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ZILE HOTĂRÎTOARE
PENTRU RECOLTĂ

Lucrările agricole de primăvară sînt în plină desfă
șurare. Proiitînd de timpul prielnic și utilizînd rațional 
mașinile, numeroase unități agricole socialiste au obți- 
—it rezultate bune Ia semănat, întreținerea culturilor și a 
ogoarelor de toamnă. Sînt însă locuri unde lucrările agri
cole și îndeosebi semănatul se desiășoară într-un ritm 
nesatisfăcător. Executarea în cadrul epocii optime și în 
condiții agrotehnice superioare a lucrărilor de primăvară 
are o deosebită importanță, condiționînd în ioarte mare 
măsură recoltele anului în curs. Iată de ce în aceste zile

principala sarcină a conducerilor unităților agricole so
cialiste, a specialiștilor din G.A.S., S.M.T. și cooperati
vele agricole de producție și a consiliilor agricole este 
de a organiza cît mai bine munca pentru ca iiecare oră 
bună de lucru în cîmp, iiecare mașină sau atelaj să tie 
iolosite din plin. Numai în telul acesta volumul mare de 
lucrări ce trebuie executat în această perioadă la semă
nat, îngrijirea semănăturilor, pregătirea terenului, ca șl 
în grădinile de legume, livezi, podgorii etc, poate să fie 
realizat la timp, în cele mai bune condiții.

Cum prețuim timpul

Orele de noapte ale orașului
Reportaj nocturn de MIHAI STOIAN

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Sosită mai curînd ca în alți ani pe 
meleagurile maramureșene, primăvara nu 
a „căzut" totuși pe neașteptate. Țăranii 
cooperatori și lucrătorii din gospodăriile 
de stat i-au pregătit, cum se spune, te
renul. în locurile mai joase s-au executat 
șanțuri și canale de scurgere a apelor 
care bălteau. în raionul Satu Mare, 
bunăoară, s-au săpat circa 80 000 m de 
șanțuri și s-au curățat altele mai vechi 
îndeosebi în satele Hrip, Păulești, Oar, 
Micula, Botiz etc.

Imediat ce-apa s-a scurs de pe ogoare 
și pămîntul s-a zvîntat, mecanizatorii au 
început lucrul din plin. La Urziceni, Sa- 
nislău, Ciumești și în alte locuri din ra
ionul Cărei s-au arat în medie cîte 200 
ha. Avansate cu pregătirea terenului sînt 
raioanele Cărei, Cehul Silvaniei, precum 
Si gospodăriile de stat din localitățile 
Cărei și Culciu Mare.

Vremea frumoasă din ultimele zile 
a permis să se treacă intens Ia însă- 
mînțări. Membrii cooperativei agricole 
de producție din comuna Foeni au în
sămînțat circa 100 ha cu orz, mazăre, 
lucernă (în cultură pură), precum și 
morcovi, pătrunjel, ceapă etc. La Odo- 
reu țăranii cooperatori au însămînțat 
culturi furajere sub plante protectoare 
•pe mai bine de 100 ha.

Din discuțiile pe care le-am avut cu 
diferiți specialiști agricoli a reieșit că, 
exceptînd locurile unde pămîntul este 
încă umed, sînt multe terenuri unde se 
poate lucra. Cu toate acestea, în unele 
unități nu se însămînțează. La coope
rativa agricolă de producție din co
muna Pribilești, pînă acum cîteva zile 
nu se însămînțase nimic din cele 100 ha 
destinate trifolienelor în cultură as
cunsă. Părerea unor membri ai consi
liului de conducere că „dacă semănăm 
prea devreme trifoiul va crește mai 
mare decît griul" nu este deloc justifi
cată. In unitățile învecinate se însămîn
țează de zor. La vecinii lor din Me- 
dieșu Aurit ar trebui să privească și ță
ranii cooperatori din comuna Iojib. La 

iedieșu Aurit, datorită bunei organi-

zări a muncii, s-a trecut de îndată la 
semănat.

O problemă care n-a fost încă rezol
vată în regiune o constituie asigurarea 
semințelor. Dacă în raioanele Cărei și 
Satu Mare întreaga cantitate de semin
țe repartizată a fost ridicată, cota celor
lalte raioane stă încă la baze, ca de 
altfel și semințele pentru schimb. La 
o recentă plenară a comitetului regional 
de partid s-a subliniat necesitatea de a 
se grăbi procurarea semințelor de plan
te din prima epocă, îndeosebi în ra-

ioanele Sighet, Somcuta, Cehu Silva- 
niei și altele. Mult rămas în urmă la 
aprovizionarea cu semințe este raionul 
Oaș, care nu a ridicat trei tone măză- 
riche de primăvară, 4 tone trifoi etc.

Firește, în regiunea Maramureș ne 
aflăm abia în prima parte a campaniei 
agricole de primăvară. Lipsurile sem
nalate și altele pot fi încă înlăturate. 
Se cere însă mai multă operativitate, 
un sprijin mai larg din partea specia
liștilor și o mai bună organizare a mun- 

lucruri perfect posibile.

însămi nțarea 
porumbului

declic. Apoi altă le- 
acestor lumini stinse

Lumina se stinge la o fereastră. Un 
reastră se întunecă. Alta. Alta. Totalul 
apare pe tabloul de comandă al Dispeceratului Capitalei.

— Atenfia noastră — ne spune inginerul dispecer — ră- 
mîne maximă. Răspundem de stabilitatea tensiunii In rețea...

Ceasul electric din încăpere este unul din consumatorii de 
energie ai' orelor fîrzii. Numărul consumatorilor s-a redus, 
„vîrful" — cum zic specialiștii — a trecut. Și totuși...

Din partea Comitetului Central al Partidului 
de

Terminînd semănatul culturilor 
din prima epocă, mecanizatorii 
care lucrează pe ogoarele coo
perativei agricole de producție 
din Becicherecu Mic, regiunea 
Banat, și-au îndreptat toată a- 
tenția spre pregătirea terenului ce 
va fi cultivat cu porumb și între
ținerea semănăturilor de toamnă

BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii"). 
— între semănatul culturilor din pri
ma epocă și al porumbului se face 
de obicei un popas, condiționat de 
încălzirea timpului. în aceste zile, 
cînd temperatura în sol se menține 
doar la plus 6—7° C, la cîmp mai 
sînt totuși multe lucruri de făcut. 
Membrii cooperativelor agricole din 
raioanele Alexandria, Drăgănești- 
Vlașca, Urziceni, Slobozia, Fetești, 
Călărași, Lehliu și Zimnicea au ter
minat printre primii în regiune se
mănatul culturilor din prima epocă, 
iar restul sînt pe sfii și te cu această 
lucrare. în total, în regiunea Bucu
rești au fost semănate 175 000 ha cu 
mazăre, sfeclă de zahăr, floarea-soa- 
relui, legume și plante furajere. A- 
cum, pînă la începerea însămînță- 
rii porumbului, în unitățile agricole 
se lucrează intens la pregătirea tere
nului, îngrijirea culturilor de toam
nă etc.

Am vizitat zilele trecute cîteva co
operative agricole din raionul Slobo
zia. Membrii cooperativei agricole 
Munteni-Buzău au semănat peste 
600 ha cu mazăre, ovăz, in de 
ulei, floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr. Anul trecut ei s-au si
tuat în fruntea tuturor cooperati
velor agricole din regiune în ce pri
vește producția de porumb. Din ex
periența anilor trecuți ei au învățat 
că pregătirea în cele mai bune con
diții a terenului, acum în primăvară, 
și executarea la un înalt nivel a se
mănatului duc) în mod sigur la spo
rirea recoltei la hectar. Pînă acum, 
în cooperativa agricolă s-a grăpat 
întreaga suprafață care va fi culti
vată cu porumb.

După terminarea semănatului cul
turilor din epoca I, pe o suprafață 
de aproape 600 ha, cooperatorii din 
Chiochina lucrează intens la întreți
nerea culturilor de toamnă și pregă
tirea terenului care va fi însămînțat 
cu porumb. Ei au și pregătit jumă
tate din cele 1 020 hectare destinate 
porumbului și au grăpat 1 100 ha cu 
grîu din cele 1 367 ha semănate.

Cu aceeași hărnicie se lucrează la 
întreținerea griului și pregătirea te
renului în multe alte cooperative a- 
gricole de producție.

ORA 23,05. Lumină intensă. Uzina cu foc continuu „Repu
blica". Pe platforma laminorului de 6 țoii, brigada a lll-a 
a și preluat ștafeta — torța aprinsă a cuptoarelor. Cu creta, 
chiar pe trupul fierbinte și negru al cuptorului, șeful de echipă 
înseamnă primele cantități de țeava intrată în laminor la în
ceputul acestei nopți. Dimineața va găsi, gata laminate, zeci 
și zeci de tone de țevi.

ORA 23,20. Lumină la Filatura romînească de bumbac 
(unitatea 1). Aici, alte flăcări — albe, de bumbac, gonesc 
în întîmpinarea dimineții, lumina fluorescentă, aerul condi
ționat, temperatura reglată — fac din noapte, zi.

— La noi — explică inginerul principal — schimbul de 
noapte este întotdeauna la nivelul producției celorlalte schim
buri.

ORA 23,45. Lumină la Institutul de studii și proiectări 
pentru construcție, arhitectură și sistematizare. Proiectantul 
e aplecat asupra planșetei. Liniște. Se aude doar vîrful 
creionului înaintînd pe hîrtia de calc.

— Fiecare trăsătură de condei, fiecare liniufă ridicată la 
puterea verticalei înfrumusețează un oraș al țării. Lucrăm 
la sistematizări. E un permanent dialog al tradiției cu inova
ția, adesea dificil dar captivant.

ORA 23,55. Lumină la Teatrul de copii. Pe scenă, activi
tatea e în toi. Nu se joacă. După primul contact cu publi-

IN ZIARUL DE AZI

Un angajament de 
onoare : Termenul 
de garanfie

(pag. a II-a)

Sport
(pag. a IlI-a)

Larga mișcare de protest 
împotriva acțiunilor agresive 
ale S. U. A. in Vietnam

(pag. a IV-a)

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Republi
cii Populare Romine transmit cele 
mai sincere mulțumiri tuturor per
soanelor din țară și de peste hotare,

organelor și organizațiilor de partid, 
instituțiilor și organizațiilor obștești 
pentru condoleanțele exprițnate în 
urma încetării din viață a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

întoarcerea de la Budapesta a delegației 
de partid și de stat a R. P. Romine

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Romîne care, la invitația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, a Consiliului prezidențial al 
R. P. Ungare și a guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc un
gar. a participat la sărbătorirea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte to
varășii Emil Bodnaraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, Teo
dor Haș, prim-secretar al Comite
tului regional Crișana al P.M.R., ge
neral locotenent în rezervă Ilie 
Antonescu și Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.M.R., amba
sadorul R. P. Romîne la Budapesta.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați de to
varășii Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Avram Bunaciu, 
Gogu Rădulescu, de membri ai C.C. 
al P.M.R. și ai guvernului.

Au fost de față Jozsef Vince,

ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

*
BUDAPESTA.— Corespondentul 

Agerpres, A. Pop, transmite :
La plecarea din Budapesta, dele

gația a fost condusă de Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U.. vicepreședinte al gu
vernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, Istvân Szurdi, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., Pal Lo- 
sonezi, ministrul agriculturii, Jânos 
Tausz, ministrul comerțului inte
rior, dr. Rezsb Trautman, ministrul 
construcțiilor, de membri ai C.C. al 
P.M.S.U., de generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față membrii Amba
sadei R.P. Romîne la Budapesta.

După intonarea imnurilor de stat 
ale R.P. Ungare și R.P. Romîne, to
varășul Emil Bodnaraș a trecut în 
revistă compania de onoare aliniată 
pe aeroport și a salutat pe oamenii 
muncii din Budapesta, prezenți pe 
aeroport. Un grup de pionieri i 
ferit flori membrilor delegației 
mine.

a o-
i ro-

Indicele competenței
Realizarea de produse cu înalte 

performanțe tehnice și calitative 
preocupă în prezent toate colectivele 
de întreprinderi, pe proiectanții și 
cercetătorii științifici. Indicațiile 
date de partid în acest domeniu pri
vesc și materialele electroizolante, 
care își găsesc largi utilizări în 
construcția mașinilor și aparatelor 
electrice. în ultimii ani, colectivul 
întreprinderii noastre a Introdus în 
fabricație noi materiale elsctro- 
izolante. cea mai mare parte 
fiind de clase superioare de izo
lație (E, B, F și H) ; numărul a- 
cestor materiale depășește cu peste 
40 la sută pe cel existent în fabrica
ție în 1960.

Cu toate acestea, o parte din
tre produsele asimilate nu cores
pund întrutotul cerințelor actuale, 

la condițiile 
normele in- 

deficiențe in- 
tehnic sau se

pentru a se înregistra un progres 
mai substanțial în acest domeniu ?

Ne preocupă în special îmbunătă
țirea muncii tehnice și de concep
ție. După părerea mea, un ingi
ner care se ocupă cu asimilarea de 
materiale electroizolante trebuie să 
posede atît cunoștințe de tehnologie 
chimică cît și de electrotehnică. 
Este o cerință reieșită din experien
ța de zi cu zi, care ar putea fi luată 
în considerare de forurile de învăță- 
mînt în vederea perfecționării pre-

TRIBUNA

cui, electricieni, pictori scenografi, mecanici aduc ultimele 
refușări celei mai recente premiere — pentru maturi — 
„N-ați văzut dumneavoastră un tată 1“

ORA 24. Lumină la Sfatul popular al raionului „30 De
cembrie".

