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Mii de tone de fontă peste plan
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Timpul s-a Încălzit In toa
te regiunile țării. Oamenii 
muncii de pe ogoare își in- 
tensiiică eiorturile pentru ca 
lucrările agricole să se iacă 
in epoca optimă și la un 
înalt nivel agrotehnic. In 
regiunile București, Oltenia, 
Dobrogea, Argeș și altele 
s-a trecut cu toate torțele 
la semănatul porumbului. 
Pe măsură ce temperatura 
solului se apropie de cea 
indicată în recomandările 
Institutului central de cer
cetări agricole, semănatul 
porumbului trebuie să se 
execute cu 
în celelalte regiuni, 
tă posibilitatea 
care unitate să 
porumbul într-o perioadă 
de maximum 8—IO zile 
bune de lucru. Aceasta re
clamă din partea conduce
rilor gospodăriilor de stat, 
stațiunilor de mașini și trac
toare, cooperativelor agri
cole să organizeze exem
plar munca, să iolosească 
chibzuit mijloacele mecani
ce. Respectarea timpului 
optim de semănat trebuie 
să fie însoțită de asigurarea 
unui înalt nivel calitativ al 
lucrărilor, condiție hotărî- 
toarc pentru obținerea unor 
recolte mari.

București
temperaturii solului s-a trecut eu 
toate forțele la semănatul po
rumbului. în numai cîteva zile 
bune de lucru s-au însămînțat 
peste 120 000 ha cu această cul
tură. Cele mai mari suprafețe 
au fost realizate în cooperativele 
agricole din raioanele Fetești — 
45 la sută din suprafețele stabili
te; Urziceni — 53,3 la sută; Ale
xandria — 40,4 la sută; Slobozia 
33,5 la sută; Oltenița și Lehliu 
cîte 30 la sută.

Oradeai____________
rumbului și în regiunea Crișa- 
na. Numai în 3 zile, în raioane
le Criș, Salonta și Oradea au fost 
însămînțate peste 1 500 hectare. 
Mai mult de 80 la sută din can
titatea de sămînță necesară a 
fost produsă în loturile proprii 
ale cooperativelor agricol» d« 
producție.

I--------------------- Duminică, ță-
Ploiești rănii coopera-

1 __ ________ tori din ra
ioanele de șes ale regiunii au 
început să semene porumbul. 
Numai într-o singură zi au fost 
însămînțate aproape 2 500 ha, 
cea mai mare suprafață fiind 
realizată de cooperativele agri
cole de producție din raionul Mi- 
zil. Pentru sporirea vitezei de 
însămînțare, se folosesc la pre
gătirea terenului un mare nu
măr de tractoare în schimbul 2. 
Pregătirea terenului a 
Luată pe mai mult de 
din suprafață.

fost efec-
80 la sută

------------------- 1 țn
Constanța Dobrogea
________ __ __ 1 fost îr.ză

regiunea 
au 

însămîn- 
țate primele suprafețe cu porumb 
în cooperativele agricole de pro
ducție din Movilița, jPlopeni, In
dependența și altele din raionul 
Negru Vodă, Sinoe, Mihai Vitea- 
zu, raionul Istria, Castelu, Cuza 
Vodă și altele din raionul Med
gidia. Pentru semănatul porum
bului a fost asigurat un bun pat 
germinativ semințelor, prin gră- 
parea și discuirea întregii supra
fețe. în multe unități agricole, 
terenul a fost grăpat de 2 3 ori.2—3 ori.

Furnaliștii hunedoreni obțin zi de 
zi succese importante în îndepli
nirea sarcinilor de plan și angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă. Deși sînt diferite ca nivel de 
înzestrare tehnică, cele trei secții de 
furnale își dispută de la egal la 
egal primul loc în întrecere. Obiec
tivele sînt comune : indici înalți de 
utilizare a agregatelor, consum de 
cocs cît mai redus, fontă de calitate 
tot mai bună. Rezultatele de pînă 
acum ale furnaliștilor sînt edifica
toare : 27 000 tone de fontă peste 
plan, peste 12 000 000 lei economii 
prin reducerea consumului specific 
de cocs, procente reduse de decla
sate.

Indicii de folosire a furnalelor au 
cunoscut o continuă creștere. în 
primul trimestru, la secția a 3-a s-a 
atins un indice de utilizare de 1 310 
kg de fontă pe fiecare metru cub de 
furnal șl zi calendaristică și un con
sum de cocs de 620 kg. în această 
lună, indicele de utilizare a crescut 
la 1 410 kg de fontă, menținîndu-se 
același consum de cocs. Printre cei 
care și-au adus o contribuție deo
sebită la realizarea acestor succese 
se numără prim-furnaliștii Simion 
Jurca, Alexandru Comșa, maiștrii 
Nicolae Mărculescu, Alexandru 
Gherghei, inginerul Ion Vasilescu și 
alții.

Și rezultatele obținute de furna
liștii de la secția a 2-a sînt la înăl
țime. Ei au obținut zilnic cu 65 kg 
mai multă fontă pe fiecare 
cub de volum util față de 
planificați. Totodată, au

timpul de 
0,7 la sută 
iar consumul de cocs pe tona 
fontă — cu 58 kg față de cel plani
ficat. în primele rînduri ale între
cerii socialiste se află inginerii 
Gheorghe Roman, Dumitru Opriș, 
maiștrii Gheorghe Cișmaș. Nicolae 
Militaru. prim-furnaliștii Alexandru 
Olaru și Nicolae Costea. Conclu
dente sînt și rezultatele obținute la 
secția l-a : 7 253 tone fontă peste 
plan, indicii de utilizare au crescut 
cu 86 kg fontă pe mc volum util 
și zi calendaristică, iar consumul 
specific de cocs a fost redus cu 87,16 
kg față de plan. Șeful de schimb 
Leonida Davidescu, furnaliștii Ion 
Iacob și Ilie Mîtcă, inginerul Ion 
Bologa sînt oameni cu care colecti
vul secției se mîndrește. Acestea 
sînt cîteva din realizările care ilus
trează în mod grăitor amploarea 
întrecerii socialiste ce se desfășoară 
la furnalele Hunedoarei în întîmpi
narea zilei de 1 Mai.

Ritm rapid de execuție 
la fiecare lucrare

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
De cîteva luni, la centrala termo
electrică de Ia Fîntînele se execută 
lucrări pentru creșterea cu încă 100 
MW a capacității existente. Un prim 
obiectiv înscris în graficele con
structorilor de la I.C.C.T.-București și 
șantierul nr. 3 Luduș-Fîntînele l-a 
constituit terminarea cu 15 zile mai 
devreme a turnării fundației cazanu
lui de aburi. Datorită măsurilor 
tehnico-organizatorice aplicate, lu
crările de fundații la stația de tra
tare a apei s-au început cu 10 zile 
mai devreme. Șl la prelungirea sălii 
turbogeneratoarelor au fost execu
tate fundațiile ; aici, brigăzile de 
fierari-betoniști și dulgheri conduse 
da Ion Trană, Păi Martin și Dropa 
Arpad execută acum armăturile și 
cofrajele, lucrează la construirea ca
merei de comenzi electrice, la stația 
de tratare a apei, la turnurile de ră
cire. Concomitent cu construcțiile, 
inaintează și lucrările de montare a 
cazanului, care urmează a fi instalat 
în aer liber.

în plus: panouri 
pentru 13 apartamente

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
In întrecerea socialistă pe care o 
desfășoară pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate, colectivul în
treprinderii de prefabricate și ele
mente de construcție din Brașov ob
ține succese de seamă. In primul 
trimestru planul producției globale 
a fost depășit cu aproape 12 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu 
3,39 la sută față de prevederi, iar la 
prețul de cost s-au realizat econo
mii suplimentare în valoare de 
155 000 lei. Au fost date peste pla
nul trimestrial panouri pentru 13 
apartamente, 251 m c stîlpi pentru 
linii electrice, 252 mc ferme și che- 
soane pentru hale industriale etc.

O atenție deosebită s-a acordat 
ridicării calității panourilor. în a- 
ceste zile au fost placate cu tablă 
matrițele de turnare ; s-a îmbună
tățit sistemul de alimentare a ma
trițelor cu aburi șl s-au asigurat ni
sipuri corespunzătoare. Toate aces
tea au contribuit la îmbunătățirea 
finisajului suprafeței panourilor. 
Printre brigăzile care s-au eviden
țiat în întrecerea socialistă se află 
cele conduse de Alexandru Nicodim, 
Vllmoș Șipoș, Mihai Guzbet. în pre
zent, colectivul întreprinderii se 
pregătește pentru a trece la produ
cerea de panouri pentru un nou tip 
de apartamente.

între concepția de viață și actele 
noastre, între gînd și faptă, e o 
strînsă legătură. Faptele traduc gîn- 
durile noastre, și în consecință nu
mai conduita morală bazată pe 
principiile eticii comuniste e o călă
uză sigură printre evenimentele vie
ții zilnice. Oricît ar părea de curios, 
acțiuni în aparență lăudabile pot 
ieși din limitele eticii dacă, așa cum 
am spus, au fost generate de un mo
tiv mărunt.

Vrednicii 
de irezori 
mult, un 
rul Anton 
serie, muncește bine. Alături 
el, la o freză de același tip, lucrează 
Gheorghe Neagu. Acesta însă, fiind 
nou în meserie, se descurcă mai 
greu, deși își dă tot interesul. Me
reu se string lingă mașina' lui piese 
pe care nu le-a dovedit să le prelu
creze. Cei din brigadă l-au rugat pe 
Roman să-i dea o mînă de ajutor. 
Dar el găsea mereu motive ca să se 
eschiveze.

Intr-una din zilele trecute, la în
ceperea schimbului, spre surprinde
rea lor, oamenii din brigadă au vă
zut că maldărul de piese restante de 
lîngă freza lui Neagu a dispărut. 
„Merg la Neagu să-l felicit, ne spu
nea unul din tovarășii săi de mun
că, dar el mă privește supărat, bă- 
nuindu-mă că vreau să rîd de el. 
înțeleg nimic. Mă duc să-l întreb 
maistru. Acesta îmi arată fișa 
Anton Roman".

Iată ce se întâmplase. După ce 
plecat cu toții la terminarea schim
bului din ziua trecută, Roman Anton 
a rămas Ia mașina lui. A luat piesele 
care se găseau lîngă freza lui 
Gheorghe Neagu și le-a lucrat. Cînd 
l-au întrebat tovarășii din brigadă 
de ce a procedat astfel, le-a răs
puns : „Ca să nu rămînem în urmă 
cu planul". Ei l-au criticat cu aspri
me ; și iată de ce : Dacă Roman ar 
fi vrut cu adevărat să fie de folos 
ar fi ajutat și pe tovarășul său, 
Gheorghe Neagu, să deprindă mai 
bine meșteșugul meseriei. Ar fi făcut 
astfel cu adevărat o faptă lăudabilă.

Am cunoscut un student la Poli
tehnică cu prilejul scrierii unui re
portaj de la noul Complex de cămi
ne de pe malul Dîmboviței, 
său mi s-a părut ceva mai 
nu atît prin faptul că tînărul 
lase, în comportarea lui, o 
de lipsuri, ca neglijență la 
absențe la seminarii etc. Ci 
ceea că el se comporta astfel, 
urmare a unei „filozofii" proprii. De 
fapt, această „filozofie" se reducea 
la cîteva noțiuni banale, exprimate 
în propozițiuni simple, cam așa 
„Sînt tînăr, trebuie să mă și dis
trez". Sau : „Dacă nu mă duc la se
minar, nu piere lumea. Vin alții".

Dar de îndată ce-i adresezi o în
trebare de logică elementară în 
legătură cu aceste precepte, rămi- 
ne încurcat, dă replici copilărești. 
De pildă :

— Dar dacă ar gândi toți ca dum
neata și n-ar veni la seminar, 
s-ar întîmpla ?

El îți răspundea tn doi peri :
— Bine, dar nu fac toți la fel.
In continuare discuția poate urma 

la fel, în virtutea aceleiași logici. 
Dar n-are nici un rost. Fiindcă lu
crurile sînt clare. Comportarea lui 
derivă cum spuneam din niște con
cepții ciudate. Dar cum, tînărul des
pre care e vorba e suticient de is-

oameni ai unei brigăzi 
mi-au povestit, nu de 
caz instructiv. Frezo- 
Roman cunoaște me

de

teț, „prinde repede", în cele din 
urmă se descurcă la examene, bi
neînțeles cu note mediocre. Cîte un 
angajament la ședințe „că se va 
îndrepta", o oarecare nepăsare la 
înțepăturile critice, mai cîte un cer
tificat medical reușesc — mai bine 
zis au reușit pînă acum — să-1 men
țină pe linia de plutire a promovă
rii dintr-un an în altul.

Și totuși, lucrurile nu sînt așa de 
simple, ca întotdeauna cînd e vor
ba de sufletul omenesc. Acestui ti- 
năr îi place să joace teatru. Se pare 
că are în ceea ce privește arta in
terpretativă, chiar un oarecare ta
lent. A jucat în piesa „Oameni care 
tac".

— Am jucat rolul cu sinceritate 
— îmi spune.

— Și ce semnificație are acest 
rol? Ce mesaj transmite ?

E vorba de lupta din ilegali-' 
a comuniștilor. Studentul pe 
îl. interpretez e un tînăr apo- 
Stînd însă împreună, în ace-

Nu 
pe 
lui

au

Cazul 
aparte, 
acumu- 
seamâ 
studiu, 

prin a- 
ca

ce

fate 
care 
litre, 
eași celulă cu deținuți comuniști, în
cepe să-i admire ca oameni, și se 
convinge de dreptatea cauzei lor.

— Și crezi în acest rol, pe scenă?
— Da. Și cred că îl interpretez cu 

pasiune.
Contrazicerea între ceea ce îmi 

spunea acum și afirmațiile anteri
oare e evidentă. Cu alte cuvinte, 
ca actor, pe scenă, crede în supe
rioritatea etică a unei atitudini îna
intate, crede în acțiuni subordona
te unui înalt comandament social, 
determină chiar și pe spectatori să 
creadă în justețea unei asemenea 
atitudini, iar în viața de toate zilele 
se ghidează după alte precepte de 
conduită. Cum se explică o astfel 
de contradicție în conduita sa ? Ex- 
primîndu-i-se această 
el a rămas contrariat, 
dise...

Și astfel revenim din 
blema pusă în discuție : 
dintre gînd și faptă, dintre vorbă și 
faptă, între concepțiile etice și atitu
dinea de fiece zi.

Concepțiile etice trebuie să devi
nă sentimente, acțiuni, deprinderi. 
Numai astfel vorbele și faptele 
leagă în mod armonios. Cum 
poate realiza acest deziderat ? 
drept că oamenii diferă între ei, ca 
temperament, preocupări și profe
sii. Totuși, in ciuda acestor diversi
tăți educația se supune unor pre
cepte comune. Indiferent ce profesie 
ai, fie că ești montor, poet, marinar, 
operator chimist, arhitect — ți se 
cere în primul rînd să te comporți 
ca un om adevărat, călăuzit 
principiile eticii comuniste, 
încetățenit, ca urmare a 
partidului, în țara înnoită 
luția socialistă.

Sînt împrejurări, ca cele 
te mai sus însă, cînd din cauza in
suficientei suduri a principiilor mo
rale cu faptele, se ivesc cazuri ce 
contravin normelor generale. Ele sînt 
izolate și nu pot dăinui multă vreme, 
fiindcă e în genere greu și obositor 
să înoți împotriva curentului, să nu 
ții seama de modul cum trăiesc și 
gîndesc cei din jur. Cei care per
sistă însă în ciuda evidențelor își 
sărăcesc singuri viața, lipsindu-se 
de satisfacțiile pe care ți le dă 
sentimentul muncii împlinite, al în
cadrării depline și armonioase în 
viața colectivității.

Vasile NICOROVICI

nelămuiire, 
Nu se gin-

nou la pro- 
legătura

se
se
E

do
care s-a 
politicii 

de revo-

semnala-

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER 
A AMBASADORULUI U.R.S.S.

In ziua de 19 aprilie a.c., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit în audiență pe amba-

sadorul U.R.S.S., I. K. Jegalin, la 
cererea acestuia.

La audiență a participat minis
trul afacerilor externe al R. P. Ro
mine, Corneliu Mănescu.

SARCINA CENTRALA A PLANULUI DE INVESTIȚII

Punerea în funcțiune la termen
a noilor obiective industriale

Statul nostru Învestește, an de an, 
fonduri importante pentru constru
irea de noi fabrici și uzine, cen
trale electrice, mine, pentru dezvol
tarea și reutilarea întreprinderilor 
existente. Constructorii și montorii 
au de realizat, în acest an, un vo
lum de investiții din fondurile sta
tului de 42 miliarde de lei, cu circa 
11 la sută mai mult decît în 1964. 
Fondurile alocate sînt destinate pu
nerii în funcțiune a unor capacități 
de producție de o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale.

