres al Asociației 
naționale a antifasciștilor. într-o re
zoluție se exprimă hotărîrea asociației 
de a lupta împotriva renașterii fascis
mului sub orice formă, pentru întări
rea păcii. Ca președinte a fost reales 
senatorul comunist Umberto Terra
cini.

WASHINGTON. Ambasada R. P. 
Romîne din Washington a predat U- 

bună, dar periculoasă în realizarea 
sa atîta vreme cît un teren de în
țelegere între cei șase nu se între
vede și, pentru acest motiv, prefe
rind să amine conferința sine dieL

Prevăzînd acest rezultat, presa pa
riziană îl comenta astfel încă luni 
dimineață: Ziarul „Les Echos' serial 
„întrevederile lui Couve de Mur
ville au provocat o oarecare decep
ție la Roma. Motivul este că guver
nul francez dacă acceptă propune
rea italiană pentru o conferință a 
celor 6 miniștri în vederea reluării 
discuțiilor asupra unității politice 
europene, cere un plan de lucru pre
cis, ceea ce apare pentru unii ca 0 
manevră dilatorie".

In „Paris Jour" Genăviăve TabouiS 
scrie : „dacă vizita domnului Couve 
de Murville la Roma nu a reușit să 
ducă la fixarea unei conferințe po
litice a celor 6, aceasta nu se dato- 
rește numai faptului că ei nu s-au 
înțeles asupra procedurii, ci r.'7 pen
tru că nu a existat un acord de fond 
asupra unei politici europene pro- 
propriu-zise".

De aceeași părere este și „Le Fi
garo". „Dincolo de aceste rezerve 
formale, scrie ziarul, se ascunde vo
ința de a îndepărta o conferință care, 
în starea actuală a lucrurilor, ar a- 
vea foarte puține șanse să ducă la 
rezultate pozitive". Este vorba, după 
cum arată mai multe ziare franceze, 
de divergențele existente între Fran
ța și partenerii ei asupra însăși na
turii „Europei politice". „Figaro*  
scrie că guvernul francez nu va ac
cepta să-și dea acordul decît pen
tru o formulă care să asigure „crea
rea unei Europe a patriilor", cu alte 
cuvinte să nu lezeze drepturile su
verane ale statelor. Totodată, după 
cum se știe, guvernul francez se pro
nunță pentru o „Europă europeană', 
distinctă de S.U.A., mai ales în do
meniul politicii militare. „Atlanticii", 
dimpotrivă, preconizează ' crearea 
unui mare stat vest-european, cu un 
guvern și parlament unic, strîns le
gat de Statele Unite. Or, după cum 
se relevă în cercurile politice de la 
Paris, guvernul francez nu intențio
nează să cedeze asupra punctelor 
sale de vedere.

în ce privește presa italiană, a- 
ceasta nu-și ascunde dezamăgirea. 
Ziarul „11 Messaggero" subliniază 
că în cursul convorbirilor dintre cei 
doi miniștri de externe, Couve de 
Murville „s-a arătat rezervat și 
precaut față de proiectele de inte
grare propuse de Italia". Alte ziare, 
după cum relatează France Presse, 
„acuză politicos Parisul de a fi tor
pila! conferința de la Veneția pe 
care Italienii au inițiat-o cu răbdare 
și bunăvoință".

niversității statului Pensylvania din 
Philadelphia 160 de volume romî- 
nești, din partea Bibliotecii centrale de 
stat din București.

BONN. Curtea de jurați din Essen 
l-a condamnat pe fostul colonel SS, 
Albert Rapp, la închisoare pe viață. 
El s-a făcut vinovat de participarea 
la asasinarea a 1 180 de persoane în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial.

BUENOS AIRES. Ministrul lucră
rilor publice și serviciilor, Miguel An
gel Ferrando, a declarat că guvernul 
argentinean examinează posibilitatea 
transferării parțiale a căilor ferate de 
stat unor societăți particulare.

ANKARA. La Galeriile de arte 
frumoase a avut loc vernisajul expo
ziției de artă populară romînească. 
Expoziția a fost deschisă de Cihat 
Bilgehan, ministrul educației națio
nale. A luat, de asemenea, cuvîntul 
Ion Drînceanu, ambasadorul R.P. Ro
mîne la Ankara. Participants au a- 
cordat o înaltă apreciere expoziției, 
admirînd frumusețea costumelor și o- 
biectelor noastre de artă populară.

NEW VORK. Martin Luther King, 
laureat al premiului Nobel pentru 
pace, lider al populației de culoare 
din S.U.A., a declarat că demonstra
țiile populației de culoare din statul 
Alabama vor continua atîta timp cît 
nu va fi satisfăcută cerere” negrilor 
de a li se acorda dreptul de vot.