— Cine lucrează la ora asta î
Intrăm în biroul unuia dintre vicepreședinți.
— Sînt probleme care nu suferă amînare. Campania de pri

măvară e în toi. Se analizează acum stadiul însămînțărilor din 
două cooperative agricole de producție, Otopeni și Demienl, 
care intră în alcătuirea raionului respectiv. Mîine, 
de birou a comitetului raional de partid, urmează 
zinte o informare cu 
vară.

privire la situația lucrărilor

în ședința 
să se pre- 
de primă-

ORA 0,20. Lumini. 
Complexul studențesc 
Doi studenți din anul IV al Institutului de petrol, gaze și 
geologie își pregătesc proiectul la cursul „Procese și apa
rate calorice". Rigla de calcul e pe masă. Tinerii sînt colegi 
de cameră, colegi de grupă și buni prieteni. învață îm
preună, schimbă din cînd în cînd o părere. Ingineria se în
vață și noaptea. Mai ales cînd locuiești într-o cameră mo
dern mobilată, confortabilă, călduroasă...

ORA 0,30. Lumina și căldura vin chiar de peste drum. Treci 
Dîmbovița și ești la termocentrala Grozăvești. „Multilaterală" : 
energie electrică și termoficare (complexul studențesc de 
peste drum, blocurile din Drumul Taberei, din Calea Griviței 
etc.). Inginerul de serviciu mărturisește că a învățat și el 
noaptea, că este, deci, deprins cu „stările de veghe".

— Din camera de comandă urmărim întreaga activitate a 
turboagregatelor și asigurăm împreună cu „Filaretul" luminași 
puterea electrică a Capitalei. Asigurăm consumatorii indus-

Ferestre luminate noaptea. 
„Grozăvești*. Camera 201

Sîntem la 
(bloc B).

(Continuare in pag. II-a)

Cald noua
(coresp.

— La Șan-
GALAȚI 

„Scînteii"). 
tierul naval din Galați 
a fost dată în folosință 
o nouă cală cu o lun
gime de peste 160 me
tri. Ea permite con
strucția simultană a 
două cargouri de 4 500 
tdw, sau a unei nave 
cu o încărcătură de 
10—20 000 tone. Con
strucția el a fost de-

termlnată de introdu
cerea în fabricație pe 
acest șantier a unor 
noi tipuri de nave de 
mare tonaj. Noua calâ 
este înzestrată cu in
stalații și utilaje mo
derne. Cele două ma
carale portal de 40 
tone pot ridica îm
preună bloc-secții de 
nave de peste 80 tone,

ceea ce va spori con
siderabil productivita
tea muncii pe șantier. 
Cala dispune, de ase
menea, de dispozitive 
automate cu comandă 
centralizată de lansa
re a navelor, căru
cioare hidraulice de 
transport, sănii meta
lice de susținere și al
tele.

In ritm susținut
La Borzești continuă în ritm sus

ținut lucrările de extindere a capa
cității centralei electrice de. termo- 
ficare. Pînă în prezent s-a terminat 
betonarea fundației cazanului de a- 
bur. De asemenea, a fost executat 
aproape jumătate din volumul ar
măturilor metalice și se lucrează în 
continuare la betonarea pereților

din sala mașinilor.-La primul cazan 
pentru termoficare se fac probe 
draulice. Totodată, se'lucrează 
extinderea stației electrice.

Constructorii șantierului s-au 
gajat să termine pînă la 1 mai 
crările pregătitoare în vederea
ceperii montajului turbogenerato- 
rulul de 50 MW.

hi-
la

an- 
lu- 
în-

Unele se livrează 
minime stabilite în 
terne, altele prezintă 
sesizabile la controlul 
situează sub . nivelul performanțelor 
unor produse similare străine. La o 
parte din aceste produse — materia
lele încadrate în clasa A de izolație
— volumul producției scade, utiliza
rea acestora în construcția de mașini 
și aparate electrice fiind din ce în 
ce mai restrînsă. Pentru alte produse
— hîrtiile impregnate, ‘ 
bachelită, micabenzile — mai 
de luat măsuri în 
care să se asigure 
fabricații de nivel

In ce direcții ar 
trată în mai mare

CALITĂȚII

viitorilor ingineri ce vor lu- 
acest domeniu. Pentru în- 

în întreprinderea noastră, a- 
problemă ar putea fi soluțio-

lacurile de 
sînt 

producție prin 
realizarea unei 

tehnic superior, 
trebui concen- 
măsură atenția

gătirii 
era în 
ceput, 
ceastă 
nată prin completarea cadrelor de 
concepție cu ingineri electrotehni- 
cieni care, împreună cu inginerii 
chimiști, să asigure asimilarea pro
duselor la un nivel tehnic superior. 
Căci mi se pare anormal ca din 13 
cadre de concepție cu pregătire su
perioară, cite lucrează în serviciul 
nostru, nici unul să nu fie electro- 
tehnician.

Publicațiile de specialitate din bi-

bliotecile fabricii și din Instituțiile 
de documentare din oraș satisfac 
tot mai deplin cerințele de Informa
re tehnică a cadrelor de concepție. 
Totuși, se resimte lipsa unor lucrări 
bibliografice de nivel ridicat, în spe
cial în domeniul rășinilor sintetice 
și al maselor plastice noi, a unor 
cărți de specialitate din țară sau de 
peste hotare pentru tipărirea cărora 
Institutul de documentare tehnică și 
Editura tehnică ar trebui să mani
feste mai multă preocupare.

Cadrul problemei calității e larg, 
complex. După părerea mea, în ca
zul materialelor electroizolante-ar 
trebui acordată, mai multă atenție 
stabilirii acelor caracteristici tehni
ce ale produsului care au importanță 
în exploatarea mașinii sau aparatu
lui respectiv. Este vorba de elabo
rarea mai precisă a criteriilor pentru 
determinarea claselor de izolație, 
compatibilitatea izolanților cu diver
se materiale, influența umidită
ții și a altor factori asupra 
performanțelor tehnice etc. O co
laborare mai strînsă a Institutului 
de cercetări și proiectări electroteh
nice, care coordonează aceste lucrări, 
cu întreprinderea noastră și fabri
cile constructoare de mașini și apa
rate electrice, ar spori operativitatea 

finalizarea studiilor întreprinse.

Primirea la C. C. al P. M. R
a ambasadorului U. R. S. S

Tn ziua de 6 aprilie 1965,' tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, prim-secretar al 

> C.C. al P.M.R.,. a primit în audiență 
pe. tovarășul. I. K. Jegalin, ambasa
dor extraordinar, și plenipotențiar al

U-.R.S.S. în R. P. Romînă, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o discu
ție prietenească.

■s s
TELEGRAME
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Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Chivu Stoica, a 
adresat președintelui Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, cu 
ocazia realegerii sale, următoarea telegramă de felicitare:

Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Republicii 
Arabe Unite, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului 
romîn și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în îndeplinirea înaltei funcții ce v-a fost încredințată 
de poporul Republicii Arabe Unite.

Cu această ocazie îmi exprim speranța că relațiile prietenești exis
tente între Republica Populară Romînă și Republica Arabă Unită se vor 
dezvolta continuu spre binele celor două popoare.

în

Ing Valerian LICA
Fabrica de cabluri și materiale 
electroizolante din București

(Continuare în pag. II-a)

Președintele Gamal Abdel Nasser a răspuns președintelui Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, prin următoarea telegramă :

Vă mulțumesc profund dumneavoastră și poporului romîn pentru 
amabilele felicitări și nobilele sentimente exprimate cu prilejul reale
gerii mele ca președinte al republicii.

îmi exprim speranța de a vedea dezvoltîndu-se și strîngîndu-se tot 
mai mult legăturile de prietenie care unesc cele două popoare ale noastre, 
spre binele și în interesul lor comun.
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Orele de noapte ale orașului
(Urmare din pag. I-a)

♦riali importanți care nu-și opresc acti
vitatea în timpul nopfii, ca și iluminatul 
public. Ținem legătura cu dispeceratul 
Capitalei și sînfem conectați la sistemul 
national.

ORA 0,50. Lumină la Palatul Telefoa
nelor. Luăm legătura cu 05.

— Ce servicii prestați la această oră ?
— Orice fel de servicii : apeluri la oră 

solicitată, dăm ora oficială, informăm 
care sînt farmaciile de serviciu, orarul 
autobuzelor de pasageri I.R.T.A., al avi
oanelor, starea timpului etc.

ORA 1,40. Lumină la depoul I.T.B. „Ilie 
Pintilie". Intrăm o dată cu ultimul tram
vai care se retrage. Celelalte tramvaie — 
de serviciu — sînt în cursă pentru în
treaga noapte. Manipulanții predau itine
rarele și foile de parcurs ale taxatorilor. 
Pontează. La ora aceasta e forfotă mare 
aici, deși orașul s-a liniștit.

ORA 1,55. Lumină ? Nu, aici nu arde 
lumina. O defecfiune la cofret. Se dă 
numaidecît un telefon la „Deranjamente”. 
Unul din cele cinci aparate sună. Mași
nile de intervenfie rapidă sînt plecate pe 
teren. Și totuși reparafia se va efectua în 
minimum de timp posibil. Telefonul sună 
din nou, de astădată la bordul uneia 
din mașinile de intervenjie. Din mers se 
recepționează adresa solicitantului. La ora 
2,20 lumina arde din nou.

ORA 2,05. Lumină la Spitalul de urgen
tă. In sala de operații — e și mai in
tensă. Se operează. Muncitorul L. A. de 
la „Danubiana" a fost cuprins de dureri 
la orele 23. La 23,55 — internat. Diag
nostic : apendicită acută. Acum chirurgii 
își scot mănușile cauciucate. Pericolul a 
trecut. Noaptea încă nu.

ORA 2,20. Lumină la Maternitatea „Gh. 
Marinescu". Un băiat (3 500 grame) vede 
lumina... nopții. Familia Istrate are un 
copil.

ORA 2,55. Lumină la Policlinica de co
pii a raionului „30 Decembrie". Apel 
telefonic : părinții unei fetite de șase luni 
solicită prezenfa medicului pediatru. Am
bulanta pornește imediat. La ora 3,25 — 
internare la spitalul de copii. Medicul 
pediatru de gardă revine la „bază" (între 
timp, sora a primit alte solicitări). Am
bulanta e din nou pe drum, ca și cele 

Lumini, lumini, lumini. Linotipistul culege noaptea textul acestor instanta
nee ale orașului care nu adoarme niciodată pe deplin. Meteorologul sistema
tizează informațiile primite din cele patru puncte cardinale, alcătuind prog
noza zilei următoare. Distribuitorii „PECO" sînt la posturile lor. Milițienii de 
circulație își continuă serviciul. în cupola Observatorului astronomic, lunetele 
se rotesc lent, cercetînd luminile altei nopți, siderale. în orele liniștite ale 
orașului există lumini care rămîn aprinse, oameni care muncesc, investi
ghează, creează la adăpostul calmului pe care noaptea îl aduce cu sine.

Sîntem pe stradă cînd se luminează de ziuă. Orașul își regăsește ade
văratele sale ritmuri.

două turisme afectate serviciului la do
miciliu. în noaptea aceasta, fiecare soră 
medicală care se deplasează cu turismul 
are de mers la 18 adrese.

Halatele albe, altfel de lumini aprinse 
ale orelor tîrzii, veghează cît tine noap
tea sănătatea tuturor.

ORA 3,30. Lumină la garajul „Ge- 
tax“-ului.

— Aveți mult de lucru noaptea l
— Avem. în special sîmbătă spre du

minică. Ne dau de lucru și „obiectele 
găsite". Noaptea oamenii uită mai ușor 
cîte ceva în taxi. Dimineață, pe bază de 
borderou, le transportăm la „Biroul de 
obiecte găsite”. La noi, nimic de fapt 
nu se pierde. Totul se transportă...

Formăm de-aici numărul de telefon 
care ni se indică.

— Dorim un taxi.
— Numaidecît — răspunde, de la ce

lălalt capăt al firului, dispecerul de servi
ciu. Verific comanda și pe urmă dau dis
poziție să trimită o mașină stafia cea mai 
apropiată de locul în care vă aflafi (sînt 
6, dotate cu posturi telefonice).

— Cît durează l
— Maximum 10 minute.

ORA 3,45. Lumină la rampa de descăr
care a halelor Obor. Trei vagoane de 
ouă, un vagon de lapte praf, cinci va
goane de pește congelat, un vagon de 
vin au intrat în această clipă în circuitul 
alimentar al Capitalei.

ORA 3,55. Lumină la Poșta Centrală. 
Oficiul de prezentare a telegramelor. A- 
paratul bate într-una. Pentj-u promptitu
dinea muncii de noapte, telegrafista lu
crează direct la ghișeu. Telegrama primi
tă este transmisă pe loc.

ORA 4,10. Lumină la întreprinderea de 
panificație „Herăstrău". Lumini în curte. 
Mașinile încarcă, trase la jgheaburi. Se 
numără pîini, chifle. în noaptea care e 
pe cale să se termine, o singură brigadă 
a făcut 20 000 de chifle și cîteya mii de 
franzele Pîine caldă.

ORA 4,15. Lumină la bordul autoca
mionului 36 542 B. Distribuie lapte și 
iaurt. Sîntem pe bulevardul Aviatorilor.

— Am început distribuirea la ora 11. 
Adică 23. Pe măsură ce produsele fabri
cii noastre din Militari sînt gata, ele ajung 
în toate coifurile Capitalei. Fiecare mași
nă face cîte 4—5 curse pe noapte. Asta-i 
ultima cursă.

Organizarea muncii 
pe șantier

Din cauza slabei preocupări pentru 
organizarea locurilor de muncă, pe șan
tierul de construcții nr. 8 Motru s-au 
produs unele stagnări și goluri în pro- 
ducfie — ne-au semnalat cîfiva mun
citori constructori.

Trustul regional de construcții Olte
nia, de care aparfine șantierul nr. 8 
Motru, ne informează asupra măsurilor 
luate pentru remedierea celor sesi
zate : înlăturarea defecțiunilor la sta
fia de betoane și mortare, concentrarea 
unor formafii mari de lucru pe sectoare 
limitate, asigurarea conducerii șantieru
lui cu personal tehnic calificat etc. în 
prezent, pe șantier lucrul se desfășoară 
normal.