Partidul a subliniat în repetate 
rînduri că grăbirea execuției și pu
nerea în funcțiune la termen a o- 
biectivelor industriale constituie 

centrală a planului de in- 
Darea în funcțiune la ter- 
pe cit posibil, chiar mai 
asigură sporirea rapidă a

iar altele au termene de livrare ne
corespunzătoare. Se desprinde clar 
că unele ministere beneficia
re — în cazul de față, Ministerul 
Economiei Forestiere — nu au urmă
rit să asigure o corelare judicioasă 
a termenelor de livrare a utilajelor 
cu cele prevăzute în graficele de 
montaj. Totodată, e de menționat și 
faptul că în acest caz beneficiarul 
nu a găsit înțelegere Ia unele uzi
ne furnizoare în stabilirea unor ter
mene de livrare corespunzătoare. Se 
impune ca beneficiarii de investiții 
să urgenteze încheierea contractelor 
pentru toate utilajele necesare șan
tierelor, să revadă cu atenție și să 
pună de acord termenele de livrare 
cu cele de punere în funcțiune. Tot
odată, e nevoie ca întreprinderile 
furnizoare de utilaje să respecte cu 
strictețe termenele de livrare pre
văzute în contracte. Aceasta este o 
importantă sarcină de stat și ea tre
buie îndeplinită întocmai.

Grăbirea ritmului lucrăriloi- este 
nemijlocit legată și de folosirea la 
maximum a capacităților de execu
ție ale organizațiilor de construcții- 
montaj. Pe unele șantiere mersul 
normal al lucrului a fost stînjenit 
și de anumite neajunsuri care au 
persistat în organizarea muncii. La 
unele obiective ale Combinatului 
chimic Craiova lucrările nu s-au 
desfășurat în ritm susținut, din 
cauza deselor întreruperi în func
ționarea stației de preparare a be- 
toanelor, folosirii și repartizării ne
raționale a unor mecanisme, elibe
rării cu întîrziere a amplasamente
lor pentru lucrările de organizare 
necesare lucrărilor de bază. Ținînd 
seama că aici urmează să fie puse 
anul acesta în funcțiune importanteStropitul pomilor Ia G.A.S. HonoricI, 

raionul Lugoj
Foto : M. Cioc

Alexandru PINTEA
vicepreședinte al Băncii de Investiții

Deosebit de important este ca în 
această perioadă accentul principal 
să fie pus pe grăbirea livrării de u- 
tilaje și instalații tehnologice pentru 
ca montajul lor să se desfășoare din

biectîve trebuie să constituie preo
cupări de prim ordin ale tuturor 
factorilor care concură la realizarea 
investițiilor.

în primele trei iuni ale anului, 
realizările fizice obținute pe multe , plin.. Pe .bună dreptate, constructorii 
șantiere sînt superioare celor din 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent. în trimestrul I au intrat 
în funcțiune noi unități de produc
ție : fabrica de stiren din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, instalația 
pentru fabricarea azotului de la 
Borzești, o nouă linie de aglomerare 
a minereurilor Ia Reșița ; la o serie 
de secții de la uzinele aflate în 
construcție la Slatina, la diferite 
instalații de 
nier Moldova 
șoară cu succes 
logice. Pe numeroase șantiere 
diul lucrărilor este avansat, existînd 
condițiile pentru intrarea în func
țiune, la termen, a capacităților pla
nificate —- Combinatul de îngrășă
minte chimice din Tr. Măgurele, 
Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase Tg. Mureș, Centrala electri
că de termoficare Craiova și altele.

Realizările obținute în îndeplini
rea planului de investiții nu sînt însă 
egale pe toate 
liza rezultatelor 
primul trimestru semnalează 
nele rămîneri în ---- ~
recuperarea cărora trebuie folosită 
din plin perioada ce urmează, așa 
fel încît pe toate șantierele să se 
lucreze în ritm susținut, ca fiecare 
obiectiv să fie pus în funcțiune în- 
tr-un termen cît mai scurt.

și montorii de pe șantierul Comple
xului de reformare catalitică, a ben
zinei din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej solicită ca uzinele „Vulcan"- 
București să urgenteze livrarea uno
ra dintre utilajele contractate. Ter
menul a trecut de mult, dar aceste 
utilaje nu au sosit încă pe șantier. 
Conducerea acestei uzine ar . trebui 
să știe că dacă va tergiversa în con
tinuare trimiterea utilajelor, aceasta 
va întîrzia montajul și probele teh
nologice și, deci, va periclita terme
nul de punere în funcțiune a insta
lației,'care nu e prea îndepărtat. O 
situație asemănătoare există și pe 
șantierul stației de 220/110 kV Pes- 
tiș-Hunedoara ; uzinele „Electropu- 
tere“-Craiova nu au livrat unele u- 
tilaje pînă la 31 martie 1965, așa 
cum prevedea contractul, ceea ce a 
influențat negativ desfășurarea lu
crărilor de montaj.

Se remarcă o rămînere în urmă 
și pe șantierele combinatelor de 
industrializare a lemnului din Tr. 
Severin și Sighet. Aici urmea
ză ca primele fabrici să intre în 
funcțiune pînă la sfârșitul primului 
semestru, dar aceasta va avea loc 
numai prin adoptarea unor soluții 
provizorii, deoarece unele utilaje 
tehnologice sînt încă necontractate,

sarcina 
vestiții. 
men și, 
înainte, 
volumului de produse necesare eco
nomiei naționale, permite atrage
rea în circuitul economic de noi re
surse și valorificarea lor rațională, 
contribuind la creșterea venitului 
național și la ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al 
lor muncii.

Este de remarcat faptul 
acesta o parte însemnată a 
ției planificate va fi obținută de la 
noile capacități. Spre exemplu, în 
industria chimică, producția plani
ficată pentru uzinele care intră în 
funcțiune în acest an reprezintă ju
mătate din sporul de.producție față 
de 1964, iar în industria metalur
giei neferoase creșterea producției 
va fi obținută integral pe seama 
noilor capacități. Iată de ce punerea 
în funcțiune la termen a capacități
lor planificate și crearea condițiilor 
pentru începerea la timp a noilor o-

la Complexul mi- 
Nouă, se desfă- 

probele tehno- 
sta-

ultimele 
zile,

In 
două

_ ___ J cuprinsul 
giunii Galați mecanizatorii 
țăranii cooperatori au început 
semănatul porumbului. Pe tere
nurile bine pregătite din timp, la 
cooperativa agricolei de producție 
Mircea Vodă, raionul Făurei, s-au 
însămînțat, în mai puțin de 3 
zile, 300 ha. în cele 50 cooperati
ve agricole de producție din ra
ionul Făurei s-au însămînțat a- 
proape 6 000 hectare cu porumb. 
S-a încenut această lucrare și în 
raioanele Brăila. Galați, precum 
și în unele unități agricole din 
raioanele Focșani, Tecuci și Bu
jorii. Pînă acum, pe ogoarele re
giunii Galați s-au însămînțat a- 
proape 11 000 hectare cu porumb.

I Galați

oameni-

că anul 
produc-

șantierele. Ana- 
înregistrate pe 

”i u- 
urmă, pentru

Lucrlnd cu mijloace mecanizate, 
muncitorul Gheorghe Candrea din 
sectorul forestier Coșna, regiunea 
Suceava, realizează o Înaltă pro

ductivitate a muncit

Foto : Agerpres

(Continuare în pag. V-a)
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La odihnă
Sîntem un grup de pensionari 

din diferite colțuri ale țârii, ve- 
niți la tratament in . stațiunea 
Vatra Dornei. Ne-am sfătuit să 
scriem la ziar spre a mulțumi și 
pe această cale medicilor și suro
rilor, personalului de deservire 
pentru buna îngrijire și găzduire. 
Cum am sosit aici, ne-au țntîm- 
pinat medici și surori. Ne-au 
consultat, ne-au vizitat in camere 
spre a vedea cum sîntem cazați, 
au urmărit îndeaproape cum fa
cem băile și cum le suportăm. 
Masa este consistentă și de bună 
calitate, fiecăruia servindu-i-se 
meniul indicat de medic. în 
stațiune se desfășoară o in
teresantă activitate culturală. 
La club se țin conferințe pe teme 
variate, tar din cele 20 000 vo
lume ale bibliotecii ai ce să alegi. 
Periodic, colectivul bibliotecii 
organizează recenzii și prezentări 
de cărți noi. în stațiune funcțio
nează un cinematograf, se pre
zintă spectacole date de formații 
artistice, amatorii de muzică pot 
asculta concerte înregistrate pe 
discuri. Se organizează excursii 
în împrejurimi. Mulțumim, din 
inimă tuturor celor din stațiune 
pentru strădania depusă.

Un grup de pensionari 

„Nufărul" 
nu se grăbește...

Sînt unul dintre cei care folo
sesc des serviciile întreprinderii 
„Nufărul" pentru spălatul lenje
riei și curățatul obiectelor de îm
brăcăminte. In general, sînt mul

TE ATRE • CIN EM A • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de operă și balet : 

LakmO (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Țara surîsului (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media): Oameni și șoareci (orele 19,30), 
(sala Studio): Intîlnire cu îngerul (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Clipe de viață (orele 18), (sală Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Intrigă și iubire 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Colombe (orele 19,30), (sala 
Studio) : Omul care s a transformat in 
cîine (orele 20) Teatrul „Ion Creangă*  
(Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : Harap 
Alb (orele 16). Teatrul evreiesc de stat ; 
Spectacol de pantomimi și dans (orele 
20). Studioul Institutului de arta teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale*'  (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : Intîlnire la Senlis 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50): Katia și crocodi
lul (orele 15 și orele 17), (sala din str. 
Academiei nr. 18) : Ocheșel și Bălăioara 
(orele 16). Teatrul satiric-musical „C. 
Tănase**  (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20). Ansamblul artistic al C. C. S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : 
Aii Baba și cei 40 de... acrobați (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele serii) : 
Sala Palatului R. P. Romîne — (seria 

țumit de execuția lucrului. Nu 
mă împac insă cu durata, care 
nu era prea scurtă nici atunci 
cînd așteptam 12—14 zile pînă 
primeam rujele spălate. Acum 
însă termenul de execuție a lu
crării este mult mai lung. M-am 
prezentat la începutul lunii a- 
prilie la unitatea nr. 25 din 
Calea Griviței 198—200, cu unele 
lucruri pentru spălat. Mi s-a spus 
că vor fi gata peste 35 de zile. în- 
trebînd care este cauza, mi s-a 
răspuns că întreprinderea lucrea
ză cu capacitate redusă, o ma
șină fiind defectă. Este de neîn
țeles de ce. în condițiile cînd tot 
mai mulți cetățeni solicită ser
viciile întreprinderii „Nufărul", 
nu se iau măsurile cuvenite pen
tru a i se menține și chiar spori 
capacitatea.

Radu PECETE 
funcționar

Dacă s-ar gîndi 
la călători

Din autogara Deva pleacă zil
nic autobuze spre diferite locali
tăți din regiune. Dar pînă găsești 
autobuzul de care ai nevoie tre
buie să alergi de colo, colo, să 
întrebi pe unul și pe altul. Des
pre tăblițe, care să indice direc
ția și ora de plecare a fiecărui 
autobuz, nu s-a auzit pe-aici. 
După ce ai nimerit autobuzul, nu 
te poți urca pe-ndelete din cauză 
că abia în ultimul minut se des
chide ușa pentru pasageri. Sala 
de așteptare nu prea e folosită. 
Cei care ar încerca să stea acolo 
riscă să piardă cursa, pentru că 

de bilete 1289 — orele 19,30), Patria 
(9 ; 12 : 15 : 18 ; 21), Logodnicele vă
duve : Republica (9.45: 11,45; 14; 17;
19 ; 21), Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30 ; 
18.30; 20,30). Scaramouche — cinemascop : 
Luceafărul (10; 12; 14; 16,15; 18.30; 20,45), 
București (9,30; 11,45: 14; 17: 19; 21), Fe
roviar (9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (9; 11,30; 14: 16; 18; 20), Aurora
(9; 11; 13, 15; 17, 19; 21,15), Melodia (10; 
12; 14; 16; 18; 20,15), Modern (10; 12,30; 15; 
17, 19; 21) Război și pace — cinemascop 
(ambele serii) : Carpați (10,15; 14). Ani
malele : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21). Vieți uscate : Festival (9,45; 12; 14; 
16,15 18,30; 20,45), Flacăra (16; 18; 20). 
Doi băieți ca pîinea caldă : Victoria (10: 
12; 14; 16; 18.15; 20,30). Regina cîntecelor : 
Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Caietul 
albastru : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Nevasta nr. 13 : Union (11; 15,30; 18;
20.30) , Volga (9; 11,15; 13,45: 16,15; 18,45;
21,15). Parisul vesel : Doina (10; 12; 14,30; 
16,30: 18,30; 20,30), Dacia (9,30; 11.45; 14; 
16,15; 18,45 21). Ilatari — ambele serii —
Pionieria nr. 2/1965 : Timpuri Noi (10,30; 
13,45; 17; 20,15). Armata codobaturilor : 
Glulești (10: 12.30; 15; 17,30; 20). Hatari — 
ambele serii : Cultural (11,30; 15,30; 19). 
Unde ești acum, Maxim — cinemascop: 
înfrățirea între popoare (14; 16; 18; 20). 
Gaudeamus igitur : Buzești (1*5;  17; 19; 
21). Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Un eno

megafonul nu transmite decît... 
pocnituri și hîrîituri. Dacă tova
rășii de la l.R.T.A.-Hunedoara 
s-ar gindi la călători, ar lua mă
suri ca ei să nu mai intimpine 
atîtea greutăți.

Vasile BARIZI 
funcționar

Hărnicia gospodinelor
în aceste zile, în toate cartie

rele Capitalei se execută lucrări 
de înfrumusețare la care partici
pă, alături de muncitori din sec
torul gospodăriei comunale, mii 
de gospodine. La chemarea sfatu
rilor populare raionale, duminică 
18 aprilie, au ieșit la muncă pa
triotică peste 25 000 de femei, 
care au lucrat la curățirea 
și înfrumusețarea parcurilor, 
a terenurilor de joacă pen
tru copii și a spațiilor verzi. în 
raionul V. I. Lenin, femeile au 
amenajat spațiile dintre blocurile 
cartierelor Academiei Militare, 
Drumul Taberei. Din inițiativa 
comisiilor de femei, în raionul 
16 Februarie s-au însămânțat. în 
răsadnițe mii de flori ce vor îm
podobi străzile și spațiile verzi. 
Sfatul popular raional a dat spre 
îngrijire comitetelor de stradă și 
comisiilor de femei un teren des
tinat culturii florilor.

Diferitele manifestări culturale 
organizate în această perioadă de 
comisiile de femei vin și ele în 
sprijinul gospodăririi și înfrumu
sețării orașului. Astfel, in cercu
rile de citit, la „Sfatul gospodi
nei" sau la „Ora femeii" ce au 
loc in cartiere se țin scurte con
ferințe despre igiena și înfrumu

riaș ciudat : Crîngași (16; 18,15; 20.30), Vi- 
tan (16; 13,15; 20,30). Două etaje de feri
cire : Grivița (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Rahova (16; 18.15; 20,30). Pădurea spînzu- 
raților — cinemascop (ambele serii) : Bu- 
cegi (10; 13,15: 16,30; 19.45), Drumul Sării 
(16; 19,15). Roșu și negru (ambele serii) : 
Unirea (11; 16; 19,30). Mă iubește, nu mă 
iubește?: Munca (16: 18,15, 20,30). Soții 
în oraș : Popular (16; 18.15; 20,30), Fe
rentari (16: 18,15; 20,30). Ucigașii de
femei ; Alta (16; 18,15; 20,30). Cartouche 
— cinemascop ; Moșilor (15,30; 18; 20,30). 
Zborul întrerupt : Cosmos (16; 18; 20). 
Misterele Parisului — cinemascop : Vii
torul (15,30; 18; 20,30). O stea cade din 
cer — cinemascop : Colentina (15; 17; 19; 
21). Spărgătorul — cinemascop: Floreasca 
(15,30; 18; 20,30). Vremea păgînilor : Pro
gresul (15,30; 18, 20.15); Tovarășii : Lira 
(15.30; 18: 20,30). Legea și forța : Cotro- 
ceni (15,30: 18; 20,30). Șeful : Pacea (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Materiale 
plastice (I) de Dan Cornilescu, inginer 
în Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Pentru pionieri și școlari : Micii 
șahiști. 19,45 — Filmul „Paris, strada 
Lenin". 20,45 — Teatru în Studio : „Car
te- de aur" de Prosper Merimâe. 21,45 — 
Poșta televiziunii. în încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic. 

sețarea locuințelor și curților, se 
dau sfaturi privind îndrumarea 
copiilor ca să îngrijească și să 
păstreze spațiile verzi și florile.

Ana GHIMPE 
gospodină

Nu o lună, ci 24
Cu doi ani in urmă, întreprin

derea de electricitate Bîrlad a ri
dicat contoarele de la abonați 
pentru verificare. Cu destulă 
întîrziere, contoarele găsite în 
bună stare au fost reinstalate. 
Ceilalți abonați au fost anunțați 
să aștepte pînă se vor repara 
contoarele uzate. Văzînd că repa
rațiile se tot tărăgănează, m-am 
adresat întreprinderii respective, 
care m-a asigurat că intr-o lună 
mi se va aduce contorul. De a- 
tunci au trecut 24 de luni și 
contorul, tot n-a fost montat la lo
cul lui. Și alți locatari sînt in a- 
ceeași situație. Această întîrziere 
pricinuiește nemulțumiri îndrep
tățite. De cînd s-au scos contoare
le plătim consumul de curent elec
tric după sistemul paușal. Nu știu 
după ce reguli s-o fi stabilit ta
riful de plată, dar acum mă cos
tă de trei ori mai mult decît îna
inte. Cu toate că plătim mai mult, 
cred că întreprinderea nu are 
nici un folos din cauză că unii 
abonați, știind că plata nu se e- 
fectuează după consum, fac risi
pă de energie electrică. Noi ce
rem ca forurile de resort să de
termine întreprinderea de electri
citate să reinstaleze cit mai re
pede contoarele la toți abonațti.

C. CHIHAIA 
pensionar

Cum e vremea
Ieri în țară ; Vremea a continuat 

să se încălzească. Cerul a fost varia
bil, mai mult senin în sud-estul țării. 
Local în Banat, Transilvania și izolat 
în Oltenia s-au semnalat averse în
soțite de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Izolat a 
mai continuat transportul de praf. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 18 grade la Satu Mare și 
Odorhei și 8 grade la Mangalia. In 
București : Vremea s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 18 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 
aprilie. In țaia : Vreme relativ umedă 
eu deosebire în jumătatea de vest a 
țării. Cerul va fi variabil, temporar 
acoperit. Vor cădea ploi locale și 
averse însoțite izolat de descărcări 
electrice. Vînt potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura ușor 
variabilă. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cer variabil, tem
porar noros. Vor cădea ploi tempo
rare. Temperatura ușor variabilă.

în anumite ore ale zilei, umbra se- 
mefei clădiri se frînge în undele la
cului. Și pare atunci un impunător vas. 
în oglinda apei i-am numărat ochii care 
apropie orizonturile depărtate : 680 de 
ferestre numai pe o latură. Un vas care 
navighează pe întinderile nesfîrșite ale 
tehnicii noi.

Să nu o căutăm în ghidul Capita
lei. Și nici pe harta de acum un an 
a orașului. Clădirea aceasta din Flo
reasca, cu zece caturi din beton, sticlă 
și metal, s-a impus prin linia modernă 
a construcției, dar mai cu seamă prin 
destinafia ce i-a fost oferită : Grupul 
de uzine de aparataj electrotehnic și 
instalafii de automatizare.

Oameni ai acestui institut au sem
nat certificatele de naștere pentru nu
meroase instalafii de automatizare desti
nate unor mari combinate ale industriei, 
uzine și fabrici, ei elaborează proiec
tele instalațiilor de automatizare pentru 
alte unități care, la rîndul lor, se prefi
gurează de abia pe planșetele proiec- 
tanfilor. Aici, ca în toate locurile de 
munca din fara n^.istră, organizația de 
partid este inima colectivului.

Proiecte. Zeci, sute de proiecte de 
automatizări își ai afintife privirile spre 
viitor. Valoarea esențială a fiecăruia este 
reprezentată prin calitate, nivel tehnic 
cît mai ridicat, eficiența economică ma
ximă. Eforturile conducerii institutului, ale 
specialiștilor, întregului colectiv se întîl- 
nesc înmănuncheate pe această coordo
nată. Organizația de partid stimulează, 
dă impuls, vigoare prin toate mijloacele 
acestor eforturi.

★
Conducerea institutului intenționa să 

supună dezbaterii colectivului calitatea 
unor proiecte. Material faptic exista din 
belșug. Neîndoielnic, aprofundîndu-l, a- 
naliza s-ar fi soldat cu rezultate. 
Dar, pentru ca analiza să se facă cu 
„cîntarul de farmacie", cu maximum de 
exigența și înalt simț de răspundere, bi
roul organizației de bază a propus con
ducerii institutului să organizeze această 
analiză după o consultare prealabilă a 
uzinelor constructoare de aparatură, în
treprinderilor de montaj și beneficiarilor 
instalațiilor de automatizare.

Mai precis, problema se punea ast
fel : numeroase proiecte de automatizări 
s-au materializat în instalații ; unele din 
ele în funcțiune sau în experimentare, 
altele în curs de montaj, „Discuția des
pre calitatea muncii noastre ar avea o 
bază solidă, temeinic argumentată dacă 
am cunoaște, de pildă, părerea exactă 
a Fabricii de ciment Fieni despre in
stalațiile proiectate în institut și expe
rimentate la ei — au spus membrii 
biroului organizației de bază. Ne-ar in
teresa îndeaproape activitatea specialiș
tilor noștri care se află de mai mult 
timp la fața locului și conduc experi
mentările”.

Ar fi de asemenea util pentru co
lectivul institutului sa afle părerea Mi
nisterului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor despre instalațiile de automati
zare a transportului feroviar cu elemen
te de siguranță. Unele din aceste in
stalații sînt în funcțiune sau se expe
rimentează, altele de-abia se nasc în 
laboratoarele cercetătorilor. Semnalarea 
unor deficiențe sau sugestii ar ajuta con
cret colectivul de cercetători să-și în
drepte atenția spre îmbunătățirea calității 
muncii lor.

Conducerea institutului, sprijinită în
deaproape de organizația de partid, ia 
în prezent masuri pentru ca discutarea 
calității proiectelor să fie temeinic pre
gătită. Migala, precizia, profunzimea ca
racterizează activitatea organizației de 
bază. Aceasta înseamnă exigență, în 
primul rînd față de propria muncă, față 
de sarcinile ce revin comuniștilor, în
tregului colectiv. într-un cuvînt, exigența 
a devenit aici lege.

★
Soră a proiectării este cercetarea.
Mai multi specialiști membri de partid 

au constatat că pentru rezolvarea unei 
teme de cercetare — elaborarea apa
raturii de radio-telecomandă la o in
stalație — au fost concentrate timp în
delungat eforturi susfinute. O examinare 
atentă într-un colectiv stabilit de biroul 
organizației de bază și conducerea teh
nică a arătat însă că tema amintită nu 
prezenta de fapt un interes economic 
deosebit care să justifice eforturile fă

cute. Cazul amintit, ca și altele, a fost 
înscris pe ordinea de zi a unei recent» 
adunări generale a organizației d» 
partid.

Am parcurs materialele adunării ge
nerale. Referatul prezentat a fost, ca »M 
spun așa, „sîmburele de aur" al dez
baterii, A prezentat lucrurile dar. pînă 
în cele mai mici amănunte. A analizat 
cauzele și efectele.

Referatul a provocat dezbateri vii, 
combat.ve. Concluziile care au reieșit 
au fost de ajutor conducerii institutului. 
Doar un exemplu dintre ele. S-a apreciat 
că șeful unuia din laboratoarele anali
zate a concentrat în mîinile saie un nu
măr mare de teme de cercetare Ori
cum și-ar fi împărțit timpul, acesta nu 
i-ar fi , ajuns să se ocupe temeinic d» 
rezolvarea fiecărei teme, ceea ce pro
voca unele întîrzieri, o încetinire a 
muncii de cercetare. Șeful de atelier a 
fost criticat printre altele și pentru neîn
crederea manifestată față de capacitatea 
colectivului pe care îl conduce. Sjețrța- 
rea acestui tapt a determinat conducerea 
institutului să treacă la o reexaminare a 
repartizării temelor de cercetare, la în
credințarea unora dintre acestea altor 
cercetători potrivit pregătirii și expe
rienței lor.

★
Spuneam mai înainte că viața orga

nizației de bază înseamnă profunzime, 
exigențe și simț de răspundere. Mai pu
tem adăuga finețea metodelor de muncă, 
simțul ascuțit de a descoperi in fiecar» 
om calități, resurse noi, proaspete.

Receptivă la pulsul colectivului — 
organizația de bază a sesizat într-unul 
din atelierele de proiectare un fenomen 
puțin obișnuit. La început un proiectant, 
după un timp și alții și-au manifestat 
dorința de a se transfera în alte atelie
re. Fluctuația de proieefanți din atelierul 
condus de inginerul luliu Lupu a fost 
un semnal. Desigur, nimeni nu-i con
testă acestuia pregătirea, experiența. 
Dar de aici și pînă la a-și impune fără 
drept de apel punctul de vedere în a- 
doptarea unor . soluții de automatizări, 
fără a fi receptiv la soluțiile colegilor 
tăi și a le nesocoti e o mare distanță.

Măsurile pe care le întreprinde acum 
conducerea institutului cu sprijinul orga
nizației de bază sînt menite să favori
zeze în atelierul amintit un climat do 
dezbateri creatoare, propice muncii de 
concepție, stimulator pentru schimbul de 
păreri, afirmarea posibilităților, perso
nalității și inițiativei fiecărui lucrător.

Prin natura muncii lor, oamenii de aici 
au de parcurs uh drum anevoios, cu 
suișuri ale tehnicii greu de escaladat. 
Organizația de partid face totul să le 
dea aripi.

La al cincilea cat al clădirii institutu
lui, în biroul comisiei tehnice interne, 
un specialist vîrstnic, fără de partid, llie 
Papadache, ne-a spus : „In atîtea împre
jurări, colegii mei membri de partid 
mi-au dat încredere în puterile mele, 
în ce am agonisit după studii îndelun
gate. Uneori, în jurul acestei mese pă
rerile se confruntă cu ascuțime. Comu
niștii m-au învățat să fiu dîrz, combativ, 
principial. Cîștigă de fiecare dată solu
ția tehnică cea mai bună. In ea se re
flectă priceperea, autoritatea întregului 
nostru colectiv de specialiști. In ce pri
vește pe unii dintre noi, un merit al or
ganizației de partid este și acela de a 
ne fi ajutat să creștem în muncă și să 
rămînem modești".

Am notat doar cîfeva din preocupă
rile multilaterale și complexe ale orga
nizației de partid de la institutul de pro- 
lectări-automatizări. Le-am discutat ir- 
tr-una din zilele trecute și cu tovarășul 
Constantin Crețu, secretar al Comitetului 
raional de partid „30 Decembrie" d n 
Capitală. Rămăsesem nedumerit, chiar 
surprins cînd, insistînd să aflu părerea 
sa 'despre activitatea acestei organizații 
de bază, am constatat că tovarășul se
cretar nu era la curent întrucît, așa cum 
ne spunea el, de doi ani n-a avut nici
odată timp să treacă pe la această or
ganizație. Dar această organizație de 
partid, cu atîtea probleme complexe de 
rezolvat, ar trebui să stea în mai mare 
măsură în atenția comitetului raional de 
partid, a activiștilor săi.

Constantin MORARU

Geniul cu care l-a înzestrat natura, 
dublat de o vastă și multilaterală cul
tură, se revarsă în paginile lucrărilor 
lui Lenin cu o dăruire și pasiune, o 
putere de pătrundere a complexelor 
fenomene din viața social-economică 
și politică și de scrutare a tainelor vii
torului, care l-au impus ca pe un stră
lucit cutezător al gindirii teoretice, învă
țător și conducător al proletariatului in
ternațional.

in preajma celei de-a 95-a aniver
sări a nașterii lui Vladimir llici Lenin, 
cititorul remin poate să cunoască încă 
o parte din lucrările lui nemuritoare, 
publ'cate in volumul 40 al Opere'or 
sale, recent apărut in Editura politică.

Volumul conține „Caiete despre 
problema agrară", care cuprind mate
rialele pregătitoare pentru lucrările 
scrise in perioada 1900—1916 consa

crate analizei problemei agrare în ță
rile Europei occidentale, în Rusia și în 
Statele Unite ale Americii. Este vorba 
de planuri și scheme privind lucrarea 
„Problema agrară și „criticii lui Marx“, 
de materiale folosite în cartea „Noi date 
cu privire la legile dezvoltării capitalis
mului în agricultură. Partea I. Capitalis
mul și agricultura în Statele Unite ale A- 
mericii", de conspecte și însemnări pe 
marginea unor cărți scrise de economiști 
burghezi, reformiști și revizioniști, de ta
bele și diverse alte prelucrări ale sta
tisticii agricole din țările europene și 
din S.U.A.; cu alte cuvinte, de fot ceea 
ce i-a slujit lui Lenin pentru elabo
rarea tezelor și concepțiilor sale des- 
pie problema agrară în capitalism.

Volumul ne oferă, așadar, posib'li- 
talea să pătrundem într-una din cu
tele cele mai intime ale procesului 
de elaborare a operelor marelui gîndi- 
tor. Cuprinsul volumului 40 dezvăluie, 
mai mult, poale, decît alte volume, 
una dinlre cele mai importante laturi 
ale complexei personalități a lui Lenin 
— aceea de cercelător științific.

Pregnant ne apare că, în elaborarea 
tezelor sale, Len;n pornea întotdea
una de la realitățile obiective, de la 
datele reale, fiindu-i străine părerile 
preconcepute ; ne putem da seama, 
totodată, cît de multe fapte folosea el 
în analizele sale social-economice.

O multitudine de fapte, Lenin a gă
sit în statisticile agricole bur
gheze publicate in timpul său. Sta
tistica burgheză, prin intermediul re- 
censămintelor agricole, culege un ma
terial vast, caracterizat prinfr-o mare 
bogăție de informații ; datorită insă 
prelucrării neștiințifice, el nu mai re
prezintă decît o înșirare de coloane și 
cifre lipsite de sens, devine un joc 
statistic „de-a cifrele".

V, I. Lenin a prelucrat dalele statisticii 

burgheze pe baze marxiste. Tn locul di
feritelor practici ale economiștilor bur
ghezi care „desprindeau din conexiunea 
generală a relațiilor economice fapte și 
cifre răzlețe", el a aplicat în știința 
economiei politice și a statisticii so
cial-economice gruparea după criterii 
științifice, lărgind arsenalul mijloacelor 
de investigație, înarmîndu-i pe cerce
tători, economiști, statisticieni, socio
logi etc. cu metoda care le mărește 
considerabil posibilitățile de cunoașfe-

re și înțelegere a realităților social- 
economice. Un strălucit exemplu în a- 
cest sens este tabelul sinoptic întocmit 
de Lenin (vezi voi. 40 pag. 442, 443), 
în care datele statisticii agricole 
americane din 1900 și 1910 sînt pre
lucrate în sensul grupării gospodării
lor după venit, suprafața de pămînt și 
specializarea în producție.

Compararea celor 3 grupări i-a 
permis Iu' lemn să evidențieze con
tradicțiile și direcția dominantă a dez
voltării agriculturii americane, caracte
rizată prin creșterea ponderii munci
torilor salariați, scăderea numerică a 

gospodăriilor mijlocii, extinderea mari
lor gospodării capitaliste, și să demon
streze caracterul categoric capitalist al 
acesteia. Pe baza unei astfel de analize, 
Lenin a infirmat totodată tezele cu 
mare circulație în acele timpuri, care 
prezentau agricultura S.U.A. drept mo
del de „evoluție necapitalistă” a sa
tului, în care „mica gospodărie bazată 
pe muncă" ar înlătura marea gospodă
rie, iar majoritatea fermelor ar fi „gos
podării bazate pe munca proprie”.

Lectura volumului ne dezvăluie cu 
putere înalta autoexigență care l-a ca
racterizat pe Lenin în elaborarea lu
crărilor sale. Credem că nu greșim 
dacă afirmăm că autoexigență făcea 
parte organică din însuși geniul său 
Pe fondul capacității sale extraordinare 
de analiză și sinteză, de generalizare 
și previziune, ea a contribuit, în mare 
măsură, la înalta ținută științifică a o- 
perelor sale. Este de-a dreptul impre
sionant pentru cititor să constate că 
pentru lucările sale, Lenin elabora suc
cesiv mai multe variante de plan tema
tic, urmate de fiecare dată de nume

roase observații critice, afît față de di
feritele păreri exprimate în problema 
respectivă, cît și față de datele statistice 
utilizate. De pildă, planul lucrării „Pro
blema agrară și „criticii lui Marx" trece 
succesiv prin 4 variante, in fiecare va
riantă, cercul problemelor și conținutul 
lor se lărgește treptat, iar ordinea dife
ritelor puncte se modifică. Nu mai vor
bim de faptul că asupra celei de-a pa
tra variante de plan, cea mai finisată, 
Lenin a revenit de mai multe ori, adu- 

cînd de fiecare dată îmbunătățiri tutu
ror celor 11 secțiuni care-l compun.