Pasajul a fost reînființat
Ca urmare a sesizării minerilor din 

Pescăreasa, raionul Muscel, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor ne 
informează că a dispus reînființarea pa
sajului de nivel de la km 150—155 de 
pe secfiunea Schitul Golești—Cîmpu- 
lung.

Exigență sporită
O corespondentă din Craiova, Euge

nia Trican, ne-a scris că, după ce a 
cumpărat un divan tip live, produs al

Un angajament de onoare: 
TERMENUL DE GARANȚIE

Mobilă, frigidere, mașini de 
spălat rufe, televizoare. Acestea 
și încă multe altele sînt așa-nu- 
mitele obiecte de folosință înde
lungată, care se bucură de privi
legiul de a fi vîndute cu termen 
de garanție. Cu alte cuvinte, în 
interiorul unei perioade de cîteva 
luni sau de un an, întreprinderea 
care a produs obiectul respectiv 
se angajează față de cumpărător 
să remedieze orice stricăciune 
ivită. Este o obligație întărită 
prin certificatul de garanție, care 
însoțește produsul pînă la cum
părător. Producătorul se află 
însă într-un anumit punct geo
grafic, în timp ce produsele sale 
împînzesc întreaga țară. Cui se 
adresează cetățeanul posesor al 
unui obiect în termen de garan
ție în cazul defectării lui ? In 
baza dispozițiilor în vigoare, în
treprinderile producătoare au 
dat mandat cooperației meșteșu
gărești și industriei locale să 
efectueze aceste reparații. In rîn- 
durile ce urmează ne vom ocupa 
de felul în care se respectă a- 
ceastă convenție.

O veche dilemă
Mobila se numără printre produsele 

care beneficiază de termen de garan
ție. în perioada respectivă se presupu
ne că devin vizibile „viciile ascunse" 
și reaefiile neprevăzute ale materialelor 
în timpul folosirii. Deci, cine remediază 
defectele ivite ? Ministerul Economiei 
Forestiere poate da mandat în această 
problemă fie industriei locale, fie co
operației meșteșugărești. în majoritatea 
regiunilor s-au încheiat astfel de con
tracte cu întreprinderile de industrie lo
cală. Acolo unde acest lucru nu s-a rea
lizat (regiunile lași, Oltenia, Dobrogea, 
orașul Constanfa) reparațiile urmează să 
fie efectuate de înseși întreprinderile 
producătoare. înseamnă, deci, că pentru 
orice defect, mic sau mare, ivit în ter
menul de garanție, întreprinderile pro
ducătoare trebuie să trimită delegafi la 
fafa locului. Desigur, nu este simplu 
pentru aceste întreprinderi să facă fafă 
unei asemenea situații. De aceea se și

Ieri, după vacanța de primăvară, au 
reînceput cursurile în învățâmîntul 

de cultură generală

SCRISORI și răspunsuri
IPROFIL-Dej, a constatat că avea de
fecte de fabricate.

Sesizarea a fost prelucrată cu toți 
muncitorii și maiștrii din sectoarele de 
fabricafie ale întreprinderii producătoa
re, — ne răspunde Directa de resort 
din Ministerul Economiei Forestiere. 
Pentru a se evita pe viitor cazuri ase
mănătoare, s-a atras atenfia controlo
rilor de calitate din fabrică să fie cît 
mai exigenți față de calitatea produ
selor livrate comerfului.
A

Incepind cu noul mers 
al trenurilor

Mai mulfi locuitori din comunele de
servite de stafia C.F.R. Florești-Prahova 
s-au adresat ziarului cu rugămin
tea de a interveni la organele în drept 
pentru ca în noul mers al trenurilor să 
fie prevăzută oprirea în această stafie 
și a unui tren de seară.

Venind în sprijinul călătorilor, Direc
ția regională C.F.R. București ne infor
mează că, începînd de la 30 mai, tre
nul 2003, care sosește la ora 22,35, va 
opri un minut și în stafia Florești-Pra
hova.

întîmplă ca multe reclamafii să rămînă 
nerezolvafe. Există o reglementare a 
acestei activităfi. De ce nu se 
urmărește cu mai multă perseveren
ță aplicarea ei ? Cetățenii, adică acei 
care suportă consecințele acestei situa
ții, sînt de părere că ar fi necesar ca 
M.E.F., împreună cu organele centrale 
de resort, să caute soluții pentru înlătu
rarea definitivă a acestor neajunsuri. Se 
simte nevoia unui sistem unitar de or
ganizare a reparafiilor la mobila aflată 
în termen de garanție, mai economicos 
pentru întreprinderile producătoare și, 
în special, mai operativ și mai apropiat 
de interesele cetățenilor.

Practici
Pentru reparațiile înăuntrul termenu

lui de garanție, televizoarele, aparatele 
de radio, frigiderele și celelalte obiecte 
electrocasnice de uz îndelungat cad în 
grija unităților cooperației meșteșugă
rești, organizate în toate orașele tării.

în activitatea de deservire, multe 
dintre aceste centre, cărora le revine 
sarcina întreținerii și reparării aparate
lor electrice, tot mai frecvent folosite 
azi în gospodăriile oamenilor, și-au 
cîștigat buna apreciere a cetățenilor, 
serviciile lor fiind solicitate cu încre
dere. Spre a putea răspunde exigen
țelor, se pune un accent deosebit pe 
ridicarea nivelului de calificare al celor 
care execută lucrările. S-au organiiat 
școli tehnice de radio și televiziune 
care dau cadre de înaltă calificare, ău 
loc cursuri cu o durată mai scurtă con
sacrate informării lucrătorilor asupra 
problemelor puse de noile tipuri de 
aparate, în toate orașele există unități 
de reparafii — unele dintre ele alcă
tuind complexe moderne de deservire 
— înzestrate cu laboratoare și utilaje 
cu ajutorul cărora detectarea defectelor 
și înlăturarea lor se fac cu ușurință și 
precizie. In rîndurile ce urmează ne 
vom opri !însă asupra unor aspecte care 
merită să fie studiate de către forurile 
de resort, în vederea remedierii.

Pornind de la constatarea că unii coo
peratori ocolesc reparațiile în termen 
de garanție, am căutat o explicație. E 
adevărat că pentru aceste reparafii ce
tățeanul nu plătește. Dar pentru fiecare 
aparat vîndut întreprinderea producă
toare virează în contul cooperativei o 
anumită sumă, plus piesele de schimb 
necesare. Se înțelege că nu toate apa
ratele vîndute ajung la reparat. Sumele 
rămîn totuși cooperativei. Deci nu poate 
fi vorba de nerentabilitate. Explicația 
este alta : unii cooperatori privesc lu
crurile prea îngust și, de ce să n-o 
spunem, uneori din punctul de vedere 
al veniturilor personale, lată un exem
plu concludent. La atelierul de specia
litate din orașul Gherla au venit doi ce
tățeni — M. Baloș și G. Legian — cu 
aparate de radio. Aparatele erau în 
termen de garanfie. Primul tehnician 
consultat le-a spus să lase aparatele, cu 
acte cu fot, și să revină peste o săp- 
tămînă. Nici nu au ajuns la ușă cînd alt 
tehnician î-a întors ca să le spună că 
reparafia respectivă nu se face decît 
contra sumei de 75 de lei.

Alteori reparațiile sînt totuși făcute. 
Ele sînt obligatorii prin contract. Dar 
nu rareori se depune puțin interes în 
efectuarea lor și de multe ori sînt fă
cute de mînfuială. în asemenea caz ce
tățeanul preferă să plătească pentru a 
avea „garanția” reparației. Pentru a 
ascunde tărăgănarea reparațiilor, în nu
meroase unități din regiunile Suceava, 
Galati, Argeș, Oltenia etc nu se ține 
evidenta strictă a intrării și ieșirii obiec
telor din reparație. Scopul ? Acela de 
• zădărnici orice posibilitate de control

Procedee dezaprobate
„Nu sîntem de acord cu procedeul 

practicat în întreprinderea noastră, de 
a se opri automat, fără a ni se cere 
consimfămîntul, diferite sume de bani 
drept cotizafie pentru sport" — ne 
scria cu cîtva timp în urmă un grup de 
muncitori de la întreprinderea „Flacăra 
roșie" București.

Sesizarea a fost trimisă și comitetului 
de partid al întreprinderii amintite. în 
răspunsul primit se arată că numeroși 
muncitori din întreprindere sînt înscriși 
în asociafia sportivă și achită personal 
cotizafia. Totuși, responsabilii de grupe 
sportive, în mod cu totul greșit, au re
ținut uneori cotizațiile direct din plicul 
de salarii. Comitetul de partid a deza
probat acest procedeu și a luat măsuri 
pentru ca pe viitor să nu se mai re
pete.

Cum circulă autobuzele
Găsind întemeiată sesizarea cores

pondentei noastre Ținea Muraru, cu pri
vire la circulația defectuoasă a autobu

al respectării termenelor și al aplicării 
penalizărilor respective în cazul încăl
cării lor.

în ce privește lipsa pieselor de 
schimb, vinovate sînt nu numai între
prinderile producătoare. Multe uniuni 
regionale ale cooperației meșteșugă
rești (Argeș, Hunedoara, Banat, Crișana) 
neglijează completarea stocului minim 
de piese pentru reparațiile în garanfie, 
cu toate că ele, în majoritatea cazuri
lor, există în depozitele UCECOM.

Ar fi util ca UCECOM să urmărească 
periodic aprovizionarea cu piese de 
schimb a unităților, ținerea unei evi
dențe stricte și să ia măsurile de rigoa
re pentru ca uniunile regionale și fie
care unitate în parte să pună ordine 
în organizarea deservirii populației în 
acest domeniu.

Părinți vitregi
Este știut că datorită muncii avîntate, 

pline de răspundere, depuse de colecti
vele întreprinderilor noastre, înzestrării 
acestora cu tehnica modernă, produ
sele de uz casnic au o calitate fot mai 
înaltă. Se produc în țară aparate de 
radio și televizoare, frigidere, mașini de 
spălat, mașini de cusut etc. care se 
bucură de deosebita apreciere a con
sumatorilor. Datorită grijii sporite pen
tru calitatea lor certificatul de garanție 
al multora devine un act pur formal, 
un act care nu ajunge să fie folosit.

Se mai întîmplă însă ca unele pro
duse lucrate neglijent și trecute cu ve
derea de un prea pufin exigent control 
de calitate să se strecoare pînă la cum
părător. Ce se întîmplă după aceea ? 
Prea pufini dintre producătorii de apa
rate electrocasnice se întreabă, deși 
obligațiile contractuale o cer. De aici 
izvorăsc necazuri pentru cumpărători. 
Ion Bălan din Brașov și-a cumpărat un 
aparat de radio „Darclee" la care, după 
un timp de funcționare, s-a defectat o 
piesă. Fiind în termen de garanfie, l-a 
dus la cooperativa „Tehnica" din loca
litate. Au trecut două luni de cînd se 
află acolo fără a fi reparat din lipsa 
pieselor de schimb pentru acest tip de 
aparat. Asemenea scrisori am mai pri
mit și de la alfi cetățeni.

Unele întreprinderi nu pun la dispo
ziția cooperativelor meșteșugărești can
titatea necesară de piese de schimb, cu 
toate că nu a existat ocazie să nu se 
sublinieze importanta acestui lucru 
pentru însuși renumele fabricilor res
pective.

Ce se întîmplă de fapt ? Se stabilește 
cu aproximație un barem de piese de 
schimb necesare în termenul de garan
ție. Admițînd că se trimit cantitățile in
tegrale prevăzute în barem, unele din
tre piese se dovedesc a avea o viață 
mai scurtă decît s-a prevăzut. Ca atare 
ele sînt schimbate mai des. Se vede 
treaba că trebuie fie schimbat baremul, 
fie prevăzut un termen de garanție și 
pentru piesele de schimb.

Tot pentru buna întreținere de că
tre unitățile cooperației meșteșugărești 
a aparatelor în termenul de garanfie și 
după aceea sînt foarte utile caietele de 
reparafii pe care fabricile le tipăresc 
pentru fiecare nou tip de aparat și care 
cuprind indicații și recomandări cu pri
vire la repararea aparatelor respective. 
De multe ori însă aceste caiete sosesc 
după ce termenul de garanfie al primu
lui lot de produse a expirat. Aparatele 
de radio „Select-3" și „Darclee-3“ sînt 
de mult în magazine, dar caietele de 
reparații nu le-au urmat încă, ceea ce 
dăunează calității reparațiilor.

Excepție, nu regulă
Este firesc ca reparațiile să fie, cum 

se și întîmplă de altfel, o excepție și 
nu o regulă, termenul de garanfie re- 
prezentînd doar o măsură de prevedere 

zelor pe rutele Bacău—Șerbănești șl 
Bacău—Cotul Bîrladului, Sfatul popular 
al orașului Bacău a luat măsurile ce se 
impuneau. Astfel a fost mărit numărul 
de autobuze în orele de vîrf și în mod 
deosebit în zilele de joi și duminică, 
a fost înlocuit dispecerul care nu sa 
ocupa cu simț de răspundere de diri
jarea autobuzelor etc.

Lucrări de electrificare
Nicolae Șerban, din comuna Malu 

Spart, raionul Titu ne-a scris că, deși 
începute în urmă cu doi ani, lucrările 
de electrificare a comunei nu au fost 
terminate în întregime nici pînă astăzi.

întreprinderea regională de electri
citate București ne răspunde : lucrările 
de extindere a refelei electrice în co
muna Malu Spart sînt în curs de execu
tare și vor fi terminate pînă la 10 apri
lie a.c.

Drum repărat
Drumul comunal Titu Gară—Titu Tîrg 

este impracticabil — ne-au scris mai 
mulfi cetă)eni.

Dînd curs sesizării, secția drumuri a 
Sfatului popular regional București a 
luat măsuri pentru refacerea urgentă a 
sectorului de drum amintit.

pentru orice eventualitate. Dar cînd ne
cesitatea ca'e îl obligă pe cumpărător 
să facă apel la reparafii înăuntrul ter
menului de garanfie devine frecventă, 
înseamnă că este vorba de o anomalie 
a cărei răspundere revine producăto
rului însuși. Asemenea cazuri trebuie 
studiate atent de fabrici, de comerț, 
spre a se trage la vreme concluzii cu 
privire la îmbunătățirea calității pro
dusului respectiv. Un asemenea exem
plu este aspiratorul „Record". El 
poate fi văzut prea adesea în rafturile 
unităților de reparații. Cumpărătorul 
nu pretinde ca aspiratorul de praf, 
chiar dacă se cheamă „Record", să 
aibă precizia absolută a unei nave 
cosmice. Pentru suma plătită el pre
tinde ca aparatul cumpărat să func
ționeze doar cu precizia unui aspi
rator. El nu poate fi, în nici un caz, 
convins că e normal ca un aparat, 
abia cumpărat, să intre direct în repa
rație, chiar dacă aceasta se face în con
tul întreprinderii producătoare, în ter
menul de garanfie. Și orice s-ar spu
ne, există un risc și al producătorilor : 
acela de a nu păstra bunul renume al 
mărcii fabricii.

Am încercat să sugerăm tovarășilor 
din direcția generală a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini ideea 
că ar trebui să se fină mai mult seama 
de cerințele și exigențele cetățeanului.

— Complet greșit, ni s-a spus. Tre
buie să ținem, în primul rînd, seama de 
diferite... probabilități în calitatea pie
selor, a comportării lor, într-un cuvînt 
de interesele întreprinderii.

Oare se poate vorbi despre interese 
diferite ? Calitatea este unul din obiec
tivele de bază puse de partid și gu
vern în fa(a întreprinderilor, un crite
riu principal al întrecerii socialiste. 
Fiecare obiect ieșit pe poarta fabricii 
trebuie să fie de cea mai bună calitate. 
Dar, pentru că deocamdată mai pă
trund în comerț și produse cu diferite 
defecțiuni, problema reparațiilor, în ge
neral, și a celor în termenul de garan
ție, în special, trebuie privită cu răs
punderea corespunzătoare. Termenul 
de garanție este un angajament de o- 
noare al întreprinderilor producătoare 
și al comerfului față de cumpărător. 
El exprimă a'ît convingerea întreprin
derilor că produsele lor sînt de îna’fă 
valoare calitativă, cît și obligația de a 
înlătura deficientele apărute într-un ter
men în care nu este firesc să apară. In 
ultimă instan)ă respectarea acestui an
gajament este o chestiune de presti
giu, o îndatorire a fiecărei întreprinderi 
a cărei îndeplinire riguroasă este me
nită să ridice autoritatea mărcii fabricii 
și să cîștige prefuirea cumpărătorilor.

Rodica ȘERBAN

întreprinderea „Electrotehnica” din 
Capitală. Se lucrează la un nou Iot 

de relee de 350 A.

A apărut

„Revista de filozofie’
nr ,'2|1965

în acest număr la rubrica „Stu
dii și articole" sînt cuprinse mate
rialele Sistemul metodelor de cer
cetare în pedagogie de STANCIU 
STOIAN ; Interacțiunea dintre o- 
biectiv-subiectiv în cadrul forțelor 
motrice ale istoriei de SIMION 
PUNI ; Reflectarea în lumea vie de 
ION COTAESCU (Timișoara) ; En
tropia și unele aspecte ale saltului 
calitativ în biologie de MIBCEA 
POP (Cluj) și V. SÂHLEANU ; 
Hyppolyte Taine, după un secol de 
SILVIAN IOSIFESCU.

Revista mai cuprinde și comuni
cările : Definiția și domeniul meto
dologiei de PAVEL APOSTOL; Spe
cificul moral al relațiilor de fami
lie de CĂTĂLIN ZAMFIR. La ru
brica „Discuții" ILEANA MĂRCU- 
LESCU semnează articolul : Logică 
și axiome în biologie.

La rubrica „Cronica ideilor" este 
cuprins articolul: Cu privire Ia 
clasificarea sociologică a formelor 
industriei de P. GUGUȘVILI 
(U.R.S.S.). Rubrica „însemnări filo
zofice" cuprinde studiul Tristan-ul 
wagnerian și problematica sa filo
zofică de GEORGE BĂLA^,

Revista însumează în rubrica 
„Critică și bibliografie" materialele ; 
O carte despre locul și rolul științei 
în contemporaneitate de GH. CHF 
PEȘ ; Un pasionat propagator 21 
ideilor marxiste în Romînia de 
N. GOGONEAȚĂ; Socialismul și 
arta de ION PASCADI. Revista cu
prinde, de asemenea, și rubrica 
„Note de lectură".

Indicele 
competenței 
(Urmare din pag. I-a)

Un rol important în fabricarea de 
produse de înalt nivel calitativ au în 
întreprinderi serviciile de control 
tehnic. Exigența este o condiție in
dispensabilă în munca lor, nu însă și 
suficientă. Mi se pare normal ca un 
controlor de calitate să posede cu
noștințe de specialitate superioare 
celor ale muncitorilor care execută 
produsele. Privită prin această pris
mă, pregătirea pe care o au în pre
zent multe dintre cadrele de control 
din întreprinderea noastră nu satis
face pe deplin aceste cerințe. De e- 
xemplu, în sectorul materiale elec- 
troizolante, 15—20 la sută din nu
mărul controlorilor de calitate nu au 
studii corespunzătoare. Chiar și în ce 
privește ridicarea calificării lor per
sistă unele deficiențe. Tematica 
cursurilor organizate în întreprin
dere este orientată insuficient spre 
problemele de bază ale calității pro
ducției. Din analiza activității aces
tor cadre se desprinde clar că pre
gătirea lor profesională este defici
tară sub aspectul cunoașterii unor 
probleme importante, cum sînt: in
fluența pe care o au calitatea ma
teriilor prime și semifabricatelor, 
parametrii tehnologici etc. asu
pra nivelului tehnic-calitativ al 
produselor, rolul unor caracteris
tici în buna utilizare a mate
rialelor electroizolante. Cred că 
problema pregătirii și specializării 
controlorilor tehnici ar trebui solu
ționată pe un plan mai cuprinzător. 
Ar fi util ca forurile de resort să 
analizeze posibilitatea organizării 
unor școli tehnice — eventual, pe 
ramuri de activitate — care să prer 
gătească controlori de calitate, cum 
sînt bunăoară școlile de normatori 
tehnici. Ei și-ar putea însuși în a- 
ceste școli metodica de control, func
ționarea și folosirea aparatelor a 
instrumentelor de măsură și con. N, 
noțiuni de tehnologie în ramura res
pectivă.

Calitatea produselor depinde mult 
de însușirile materiilor prime și ma
terialelor utilizate la fabricarea lor. 
Cele mai multe materii prime pe 
care le folosim sînt de calitate cores
punzătoare. Totuși, tuburile textile, 
pînza tehnică pentru textolit, tubu
rile și țesăturile din fire de sticlă, 
mica foiță nu satisfac cerințele im
puse de nivelul tehnic pe care tre
buie să-1 atingă produsul finit. Tot
odată, forurile de resort din indus
tria chimică și ușoară ar trebui să 
urgenteze asimilarea fabricației u- 
nor materii prime cum sînt țesătu
rile și tuburile din fire de sticlă, țe
săturile din terilenă, hîrtiile electro- 
izolante, lacuri poliuretanice, rășini 
epoxidice pentru stratificate, preș- 
panuri superioare, mai ales că expe
rimentarea unora dintre acestea s-a 
început cu 2—3 ani în urmă. S-ar 
crea astfel posibilitatea asimilării 
altor materiale, lărgirii bazei de ma
terii prime care, concomitent cw. Ao- 
tarea întreprinderii noastre cu ma
șini moderne, să ducă la ridicarea 
calității izolanților electrici.

Colectivul nostru este convins că 
dezvoltînd experiența acumulată în 
acțiunea de îmbunătățire a calității, 
căutînd cu perseverență să descopere 
și să valorifice mai eficient multi
plele posibilități existente în acest 
domeniu, va realiza produse la nive
lul celor mai reușite modele similare 
din tehnica modernă.

TEATRE : Teatrul de operă șl balet : 
Lucia dl Lamermoor (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa cir
cului (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Oa
meni șl șoareci (orele 19,30), (sala Stu
dio) : O femeie cu bani (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfă- 
rimate (orele 20). Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Constructorul Solness 
(spectacol prezentat de Teatrul Națio
nal din Cluj — orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Co
lombo (orele 19,30), (sala Studio) : Sonet 
pentru o păpușă (orele 15), 3.3.3 (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : Băiat 
bun dar... cu lipsuri (orele 19,30). Tea
trul „Barbu Delavrancea* (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34) : Sera melodiilor (orele 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Cinci schițe șl Cîntăreața cheală (orele

T E A T R E • C I N E M A T 0 G R A F E
19,30).  Teatrul pentru copil (Str. Eremia 
Grlgorescu nr. 24) : Un vis vesel (orele 
16), N-ați văzut dv. un tată ? (orele 20). 
Studioul Institutului de artă teatrală si 
cinematografică „1. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : Anna Christie (o- 
rele 20). Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pădurea Spînzu 
raților — cinemascop (ambele serii) : 
Patria (10; 13,30; 17; 20,30), Feroviar
(10,30; 13,45; 17; 20,30), Modern (9,30; 13; 
16,30; 20). Gaudeamus lgitur : Republica

(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Parisul vesel : 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Sărbătoarea 
sfîntului lorghen : Carpați (10; 12; 14; 
16). Scaramouche — cinemascop : Sala 
Palatului R. p. Romîne (seria de bilete 
1 349 — orele 17), Luceafărul (8; 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), București (9; 11; 
13; 15; 17: 19; 21), Excelsior (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Spărgătorul — cinema
scop : Festival (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Giuleștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15). Miorița (10; 12,15; 14,30; 17,15; 20). 
Flamura (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
Armata codobaturilor : Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Bucegi (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). Zborul întrerupt : Central 

(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45). To
varășii : Union (15; 18; 21), Buzești (15; 
17,30; 20). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Străinul — cinema
scop (ambele serii) ; Doina (11,30; 16;
19.30) , Progresul (15,30; 19). Aventurile
unui tînăr — cinemascop ; Timpuri noi 
(10; 12,45- 15,30; 18,15; 21). Un enoriaș
ciudat : Cultural (15; 17; 19; 21), Cotro- 
cenl (16; 18,15; 20 30), Elena din Troia — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). Soții în oraș : Da
cia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.45; 21). Un 
nou Ghilgameș r Crîngași (16; 18,15:
20.30) . Ucigașii de femei : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete 1 345 — 
orele 20), Grlvtța (9,45; 12; 14,16; 16,30; 

18,45; 21), Melodia (10ț 12; 15; 17; 19; 21). 
O stea cade din cer — cinemascop : U- 
nlrea (11; 16; 18,15; 20,30), Ferentari (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Djura — cinema
scop : Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,16;
20.30) . Un pumn de note : Flacăra (15; 
17; 19; 21). Mofturi 1900 : Vitan (16; 18,15;
20.30) , Viitorul (15; 17; 19; 21). Cine-i
criminalul 7 — cinemascop : Munca
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mă iubește, nu 
mă Iubește : Popular (15; 17; 19; 21). 
Vremea păgînilor : Arta (16; 18,15; 20,30). 
Strigătul Corlei : Moșilor (15,30; 18;
20,30),  Colentina (16; 18,15; 20,30). Miste
rele Parisului — cinemascop : Aurora 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Patru fete 
într-o curte : Cosmos (15,45; 18; 20,15). 
Regina cîntecelor : Volga (9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21), Lira (10,30; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Micul pescar — cinemascop ; 
Rahova (16; 18,15; 20,30). Nevasta nr. 13 : 
Drumul Sării (15: 17,30; 20). Pacea (15,30; 
18; 20,30).

Cum e
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă, cu cerul mai mult senin în 
Banat și Ardeal și schimbător în 
rest, prezentînd înnourări mai ac
centuate în Oltenia. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din est 
și sud-est. Temperatura la orele 
14 era cuprinsă între 1 grad la 
Dorohoi și 17 grade la Arad, Ti
mișoara și Chișineu Criș. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul estic. 
Temperatura maximă a aerului a 
fost de 10 grade. Timpul probabil

vremea
pentru zilele de 8, 9 și 10 aprilie 
a. c. In țară : Vremea în încălzire, 
cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente în a doua 
parte a intervalului, cu deosebire 
în sud-vestul țării. Vînt slab pînă 
la potrivit, din sectorul sudic. 
Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar maximele între 
14 și 24 de grade. Izolat ceață. 
In București : Vremea în încălzi
re, cu cerul variabil, mai mult se
nin noaptea. Vînt potrivit din sud- 
vest. Temperatura în creștere.
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PRIMĂVARĂ
Magistrala
înaintează

INFORMAȚII

Primele plute din acest an
De la Barajul Bitca 

de pe Bistrița-Aurie, 
plutașii au pornit pe 
calea apelor cu pri
mele plute din acest 
an. Ei au transportat 
la depozitele de la Ar- 
gestru, Iacobeni și la u- 
nitatea de industriali
zare a lemnului Vatra 
Dornei însemnate can
tități de bușteni. Pre

gătiri intense pentru 
sezonul de plutărit au 
făcut și lucrătorii de 
pădure din cadrul în
treprinderii forestiere 
Iacobeni. Pe malul a- 
pelor, la schelele de 
legare au fost depozi
tate aproape 70 000 mc 
lemn rotund de răși- 
noase din cei 92 000 mc 
planificați pentru a

fi transportați pe apă. 
Schelele de legare au 
fost aprovizionate din 
vreme cu materialele 
necesare, iar pe firul 
apelor au fost revizui
te barajele și amenajă
rile pentru protejarea 
malurilor și dirijarea 
plutăritului.