In abordarea tuturor problemelor, 
V. I. Lenin pornea de la pozițiile de 
clasă ale proletariatului — singura 
abordare științifică, întrucît pozițiile 
clasei muncitoare coincid cu cerințele 
progresului social general. Cu forța 
convingerii și intransigența proprii lui 
Lenin, scrierile cuprinse în volum do
vedesc inconsistența științifică a con
cepțiilor burgheze și mic-burgheze, 
care, In dorința de a înfrumuseța rea
litatea capitalistă, negau teoria marxistă 
a rentei funciare, legea concentrării 

producției în agricultură și afirmau că 
agricultura în capitalism nu s-ar dez
volta după legile acestuia, ci după legi 
speciale, cum ar fi, de pildă, ineluc
tabila „lege a fertilității descrescînde a 
solului". Demonstrînd că modul de pro
ducție capitalist atrage inevitabil în 
orbita dezvoltării sale și agricultura, Le
nin aduce o contribuție substanțială la 
apărarea purității marxismului, dindu-ne 
cu acest prilej un model neîntrecut de 
polemică marxistă, de combatere prin
cipială a oricăror denaturări ale ade
vărului istoric.

Pe baza datelor reale și a faptelor 
incontestabile, studiate cu o exigență și 
perspicacitate exemplară, Lenin a făcut 
o analiză fundamentală a procesului de 
pătrundere și dezvoltare a capitalismu
lui în agricultură, a descoperit princi
palele cerințe și legi obiective ale a- 
cestui proces. Astfel, Lenin a demonstrat 
convingător că și în agricultură marea 
producție capitalistă este mai produc
tivă decît mica producție ; că mica gos
podărie țărănească este expropriată de 
marele capital, țărănimea muncitoare 
ruinîndu-se și proletarizîndu-se. Aceasta 
este legea generală a dezvoltării capi
talismului în agricultură, indiferent de 
varietatea formelor sale de manifestare 
în diferite țări. Au trecut decenii de 
cînd Lenin a formulai această lege, dar 
ea își păstrează și astăzi valabilitatea, 
acțiunea ei devenind și mai intensă în 
ultimii ani. Mărturie în această privință 
stau datele privind agricultura din 
S.U.A., Canada, Franța, R. F. Germană, 
Japonia, Italia etc,

Descoperirea legilor și contradicțiilor 
dezvoltării economice-sociale îi slujea 
lui Lenin spre a formula concluzii po
litice pentru lupta proletariatului. Sub 
acest unghi de vedere, parcurgind pa

ginile volumului, ăvem prilejul să ob
servăm dezvoltarea și întărirea convin
gerilor nestrămutate ale lui Lenin asu
pra necesității istorice a unirii luptei 
de clasă a proletariatului cu a țărănimii 
muncitoare într-un șuvoi unic sub con
ducerea proletariatului ca o condiție 
esențială a victoriei în revoluție. Isto
ria revoluțiilor socialiste petrecute pînă 
astăzi a confirmat înfrutotul justețea 
concluziilor lui Lenin cu privire la alian
ța clasei muncitoare cu țărănimea.

Materialele publicate în „Opere" 
voi. 40 sint un model de analiză cu 
adevărat științifică a relațiilor agrare, 
de aplicare a metodei marxiste de pre
lucrare a datelor statisticii social-econo
mice, de folosire critică a izvoarelor 
și literaturii burgheze. Cercetătorii din 
toate domeniile științei găsesc în ope
rele lui Lenin un izvor nesecat 
de învățăminte. Este vorba aici nu 
numai de ideile lui, care, constituind 
o parte organică a învățăturii marxiste 
despre natură și societate, sinf prin 
aceasta o călăuză, o busolă sigură în 
activitatea de cercetare științifică ; este 
vorba și de stilul său de muncă, de 
perseverența și exigența sa, de pasiu
nea pe care o punea în tot ceea ce fă
cea. Exemplul său, din acest punct de 
vedere, este cu afît mai important, 
cu cit astăzi mersul societății mai de
parte pe drumul progresului social cere 
o permanentă și profundă studiere a 
proceselor și fenomenelor realității o- 
biecfive. Cercetători din țara noastră, 
angajați în nobila activitate științifică, 
îl păsfrează în conștiința lor pe Lenin, 
marele dascăl al proletariatului, ca pe 
unul din cei mai mari cercetători știin
țifici pe care i-a dat geniul uman.

Nicolae BELLI
candidat în științe economice
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OBIECTIVUL CENTRAL
AL GOSPODĂRIILOR AGRICOLE DE STAT

PRODUCȚII
MARI
Șl IEFTINE

Factorii sporirii eficienței economice 
a producției de lapte

Aplicînd în practică politica parti
dului de dezvoltare intensivă a pro
ducției agricole, gospodăriile de stat 
acordă o atenție deosebită creșterii

Bucur ȘCHIOPU
Prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

tritive pe litru de lapte, cu un ra
port între greutatea corporală și 
producția de lapte de 1 la 8 sau 
chiar 1 la 10.

s-au obținut pește 7 000 UN la hec
tar, la G.A.S. Hălchiu — 8 000 UN 
la ha, cu 600—700 lei tona de uni
tăți nutritive. Ca urmare, la Variaș 
hectolitrul de lapte a costat 106 lei, 
iar la Hălchiu — 120 lei.

Gospodăriile care au obținut fu
rajele la un cost ridicat au 
realizat producția de lapte în con
diții neeconomice: G.A.S. Dorolț 
1 360 lei țonă de UN și 173 lei hl de 
lapte G.A.S. Pantelimon 1150 lei 
tona de UN și 189 lei bl ; G.A.S. 
Bragadiru ,1020 lei tona de UN și 
164 lei hl. Cu astfel de preturi pe 
tona de UN se înregistrează pier
deri chiar și in cazul vacilor care 
dau producții medii de 5 000 litri.

Un indicator’ foarte : important, 
care trebuie să fie o adevărată că
lăuză pentru inginerii și tehnicie
nii din gospodăriile de stat, este ra
portul dintre furajele concentrate 
Consumate și producția totală de 
lapte. Acest raport este econo
mic dacă cu un kg de con
centrate se realizează 5—6 litri lap
te. Eficiența folosirii furajelor con
centrate nu trebuie analizată cu a- 
jutorul mediilor realizate pe grajd, 
gospodărie sau trust, ci pe fiecare 
vacă în parte. Numai astfel se poa
te ajunge la o furajare eficientă a 
vacilor cu concentrate, la reduce
rea prețului de cost al laptelui. în 
condițiile hrănirii vacilor cu nutre
țuri grosiere și suculente de calitate 
superioară, furajarea cu cantități 
mari de concentrate este neecono
mică, ridică prețul de cost.

Din analiza datelor cu privire la 
rațiile furajere folosite în 1964 re
zultă că numeroase gospodării au 
avut o structură neeconomică a con
sumului. în unele locuri se consta
tă că ponderea concentratelor depă
șește 25 la sută la vacile cu pro
ducția sub 4 000 litri lapte, ceea ce 
duce la creșterea prețului de cost 
al laptelui. în altele se fac substi
tuiri între diferite sortimente de fu
raje, fără a se ține seama de con
secințele economice ce decurg din 
acestea. Dacă gospodării fruntașe în 
producția de lapte, cum este G.A.S. 
•Sibiu, unde s-au realizat, în medie, 
de la fiecare vacă furajată 4 265 litri 
de lapte, ar fi respectat proporțiile 
raționale ale consumului pe sorti
mente de furaje și nu ar fi ajuns la 
un consum de 38 la sută concentrate 
din totalul rației, nivelul prețului de 
cost obținut în anul 1964 ar fi fost 
cu mult redus.

Eficiența muncii

tăți productivitatea muncii a crescut, 
cheltuielile pentru salarii în prețul 
de cost al laptelui au scăzut simțitor, 
iar munca oamenilor este mai ușoa
ră. în aceste unități un mun
citor îngrijește 25—30 de vaci, 
ceea ce face ca volumul sa
lariilor ce revin pentru o vacă fu
rajată’ să fie redus cu 40—50 la sută. 
Dacă în condițiile unui grajd neme
canizat salariile reprezintă circa 25 
la sută din prețul de cost al lapte
lui, în condițiile mecanizării largi 
a proceselor de producție și or
ganizării eficiente a muncii ele 
reprezintă numai 10—12 la sută.

Trebuie spus însă că sînt gos
podării de stat ca Rădăuți, Bir- 
lad, Cuparu și Rupea, care au 
utilaje nemontate încă, iar altele 
ca Bragadiru, Căteasca, Tîrgșorul 
Vechi și Carani, care deși au intro
dus mecanizarea Ia grajdurile de 
vaci nu au luat măsuri pentru orga
nizarea corespunzătoare a muncii și 
reducerea prețului de cost. înlătura
rea acestor deficiențe constituie o 
sarcină importantă a conducerilor 
unităților respective, întrucît pe a- 
ceastă cale costul laptelui va putea 
fi redus.

Controlul producției

și cheltuielilor

gadierului către inginerul zootehnist 
șef, al acestuia, precum și al conta
bilului șef către directorul gospodă
riei, necesar pentru a cunoaște pro
ducția și prețul ei, analiza temeinici 
a factorilor care influențează canti
tatea de lapte muls și costul acestui 
produs constituie o. sarcină de cea 
mai mare însemnătate pentru con
ducerile gospodăriilor de stat, o me
todă importantă în ridicarea efici
enței producției de lapte.

Producția de lapte și prețul de 
cost în gospodăriile agricole de stat , 
depind in ultimă, instanță de cali
tatea muncii brigadierilor și ingine
rilor. Ei sînt aceia care selecționea
ză tineretul taurin și il cresc pentru 
viitoarea producție ; ei sint aceia 
care produc furajele, organizează și 
dirijează procesul de producție, 
iau măsurile pentru ca munca să, fie 
cît mai rodnică. Prin selecția unor 
vaci cu o greutate de 500—600 kg, 
și cu o producție de lapte de 8—10 
ori mai mare decît greutatea lor*  
corporală, prin realizarea unor pro
ducții de furaje de calitate și ief
tine, care să nu depășească prețul de 
500 lei tona de unități nutritive, prin 
mecanizarea procesului de produc
ție și ridicarea eficienței muncii, 
prin controlul zilnic al consumului 
de furaje, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii din G.A.S. pot și trebuie 
să ridice producția de lapte, să re
ducă mult prețul de cost al acestui 
important produs alimentar.

animalelor. în cadrul acestui impor
tant sector de activitate un avînt 
continuu a cunoscut creșterea va
cilor de lapte. în această privință, 
cifrele din tabelul de mai jos, care

de stat au fost crescute cu precăde
re, pînă în ultimii ani, rasa Siemen
thal și metiși ai acesteia, rasă mixtă, 
de carne și lapte cu nivel produc
tiv scăzut comparativ cu cele spe-

1960 1961 1962 1963 1964

Efective (mii capete) 68,3 95,7 127,3 155,6 161,6
«/o 100 141 186 227 237
Producția de lapte 
(mii hl) 1 864 2 873 3 700 4 353 4860
% 100 154 198 233 260

redau evoluția efectivelor și a pro
ducției de lapte în ultimii ani sînt 
cît se poate de concludente.

După cum se vede, în interval de 
cinci ani (1960—1964) producția to
tală de lapte a sporit cu 160 la 
sută, ca o consecință directă a mă
ririi numărului de vaci și sporirii 
producției medii.

Specializarea și rolul ei

ciale pentru producția de lapte. Va
cile noastre din rasa Siementhal au 
o greutate corporală mare, de 600— 
700 kg și o producție medie mică de 
3 000—3 500 litri lapte. Un animal 
cu această greutate și producție 
consumă pe an peste 3 000 unități 
nutritive din care rația de menți
nere reprezintă 60—65 la sută, iar 
rația de producție doar 30—35 la

lui ar fi scăzut la 100—120 lei hecto
litrul.

Prețul de cost al laptelui este 
determinat însă și de prețul uni
tăților nutritive, de organizarea 
producției, de priceperea conducerii, 
a brigadierilor, a inginerilor.

In condițiile selecționării efective
lor de vaci în vederea obținerii u- 
nor producții superioare de lapte 
este util ca, printre indicatorii de 
bază la aprecierea valorii animale
lor de reproducție, să avem în ve
dere nu numai producția anuală de 
lapte, ci și raportul dintre produc
ția de lapte și greutatea corporală, 
precum și consumul de unități nu
tritive și prețul de realizare al lap
telui.

In ultimii ani, în gospodăriile 
de stat au fost luate măsuri pentru 
reducerea greutății corporale a va
cilor din rasa Siementhal atît prin 
introducerea în centrele de însămîn- 
țări artificiale a unor tauri Siemen
thal cu talia și greutatea mai mică 
și cu ascendenți cu producție de 
5 000—6 000 litri de lapte, cit și prin

Sporirea producției medii
O altă cale importantă pentru re

ducerea prețului de cost al laptelui 
este ridicarea producției medii pe 
cap de vacă. Un exemplu conclu
dent în această privință îl oferă 
gospodăriile de stat Variaș și Șan- 
dra. Prima unitate, care obține în 
medie 5 000 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată, realizează hectolitrul 
de lapte cu 106 lei, in timp ce a 
doua gospodărie, vecină, din cauză 
că are o producție medie de 4 006 
litri lapte, obține hl de lapte cu 136 
lei. Desigur că asupra prețului de 
cost acționează și calitatea furaju
lui, costul lui. Dar o producție mai 
mică de lapte pe cap de vacă duce 
în mod sigur la creșterea prețului 
de cost al acestui produs.

Munca de ridicare a eficienței 
producției de lapte trebuie comple
tată, în cadrul gospodăriilor agrico
le de stat, și prin buna organizare

Mecanizarea și organizarea rațio
nală a procesului de producție re
prezintă o condiție esențială pen
tru creșterea productivității muncii 
și, pe baza acesteia, a micșorării vo
lumului de salarii ce revine pentru 
un animal îngrijit și pe unitatea de 
produs.

Principala cale de ridicare a pro
ductivității muncii în ramura creș
terii vacilor de lapte este organiza
rea mai bună a muncii și asigura
rea unui înalt nivel de mecanizare 
a lucrărilor. în ultimii ani s-au ob
ținut unele succese evidente în. a- 
ceastă privință. în multe locuri au 
fost mecanizate mulsul, curățirea 
grajdurilor, lucrările de furajare și 
adăpare a animalelor. în aceste uni

Organizarea eficientă a producției 
în ramura creșterii vacilor impune 
ținerea unei evidențe zilnice, rigu
roase a laptelui muls și a consumu
lui de furaje, care să permită o a- 
naliză eficientă, operativă a rezulta
telor înregistrate. Zilnic brigadierul, 
inginerul zootehnist, directorul tre
buie să știe dacă producția de 
lapte acoperă sau nu de două ori 
costul furajelor consumate pe fie
care brigadă. Dacă acest indicator 
economic nu se realizează, produc
ția de lapte nu poate fi rentabilă. 
Pentru aceasta, ei trebuie să urmă
rească zilnic valoarea nutrețurilor 
folosite pe total vaci furajate, dacă 
se respectă structura consumului dat 
prin standardul de furajare, dacă cu 
1 kg furaje concentrate s-au obținut 
5-—6 litri lapte și să ia măsurile cele 
mai corespunzătoare pentru reali
zarea producției și prețului de cost 
planificat.

Experiența multor gospodării care 
țin evidența zilnică a prețului de 
cost al laptelui arată eficiența 
deosebită pe care o are acest con
trol economic al producției în rea
lizarea unor prețuri reduse pe hl 
lapte. Și tot experiența demonstrea
ză că urmărirea lunară a pre
țului de cost nu este suficient 
de eficientă întrucît nu dă posibi
litatea intervenirii imediate, atunci 
cînd din diferite motive prețul de 
cost este în creștere.