Nistor ȚU1CU

Perlele Pietrosului
Înălțat ca o antenă, vîrful Pie

trosul (altitudine 2 305 m), domină 
masivul Rodnei pînă departe spre 
văile Bistriței și Vișeului. De aici 
se deschide o panoramă sălbatecă 
de o neasemuită frumusețe. Ghe
țarii de odinioară au mușcat adine 
în roci, presărînd, îndeosebi ver
santul nordic, cu o salbă de circuri 
glaciare, care adăpostesc vestitele 
lacuri alpine maramureșene.

Pe o bună porțiune a masivului, 
în partea lui mai joasă, cunoscută 
sub denumirea de pasul Prislopu
lui și pe culmile ce se ridică pînă 
la 1 500 m altitudine, se întind 
nesfîrșitele păduri de molid. Foarte 
bogată este aici și fauna cinegeti
că : cerbi carpatini, căprioare și 
țapi de munte. Pentru înmulțirea 
lor în raionul Vișeu s-a amenajat 
un complex de ocrotire a animale
lor rare. Complexul are peste 
84 000 ha. Anul trecut a fost adusă 
aici, din masivul Retezatului, noua 
perlă a Pietrosului — capra nea
gră. In vederea creării unor con
diții favorabile dezvoltării și în
mulțirii acestei specii rare, decla
rată monument al naturii, într-un 
„gol" alpin situat la cota 1 .500 m, 
s-a amenajat un parc special. în- 
tîlnim aici și cocoșii de munte, 
perconii, iar în raza ocoalelor sil
vice Vișeu și Poieni se află mis
treți, jderi, vulpi, vidre și rîși.

Coborîm de pe Pietrosul, unde 
argintul zăpezii sclipește încă în 
soare iar termometrul este sub zero

grade. Lăsăm în urmă vîrfurile 
Piatra Neagră, Coasta Bătrînei și 
Stînca Ursului, trecem prin apro
pierea circurilor glaciare de pe lin
gă piscul Momîia și ajungem la un 
fel de „hotel" alpin rezervat capre
lor negre. Ne întîmpină sfioase 
Furnica, Adam, Țiganca și Lupeni. 
Primele două se lasă fotografiate 
și cîteva clipe mai tîrziu le obser
văm cățărîndu-se pe stînci.

Magistrala înaintează cu pași re
pezi spre munți. Punctul final: Iz- 
varna, localitate așezată între Baia 
de Aramă și Tismana. De la Cra
iova și pînă la Izvarna sînt peste 
115 kilometri. Atît măsoară și șan
tierul conductei magistrale de ali
mentare cu apă a Craiovei. In a- 
ceste zile, constructorii se află în 
dreptul comunei Plopșoru, din ra
ionul Filiași. Peste 70 de km de 
conductă a fost montată.

într-una din seri, săpătorii din 
brigada lui Ilie Șerban s-au adu
nat la sfat și au hotărît să organi
zeze lucrările de săpare pe două 
schimburi. Pregătirea canalului 
pentru montajul conductei se face 
acum într-un ritm mai susținut. 
Zilnic magistrala înaintează cu 100 
de metri.

Inginerul Gh. Slabu, de la sec
țiunea de gospodărie comunală a 
Sfatului popular regional Oltenia, 
ne-a prezentat cîteva amănunte 
tehnice privind noua magistrală:

„A fost aleasă sursa de apă Iz
varna, pentru că aici țîșnesc dintre 
stînci izvoare cu un debit mare și 
constant. In fiecare secundă pot fi 
captați 1 300 l de apă cristalină de 
munte, bună de băut. Nevoile Cra
iovei ajung azi la 50 000 mc de apă 
pe zi. Noua magistrală va fi în mă
sură să asigure și 70 000 mc de apă 
pe zi. De-a lungul ei vor fi cons
truite 11 cantoane pentru verifica
rea și controlul conductei.

în medie, pentru montarea unui 
kilometru de conductă, care are un 
diametru 
aproape 
cea mai 
Proiectul
I.P.A.C.H., a prevăzut 
execuție anual de douăzeci și cinci 
de kilometri. întrecerea constructo
rilor a permis să se depășească a- 
ceste prevederi. Pe lîngă cei șapte
zeci de kilometri conductă montată 
se apropie de sfîrșit și lucrările de 
construcție pentru captarea izvoa
relor de la Izvarna, iar la porțile 
Craiovei în zona Simnic au fost 
terminate primele două rezervoare 
de apă, de cite 5 000 mc fiecare. O 
parte dintre constructori au înce
put săparea și montarea magistra
lei pornind de la Izvarna. Primii 
5 km au fost terminați. întîlnirea 
cu constructorii care înaintează 
dinspre Craiova este prevăzută în 
punctul Rovinari".

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
IN R. P. CHINEZĂ

Marți a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Pekin, o delegație con
dusă de Gheorghe Necula, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional București al 
P.M.R., care, la invitația Comitetu
lui orășenesc Pekin al Partidului 
Comunist Chinez și a Comunei 
populare „Prietenia chinezo-romînă“ 
din Lugouciau, va face o vizită în 
R. P. Chineză. La plecare, delegația 
a fost condusă de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Sfatului popular al Capitalei și Sfa
tului popular al regiunii București, 
de activiști de partid. Au fost de 
față ambasadorul R. P. Chineze la 
București. Liu Fan, și membri ai 
ambasadei.

SĂPTĂMÎNA CĂRȚII TEHNICE
între 12—18 aprilie se va desfă

șura pe întreg cuprinsul țării „Săp- 
tămîna cărții tehnice". în această 
perioadă vor avea loc întîlniri ale

redactorilor Editurii tehnice cu me- 
talurgiști de la Hunedoara și Re
șița, mineri din Valea Jiului, mun
citori de la „Electroputere“-Craio- 
va, de la „Steagul Roșu“-Brașov, de 
la „1 Mai“- Ploiești, de la Săvinești, 
Roznov și dintr-o serie de între
prinderi bucureștene. în marile u- 
zine din țară vor fi organizate stan
duri și expoziții de cărți tehnice, 
iar în librării vitrine speciale. La 
Biblioteca Centrală Universitară 
din București va fi amenajată o 
mare expoziție de cărți tehnice în- 
sumînd circa 1000 de titluri. Edi
tura tehnică, care aniversează în a- 
cest an 15 ani de existență, a pu
blicat 3 700 de titluri într-un tiraj 
de peste 19 milioane exemplare.

★
Marți seara a sosit în Capitală 

ansamblul „Harkness Ballet" din 
New York care, sub conducerea ar
tistică a cunoscutului balerin și co
regraf George Skibine, va prezenta 
o serie de spectacole între 9 și 16 a- 
prilie în sala Palatului R. P. Ro- 
mîne.

(Agerpres)

Succese ale unor artiști romîni de operă 
pe marile scene ale lumii

de 1 000 mm, se execută 
8 500 mc de 
mare parte 
magistralei,

săpături, în 
mecanizat, 

alcătuit de 
un ritm de

Mezzosoprana Elena Cernei, care 
a repurtat un strălucit succes pe 
scena Operei Metropolitan din New 
York, a plecat din nou în S.U.A. 
înainte de plecare, solista primei 
noastre scene lirice a declarat unui 
redactor al Agenției Romîne de Pre
să „Agerpres" : Cînd am ajuns la 
Metropolitan se vorbea încă de ma
rele succes al lui Nicolae Herlea. De 
la primele repetiții pentru debutul 
pe care urma să mi-1 fac în opera 
„Samson și Dalila" m-am bucurat de 
o atenție deosebită din partea con
ducerii teatrului. Am fost invitată 
inițial pentru a cînta în rolul Dali- 
lei într-un singur spectacol. însă 
chiar înainte de a mă întîlni cu pu
blicul american mi s-a propus să 
cînt și în „Aida". în această operă, 
în care am deținut rolul lui Amne- 
ris și care a fost radiodifuzată, am 
avut bucuria să fiu partenera unor 
mari artiști ai lumii. După acest 
turneu, acum am posibilitatea de a 
cînta pe aceeași scenă în alte zece 
spectacole cu operele „Samson și 
Dalila" și „Aida". în viitoarea sta
giune, 1965—1966, voi apare la Ope
ra Metropolitan într-o serie de spec
tacole cu „Trubadurul", „Aida", 
„Samson și Dalila", „Rigoletto" și 
„Don Carlos". în continuare voi de
buta pe scena operei Scala din Mi
lano, în luna mai, și tot în aceeași 
lună, mă voi reîntîini cu publicul 
moscovit. Sînt foarte bucuroasă și 
mîndră în același timp că arta inter
pretativă romînească este apreciată 
azi la valoarea ei adevărată pe cele 
mai mari scene ale lumii, că mă nu
măr printre cei dlntîi soli ai artei 
romînești care au apărut cu succes 
pe scena Metropolitanului.

De curînd s-a înapoiat în Capita
lă un alt solist al Teatrului de Ope
ră și Balet al R. P. Romîne, tenorul

Ion Piso, care a apărut alături de 
baritonul Dan Iordăchescu în două 
spectacole cu „Lucia di Lammer- 
moor" la Opera din Liege. Presa 
belgiană a consacrat acestor specta
cole cronici și alte materiale elo
gioase.

Ziarul „La Wallonie" scrie : Rolul 
lui Edgardo a fost încredințat lui 
Ion Piso. Acest artist are o voce de 
tenor cu un timbru bogat și foarte 
întinsă. El a întruchipat personajul 
cu perfecțiune. Dan Iordăchescu are 
o voce puternică de bariton. Este 
un artist cu experiența scenei, pe 
care a dovedit-o în rolul lui Asthon. 
Ziarul „La Critique" notează : L-am 
reîntîlnit în Edgardo pe tenorul Ion 
Piso, pe care l-am mai ascultat în 
„Rigoletto1.*. Și de această dată s-a 
apreciat vocea sa generoasă, bine 
timbrată, jocul său expresiv și pres
tanța sa scenică. Baritonul Dan Ior
dăchescu a dovedit în rolul lui Ast
hon o voce bine timbrată, mai ales 
în acute, și ușurință în jocul de sce
nă. Acești interpreți ai marilor sce
ne aparțin cu adevărat unei clase 
internaționale, scrie despre cei doi 
artiști romîni „Le Monde du Tra
vail".

împărtășind cîteva din preocupă
rile sale de viitor, tenorul Ion Piso 
a declarat: După ce voi cînta în 
lunile viitoare în mai multe specta
cole pe scenele unor teatre de operă 
din Polonia și Uniunea Sovietică, 
spre sfîrșitul anului îmi voi face de
butul la New York, la Opera Metro
politan. Voi încerca emoțiile debu
tului pe marea scenă unde au cules 
aplauze și ceilalți doi colegi. Voi 
susține aici rolurile principale din 
operele „Lucia di Lammermoor", 
„Boema", „Faust", „Madame But
terfly", „Don Carlos" și „Trubadu
rul".loan VLANGA

Citeva din „perlele" negre de pe Pietrosul

TELEGRAME
Excelenței Sale CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii în forul suprem al țării dv. avem plăcerea să vă 
adresăm, în numele poporului, al Partidului democrat și al guvernului 
guineez, călduroasele noastre felicitări, precum și urările noastre de 
fericire și de prosperitate pentru guvernul și poporul romîn.

Ne exprimăm dorința ca relațiile de prietenie și de colaborare ce 
s-au desfășurat pînă acum cu succes între cele două țări ale noastre să 
se lărgească și să se întărească din ce în ce mai mult.

Urîndu-vă o sănătate excelentă și mult succes în înalta dv. funcție, 
vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei noastre considerațiunl.

AHMED SEKU TURE

Lucrări științifice ale unor autori 
romîni utilizate in S. U. A.

La invitația Academiei R. P. Ro
mîne, profesorul S. Eskinazi de la 
Universitatea din Syracuza (S.U.A.) 
a fost oaspetele țării noastre timp de 
zece zile. El a vizitat institute de 
cercetări științifice și de învățămînt 
superior din București și Timișoara 
și a ținut conferințe de specialitate 
și a avut o întrevedere cu președin
tele Academiei R. P. Romîne, acad. 
Ilie Murgulescu. De asemenea, a vi
zitat orașul Brașov și unele stațiuni 
de pe Valea Prahovei, precum și lo
calități de pe litoral.

Intr-o convorbire cu redactorul 
Agenției romîne de presă „Ager
pres", Șt. Bratu, prof. S. Eskinazi a 
declarat între altele: în S.U.A. sînt 
bine cunoscute și folosite lucrările

în domeniul lubrificației, mecanicii 
fluidelor, aerodinamicii, ale unor au
tori romîni. Acum, venind în Romî- 
nia, am avut prilejul să cunosc și 
personal pe mulți dintre oamenii de 
știință despre care am citit sau am 
auzit. Am luat cunoștință cu interes 
despre faptul că cercetătorii creea
ză ei înșiși unele aparate și insta
lații de cercetare originale, fără a 
mai aștepta apariția acestora în alte 
țări. Găsesc necesar ca schimburile 
de vizite între oamenii de știință a- 
mericani și romîni să fie mai frec
vente, organizîndu-se, de pildă, 
schimburi de profesori care să pre
dea cursuri prin reciprocitate, pe 
toată durata unul an școlar.

(Agerpres)

Azi în Capitală

CUPLAJ FOTBALISTIC INTERNATIONAL

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
BUCUREȘTI

Pe stadionul „23 August* este 
programat astăzi un atractiv cu
plaj fotbalistic internațional. înce- 
pînd de la ora 14,30 se dispută 
meciul Romînia—Turcia (juniori), 
meci în care vor evolua tineri 
fotbaliști care se pregătesc în 
vederea Turneului U.E.F.A. După 
cum se știe, duminică la Ploiești

„speranțele* fotbalului romîn și 
turc s-au întîlnit într-un prim joc 
de verificare, victoria revenind cu 
3—0 echipei noastre.

La ora 16,30 va avea loc parti
da dintre formațiile Rapid Bucu
rești și Cerno More Varna in ca
drul seriei I a Turneului balcanic 
intercluburi. Meciul va fi condus 
de arbitrul C. Xantos (Grecia).

în numele poporului din Cipru, al guvernului și al meu personal 
doresc să vă transmit, cu prilejul preluării înaltei dv. funcții, salutări 
cordiale și urări călduroase pentru fericirea dv. personală, progresul și 
prosperitatea poporului prieten romîn.

ARHIEPISCOP MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Am plăcerea să vă transmit cele mai sincere felicitări și salutări cu 

prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, precum și cele mai bune urări pentru suc
cesul dv. și pentru progresul și mai mare și prosperitatea țării dv.

Mareșal ABDUL SALAM MOHAMMED AREF 
Președintele Republicii Irak

Ediția jubiliară a
La sfîrșitul acestei săptămîm, țara noas

tră găzduiește ediția jubiliară (a X-a) a 
Crosului Balcanic, la care participă spor
tivi din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia și Romînia.

Prima ediție a acestei tradiționale com
petiții s-a desfășurat în 1948, cîștigătorul 
ei fiind iugoslavul Katonik. Întrerupte 
timp de șapte ani, întrecerile au fost re
luate în 1955, cînd a ieșit învingător 
Cahit Ovei (Turcia). Din cele nouă ediții, 
sporfivii romîni au participat la șapte. 
Bucureștiul a găzduit prima dată Crosul 
Balcanic în 1960 (ediția a V-a), cînd spor
tivii romîni au avut o comportare foarte 
bună, cucerind primele trei locuri la in
dividual (prin Grecescu, Barabaș și Sfrel- 
biski) și victoria pe echipe. Constantin 
Grecescu cîș+igă titlul de campion și la 
următoarele două ediții (1961 — Sofia 
și 1962 — Atena). A 8-a ediție (Istanbul), 
desfășurată pe un traseu foarte greu, a 
fost cîștigată de fondistul turc Muharem 
Dalkilic, care va fi prezent la întreceri

Crosului Balcanic
și în acest an. La ultima ediție desfășu
rată la Vrnjacka Banja (Iugoslavia) repre
zentanții noștri au cîștigat 3 titluri prin 
Andrei Barabaș (seniori), Florica Greces
cu (senioare) și pe echipe la feminin.

La întrecerile din acest an se anunță 
a fi foarte disputată proba masculină, la 
startul căreia vor fi prezenți Nicolae 
Mustață (R.P.R.), al treilea clasat la re
centul cros L’Humanife, Muharem Dalkilic 
(Turcia), cîștigătorul ediției din 1963, loa- 
nis Glezos (Grecia), cîștigătorul Crosului 
Balcanic din 1959, și Cervan (Iugoslavia), 
învingător în proba de 10 000 m la Jocu
rile Balcanice desfășurate anul trecut la 
București.

Întrecerile vor avea loc duminică, în 
Capitală, pe traseul dintre Casa Scînteii 
și cartierul Pajura, lată programul : ora 
9,30 — deschiderea festivă ; ora 10 — 
cursa de 4 000 m rezervată veteranilor ; 
ora 10,30 — 1 000 m junioare ; ora 10,45 
— 4 000 m juniori ; ora 11,15 — 2 000 m 
senioare; ora 11,35 — 10 000 m seniori.

Cicliștii lruntașl ișl continuă pregăti
rile in vederea competițiilor interna
ționale la care, peste puțină vreme, 
urmează să participe. La recentul 
concurs dotat cu „Cupa Flacăra", 
cei mal in formă au fost membrii lo
tului pentru „Cursa Păcii". Iată, in 
fotografie, plutonul în monom, avînd 
în frunte pe Constantin Dumitrescu, 

principalul animator al întrecerii

Dublă intilnire de box

ROMÎNIA-R. 0. GERMANĂ
Mîine de la ora 19. în sala sportu

rilor de la Floreasca, va avea loc în
tîlnirea de box dintre selecționatele 
secunde ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane. In vederea acestei întîlniri 
federația noastră a alcătuit următoa
rea formație : Ciucă, Gîju, Buzuliuc, 
Antonio, Dinu. Vlad (Hodpșan), Covaci, 
Olteanu, Trandafir și Ghiorghioni. 
Duminică dimineața la Galați se dis
pută meciul revanșă

Prima echipă reprezentativă a țării 
va întîlni la 9 aprilie (la Berlin) și 
la 11 aprilie (la Hallel selecționata 
R. D. Germane

Corespondență din Moscova

Electronica
la „Frezei"

Clădirile uzinei „Frezei* au apărut 
cu cîteva decenii în urmă, la 
marginea Moscovei, lîngă șoseaua 
Riazanului, pe un cîmp pustiu. 
Dar anii au trecut și în jurul „Fre- 
zer'-ului s-au ridicat alte uzine. Pe 
șoseaua Riazanului ființează acum 
unul dintre cele mai însemnate car
tiere industriale ale Moscovei; un 
cartier în care vagoanele albastre 
ale trenurilor electrice aduc zilnic 
mii de muncitori.

Am străbătut cîteva din secțiile 
uzinei ascultînd explicațiile ingine
rului șef A. I. Gra- 
ciov șl am văzut 
cum metalul se 
transformă aici în
tr-o diversitate de 
instrumente — de 
la freze pînă la 
burghie fine cu o 
grosime de mai 
puțin de un mili
metru. Majorita
tea muncitorilor 
din această uzină 
sînt femei; ele dau 
dovadă de o mare 
îndemînare în ce 
privește produsele 
de mare finețe. Și 
poate acestui lu
cru i se datorește 
aspectul general 
al diferitelor sec
ții : de-a lungul 
culoarelor strălu
cind de curățenie, 
sînt așezate ghi
vece cu flori și 
plante tropicale.

însoțitorul nos
tru ne conduce la 
secția de burghie 
fine, unde ne ara
tă mașinile auto
mate. La fiecare 
jumătate de minut 
automatele pro
duc cîte un bur
ghiu. Printre ma
șini vedem ici-co- 
lo cîte o munci
toare ; șase ma
șini sînt supra
vegheate de un 
singur om.

— Vedeți — ne 
spune inginerul 
Graciov — deși în 
uzina noastră au
tomatizarea pătrunde pe scară tot 
mai largă, în ultimii ani, colectivul 
uzinei a sporit cu peste 10 la sută. 
Aceasta ca urmare a faptului că 
se construiesc hale noi, producția 
se lărgește.

La secția de tratamente termi
ce, unde se cerea un volum nn e de 
muncă, în condiții care solicitau din 
partea muncitorilor nu numai price
pere profesională ci și rezistență fi
zică, „lucrează* acum benzile auto
mate cu comandă de la distanță, 
însoțitorul ne vorbește despre efor
turile pe care le depune colectivul 
în domeniul însușirii progresului 
tehnic, despre birourile de proiectare 
obștești și consiliile inovatorilor care 
supun unor transformări permanen
te instalațiile din uzină.

In ultimul an, colectivul și-a 
îndreptat atenția spre un dome
niu pînă acum mai puțin bătă
torit. Este vorba de munca de dispe- 
cerizare în uzină. Viața însăși ne-a 
impus acest lucru — spune inginerul 
Graciov. Gîndiți-vă cîtă bătaie de 
cap dau unei uzine calculele legate

La punctul de comandă al dispece
ratului uzinei

de necesarul de materii prime, de 
planificarea producției etc. E de 
ajuns să arătăm că numai cu un an 
în urmă se adunau într-o lună în 
uzină peste un milion de fișe care 
însoțesc în mod obișnuit flecare tip 
de instrument fabricat. Cu munejț 
aceasta erau ocupați 42 de funcțio
nari. Astăzi, treburile acestea au 
fost preluate de către centrul elec
tronic.

îl urmăm pe inginerul Graciov în
tr-una din încăperile serviciului ad
ministrativ, unde se află „creierul 

electronic* al uzi
nei. Nouă oameni 
în halate albe 
stau la mesele de 
Calcul, pregătind 
programul mași
nii sau selecțio- 
nînd rezultatele 
„muncii* el. „Ma
șina noastră, a- 
rată F. I. Rud- 
nik, șeful centru
lui, îndeplinește 
sarcini dintre cele 
mai diferite. De 
exemplu, ea cal
culează eu preci
zie cît produce 
zilnic fiecare ma
șină din uzină, 
înainte ca electro
nica să fi poposit 
în fabrica noastră, 
obțineam doar o 
dată pe lună a- 
ceste cifre, cu e- 
foitul a sute de 
Oameni. Dacă o 
parte din mașini 
nu-șl îndeplineau 
sarcinile de pro
ducție, lipsa de
venea cunoscută 
abia la sfîrșitul 
lunii. Acum avem 
o evidență clară, 
zilnică a mersului 
producției.

Pînă nu de mult, 
fiecare desen tre
buia detaliat, co
piat în mai multe 
exemplare și apoi 
distribuit secțiilor. 
O Instalație foto- 
telegrafică trans
mite acum în 15

minute fiecărei secții desenul cerut. 
Se economisește astfel un mare vo
lum de muncă și timp.

După introducerea electronicii a 
devenit posibilă și centralizarea în
tregii dispecerizări la un singur 
punct de comandă. Am găsit acolo 
pe dispecerul de serviciu așezat în 
fața unui pupitru și urmărind pe e- 
cranul unui televizor imagini din sec
țiile uzinei. Feodor Ivanovici Rudnik 
ne-a vorbit despre unele planuri de 
viitor. Deocamdată, capacitatea ma
șinilor electronice este redusă. Li se 
poate reproșa și faptul că nu pose
dă „memorie*. într-un viitor apropiat 
însă, uzina va dispune de mașini 
electronice cu posibilități mult mai 
mari, ceea ce va reduce și mai mult 
volumul de muncă al oamenilor ocu
pați azi în domeniul dispecerizării și 
evidenței. L-am întrebat pe tovară
șul Rudnik ce efect economic a adus 
electronica la „Frezer*. Răspunsul : 
în ultimul an mașinile electronice și 
celelalte inovații tehnice folosite în 
uzină au adus o economie de apro
ximativ 100 000 de ruble.

Ambrozie MUNTEANU

DE PRETUTINDENI
PREMIILE OSCAR — 1964

Academia națională de cinema
tografie din S.U.A. a decernat luni 

Santa Monica (California) pre- 
le Oscar pe 1964. Premiul pen- 

cea mai bună interpretare 
masculină a fost acordat actorului 
englez Rex Harrison pentru rolul 
jucat în filmul american „My fair 
lady". Oscar-ul feminin a fost atri
buit actriței Julie Andrews, prota
gonista filmului „Mary Poppins" 
(S.U.A.). Premiul pentru cel mai 
bun film produs în S.U.A. a fost 
acordat filmului „My fair lady", 
al cărui regizor, George Cukor, a 
obținut, de asemenea, premiul pen
tru regie. Filmul italian „Ieri, azi 
și mîine" a primit premiul pentru 
cea mai bună producție străină, iar 
filmul francez „Lumea fără soare" 
a primit premiul pentru cel mai 
bun documentar de lung metraj.

zuri de variolă în întreaga lume, iar 
în 1963, cinci ani după lansarea cam
paniei mondiale de eradicare a va
riolei de către O.M.S., numărul ca
zurilor a rămas încă destul de mare.

în 1965, anul cooperării inter
naționale, viitoarea zi mondială a să
nătății va fi consacrată variolei. Se 
prevede ca, deîndată ce este semna
lată apariția bolii, în oricare punct al 
globului, să Se declanșeze un dispo
zitiv de alertă internațională pentru 
a se lua măsurile de rigoare.

„PANGLICA DE ARGINT" ACOR
DATA ACTRIȚEI CLAUDIA 

CARDINALE

CONFLICT AERONAUTIC?

Actrița italiană Claudia Cardinale 
a primit premiul Panglica de argint 
(Nastro d’Argento), fiind considerată 
cea mai bună actriță a anului. Ea a 
fost premiată pentru filmul „Fata lui 
Bube", după romanul cu același titlu 
de Carlo Cassola.

„United Air Lines", cea mai mare 
companie americană de transporturi 
aeriene, a anunțat că pentru înzestra
rea parcului propriu va cumpăra, pe 
lîngă avioanele americane „Douglas 
DC-9" și „Boeing S-738" și aparate 
de fabricație britanică de tipul „Bac- 
111“. De altfel, ea a și achiziționat 
pînă acum un număr de avioane cu 
reacție britanice, pe care le-a pus în 
exploatare. Această hotărîre a fost 
primită cu surprindere în industria 
aeronautică americană. în cercurile 
industriale interesate se crede că a- 
ceste cumpărări de la „British Air
craft Corporation" ar putea duce la 
un conflict care să fie prezentat pre
ședintelui Tohnson.

ALERTA VARIOLEI

La 160 de ani de la descoperirea 
vaccinului antivariolic de către Ed
ward Jenner, această boală a devenit 
foarte rară în Europa, dar foarte răs- 
pîndită în alte părți ale globului. 
Astfel, spre exemplu, în India s-au 
înregistrat 60 000 de cazuri în 1963. 
în 1951, existau încă 550 000 de ca

Pentru persoanele care locuiesc 
singure, un arhitect vest-german a 
propus construirea într-un turn a 
unor cabine dotate cu tot confortul, 
în fotografie : macheta unor astfel 

de cabine
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JJE PESTE HO TARE
Larga mișcare de protest împotriva 
acțiunilor agresive ale S.U.A. In Vietnam
CUVÎNTUL OAMENILOR

LONDRA 6 (Agerpres). — Fede
rația mondială a oamenilor de știin
ță, organizație din care fac parte 
cca. 300 000 de savanți și cercetă
tori științifici din peste 30 de țări, 
a dat publicității la Londra o de
clarație în care subliniază că „o în
cercare de a impune o formă de 
guvernămînt poporului din Vietnam 
prin intermediul terorii militare 
poate duce la catastrofă". în decla
rație se șțrsțtă că membrii federa
ției sînt „profund neliniștiți de in
tensificarea de către forțele S.U.A. 
a acțiunilor de război împotriva

DE ȘTIINȚĂ DIN LUME
Vietnamului de nord" și de „ame
nințările de generalizare a conflic
tului vietnamez". Totodată este con
damnată atitudinea S.U.A. „care 
și-au arogat dreptul de a ataca un 
alt stat, în ciuda principiilor funda
mentale ale dreptului internațional". 
Documentul subliniază că „este de 
o importanță imediată și urgentă 
să se pună capăt actualului război 
și să se permită poporului vietna
mez să se bucure în mod liber de 
dreptul de a-și hotărî propriul des
tin".