Tendința unor cadre tehnice din 
gospodării de a-și reduce întreaga 
activitate numai la probleme de or
din tehnic constituie un impedi
ment în realizarea unei eficiențe 
economice mai ridicate a producției. 
Pentru ca munca tehnicienilor și in
ginerilor să fie eficientă, ei trebuie 
să ajungă la un nivel superior de 
organizare și- conducere economică 
a producției. Raportul zilnic al bri-

Prlntre mulgătorii evldențiați in între
cerea socialistă de la G.A.S.-Prejmer, 
legiunea Brașov, se numără și OLIM
PIU MUREA. De la iiecare din vacile 
pe care le are în primire el obține 

in medie zilnic cite 14 litri lapte

Prețul de cost al griului
Din experienfa G. A. S. „Scînteia ti

Una din condițiile importante 
pentru mărirea eficienței economice 
în producția de lapte o constituie 
justa repartizare teritorială a efec
tivelor de vaci, concentrarea lor 
în gospodării specializate. Cu ani 
în urmă această specie de ani
male era dispersată în aproape toa
te gospodăriile de stat. în 1962, 
bunăoară, din totalul de 600 gospo
dării, cîte existau, 517 creșteau vaci, 
majoritatea acestora avînd efective 
de 100 și 200 capete. în urma 
indicațiilor date de partid de a 
concentra producția de lapte în 
gospodării specializate, situate în
deosebi în apropierea orașelor și a 
întreprinderilor de prelucrare a pro
duselor lactate, în 1964 vacile au 
fost grupate în 380 gospodării, din 
care 140 au peste 500 vaci. Această 
măsură este de mare însemnătate, 
deoarece creează posibilitatea trece
rii la creșterea industrială a anima
lelor, în complexe zootehnice de 
mare capacitate, unde procesul de 
producție este mecanizat aproape 
integral, asigură realizarea unor 
producții superioare, la un preț 
de cost scăzut. Datorită concen
trării efectivelor, măsurilor de 
selecție, furajării mai corespunză
toare, organizării mai bune ~a pro
cesului de producție și ridicării ca
lificării lucrătorilor din G.A.S., pro
ducția de lapte realizată, în medie, 
de la cele peste 160 000 vaci furajate 
a fost, în anul 1964, de 3 000 1 lapte.

Cu toate realizările obținute de. 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din gospodăriile de stat în crește
rea producției de lapte, tre
buie să arătăm că, deși în multe u- 
nități s-au înregistrat progrese în
semnate și în ce privește prețul de 
cost al laptelui, acest produs se ob
ține încă cu cheltuieli mari. în cele 
ce urmează ne propunem să anali
zăm principalele căi și mijloace de 
reducere a prețului de cost al lap
telui.

Ce rase de animale

animalelor de la gospodăria agricolâ de stat Băicoi, regiunea Ploiești

creștem
Experiența unor țări cu veche 

tradiție în producția de lapte ca 
Danemarca, Olanda, ca și propria 
noastră experiență, ne arată că una 
din principalele căi de reducere a 
prețului de cost al laptelui este creș
terea vacilor de rasă, cu producții 
medii mari, de 4 000—5 000 litri fie
care și cu greutatea corporală de 
500—550 kg. în gospodăriile noastre

Complexul de creștere Industrială a

sută. Datorită faptului că ele con
sumă mult pentru menținerea lor și 
dau producții mici de lapte, prețul 
de cost este ridicat: 160—170 lei hl. 
Alta este situația în gospodăriile cu 
rase de vaci pentru producția de 
lapte : Roșia daneză, Holstein, Jersey. 
G.A.S. Prejmer, regiunea Brașov, ob
ține în medie de la vacile Jersey (la 
lactația a treia) peste 7 000 litri de 
lapte anual, adică de 19 ori greuta
tea corporală, cu un preț de cost 
sub 100 de lei hectolitrul, iar de la 
vacile Roșii daneze cîte 5 188 litri (de 
9,2 ori greutatea lor) la un preț de 
cost de 112 Iei hl. Gospodăriile de 
stat Orțișoarâ și Tudor Vladimirescu, 
regiunea Banat, realizează în medie 
de la vacile de rasă Holstein cîte 
5 100 litri lapte (de 8,5 ori greutatea 
lor corporală). în schimb, la 
G.A.S. Mihai Viteazu-Turda, unde 
se cresc vaci Siementhal, deși față 
de standardul rasei se obține o pro
ducție anuală bună, de peste 4 000 
litri (de 6,3 ori greutatea corporală), 
din cauza greutății ridicate laptele 
se realizează cu un preț de cost 
de aproape 170 lei hectolitrul. 
Dacă vacile din această rasă nu ar 
fi avut o greutate așa de mare (în
tre 500 și 750 kg), ci ar fi cîntărit în 
medie doar 500 kg și ar fi dat o pro
ducție de 4 500 litri lapte, s-ar fi 
consumat cu circa 500 unități nutri
tive mai puțin pe cap de vacă da
torită greutății mai reduse a ani
malelor, iar prețul de cost al lapte-

încrucișarea cu tauri de mare pro
ducție din rasa Holstein. La G.A.S. 
30 Decembrie, bunăoară, vacile pro
venite din încrucișarea raselor Hol
stein cu Siementhal au o greuta
te de numai 500—600 kg și dau, la 
prima lactație, 20 litri lapte zilnic 
fiecare. Pe baza acestor rezultate s-a 
stabilit că în fermele industriale de 
producere a laptelui din regiuni
le Brașov, București. Banat, Do- 
brogea ș.a. este indicat să se trea
că la încrucișarea vacilor Siementhal 
cu tauri Holstein și Roșie daneză. 
Problema metisării vacilor Siemen
thal cu tauri din rase cu producție 
mare de lapte, reducerea greutății 
lor corporale la 500—600 kg și ri
dicarea producției medii de lapte pe 
cap de vacă la 4000—5000 litri, ne
cesită încă mulți ani de mujică, dar 
această sarcină trebuie să fie mereu 
în atenția specialiștilor din gospodă
riile de stat care se ocupă cu se
lecția animalelor. Desigur că în a- 
celași timp trebuie organizată mai 
bine selecția în gospodăriile de se
lecție, care cresc vaci Siementhal în 
rasă pură, atît pentru sporirea pro
ducției de lapte cît și pentru redu
cerea greutății lor corporale. Aceas
ta este una din căile prin care, în 
următorii ani, vom putea ridica efi
ciența producției de lapte, în spe
cial a vacilor Siementhal, obținînd 
tipuri de vaci mai ușoare, cu o pro
ducție mai mare de lapte și cu un 
consum specific redus de unități nu-

a creșterii tineretului destinat pră- 
silei. Pe lucrătorii din G.A.S. tre
buie să-i caracterizeze nu numai gri
ja pentru îndeplinirea, în prezent, a 
planului producției la lapte, ci și 
pentru realizarea lui în viitor. Și 
dacă la baza realizărilor bune de 
astăzi un factor important îl con
stituie munca depusă cu ani în 
urmă în vederea creșterii corespun
zătoare a tineretului taurin, la baza 
succeselor de mîine va sta în mod 
sigur calitatea muncii depuse acum, 
pentru creșterea animalelor tinere.

Furaje ieftine.

de calitate superioară
în prețul de cost al laptelui fu

rajele ocupă circa 60—65 la sută. 
Aceasta ne arată că un mijloc prin
cipal de reducere a costului acestui 
produs este obținerea unor furaje 
de bună calitate și ieftine. Cum se 
poate realiza aceasta ?

Din practica gospodăriilor noastre 
de stat se știe că factorul care con
diționează în măsură hotărîtoare 
prețul furajelor este realizarea unor 
producții mari de unități nutritive 
la. ha. în multe gospodării s-au în
registrat rezultate bune în această 
direcție. In 1964, la G.A.S. Variaș,

Gospodăria de stat „Scîn- 
teia“ este situată în sudul 
regiunii Crișana, între rîu- 
rile Mureș și Crișul Alb. 
Datorită condițiilor de cli
mă și sol pe care le are, ea 
a fost îndrumată să se spe
cializeze în producerea 
griului. Rezultatul : în ul
timii trei ani producția me
die a depășit cu regulari
tate 3100 kg la hectar, iar 
prețul de cost a fost, tot 
mai scăzut. în 1964 noi am 
obținut 3104 kg de grîu 
la hectar, la un preț de 545 
de lei tona față de 680 de 
lei cît fusese prevăzut. Nu
mai de la această cultură 
gospodăria a realizat un 
beneficiu de 1 829 000 de 
lei.

După cum se știe, obți
nerea unei producții ieftine 
la grîu, ca de altfel și la 
alte culturi, este condițio
nată, în cea mai mare mă
sură, de realizarea unor re
colte bogate. în cele ce ur
mează, nu o să insistăm 
prea mult asupra metodelor 
agrotehnice aplicate. Ele 
sînt metode obișnuite, re
comandate de știința agri
colă și verificate de prac
tica unităților fruntașe. 
Pentru grîu au fost a- 
lese terenuri fertile, îngră
șate în anii anteriori și în 
anul respectiv. Ele au fost 
arate din vreme și pregătite 
bine pînă la semănat. în- 
sămînțările s-au făcut la 
timp, în condiții agroteh
nice superioare, cu sămînță 
de înaltă productivitate, 
condiționată și tratată. Cu 
aceeași grijă s-au executat 
întreținerea culturii, com
baterea. dăunătorilor și re
coltatul. într-un cuvînt, am 
executat bine și la timp lu
crările agricole prevăzute 
în devizul tehnic. Dacă sta
rea terenului sau a culturii 
a necesitat lucrări neprevă
zute, cu alte cuvinte inves
tirea de fonduri mai mari 
față de cele planificate, am 
făcut aceste investiții con- 
știenți că ele vor fi com
pensate de sporul de pro
ducție ce se va realiza. Ast
fel, cu îngrășămintele chi
mice am cheltuit mai mult 
cu 87 000 de lei decît stabi
lisem inițial, fiindcă starea 
culturii ne-a arătat că grîul 
trebuie ajutat; pentru pre
venirea băltirii apei, pe se

mănături, am folosit bani 
care nu fuseseră prevăzuți 
etc. Considerăm că n-am 
greșit procedînd așa.

Cu aceeași atenție cu 
care ne-am ocupat de spo
rirea producției, ne-am în
grijit de micșorarea cheltu
ielilor pe un hectar, în ve
derea obținerii tonei de 
grîu la un preț de cost cît 
mai scăzut. Strădania colec
tivului nostru n-a rămas 
fără rezultat. Față de chel
tuielile planificate am reu
șit să realizăm o economie 
de 138 de lei la hectar.

Desigur, obținerea aces
tor rezultate a fost determi

gospodărie, la grîu, aceste 
cheltuieli au fost micșorate 
cu 38 de lei pe hectar. Din
tre elementele principale ale 
prețului de cost s-au înre
gistrat depășiri de cheltu
ieli la îngrășăminte (așa 
cum am arătat, acest lucru 
a fost impus de necesitatea 
de a stimula dezvoltarea 
plantelor în perioade mai 
critice, realizîndu-se însă 
sporuri însemnate de re
coltă), precum și la „salarii" 
și „alte cheltuieli". Acestea 
au fost determinate de fac
tori absolut obiectivi : re
coltarea a peste 700 de tone 
de grîu peste plan, lopăta-

• 1 500 HA CULTIVATE
• 3104 KG LA HECTAR
• 545 LEI TONA
• 1829000 LEI BENEFICII

nată de foarte mulți factori. 
Dintre ei, o însemnătate 
deosebită a avut folosirea 
judicioasă a parcului de 
tractoare și mașini. Organi- 
zîncl temeinic munca meca
nizatorilor, îngrijindu-ne în 
permanență ca întreținerea 
tehnică a mașinilor și apro
vizionarea cu piese de 
schimb, carburanți etc, să 
se facă bine și la timp, noi 
am reușit să evităm depla
sările în gol, să mărim 
numărul orelor de funcțio
nare a mașinilor în brazdă, 
să utilizăm cu maximum de 
randament fiecare utilaj. 
Creșterea productivității pe 
fiecare mașină, precum și 
economisirea a 92 de lei la 
hectar la întreținerea și re
pararea tractoarelor, 15 lei 
la hectar la carburanți au 
determinat micșorarea cos
tului orei de funcționare, 
deci al lucrărilor efectuate.

Economii însemnate au 
fost înregistrate și la alte 
elemente ale prețului de 
cost; datorită tratării se
minței și executării în bu
ne condiții a lucrărilor a- 
gricole noi am folosit o 
cantitate mai mică de in- 
sectofungicide. care ne-au 
costat doar 57 de lei pe 
hectar ; ca urmare a redu
cerii cu 5 la sută a cheltu
ielilor generale pe întreaga

rea a circa 1' 870 de tone, 
fără ca lucrarea să fi fost 
prevăzută, încărcarea și 
transportarea la bazele de 
recepție a sporului de 
producție realizat, folosirea 
pentru a face față volumu
lui crescut de lucrări, pe’ 
lingă utilajele proprii, și a 
unor mașini închiriate de Ia 
S.M.T.

Reducerea cheltuielilor 
de producție se datorește 
urmăririi permanente a mo
dului cum sînt consumate 
fondurile prevăzute. La 
brigadă acest lucru se rea
lizează cu ajutorul bugetu
lui lunar de venituri și 
cheltuieli și a registrului 
prețului de cost, iar la cen
trul gospodăriei prin inter
mediul fișelor analitice ale 
producției vegetale, ținute 
pe fiecare brigadă și pe to
tal gospodărie. De mare fo
los pentru buna desfășurare 
a lucrărilor agricole și ur
mărirea cheltuielilor sînt 
ordinele de lucru pe care le 
emitem săptămînal. în a- 
cestea indicăm lucrările ce 
trebuie efectuate în perioa
da respectivă, consumurile

Ing. Ladislau PAPP, 
director, 
Lucian BACIU, 
inginer-șef

necesare pe fiecare cultură 
și brigadă. Acești indicatori 
sînt urmăriți în permanență 
de brigadieri, contabilii de 
secție și șefii secțiilor, iar 
săptămînal, cu ocazia expi
rării ordinului de lucru și 
emiterii altuia nou, de către 
inginerul șef al gospodăriei 
și contabilul șef. La sfîrși- 
tul fiecărei luni, consiliul 
gospodăriei analizează a- 
mănunțit cum sînt folosite 
mijloacele de producție și 
sumele de bani prevăzute 
la un capitol sau altul, con
sumul specific de materii 
prime și materiale, costul 
lucrărilor mecanice pe bri
găzi și culturi.

Cu toate rezultatele bune 
obținute, trebuie spus că în 
gospodăria noastră există 
încă însemnate rezerve de 
creștere a producției și re
ducere a prețului de cost. 
Realizările diferite obținute 
de la o brigadă la alta, de 
la o tarla la alta, de
monstrează cît se poate de 
clar acest lucru. Noi am 
luat toate măsurile pentru 
a pune în. valoare aceste 
rezerve. în toamna trecută, 
am însămînțat în cele mai 
bune condiții grîul, pe cele 
2 350 de hectare prevăzute 
și am fertilizat în mod co
respunzător terenul respec
tiv. Griul se prezintă acum 
frumos, are o densitate 
bună, promite să dea rod 
bogat. Bine stăm și cu Con
sumul de fonduri pe hec
tar. In primul rînd, fiindcă 
în acest an am planificat 
cu mai multă grijă, cheltu
ielile care se fac cu o lu
crare sau alta ; în al doilea 
rind, fiindcă am acordat o 
atenție și mai mare decît 
pînă acum folosirii fiecărui 
leu. Așa se face că, din 
vara trecută, de la pregăti
rea terenului pentru grîu și 
pînă la data de 1 martie 
a.c. n-am depășit cheltuie
lile prevăzute. Toate aces
tea, precum și măsurile pe 
care le vom lua în conti
nuare, ne dau certitudinea 
că și în acest an vom ob
ține recolte bogate de grîu, 
la un preț de cost redus.

G.A.S. „Scînteia" , regiunea Crișana
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„PROBAB
P osibil", „foarte probabil' sau „a- 

proape sigur" — sînt expresii pe 
care le utilizăm deseori în discuțiile 
noastre. Aceste elemente stau, totoda
tă, la baza unei întregi ramuri a mate
maticii, teoria probabilităților, discipli
nă care, datorită numeroaselor ei apli
cații în cele mai diverse domenii de 
activitate, cunoaște în zilele noastre o 
dezvoltare multilaterală. Teoria proba
bilităților studiază fenomenele de masă 
determinate de un număr mare de fac
tori, fără a lua în seamă fenomene sin
gulare, izolate. Obiectul ei este com
portarea globală a unor mulțimi de pro
cese individuale, considerate ca un tot. 
Teoria probabilităților aduce astfel o 
metodă nouă în știință : cercetarea le
gilor ce caracterizează o colectivitate, 
așa-numitele legi statistice.

In comparație cu disciplinele mai 
vechi, aritmetica, geometria sau alge
bra, teoria probabilităților este o disci
plină matematică relativ nouă: începu
turile ei datează din secolul al XV-lea, 
dar fundamentarea rigutos științifică a 
acestei teorii s-a făcut abia în anul 1933, 
de către matematicianul A. N. Kolmogo
rov. Intrucît poate servi, cel puțin ca 
punct de plecare, la interpretarea di
verselor fenomene reale, teoria proba
bilităților se aplică în mecanică, eco
nomie, biologie, lingvistică etc. și ge
nerează domenii noi de cercetare : me
canica statistică, statistica economică, 
biologia matematică, lingvistica mate
matică etc.