Corespondență din Atena

Demonstrații, 
mitinguri

Cereri pentru retrocedarea 
insulei Okinawa
REZOLUȚIA CAMEREI REPREZENTANȚILOR A PARLAMENTULUI JAPONEZ

Bugetul în dezbaterea 
Camerei Comunelor

Franța

„Ziua de acțiune 
pentru pace in Vietnam"

PARIS 6 (Agerpres). — Marți, la 
chemarea Mișcării naționale pentru 
pace, în întreaga Franță s-a desfă
șurat „Ziuă de acțiune pentru pace 
în Vietnam". Au avut loc adunări 
în întreprinderi, în fața primăriilor ; 
au fost adresate rezoluții ambasa
dei americane și consulatelor din 
provincie în care se cere încetarea 
bombardamentelor asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam și retragerea tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud.

La Paris, sute de feroviari s-au 
adunat în fața monumentului 
din gara Saint Nazaire într-un 
miting. In cursul zilei, muncitori 
de la uzinele Renault au participat 
la mitinguri și au adoptat rezoluții 
în care se pronunță pentru înceta
rea agresiunii în Vietnam.

La marele miting organizat la 
Bursa muncii din Paris, oratori, 
printre care Eugene Henaff, secre
tar general al Uniunii departamen
tale C.G.T., și Jacques Chatagner, 
secretar al Mișcării pentru pace, au 
chemat populația pariziană să-și in
tensifice acțiunile de solidaritate cu 
poporul vietnamez.

Scrisoarea deschisă 
a scriitorului 
Lewis Mumford

Ziarul francez „LE MONDE” repro
duce scrisoarea deschisă adresată 
președintelui Johnson de scriitorul 
american Lewis Mumford. In scrisoa
re se spune intre altele :

Angajarea noastră constantă, alături 
de dictatorii militari care au provocat 
un război civil în Vietnamul de sud, 
precum și participarea noastră mili
tară la el, sînt tot atît de nesusjinut 
ca și refuzul guvernului nostru de a 
permite la timpul său organizarea în 
Vietnam de alegeri, de teamă să nu 
se instaleze, prin hotărîrea poporului, 
comunismul. Actuala dumneavoastră 
tentativă, de a arunca răspunderea 
asupra Vietnamului de nord, nu poate 
convinge pe nimeni, în afară de acei 
care au contribuit de la început la 
lansarea noastră în această intervenție 
arbitrară ; este vorba de aceleași 
grupuri și de aceleași servicii de in
formații care ne-au condus la dezas
trul din golful Porcilor (cu prilejul in
tervenției în treburile Cubei).

în prezent, dispre(uindu-se toate 
avertismentele se extinde cîmpul de 
exterminare, fără alt scop aparent 
decîf disimularea neputinței noastre 
politice.

Marinari japonezi refuză să transporte material 
de război destinat intervenționiștilor

Opinia publică din Grecia con
damna intervenția S.U.A. în Vietna
mul de sud și bombardarea de că
tre avioane militare americane a lo
calităților din R. D. Vietnam.

„Jos mîinile de pe Vietnam 1", „în
cetați bombardamentele și cărați-vă 
acasă 1" — aceste lozinci dominau 
Piața Universității în timpul mitingu
lui de protest al studenților atenieni. 
Cînd participanții la miting au por
nit să demonstreze pe străzile ora
șului, puternice detașamente de po
liție le-au barat calea, dedîndu-se 
Ia acte de violență. A urmat o cioc
nire între demonstranți și polițiști, 
soldată cu'30 de răniți. în fața Uni
versității a iost apoi convocat un nou 
miting al tineretului, în semn de pro
test împotriva acțiunilor brutale ale 
poliției, pentru eliberarea colegilor 
arestați.

Comitetul grec pentru destindere 
internațională și pace a organizat, 
de asemenea, un miting la care au 
participat numeroși cetățeni ai Ate
nei, reprezentanți ai organizațiilor 
democratice și primari ai unor sec
toare ateniene. Fostul ministru Mi- 
halis Kirkos, care a luat cuvîntul, a 
făcut un apel către toți patrioții 
greci, indiferent de opiniile lor poli
tice, să se unească în mișcarea pen
tru apărarea păcii. în moțiunea a- 
doptată se exprimă indignarea lo
cuitorilor Atenei față de acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. în Vietnam.

Sindicatele democratice din în
treaga țară condamnă în cadrul unor 
mitinguri și adunări acțiunile S.U.A. 
Moțiunea mitingului muncitorilor me- 
talurgiști, arată ziarul „Dimocratiki 
Alaghi", „exprimă solidaritatea cu 
lupta poporului vietnamez și invită 
guvernul grec să denunțe actele a- 
gresive americane".

Peste 50 de cunoscuți oameni de 
artă și cultură greci au semnat și 
publicat o scrisoare de protest împo
triva metodelor de exterminare fo
losite de S.U.A. în Vietnam.

Comitetul executiv al E.D.A. a a- 
dresat guvernului grec o scrisoare 
deschisă în care se cere ca guver
nul să ia poziție față de agresiunea 
americană în Vietnam.

TOKIO 6 (Agerpres). — Camera 
reprezentanților a Parlamentului 
japonez a adoptat marți o nouă re
zoluție în care cere guvernului să 
depună maximum de efort pentru 
obținerea retrocedării insulelor O- 
kinawa și Ogasawara către Japo
nia. în rezoluție se arată că în cei 
20 de ani, de cînd insulele se află 
sub controlul Statelor Unite, Came
ra reprezentanților, a adopțat alte 
patru asemenea rezoluții, iar Adu
narea legislativă a insulei Riukiu 
s-a pronunțat pentru a -11-a oară 
în favoarea retrocedării lor către 
Japonia. în favoarea realipirii Oki- 
nawei și Ogasawarei la Japonia se

ȘEDINȚA COMITETULUI O.N.U.•> ’

PENTRU DEFINIREA
NOȚIUNII DE AGRESIUNE

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
New York a avut loc prima ședință 
a celei de-a treia sesiuni a Comi
tetului Organizației Națiunilor U- 
nite pentru definirea noțiunii de a- 
gresiune. Alvarez Vidaurre, repre
zentantul permanent la O.N.U, al 
Salvadorului, a fost desemnat pre
ședinte al Comitetului, iar repre
zentantul Ciprului, Rossides, vice
președinte.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, N. T. Fe
dorenko, care a arătat că astăzi 
sarcina definirii noțiunii de agre
siune capătă o importanță 
mare în lumina acțiunilor 
ale Statelor Unite în Asia 
est. Delegația sovietică, a 
este de părere că. Comitetul trebuie 
să recomande secretarului general 
al O.N.U. înscrierea pe agenda pre
liminară a celei de-a 20-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. proble
ma pregătirii și adoptării unei de
finiții a noțiunii de agresiune.

Reprezentantul Statelor Unite. 
Francis Plimpton, care a luat apoi 
cuvîntul, a încercat să justifice ac
țiunile americane împotriva R. D. 
Vietnam.

tot mai 
agresive 
de sud- 
spus el,

Problema definirii noțiunii de agre
siune a fost ridicată pentru prima 
oară la Liga Națiunilor în 1933. Ea a 
venit apoi în atenția O.N.U. în 1950, 
iar în 1957, după o serie de discuții, 
a fost creat comitetul care și-a reluat 
acum lucrările.

pronunță locuitorii acestor insule și 
întregul popor japonez, și de aceea 
Camera reprezentanților cere gu
vernului să respecte hotărîrile Par
lamentului și să ia toate măsurile 
necesare în vederea traducerii 
viață a acestor năzuințe.

în

Premierul Consiliului de Stat
al R. P. Chineze și-a încheiat
vizitele in străinătate

RANGOON 6 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
stat al R. P. Chineze, și-a încheiat 
vizita pe care a întreprins-o în Bir- 
mania. In cursul vizitei, premierul 
Ciu En-lai a avut convorbiri cu ge
neralul Ne Win, președintele Consi
liului revoluționar al Uniunii Bir- 
mane.

Premierul Ciu En-lai a sosit la 6 
aprilie la Pekin.

LONDRA 6 (Agerpres). Ministru] 
de finanțe al Marii Britanii, James 
Callaghan, a prezentat marți, în Ca
mera Comunelor, primul buget labu
rist după 14 ani de opoziție a parti
dului său. Proiectul de buget care 
vrea să inaugureze, după cum a a- 
firmat ministrul de finanțe, o „nouă 
eră", propune o reducere de 100 
milioane de lire sterline pe an a ex
porturilor de capitaluri pe termen 
lung și o scădere a cererii interne 
cu 250 milioane lire sterline pe an 
pe calea sporirii impozitelor indirec
te și a unei comprimări a cheltuieli
lor publice.

Precizind modalitățile noului im
pozit, Callaghan a declarat că cîști- 
gurile realizate pe termen scurt, adi
că acelea provenite din vînzările de 
bunuri, vor fi afectate de impozitul 
pe venituri. în schimb, cîștigurile 
realizate pe termen lung vor fi im
puse la un impozit de 30 la sută. 
Noile impuneri vor aduce fiscului 
britanic în anul financiar 1965—1966 
127 milioane lire sterline.

Ministrul de finanțe a afirmat în 
continuare că Anglia nu poate să-și 
permită continuarea investițiilor în 
străinătate în ritmul ultimilor ani. în 
cursul ultimului deceniu, a afirmat 
el, aceste investiții s-au cifrat în 
medie la 170 milioane lire pe an, în

timp ce reintrările de devize nu au 
atins decît 25 milioane lire sterline. 
Tot în vederea frînării exporturilor 
de capitaluri, ministrul de finanțe a 
anunțat că în viitor firmele britani
ce nu vor putea să obțină devize din 
partea Băncii Angliei în scopul unor 
investiții în străinătate decît dacă 
aceste investiții vor fi făcute pe ter
men scurt.

în același timp, ministrul britanic 
a anunțat că guvernul său a hotărît 
să renunțe la proiectul de construire 
a bombardierului supersonic „TSR- 
2“, unul din cele mai costisitoare 
proiecte aviatice ale Angliei. Renun
țarea la acest proiect, care a costat 
pînă în prezent aproximativ 125 de 
milioane lire sterline, va permite gu
vernului să facă o economie de 35 
de milioane lire sterline în fi
nanciar 1965—1966.

Proiectul de buget prevede la ca
pitolul cheltuieli cifra record de 8,482 
de miliarde lire sterline, cu 690 mi- * 
lioane lire mai mult decît în anul 
trecut. La venituri, bugetul prevede 
realizarea unei sume de 8,862 de mi
liarde lire sterline, provenită, îndeo
sebi, de pe. urma sporirii impozite
lor. Excedentul bugetar este apreciat 
la 380 de milioane lire sterline față 
de 88 de milioane cît a reprezentat 
în anul trecut.

DIN VIAȚA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
în

Bazinul minier de pe rîul Sieg și-a încetat 
problemele monetare interoccidentale e

activitatea • Conferință 
In apărarea lirei sterline

6 (Agerpres). — CitindBONN
surse autorizate, corespondentul din 
Bonn al agenției France Presse rela
tează că bazinul de minereu de fier 
de pe rîul Sieg și-a încetat ac
tivitatea, punînd astfel capăt ex
tracției de minereu renan. In conti
nuare, în corespondență se arată că 
între anii 1961—1964 în R.F.G. au 
fost închise 24 de mine, iar alte 10 
și-au restrîns activitatea de produc
ție. Producția de minereu de fier a 
R.F.G. a scăzut de aceea în 1964 cu 
7,4 milioane tone față de producția 
anului 1961.

scrie : „Franța nu are interes ca 
sterlină să fie devalorizată".

lira

PARIS. După cum relatează ziarul 
francez „Le Monde", la 9 aprilie 
2 500 de sindicaliști din 9 departa
mente ale vestului Franței vor parti
cipa la un marș. Ei vor manifesta 
în fața reședinței Consiliului de Mi-

niștri și Ia sediul Consiliului națio
nal al patronatului francez pentru a 
cere adoptarea unor măsuri care să 
grăbească dezvoltarea regiunilor 
vestice. Din Morbihan (Bretania) 300 
de delegați vor sosi cu autobuzele. 
In acel centru au fost concediațl 
între septembrie 1964 și sfîrșitul lu
nii martie 1965, 600 de persoane.

TOKIO 6 (Agerpres). — Sindica
tele marinarilor japonezi din por
turile Yokohama și Tokio au refu
zat să transporte materiale mili
tare destinate forțelor militare ae
riene ale S.U.A. din Vietnamul de 
sud. O hotărîre similară a fost a- 
doptată anterior de către marinarii

din portul Kobe. Comandamentul 
forțelor maritime militare ale S.U.A. 
din Japonia a propus celor două 
sindicate ca 380 de marinari japo
nezi să facă parte din echipajele na
velor care transportă materiale mi
litare la Saigon. Propunerea a fost 
respinsă.

Știința detestă
Intervenția Sta

telor Unite în 
Vietnam continuă 
să concentreze 
atenția opiniei publice, care o con
damnă ca un act tipic de agre
siune, o încălcare a dreptului la 
libertate și independență al po
poarelor, o primejdie pentru ca
uza păcii.