Să vedem cum se calculează 
probabilitatea unui eveniment re- 

curgînd pentru aceasta la unul dintre 
cele mai simple exemple — aruncarea 
cu banul. Dacă se aruncă un ban, în 
urma căderii lui poate să apară fie o 
față, fie cealaltă. Fiecare din fețe are 
aceeași șansă de apariție sau, altfel 
spus, fiecare față are o șansă din două 
ca să apară, și deci probabilitatea ca 
la o aruncare să apară, să zicem, ste
ma, este de 4- Dacă adunăm probabili
tățile de apariție ale celor două fețe 
( 4+4 ) obținem valoarea 1, ceea ce 
în teoria probabilităților înseamnă cer
titudine (eveniment sigur). In cadrul a- 
cestui exemplu putem calcula probabi
litățile unor evenimente mai complexe, 
cum ar fi de exemplu apariția stemei 
în urma aruncării de mai multe ori cu 
banul și altele, folosind așa-numitele 
reguli de înmulțire și adunare a proba
bilităților.

De cele mai multe ori, la un feno
men de masă (să zicem prelucra
rea unei mulțimi de piese pe mașini 
automate) nu ne interesează valoarea 
exactă a fiecărui caz în parte, dimen
siunea fiecărei piese, ci valoarea cea 
mai probabilă a dimensiunilor pieselor 
finite în multitudinea lor. Este tocmai 
ceea ce se poate calcula cu ajutorul 
teoriei probabilităților.

In aplicarea calculului probabilități
lor, la fenomene de însemnătate practi
că, se recurge, în vederea determinării 
probabilității, la noțiunea de frecvență. 
Să presupunem că la un strung automat 
s-au prelucrat 1 000 de piese, dintre 
care 950 au dimensiunile cuprinse în li
mitele zonei admisibile, restul fiind re
buturi. In cazul acestor 1 000 de „ex
periențe", frecvența pieselor bune este 
950:1 000 = 95 la sută. Ca valoare 
numerică aproximativă a probabilității 
apariției pieselor bune se poate lua frec
vența, deoarece, repetînd ori de cîfe 
ori experiența, se constată că frecvența 
oscilează foarte aproape de 95 la sută, 
adică de probabilitatea încadrării di
mensiunii piesei în limitele admise. Deci 
nu mai sînt necesare măsurători amă
nunțite pentru a preciza calitatea lotu
rilor care urmează : este posibilă pre
viziunea calității,

De asemenea, dacă măsurăm o a- 
numită dimensiune a cîtorva 

piese teoretic identice, prelucrate pe 
aceeași mașină, constatăm că dimen
siunea variază totuși de la piesă la

piesă, deși condițiile prelucrării și ale 
măsurării au fost absolut aceleași. Va
riația mărimii respective se datorește 
unui mare număr de factori întîmplă- 
tori (caracterul neomogen al materia
lului, vibrația mașinii, erorile provocate 
de muncitor, mai ales la centrarea ma
șinii etc.). Teoria probabilităților ne a- 
jută să stabilim dinainte, cu o destul 
de bună aproximație, în ce măsură di
mensiunile se vor încadra sau nu în 
limitele admise. în multe cazuri, con
trolul calității producției industriale, a- 
naliza proceselor tehnologice sau a 
unor procedee tehnologice de prelu
crare se fac în prezent utilizînd teoria 
probabilităților. Pentru a preveni apari
ția rebuturilor se utilizează controlul 
statistic, metodă bazată pe această 
teorie. Este suficient astfel ca la anu
mite intervale de timp, să se măsoare 
cu un aparat de precizie dimensiunile 
a 4 — 10 piese alese la întîmplare. 
Dacă valorile se încadrează în limi
tele stabilite prin calculul probabilită
ților, înseamnă că procesul de muncă 
se desfășoară normal. Dacă nu, în
seamnă că mașina trebuie să fie opri
tă și reglată din nou pentru că, altfel, 
deși piesele sînt, deocamdată, bune, se 
poate ajunge la piese rebut. Aplicarea 
acestei metode contribuie la micșorarea 
pierderilor, la reducerea limitelor de 
toleranță și, de asemenea, la semnala
rea cauzelor unor deficiențe care se 
manifestă în timpul fabricației.

74 plicațiile deosebite ale teoriei 
6* probabilităților în producție au 

dus la apariția unor noi domenii de 
cercetare. S-au dezvoltat teoria sigu
ranței, care se ocupă de precizia func
ționării diverselor mecanisme, teoria 
reînnoirii, avînd ca domeniu de preo
cupare studiul mecanismelor, schimba
rea utilajelor sau a diverselor piese 
componente și altele. In biologie și me
dicină, principale domenii de aplicare 
a teorei probabilităților sînt: analiza 
proceselor de creștere a unor popu
lații biologice (bacterii, celule, plante, 
animale), fenomenele de competiție în
tre specii, mutațiile celulare, crearea 
de noi linii de plante și animale, pro
cesele de cancerogeneză etc.

um se aplică teoria probabilități» 
lor în studiul unei limbi? Să pre

supunem că prin „eveniment" înțelegem 
apariția unei litere într-un text dat, iar 
prin „probabilitate" frecvența ei în textul 
considerat. „Evenimentele" depind une
le de altele, iar probabilitatea de apa
riție a unei litere depinde esențial de 
literele precedente. De exemplu, proba
bilitatea de apariție a unei vocale creș
te dacă litera precedentă a fost o con
soană. Considerînd acum limba ca un 
lanț de „evenimente" cu probabilități 
care depind de rezultatul precedent, se 
obține un proces probabilistic. Interesul 
acordat acestor studii se explică prin 
aceea că ele stau la baza traducerilor 
automate. Dacă considerăm ca „eveni
ment" apariția unui cuvînt, sîntem con
duși, de asemenea, la concluzii impor
tante. După un studiu făcut asupra 
limbii germane, calculîndu-se frecvența 
de apariție a cuvintelor, s-a constatat 
că trei sferturi din texte utilizează apro
ximativ 320 de cuvinte. Această consta
tare prezintă o mare importanță pentru 
pedagogie, de exemplu la predarea 
limbilor străine.

Teoria probabilităților constituie as
tăzi un instrument puternic pentru cu
noașterea profundă a realității obiec
tive. în țara npastră, împreună cu sta
tistica matematică, ea cunoaște o dez
voltare continuă. Cercetătorii romîni au 
adus contribuții însemnate în multe do
menii de cercetare teoretică de mar» 
actualitate. înființarea unui Centru de 
statistică matematică în cadrul Acade
miei R. P. Romîne a creat premise fa
vorabile rezolvării unor probleme ac
tuale, strîns legate de cerințele econo
miei naționale. Iri afară de industrie, 
teoria probabilităților se aplică astăzi 
în biologie și medicină, iar economia 
noastră socialistă îi oferă un cîmp 
larg de noi aplicații.

Conf. univ. George CIUCU

Pentru a izbuti să descifreze 
fenomenele naturii, pentru a 
crea știința, mintea omenească 
a fragmentat aceste fenomene, 
le-a clasificat în științe particu
lare. Prin aprofundarea acestora, 
făcută cu colaborarea în timp și 
spațiu a oamenilor de știință, 
s-a ajuns la impresionantele rea
lizări de astăzi. Adesea se pier
de însă din vedere unitatea știin
ței, iar fragmentarea se transfor
mă dintr-un instrument într-o 
piedică, ceea ce duce la necesi
tatea apariției „științelor de gra
niță" menite să consolideze la 
loc domenii științifice devenite 
divergente. Foarte rar poate o 
minte omenească să cuprindă 
știința în întregime și totodată 
să creeze în știință. Uneori însă 
apar în științe genii universale 
care arată că există și o a doua 
cale de a crea, decît o speciali
zare avansată, și anume sinteza, 
generalizarea. Astfel de figuri 
ilustre în istoria științei au fost 
Aristotel, Leonardo da Vinci, 
Descartes, Newton, Lomonosov, 
Einstein.

Cu toate că a început tîrziu 
studiile științifice care-1 pasio
nau, Mihail Vasilievici Lomono
sov s-a remarcat prin deosebitele 
sale aptitudini. A studiat la Pe
tersburg, iar mai tîrziu în Ger
mania, chimia, metalurgia, fizica 
și matematica. Reîntors la Pe
tersburg în 1741, la vîrsta de 
30 de ani, Lomonosov a început 
o muncă uriașă, aceea de a dez
volta știința în Rusia. Numit în 
1745 profesor de chimie la Aca
demia din Petersburg a construit 
și organizat primul laborator de 
chimie din Rusia, redactînd și 
traducînd numeroase cursuri de 
chimie și fizică. Timp de 20 de 
ani, el se dedică muncii didac
tice, organizatorice și de cerce
tare, întemeind la Moscova pri

Va da experiența rezultatul dorit ? Cu atenție încordată ur
mărește cercetătoarea desfășurarea proceselor în coloană. 
Este vorba de descompunerea, la temperaturi mari, a unor 

compuși ai siliciului

ma universitate rusească, care 
azi îi poartă numele. A decedat 
acum 200 de ani, în aprilie 
1765, în vîrstă de numai 54 de 
ani.

Ceea ce uimește la Lomono
sov este faptul că într-un timp 
scurt și în condiții de pionierat, 
a abordat o multitudine de pro
bleme științifice. Lui se datorează 
lucrări privind natura căldurii, 
teoria atomică, legea conservării 
materiei și mișcării, astronomia, 
electricitatea atmosferică etc. A- 
desea ideile expuse depășeau în- 
tr-atît înțelegerea contemporani
lor, îneît ele au fost redescope
rite independent, mult mai tîr
ziu.

Insuficienta apreciere a activi
tății sale științifice a fost una din 
cauzele pentru care Lomonosov 
nu și-a publicat toate cercetările, 
ci le-a expus în scrisori sau în 
dizertații depuse la Academia din 
Petersburg. Altă cauză este că a- 
junsese la concluzii care veneau 
în contradicție cu cele recunos
cute de știința din vremea lui. 
cum a fost cazul cu teoria corpu- 
sculară a mișcării, a luminii și a 
fenomenelor chimice, confirmate 
ulterior.

Unele din lucrările sale publi
cate au dat naștere la polemici, 
cum s-a întimplat cu teoria cor- 
pusculară a căldurii, în care Lo- 
monosov prevedea existența unei 
temperaturi minime, denumită 
mai tîrziu zero absolut : „După 
cum nici unei mișcări nu i se 
poate atribui gradul suprem al 
vitezei, tot astfel, nu există nici 
un grad suprem al căldurii... Prin

ȘTIINȚIFICĂ
200 de ani de la moartea 

lui Lomonosov

urmare, trebuie să existe neapă
rat un grad suprem al frigului, 
care constă în repausul complet 
al particulelor". Lomonosov a in
tuit și exprimat principiul al doi
lea al termodinamicii, afirmînd

că la încălzirea unui corp de că
tre altul, primul nu poate să a- 
tingă o temperatură superioară 
sursei de căldură.

Una din cele mai importante 
idei ale sale este formularea le
gii conservării materiei și mișcă

Lingviștii 
și traducerea automată
Despre gramatica fransforma- 

țională a început să se vorbeas
că, între lingviști, începînd din 
anul 1957, cînd N. Chomsky 
(S.U.A.) a publicat mult disetuta- 
tul volum „Structuri sintactice". 
Era un nou mod de descriere 
lingvistică care se integra în
tr-un proces mai amplu de dez
voltare științifică. Cum s-a ajuns 
la gramatica transformaționaiă, 
care este scopul pe care și-l pro
pune și care este poziția pe care 
o ocupă în raport cu ceea ce 
ne-am deprins în ultimii ani să 
numim „lingvistică tradițională" ? 
lată cîteva întrebări la care consi
derări» ulii să răspundem, mai ales 
că începînd din acest an, în ca
drul planului de activitate științi
fică al Centrului de cercetări fo
netice și dialectale al Academiei 
R.P.R., figurează elaborarea unei 
Gramatici transformaționale a lim
bii romîne.

Ca ramură a lingvisticii aplica
te, gramatica transformaționaiă a 
apărut și se dezvoltă în strînsă 
legătură cu necesitățile practice 
ale traducerii automate. Funcțio
narea mașinilor electronice de tra
dus implică două procese funda
mentale : descifrarea (sau deco
darea) textului dintr-o limbă și 
transpunerea (sau recodarea) lui 
într-o altă limbă. Ele nu se pot 
baza, firește, pe „înțelegerea" de 
către mașină a textului. Reușita 
traducerii este condiționată de se
sizarea și redarea fidelă de către 
mașină a structurii gramaticale a 
fiecărei secvențe de cuvinte. In 
acest scop, memoria mașinii cu
prinde alături de un dicționar al 
celor două limbi o serie de ins
trucțiuni cu privire la combi
narea cuvintelor în propoziții 
(în cele două limbi). Mașina are 
astfel posibilitatea de a alege din 
cadrul tuturor succesiunilor posi
bile, exclusiv succesiunile grama
tical corecte.

Dar conținutul concret al instruc
țiunilor, ordinea în care ele tre
buie să fie aplicate nu s-au do
vedit a fi afit de ușor de stabi
lit. In activitatea practică, s-su 
propus succesiv numeroase solu

rii. într-o scrisoare către matema
ticianul elvețian Euler, prece- 
dînd cu 17 ani experiențele lui 
Lavoisier privind legea con
servării masei, cu 100 de ani 
formularea de către Robert 
Mayer a legii conservării energiei 
și cu 150 de ani formularea de 
către Einstein a echivalenței din
tre masă și energie.

In chimie, Lomonosov a fost 
unul din primii care au preconi
zat crearea chimiei fizice în lu
crarea „Elemente de chimie ma
tematică" și în „Cursul de ade
vărată chimie fizică". Ideile sale 
că „un chimist fără cunoștințe de 
fizică seamănă cu un om care 
bîjbîie în toate" și că „fără a 
cunoaște măsura și greutatea, nu 
putem reproduce la sigur și fără 
greșeală fenomenul dorit" erau 
menite să transforme chimia em
pirică din vremea sa într-o știință 
exactă. Ele îșj găsesc confirmarea 
abia în zilele noastre, prin între
pătrunderea din ce în ce mai 
avansată a matematicii, fizicii și 
chimiei moderne. Tot Lomono
sov a formulat clar, pe baza 
teoriei atomice, noțiunile de ele
ment și de moleculă.

Cercetările sale despre fulger 
și trăznet, efectuate sub influența 
lucrărilor lui Franklin, au dus la 
descoperirea electrizării atmosfe
rei chiar în absența furtunilor și 
la elaborarea unei teorii proprii 
asupra aurorei boreale. Aceste 
cercetări nu erau lipsite de peri
col : prietenul său, academicia
nul Richmann cu care colabora 
la aceste experiențe în Peters
burg, a murit electrocutat.

ții. Una dintre ele, inspirată din 
matematică, preconiza formarea 
propoziției cuvînt cu cuvînt, de la 
stînga la dreapta, fiecare cuvînt 
o dată ales limitînd posibilitățile 
de variație ale cuvîntului urmă
tor. De exemplu : după cuvîntul 
casa — pot apărea substantive, 
adjective, verbe la mod perso
nal etc ; după succesiunea casa 
este — nu mai poate figura un 
verb la mod personal : de exem
plu succesiunea de cuvinte casa 
este strălucește, nu este admisi
bilă. In această metodă, fenome
ne frecvente în limbă cum ar fi 
intercalările Sau coordonarea de 
propoziții rămîneau însă în afara 
analizei.

Altă soluție, mai adecvată spe
cificului lingvistic al secvențelor 
oferă teoria structurii frazei. Ea 
îmbină delimitarea pe părți de 
vorbire, specifică gramaticii obiș
nuite, cu noțiunea de constituent 
imediat (grup de cuvinte consti
tuind un membru al propoziției). 
Conform acestei teorii, o propozi
ție poate fi descompusă într-un 
grup nominal și un grup verbal. 
Acestea sînt transformate treptat 
în simboluri, pe baza unor reguli 
simple, pînă în momentul în care 
se obține așa-numita secvență 
terminală (propoziția în forma 
dorită). Regulile constituenților 
imediați pot corespunde unor 
operații de simplă înlocuire, de 
expansiune sau de reducere. O- 
bligativitatea aplicării de fiecare 
dată a unei singure reguli asigu
ră în orice moment posibilitatea 
de a preciza, din simbol în sim
bol, proveniența fiecărui element 
al propoziției cu care se ope
rează.

Gramatica transformaționaiă pre
ia aceste reguli, adăugîndu-le însă 
o succesiune riguros stabilită de 
transformări și astfel numărul ope
rațiilor care pot fi efectuate asu
pra unei secvențe crește. Devin 
posibile scăderea, adăugarea sau 
permutarea de elemente. In plus, 
mai multe transformări pot fi efec
tuate simultan și aceasta simplifică 
procesul de generare a propozi

Mintea sa cuprinzătoare.' S-C 
manifestat și prin cercetări în 
optică, cinetica gazelor și mine
ralogie. Prin observațiile sale din 
1761 asupra trecerii planetei Ve
nus peste discul Soarelui (un eve
niment care se produce extrem 
de rar, următorul urmînd să aibă 
loc în anul 2004), a constatat 
existența unei atmosfere care în
conjoară această planetă. Tot el a 
pus bazele unei expediții desti
nate să atingă Japonia și Alasca 
peste Oceanul înghețat de Nord, 
expediție care a fost înfăptuită^ 
după moartea lui.

Caracteristice pentru în
treaga lui creație științifică sînt 
bogăția și profunzimea ideilor fi
lozofice care depășeau cu mult 
epoca în care a trăit. Tncepînd 
cu primele sale lucrări, Lomono
sov promovează de-a lungul în
tregii sale vieți ideea că în știință 
practica și teoria sînt indisolubil 
legate una de alta. „Adevăratul 
chimist trebuie să fie și filozof" 
spunea el într-una diri primele 
sale lucrări.

Devenit cunoscut și dincolo 'Jb 
hotarele patriei sale, academia 
suedeză și cea italiană din Bo
logna l-au ales membru de o- 
noare.

Opera lui Lomonosov scoate 
în evidență faptul că știința este 
una singură și că ea se clădește 
prin acumularea tuturor cercetă
rilor indiferent de timpul și de 
locul unde sînt făcute. După 
două secole de la moartea lui, 
oamenii de știință din toată lu
mea văd în savantul și cercetăto
rul multilateral Lomonosov un 
deschizător de drumuri al mul
tor realizări de astăzi.

A. T. BALABAN
membru corespondent 
al Academiei 
R. P. Romîne

țiilor. In prima fază a traducerii, 
mașina Scoate în evidență subiec
tul și predicatul propoziției. Ulte
rior, după caz, ea procedează 
prin transformări succesive, potri
vit regulilor de măi sus, la dez
voltarea propoziției, trecerea ei 
în formă negativă, exclamativă 
etc.

Așa-numitele reguli morfofone- 
mice precizează în fine modifică
rile pe care le suferă forma so
noră sau grafică a cuvîntului în 
funcție de categoriile gramaticale 
exprimate (gen, număr, persoană, 
timp, mod).

Din cele expuse reiese că, spre 
deosebire de gramatica tradițio
nală, gramatica transformaționaiă 
nu analizează propoziția ca pe 
ceva dat, ci urmărește însuși pro
cesul formării ei, descompunîn- 
du-l într-o succesiune simplă, or
ganizată, ușor de automatizat. 
Regulile gramaticii transformațio- 
nale nu abordează realitatea 
lingvistică fragmentar, așa cum 
din necesități didactice se întîm- 
plă în gramatica tradițională, ci 
creează o sinteză vie a fenome
nului lingvistic, în care, în fiecare 
moment, se contopesc realități 
sintactice cu realități morfologice 
sau fonetice.

Prin însuși scopul pe care și-l 
propune, gramatica transformațiâ- 
nală se pretează la permanentă 
verificări și corectări.

Necesitățile traducerii automate 
ridică o serie de probleme noi și 
pe plan teoretic : fenomene ine
dite se impun studiului, ambigui
tăți sintactice devin explicabile. 
In felul acesta, gramatica trans
formational nu se reduce la trans
punerea în reguli și simboluri a 
unor fapte deja cunoscute, ci îm
bogățește lingvistica tradițională 
cu noi observații.

In momentul actual, gramatica 
transformaționaiă se află într-un 
activ proces de dezvoltare. Larga 
aplicabilitate practică constituie o 
chezășie sigură a progresului în 
acest domeniu.

Sanda GOLOPENȚIA-ERETESCU 
cercetător științific

Fontă lichidă
în cisterne

O întreprindere metalurgică 
belgiană transportă în vagoane- 
termos fonta lichidă între uni
tatea sa de furnale înalte și 
oțelărie, pe o distantă de 22 
km. In fiecare zi 2 400 tone 
de fontă lichidă sînt transpor
tate astfel. Un serviciu regu
lat este asigurat de două 
vagoane-termos. Fiecare călă
torie durează 50 de minute. 
Vagoanele-termos pot fi utili
zate și pentru distanțe mult 
mai mari. Astfel, în cursul unei 
experiențe, un vagon-termos în
cărcat cu fontă lichidă a par
curs 248 km. Fonta s-a aflat în 
vagon timp de 12 ore. Tempe
ratura fontei la încărcare a fost 
de 1 334°C, iar la descărcare, 
de 1 227°C. Este un adevărat 

record. Vagonul-termos sea
mănă cu o rachetă culcată, 
lungă de 32 m. Izolarea se ob
ține cu un perete dublu de că
rămizi refractare. Fiecare va
gon-termos cîntărește 175 de 
tone.

Lostrita se mută□

După o activitate de 8 ani 
oamenii de știință sovietici au 
reușit să aclimatizeze lostrița 
siberiană la condițiile mărilor 
europene. Marea Norvegiei a 
devenit un loc ideal pentru a- 
ceastă prețioasă specie de pești. 
La început icrele erau adu
se cu avionul, dar experien
țele de aclimatizare nu au dat 
rezultate pozitive. Specialiștii 
au hotărît atunci să „transfere" 
pești maturi. Această experien
ță a dat cele mai bune rezul
tate și masa principală de los- 
trițe a început să vină în flu
viile peninsulei Kola pentru a 

depune icrele. Flota de pescuit 
sovietică a obținut în 1964 din 
mările Barents, Nordului și 
Norvegiei zeci de tone de los- 
triță care poate fi considerată 
europeană și nu se deosebește 
cu nimic de cea asiatică.

Montarea unul reactor nu
clear Lucens (Elveția)

Mașini 

„ascultătoare"
In S.U.A. s-au construit 

mașini la care comenzile sînt 
date prin voce : se poate porni 
sau Opri mașina, se pot efec
tua unele reglaje. Vocea este 
transformată în impulsuri de 
către aparatul de comandă și 
astfel se produc acționările 
respective. Comenzile trebuie 
pronunțate cît se poate de clar 
pentru a nu se confunda cu 
alte discuții ce se poartă în hala 
de mașini.

in junglă
Există oare la animalele 

și păsările tunglei reacții sonore 
specifice, legate de apariția Oa
menilor ? In prezent problema 

este studiată prin înregistrarea 
acestor sunete cu ajutorul unor 
microfoane stereofonice, sensi
bile chiar și la sunete neauzite 
de om. Se consideră că, impri- 
mînd pe bandă de magnetofon 
sunetele naturale ale viețuitoa
relor din junglă și analizînd 
modificările lor în momentul 
apariției unor oameni, se vor 
putea stabili semnalele sonore 
prin care reacționează viețui
toarele. ori de cîte ori se ivesc 
oamenii.

Semnalele unei

civilizații

extraterestre ?
Despre enigmaticele semnâle 

radio, emise de sursele cosmice 
GTA-102 și CTA-21 și con
siderate că ar proveni, poate, 

de la ființe raționale din alte 
corpuri cerești s-a mai scris în 
presă. Recent, la vechile obser
vații, s-a adăugat un fapt nou. 
Începînd din august 1964, un 
grup de astronomi sovietici, 
utilizînd aparatură de recepție 
special construită, înzestrată cil 
un amplificator cuantic para
magnetic și o antenă cu o mare 
suprafață activă, a putut cons
tata că emisia undelor radio de 
către sursa CTA-102 se mo
difică regulat într-o perioadă 
de timp egală cu aproximativ 
100 de zile. Un asemenea fe
nomen nu prezintă nici una din 
celelalte radiosurse cunoscute 
de pe cer.

Deosebit de interesant este 
și faptul că pe locul din care 
provin radioundele sursei 
CTA-102, a fost descoperită 
recent de către astronomii ame
ricani o stea mică, variabilă, de 
mărimea a 17-a. In viitor, cer
cetarea spectrului acestei stele 
ar putea contribui la determi

narea distanței pînă la ea, iar 
studierea în continuare a emi
siei de radiounde de către 
CTA-102 și pe alte frecvențe 

Schema înfățișează emisiile de radiounde de către sursele 
cosmice C.T.A.-21 și C.T.A.-102, și raportul lor (ață de o ra- 
diosursă constantă, luată drept etalon. Pe axa orizontală 
sini Însemnate datele calendaristice ale observațiilor. Pe 
axa verticală radioundele emise de C.T.A.-21 șl C.T.A.-102 
in comparație cu radiosursa etalon. Cercurile reprezintă 
radlosursa C.T.A.-21, punctele negre C.T.A.-102. Se observă 
destul de clar că radioundele emise de C.T.A.-21 rămln prac
tic neschimbate, pe cind cele emise de C.T.A.-102 se schim

bă periodic (După ziarul „Pravda")

la confirmarea ipotezei emo
ționante că s-au recepționat 
semnalele unei civilizații extra
terestre.
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SCULPTORI IN CRISTAL
Consfătuire a întreprinderilor 
balneoclimaterice VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Tomești. O comună frumoasă, a- 
șezată la poalele Padeșului, aproape 
de izvoarele Begăi. Aici, cu aproape 
160 de ani in urmă, a luat ființă o 
fabrică de sticlă. Hale insalubre, 
pline, de fum și gaze, cu un pro
ces de muncă rudimentar, acestea 
erau în trecut condițiile de muncă 
ale sticlarilor.

Astăzi, doar localitatea e aceeași. 
Fabrica e alta. Ateliere și instalații 
moderne au întinerit întreprinde
rea, ale cărei produse sînt apre
ciate azi și peste hotare. Multe din 
cele 360 de sortimente din sticlă au 
fost prezentate și la expozițiile de 
la Izmir, Beirut, Leipzig, Stockholm 
și alte centre. O bună parte a pro
ducției se exportă în numeroase 
țări.

Fabrica d« sticlă ți cristal din Tomești ilori

Punerea în funcțiune
Ia termen
a noilor obiective industriale Campionatele mondiale de tenis de masă
(Urmare din pag. I-a)

capacități de producție, se impune 
ca întreprinderea de șantiere con- 
strucții-montaj Craiova să ia de ur
gență toate măsurile organizatorice 
necesare pentru intensificarea rit
mului de execuție și recuperarea 
.răminerilor în urmă. Măsuri efi
ciente se cer luate și pe șantierul 
laminorului de tablă groasă de la 
Combinatul siderurgic din Galați, 
pentru a se grăbi lucrările de tur
nare a fundațiilor și a se preveni 
astfel orice întîrzieri în montarea 
utilajelor tehnologice.

Cu toate că în acest an șantierele 
au fost în general asigurate din 
timp cu documentația de execuție, 
totuși în unele cazuri lipsa proiec
telor a îngreunat, într-o anumită 
măsură, desfășurarea normală a lu
crărilor. Pe șantierele unor hidro
centrale de pe Bistrița, Centrala e- 
lectrică de termoficare Borzești, Fa
brica de pîine Cluj — realizările din 
primul trimestru sînt inferioare pre
vederilor din graficele de execuție, 
deoarece beneficiarii nu au asigurat 
la timp documentația și unele detalii 
constructive. Iată de ce beneficiari
lor de investiții li se cere să acorde 
o grijă deosebită termenelor de 
predare a tuturor proiectelor pentru 
a sprijini, pe această cale, eforturile 
constructorilor în grăbirea ritmului 
lucrărilor și darea în funcțiune la ter
men a noilor obiective.

în primul trimestru, pe unele 
șantiere, au fost semnalate greutăți 
în desfășurarea lucrului și dato
rită aprovizionării neritmice cu u- 
nele materiale. Constructorii Fa
bricii de produse din beton celular 
autoclavizat Craiova au avut „go
luri" în execuția unor lucrări, din 
cauză că conducerea șantierului nu 
s-a îngrijit de procurarea din timp 
a cantităților necesare de confec
ții metalice, tablă neagră etc. Pe 
șantierele Antrepozitului frigorific 
Pitești, Fabricii de bere Bacău 
au stăruit, de asemenea, neajunsuri 
în aprovizionarea cu anumite ma
teriale. Este, deci, cazul ca pe aceste 
șantiere să se ia toate măsurile pen
tru ca în viitor asemenea deficien
țe să fie prevenite.

Darea in funcțiune la termen a

In excursie Ia cetatea din Deva

In cuptoare mari, moderne se 
naște „lava" pe care o modelează 
meșterii sticlari. Atrage atenția, în 
mod deosebit, cuptorul în care se 
plămădește cristalul; o producție 
nouă a întreprinderii. Deocamdată 
se realizează în serie 8 sortimente 
de cristal. Produsele primind forma 
aproape definitivă, sint dirijate 
spre banda de recoacere. înainte, 
această operație se făcea intr-un 
număr mare de cuptoare și dura 
18 ore pentru o șarjă. Acum, a- 
cest proces tehnologic durează doar 
două ore și deservirea o fac numai 
6 oameni. Produsele de sticlă ca
pătă aspectul lor definitiv în sec
țiile de finisaj, unde sînt împodo
bite cu picturi sau încrustări.

Peisajul atrăgător din jurul To- 

tuturor obiectivelor industriale tre
buie privită cu toată răspunderea 
de către toți factorii care concură 
la realizarea planului de investiții, 
— beneficiari de investiții, proiec- 
tanți, constructori, furnizori de uti
laje tehnologice și materiale. Prac
tica a dovedit că rezultate bune se 
obțin atunci cînd toți acești factori 
analizează sistematic stadiul și cali
tatea lucrărilor, examinează la fața 
locului probleme ale proiectării și 
ale livrării utilajelor tehnologice, 
mersul aprovizionării cu materiale, 
cînd se asigură folosirea rațională a 
utilajelor de construcții și a forței 
de muncă.

în acest an, concomitent cu con
tinuarea lucrărilor pe marile șan
tiere, urmează să înceapă construc
ția unor noi obiective în toate sec
toarele economiei și, în special, în 
industria chimică, materialelor de 
construcții, ușoară și alimentară. A- 
ceste lucrări vor constitui front de 
lucru pentru anul viitor și vor face 
practic legătura cu cincinalul 1966— 
1970. De aceea e nevoie să fie in
tensificată preocuparea pentru a- 
sigurarea tuturor condițiilor nece
sare includerii în plan a noilor lu
crări, îndeosebi pentru întocmirea 
în timp util a documentației tehni
ce, pe baza căreia să se poată trece 
la contractarea utilajelor tehnologi
ce necesare și la începerea lucrări
lor.

Organelor Băncii de Investiții le 
revin sarcini importante în realiza
rea volumului sporit de investiții din 
acest an. Ele au datoria să cunoas
că indeaproape stadiul lucrărilor pe 
șantiere, să sesizeze din vreme, prin 
controlul pe care-1 exercită, orice 
rămînere în urmă, să analizeze te
meinic modul de folosire a fondu
rilor de investiții, să acționeze cu o- 
perativitate în vederea accelerării 
execuției și punerii în funcțiune la 
termen a noilor capacități de pro
ducție prevăzute în planul pe 1965.

Sînt întrunite toate condițiile pen
tru realizarea întocmai a planului 
de investiții pe acest an. Aceasta va 
contribui la întărirea potențialului 
economic al țării, va spori posibi
litățile pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. 

meștiului se reflectă în multe din 
picturile de pe sticlă sau sculptu
rile în cristal. Recent, doi dintre 
creatorii de modele, Gheorghe Se- 
leșan și Ignat Schom, au fost tri
miși în regiunile Maramureș și 
Brașov pentru a se inspira din bo
găția folclorului nostru. Multe din 
motivele culese au și fost aplicate 
pe noile modele de pahare din 
cristal, pe vaze și servicii din sti
clă. Ele vor apărea în curînd în 
magazine.

Text: I. CHIUJDEA 
Foto: M. CIOC

în sala sporturilor din Ljubljana au avut 
Ioc aseară finalele competifiei pe echipe 
pentru cupele „Corbillon" (femei) și 
„Swaythling” (bărba)i) din cadrul celei 
de-a 28-a edijii a campionatelor mon
diale de tenis de masă. Finala feminină 
a revenit echipei R. P. Chineze, care a 
învins cu scorul de 3—0 formafia Japo
niei, fosta deținătoare a trofeului. Selec
ționata fării noastre a jucat pentru locu
rile 3—4 cu echipa Angliei. Jucătoarele

S-au încheiat 
preliminariile turneului 
U.E.F.A.

Juniorii noștri 
au pierdut calificarea

Ieri, în mai multe orașe din R. F. 
Germană s-au disputat ultimele 
jocuri ale preliminariilor turneului 
internațional de fotbal pentru ju
niori — U. E. F. A. în locali
tatea Primasens, echipa R. P. Romî- 
ne a terminat la egalitate 3—3 (0—1) 
cu echipa Suediei. în această gru
pă, pe primul loc s-a clasat echipa 
R. P. Ungare, care a obținut califi
carea pentru turul următor al com
petiției. Alte rezultate : Italia-Iugo- 
slavia 2—0, Irlanda-Elveția 3—1, 
R. F. Germană-Grecia 4—1, R. S. 
Cehoslovacă-Franța 5—0, Belgia- 
Spania 3—2, R. D. Germană-Aus- 
tria 7—0, Olanda-Turcia 4—2. Pen
tru sferturile de finală, care se vor 
desfășura la 21 aprilie după siste
mul eliminatoriu, s-au calificat e- 
chipele Italiei, Irlandei, R. F. Ger
mane, R. S. Cehoslovace, R. P. Un
gare, Angliei, R. D. Germane și O- 
landei.