Promotorii intervenției susțin că 
acțiunile militare americane în pe
ninsula indochineză ar avea ca 
obiectiv „progresul pașnic al po
poarelor din această regiune”. Dar 
la cererea cui au venit trupele 
americane în Vietnamul de sud ? 
Guvernele ce se succed la Sai
gon sînt lipsite de autoritate și, 
după cum s-a văzut, nici iorța ar
mată străină nu le poate asigura 
o cît de mică stabilitate. Ale cui 
interese „apără" acolo trupele 
americane ? Ale poporului sud- 
vietnamez ? Doar se știe că acest 
popor luptă cu eroism împotriva 
amestecului străin în treburile 
sale interne, pentru libertate și in
dependență. In numele cărui -fel 
de „progres pașnic", așezări ome
nești, cîmpuri fertile, zone pline 
de viață sînt supuse bombar
damentelor, distrugerii și pîr- 
jolului ? Adevărul este că trupele 
americane duc un război de agre
siune împotriva poporului vietna
mez, un război pe care, în pofida 
lipsei sale de perspectivă, se stră
duiesc să-l extindă prin lărgirea 
teatrului de operațiuni militare, 
sporirea progresivă a efectivelor 
armate debarcate în Vietna
mul de sud, ca și prin uti
lizarea unor mijloace de distru
gere din ce în ce mai inumane 
și condamnabile. Repetatele 
bombardamente aviatice asupra 
teritoriului R. D Vietnam, stat 
suveran și independent, folosirea 
napalmului și a gazelor toxice 
in Vietnamul de sud duc la agra
varea continuă a situației și a- 
menință serios pacea lumii.

O îngtijorare deosebită trezește 
în opinia publică utilizarea gaze
lor toxice împotriva patrioților 
sud-vietnamezi. Se știe că adepții 
acestui gen de armă au căutat 
întotdeauna s-o justifice, să de
monstreze că ea ar fi mai puțin 
primejdioasă și dăunătoare ca

Acad. Ștefan MILCU
altele. Sărind în 
ajutorul celor 
care și-au atras 
un discredit pro

fund prin recurgerea la un mijloc 
atît de odios, comentatorul mili
tar occidental, Liddell Hart, afirma 
în săptămînalul „The Sunday Te
legraph", că „gazele reprezintă 
arma cea mai umană". Această 
teză a fost întotdeauna deza
vuată de oamenii de știință. 
Orice motiv s-a invocat în spriji
nul folosirii gazelor ca mijloace 
de ducere a războiului a fost 
respins cu hotărîre pe temeiul u- 
nor considerente majore — biolo
gice, umanitare, morale etc. Așa 
s-a și ajuns la legiferarea inter
dicției utilizării lor. Cu toate a- 
cestea, în anumite țări, paralel cu 
încercarea de a face o pregătire 
psihologică a opiniei publice 
pentru admiterea unei astfel de 
arme, s-au întreprins și lucrări 
practice pentru a o pune la punct. 
Iar acum, în Vietnamul de sud s-a 
trecut la folosirea ei.

Toate acestea trezesc pretutin
deni dezaprobare și indignare.

Reacția pe plan mondial îm
potriva intervenției americane în 
Vietnam a devenit tot mai ve
hementă. Sînt semnificative miș
cările de protest și manifes
tațiile maselor populare din dife
rite țări ale lumii, luările de po
ziție ale unor importante persona
lități ale vieții politice, culturale, 
obștești, inclusiv din țările consi
derate ca aliate ale S.U.A. „în 
mod evident — scrie ziarul „The 
Wall-Street Journal' — cea mai 
mare parte a lumii nu este de a- 
cord cu acțiunea noastră și opo
ziția aceasta se manifestă din 
sursele la care ne așteptam cel 
mai puțin... Problema gazelor a 
furnizat oficialităților americane 
dovada cea mai neplăcută cît de 
singure sînt S.U.A. în Vietnam”.

Exprimînd protestul său ener
gic, opinia publică internațio
nală condamnă acțiunile a- 
gresive cerînd încetarea lor 
imediată, curmarea bombarda
mentelor împotriva R. D. Viet
nam, retragerea trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud și res
pectarea dreptului poporului viet
namez de a fi stăpîn în țara sa.

C. ALEXANDROAIE

Rlpostind atacurilor criminale ale aviației americane, eroicii apărători ai 
cerului R. D. Vietnam doboară și avariază tot mai multe avioane agre
soare. în fotografie — unui

deasupra
dintre piloții unui avion american doborit 
teritoriului nord-vietnamez

ROMA 6 (Agerpres). — La Cer- 
nobbio, în apropierea lacului Como, 
s-a desfășurat timp de trei zile o 
conferință la care au participat 85 
de personalități de seamă politice, 
economice și financiare din Europa 
occidentală, Statele Unite și Canada. 
In comunicatul dat publicității se a- 
rată că a avut loc un schimb de pă
reri în legătură ou colaborarea mo
netară a țărilor occidentale și cu 
problemele alianței atlantice, nu 
numai din punct de vedere politic 
și militar, ci și din punct de vedere 
economic. Au fost discutate proble
me legate de sistemul de plăți in
ternațional.

Printre personalitățile care au 
luat parte la lucrările acestei con
ferințe sînt: George Ball, subsecre
tar de stat al S.U.A., Manlio Brosio, 
secretarul general al N.A.T.O., Ro
bert Marjolin, vicepreședinte al Co
misiei Pieței comune, Thorkil Kris
tensen, secretarul general al 
O.E.C.D., David Rockefeller, pre
ședintele băncii „Chasse Manhat
tan Bank".

PARIS. Experții franco-britanici, 
care s-au întîlnit în cursul întreve
derilor de Gaulle-Wilson, au căzut 
de acord asupra necesității de a apă
ra în comun lira sterlină. Franța va 
sprijini în luna mai cea de-a doua 
cerere britanică de reînnoire a cre
ditului de trei miliarde dolari acor
dat de marile bănci centrale vest- 
europene în luna noiembrie 1964 gu
vernului britanic, pentru o durată de 
trei luni. Pe de altă parte, ea nu va 
cere suprimarea rapidă a suprataxei 
de 15 la sută asupra importurilor, 
stabilită de Marea Britanie. Comen- 
tînd aceste măsuri, „Le Figaro"

SCURTE ȘTIRI
GENEVA. Comisia O.N.U. pentru 

drepturile omului, întrunită la Gene
va, a exprimat luni opoziția ei față 
de prescrierea crimelor de război în 
cursul unei lungi ședințe consacrate 
examinării acestei probleme. în ciuda 
hotărîrii Parlamentului federal vest- 
german de a amîna cu patru ani a- 
ceastă prescriere, toți delegații s-au 
pronunțat, în intervențiile lor, pentru 
imprescriptibilitatea acestor crime.

TEHERAN. Astăzi încep lucrările 
celei de-a 13-a sesiuni a Consiliului 
ministerial al Organizației Tratatului 
central (CENTO).

ANKARA. Ministrul apărării al 
Turciei, Hasan Dincer, a anunțat că 
guvernul turc nu intenționează, pen
tru moment, să-și retragă contingen
tele sale militare puse la dispoziția 
N.A.T.O. în diferite țări și nici să 
reducă durata serviciului militar îna
inte de 1970.

DUBLIN. Astăzi în Republica Ir
landa au1 loc alegeri generale pentru 
reînnoirea celor 143 de locuri ale 
Parlamentului.

în orașul Banovce Nad 
din Slovacia împlinirea a 
de la eliberarea acestei lo-

PRAGA. într-un cadru festiv e-a 
sărbătorit 
Bebravou 
20 de ani 
calități de sub jugul fascist. Banovce
este- una din tocalitătile de pe teri
toriul R. S. Cehoslovace eliberate cu 
ajutorul armatei romîne. La festivi
tăți au participat veterani ai insurec
ției naționale slovace, cetățeni care 
au colaborat cu ostașii armatei ro
mîne în luptele pentru eliberarea 
orașului. Luînd cuvîntul, președintele 
Comitetului orășenesc de partid a re
levat contribuția și eroismul armatei 
romîne în lupta pentru eliberarea lo
calității Banovce.

ȘANHAI. Zilele trecute s-a închis 
cel de-al doilea tîrg de textile și con
fecții din R. P. Chineză. Tîrgul a fost 
vizitat de oameni de afaceri și de 
reprezentanți ai organizațiilor comer
ciale din Anglia, Australia, Canada, 
Franța, Hong Kong, Indonezia, Irak, 
Panama. în total au fost încheiate 
3 700 tranzacții cu întreprinderea 
chineză pentru importul și exportul 
textilelor.

LONDRA. Expoziția documentară 
închinată memoriei lui George Enes- 
cu, care a fost vizitată timp de trei 
săptămîni de un numeros public, s-a 
închis.

CAIRO. Avioanele britanice conti
nuă să bombardeze așezările din sul
tanatul Fadhli (Arabia de sud) — se 
spune într-o telegramă adresată secre
tarului general al Ligii arabe de către 
sultanul acestui teritoriu.

PHENTAN. După cum anunță A- 
genția centrală telegrafică coreeană, 
Statele Unite au livrat autorităților 
sud-coreene avioane de luptă cu re
acție supersonice tip „F-5-A", vio- 
lînd astfel acordul de armistițiu.

DAMASC. între 18 martie și 5 a- 
prilie a avut loc Congresul regional 
al partidului Baas din Siria. Au fost 
discutate probleme organizatorice, 
precum și unele chestiuni privind si
tuația în țările arabe și situația inter
națională.

ADDIS ABEBA. Etiopia și Soma
lia au hotărît ca la 15 mai să reia 
negocierile în legătură cu disputa de 
frontieră existentă de mai multă vre
me între ele.

Pe 
de

N

străzile orașului Rouen, 1 500 muncitori de la atelierele și șantierele 
la Seine-Maritime (A.C.S.M.) au manifestat, cetind ca întreprinderea 

lor sâ nu iie închisă șl muncitorii concediațl
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Brinza topită
La ultima ședință a 

Consiliului ministe
rial al C.E.E., care s-a 
întrunit la Bruxelles, 
Italia a refuzat — „în 
mod surprinzător' 
scriu ziarele 
dere la 
privind 
brînzei 
lament 
doptat 
„Acest 
ziarul 
„Die Welt" — trebuie 
considerat o revan
șă pentru respingerea, 
cu o zi înainte, de că
tre Consiliul ministe
rial. a unor doleanțe 
italiene".

Din relatările pre
sei occidentale reiese 
că miniștrii întruniți 
în această sesiune ur
mau să adopte 
proiect, inițiat de 
lia și redactat de 
misia C.E.E., 
prevedea instaurarea 
unui regim protecțio-

.« _ _
— să a- 

regulamentul 
circulația 

topite, regu- 
ce fusese a- 
de consiliu, 
gest — scrie 

vest-german

un 
Ita- 
Co- 
care

element de discordie
nist în ce privește im
portul fructelor și le
gumelor din afara ță
rilor membre ale 
C.E.E., spre a le feri 
de concurența unor 
terțe țări. In pofida 
insistențelor Italiei — 
țară producătoare de 
fructe 
R. F. 
landa, 
rente 
ternă, 
triva acestui proiect, 
zădărnicind adopta
rea lui. „Ca urmare
— notează „Die Welt"
— italienii au votat 
împotriva regulamen-, 
tului privind brînza 
topită, ceea ce con
stituie, în primul rînd, 
o lovitură dată olan
dezilor, care produc 
și exportă 
mita brînză 
tă... de Olanda 
lelalte țări membre 
ale Pieței comune".

Ministrul olandez

și legume —• 
Germană și O- 

din conside- 
de politică in- 
au votat împo-

renu- 
topi- 

în ce

al agriculturii, Bis- i 
heuvel, n-a întîrziat I 
să reacționeze la a- 
ceastă „revanșă" ita
liană și a anunțat că 
Olanda își păstrează 
mină liberă în ce pri
vește reglementarea 
definitivă a proble
mei circulației fruc
telor și legumelor, în 
pofida concesiilor fă
cute de Olanda în a- 
ceastă privință încă 
din luna februarie.

In aparență, o ne
înțelegere „măruntă". 
Dar pentru aplanarea 
ei, după cum scrie 
„Die Welt". discuțiile 
vor fi reluate „în așa- 
numitul mare consiliu 
al miniștrilor, din care 
fac parte miniștrii de 
externe și ai econo
miei din țările mem
bre ale C.E.E., care 
urmează să se intru 
nească la 8 aprilie".1 ■-

G. D.

„Romînia in plin progres ti

Expoziție de fotografii la
ATENA 6 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
în sala Căminului de arte și litere 
din Atena s-a deschis Expoziția de 
fotografii „Romînia în plin progres", 
organizată de ambasada R. P. Ro
mîne cu concursul Ministerului Edu
cației al Greciei și al conducerii 
minului de arte și litere.

Expoziția a fost inaugurată 
Mircea Bălănescu, ambasadorul
Romîne Ia Atena. După ce a făcut o 
scurtă prezentare a realizărilor ob
ținute de poporul romîn în timpul 
celor 20 de ani de la eliberarea sa. 
el și-a exprimat speranța că expo
ziția va aduce o nouă contribuție la 
cunoașterea reciprocă a celor două 
popoare. Fotografiile prezintă aspec-

Că-

de 
R.P.

Atena
do-

fost 
Mi-

te din industrie, agricultură, din 
meniul cultural-științific.

La deschiderea expoziției au 
de față reprezentanți din partea 
nisterului de Extern » și Ministerului
Educației, Stăm; tJ ♦.’erkuris. pre
ședintele Mișcări/t Ane pentru înțe
legere balcanică, generalul Leonidas 
Spais, și alți membri ai conducerii 
Ligii de prietenie greco-romine, 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți. de asemenea, Gh. 
Mihoc, rector al Universității din 
București, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru 
relații culturale cu străinătatea, 
membri ai ambasadei.
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