FOTBAL ECOURI LA ETAPA A XIX-A
• Ineficacitatea persistă • Din

Numai Dinamo București a cîștigat 
duminică în deplasare ; toate celelalte 
formații — cu excepția Rapidului, care 
a făcut meci nul — pierzînd pe tere
nul adversarilor lor. în ce-i privește 
însă, dinamoviștii bucureșteni, ca și 
fotbaliștii de la Iași, au obținut primul 
lor succes de la începutul returului 
campionatului. Pentru ieșeni, golurile 
înscrise acum au fost și cele dinții de 
la reluarea campionatului. Dincolo de 
caracterul lor pur statistic, cele rela
tate mai sus nu-s de natură să bucure 
îndeajuns pe jucătorii și antrenorii ce
lor două echipe ; ba, dimpotrivă, trebuie 
să-i îngrijoreze, întrucît au realizat 
mult prea tîrziu victorii și, mai ales, 
jocuri necorespunzătoare cu experiența 
și posibilitățile formațiilor respective.

După cum rezultă din partidele dis
putate pînă acum, Progresul se menți
ne pe lima bunelor performanțe. Patru 
victorii din șase meciuri (cu un gola
veraj edificator : 11—2) înseamnă, de
sigur, un palmares corespunzător pen
tru o echipă aflată într-o pasionantă 
cursă de evitare a retrogradării. Pu
terea de luptă, dorința de victorie pe 
care le manifestă jucătorii de la Pro
gresul constituie într-un anumit fel 
exemplu chiar pentru cei ce au ca prin
cipal țel ocuparea locului întîi ■— și 
deci titlul de campioni. Rapidiștii sînt 
în prezent lideri, în retur ei n-au pier
dut nici un meci. Dar această suită de 
bune rezultate a fost realizată într-un 
mod nu îndeajuns de convingător. La 
Constanța, actualii lideri s-au mulțu
mit să facă un simplu act de prezență. 
N-au primit goluri, într-adevăr, linia 
de fundași remareîndu-se din nou. A- 
tacul însă a lăsat iar de dorit, lu
cru care ar trebui să-i preocupe mai 
mult pe antrenori. De altfel, remarca 
este valabilă pentru marea majoritate 
a echipelor noastre.

Cu o duminică în urmă, cronicile 
fotbalistice anunțau în mod elogios 
comportarea echipei U.T.A., a cărei 
înaintare reușise să înscrie cinci puncte

Astăzi încep la Călimănești lucră
rile consfătuirii întreprinderilor bal- 
neo-climaterice din întreaga tară, 
organizată de Direcția pentru pro
blemele organelor locale ale admi
nistrației de stat. Participă vicepre
ședinții comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale în a 
căror competență intră problemele 
acestor întreprinderi, directorii uni
tăților respective, precum și repre
zentanți ai unor organe centrale. 
Consfătuirea își propune ca obiectiv, 
printre altele, analiza situației pre
gătirilor în vederea deschiderii se
zonului de vară — o trecere în re
vistă a măsurilor stabilite pentru 
îmbunătățirea calității deservirii pe 
toate planurile în localitățile balneo
climaterice

Acțiuni de vaccinare 
a copiilor și tinerilor

în zilele de 29 și 30 aprilie va a- 
vea loc în întreaga țară ultima eta
pă din campania d« vaccinare anti- 
poliomielitică. Cu această acțiune se 
încheie programul de vaccinare an- 
tipoliomielitică din acest an, care a 
însumat aproximativ 2 milioane de 
revaccinări la copii între 1 și 7 ani 
și 250 000 de vaccinări la cei sub 1 
an. Totodată, continuă acțiunea de 
imunizare antitetanică și împotriva 
febrei tifoide, care va totaliza circa 
9 milioane de vaccinări și revacci- 
nări. în cursul acestui trimestru va 
începe în întreaga țară vaccinarea 
și revaccinarea antidifterică a co
piilor de peste 3 luni și a tinerilor 
pînă la 18 ani. Toate vaccinurile fo
losite sînt realizate de Institutul 
„Prof. dr. I. Cantacuzino" din Ca
pitală.

engleze au învins cu 3—0. Pe locurile 
următoare s-au clasat: R. P. Ungară, R. F. 
Germană, R. S. Cehoslovacă, Iugoslavia, 
U.R.S.S. etc. Au participat 31 de echipe.

In competiția masculină, unde au evo
luat 43 de reprezentative, echipa noas
tră a ocupat locul 11, în urma victoriei 
cu 5—0 în fafa formajiei Iranului. Foarte 
bine s-au comportat jucătorii din R.P.D. 
Coreeană, clasafi pe locul 3, înaintea ju
cătorilor din Iugoslavia, R. S. Ceho
slovacă, Suedia, Anglia, U.R.S.S., R. P. 
Ungară și R. F. Germană.

La închiderea ediției, în finala compe
tiției masculine echipa R. P. Chineze con
ducea cu 3—1 în meciul cu Japonia.

Â

întreceri internaționale 
ale sportivilor noștri

în finala turneului internațional 
masculin de baschet de la Leipzig, 
echipa R. D. Germane a învins în 
finală echipa R. P. Romîne cu 79— 
78 (44—41), ocupînd primul loc. E- 
chipa romînă s-a clasat pe locul doi 
fiind urmată de reprezentativa se
cundă a R. D. Germane (învingătoa
re cu 62—52 (33—26) în fața echipei 
secunde a R. P. Romîne), Suedia și 
F.S.G.T. (Franța).

★
Turneul internațional de rugbi de 

la Heidelberg (R. F. Germană) a 
luat sfîrșit luni cu victoria selec
ționatei de juniori a Parisului. în 
ultimul meci, tinerii rugbiști fran
cezi au terminat la egalitate (0—0) 
cu echipa Clubului sportiv școlar 
din București, care s-a clasat pe 
locul doi. Locul trei a fost ocupat 
de echipa selecționată Essex (An
glia). (Agerpres)

nou despre disciplină
experimentatei formații bncureștene 
Steaua. In recenta etapă, arădenii nu 
numai că n-au mai înscris nici un punct, 
ci au primit o serioasă doză de goluri 
de la ieșeni, a căror ineficacitate fu
sese „verificată" anterior în cinci par
tide consecutive. Specialiștii noștri se 
află deci în fața unei serioase proble
me : ineficacitatea echipelor Se prelun
gește încă, creînd dificultăți la alcătui
rea unei reprezentative capabile să în
scrie goluri in apropiatele partide din 
preliminariile campionatului mondial.

A devenit de-a dreptul îngrijorătoare 
frecvența cu care, meci de meci, etapă 
de etapă, se înregistrează abateri de la 
disciplină pe teren, durități, proteste la 
deciziile arbitrilor. Rapoartele observa
torilor federali, foile de arbitraj de la 
partidele de duminică cuprind nume
roase mențiuni în acest sens. La Cluj, 
Craiova, București, Constanța unii ju
cători n-au înțeles că trebuie să-și dis
pute întîietatea în mod cavaleresc, cu 
mijloace corecte. Au fost cazuri cînd 
„răfuiala" a continuat chiar și după 
terminarea meciului, în drum spre ca
bine. La Craiova, Ivan (Dinamo Bucu
rești) și Bîtlan (Știința) s-au lovit reci
proc ; la București ; arbitrul Dobrin a 
fost insultat de brașovenii Năftănăilă 
și Gane.

Abateri de felul acestora sînt, e drept, 
analizate de comisia de disciplină a 
F.R.F. Surprinde însă indulgența sanc
țiunilor, reflectată în faptul că aceiași 
jucători repetă actele nesportive.

I. D.
★

Turcia—Portugalia 0—1 
Ia fotbal

La Ankara. în meci retur pentru 
preliminariile campionatului mondial 
de fotbal, selecționata Portugaliei a 
învins cu 1—0 (0—0) echipa Turciei. 
Punctul a tost marcat în minutul 59 
de Eusebio. Primul meci, disputat la 
Lisabona, revenise, de asemenea, fot
baliștilor portughezi (5—1).

Pod
peste Volga energetice

Podul carosabil de 3 km peste Vol
ga, care va uni orașele Saratov și En
gels, va fi unul din cele mai mari din 
U.R.S.S. A fost terminată montarea și 
acum se lucrează la conductele de 
gaze șt instalațiile electro-energetice. 
Se pregătește pentru asfaltare partea 
carosabilă a podului. Pilonii podului 
de la Saratov au fost construiți prin 
metoda fără chesoane. Neobișnuită în 
practica construcției sovietice de po
duri este considerată instalarea an
samblurilor de construcții de deasu
pra pilonilor, fiecare din ele avînd o 
lungime de 116 m și o greutate de 
3 000 de tone. Ca și celelalte părți ale 
podului, și acestea au fost asamblate 
pe țărm. Pentru a le instala deasu
pra pilonilor a fost necesar să se pro
iecteze și să se construiască un ponton 
special mecanizat.

Podul de peste Volga care va

Șosea nouă 
într-o zonă muntoasă

In provincia Ha Ciang din R. D. 
Vietnam a fost terminată construcția 
unei fosele care leagă orașele Bac 
Quong și Hoang Su Phi, situat la 
aproximativ 300 km nord-vest de Ha
noi. Șoseaua, care are o lungime de 
60 km, străbate masive muntoase și 
trece peste numeroase poduri.

uni orașele Saratov ți Engels

Termocentrala
La noua termocentrală din Phenian 

— R. P. D. Coreeană — au fost date 
în exploatare prima turbină și primul 
generator. In curînd va fi dat în ex
ploatare în întregime primul grup 
generator al acestei termocentrale — 
un bloc energetic cu o putere de 
50 000 kilowați. Această termocentra
lă, care, potrivit prevederilor, va fi 
cea mai mare din țară, a furnizat

„Zi de Arbatache"
în livezile

O panglică argintie, mărginită 
de o parte și de alta de nesfîr- 
șite plantații de portocali, manda
rini, lămîi, măslini, viță de vie — 
este șoseaua care te poartă de la 
Alger spre sud și apoi spre est, 
prin Blida („orașul mic"), prin El- 
Afroun Marengo, pînă la Chercell 
(vechea Cezaree romană, ale cărei 
vestigii se mai păstrează și astăzi), 
străduindu-se parcă din răsputeri 
să taie în două părți egale imen
sa și mănoasa cîmpie Mitidja.

Șoseaua sclipește în bătaia ra
zelor soarelui abia răsărit, iar în 
aerul răcoros și înmiresmat al di
mineții persistă un amețitor par
fum de portocal înflorit. In depăr
tare, pe cîmpie și pe colinele de 
la marginea ei, pilcuri, pilcuri de 
oameni, majoritatea tineri, sapă 
gropi, cară puieți, plantează pomi 
fructiferi.

— Azi e duminică, și la noi du
minica este considerată „Zi de Ar- 
batacne" *)  (zi consacrată sădirii 
de arbori), îmi satisface curiozita
tea Omar, un prieten cu care 
călătoream. Tinerii pe care îi 
vedeți acolo sint elevi, studenți, 
muncitori sosiți din Alger, Blida, 
Boufarik și din celelalte orașe în
vecinate, veniți aici pentru a da o 
mină de ajutor la acțiunea de îm
pădurire și sădire a pomilor fruc
tiferi, inițiată acum doi ani pe în
treg teritoriul țării.

*) — arbatache — cuvînt francez 
arabizat, care înseamnă „sădire de 
arbori".

Pînă într-un trecut nu prea în
depărtat, Algeria pierdea zeci de 
mii de hectare de pămînt. Deșertul 
se întindea aidoma brațelor unei 
caracatițe, cîștigînd, după unele 
statistici, pînă la 100 de hectare pe 
zi. Pămînt gras și fertil cădea pra
dă nisipurilor, iar colinele erau e- 
rodate de torenții de apă apăruți 
în urma ploilor din timpul iernii. 
„Mantia verde" care îmbracă Al
geria — după spusele cronicari
lor — pe vremea emirului Abdel- 
kader, se restrîngea neîncetat. La 
toate acestea se mai adăugau și 
distrugerile pricinuite pădurilor și 
plantațiilor de pomi fructiferi în 
timpul războiului de eliberare.

Imediat după ce au lăsat arma 
din inînă, oamenii muncii algerieni 
au pășit la muncă și In acest do
meniu ca în toate celelalte sectoa
re. S-a inițiat o vastă acțiune pen
tru protejarea pădurilor, refacerea 
plantațiilor de pomi fructiferi și re
generarea terenurilor agricole, care 
au avut de suferit de pe urma 
războiului sau au fost lăsate în 
paragină de foștii lor stăpîni.

Acțiunea desfășurată a dat bune 
rezultate. In 1963 au fost să
diți peste 20 de milioane pomi 
(în special portocali, mandarini,

Turbine

Întreprinderea „Zamech" din El- 
blag, (R.P. Polonă) la care lucrează 
circa 7 000 de muncitori, se speciali
zează în construcția turbinelor ener
getice. Puterea turbinelor construite 
aici pînă în prezent depășește 2 000 
megawați. Uzina produce elemente de 
construcție de dimensiuni mari pentru 
șantierele navale și piese mari turnate.

In anul 1953 a intrat în funcțiune 
prima turbină cu o putere de doi me
gawați construită în Polonia. In pe
rioada 1956—1960 s-a trecut la con
strucția turbinelor cu puteri între 25 
și 50 megawați. Apoi, colectivul uzi
nei „Zamech" a început să producă 
după licențe engleze turbine de 125 
megawați. In timp ce în 1958 puterea 
totală a turbinelor construite în aceas
tă uzină a fost de 60 megawați, în anul 
în curs ea va atinge 600 megawați.

In prezent, colectivul uzinei pune la 
punct producția turbinelor de 200 me
gawați și proiectează construcția de 
agregate între 500 și 800 megawați.

algeriene
lămîi), anul trecut 150 de mi
lioane, iar la 1 noiembrie, anul 
acesta, se prevede ca numărul 
pomilor sădiți să depășească 300 
milioane.

Producția de citrice din Algeria 
este strîns legată de suprafața 
cultivată. Din ultimele statistici re
iese că la sfîrșitul anului trecut, 
tînăra republică algeriană dispu
nea în cele 12 departamente de 
42 000 hectare plantate cu citrice — 
28 la sută din întreaga suprafață 
cultivabilă a Algeriei. 50 la sută 
din totalul arborilor fructiferi din 
întreaga țară revin citricelor, iar 
33,5 la sută — măslinului.

In campania agricolă 1963—1984 
producția medie a atins 120—130 
chintale la hectar, cifre foarte a- 
propiate de maximele realizate în 
alte țări mediteraneene, cum ar fi 
spre exemplu Marocul, Spania, 
Italia. Așa că Algeria a obținut 
recolte însemnate de citrice : 
2 700 000 chintale de portocale, 
600 000 chintale de mandarine, 
peste 110 000 chintale de alte 
fructe.

Numai în perioada 1 septembrie 
1964—28 februarie 1965 cele 130 de 
stații de sortare și condiționare a 
citricelor, cite numără în prezent 
întreaga Algerie, au pregătit pentru 
export 1 798 756 chintale de citrice, 
cu 104 405 chintale mai mult fața 
de perioada corespunzătoare a 
anului precedent.

Algeria este una din primele 
zece țări ale lumii cultivatoare de 
citrice, după Statele Unite, Brazi
lia, Spania, Japonia, Italia, Argen
tina, Marocul, Africa de Sud și 
Izrael, și ocupă locul patru în 
ierarhia țărilor exportatoare de ci
trice din bazinul Mediteranei.

Algeria datorează o însemnată 
parte din veniturile sale milioane
lor de portocali, mandarini, lămîi 
etc. Citricele exportate de Algeria 
reprezintă peste 20 la suta din 
sursele de devize ale țării, vinul — 
28 la sulă, iar petrolul — restul. 
Astfel citricele contribuie in mare 
măsură la dezvoltarea economiei 
naționale și la echilibrarea balan
ței comerciale.

Astăzi, cînd bogățiile tării aparțin 
în cea mai mare măsură întregului 
popor, Algeria își lărgește și dez
voltă necontenit, alături de celelal
te ramuri ale economiei naționale, 
sectorul pomiviticol. Prin campa
nia de plantare a pomilor fructi
feri, spunea președintele Ben Bella, 
„se dovedește că milioanele de al
gerieni care participă la ea sînt 
hotărîți să redea Algeriei înfățișa
rea sa de pe timpul emirului Ab- 
delkader, cînd arborele era sădit și 
întreținut cu grijă, fiind considerat 
dătător de viață și energie".

C. BENGA
Alger, aprilie.

Noi fabrici 
de îngrășăminte chimice

Primele utilaje chineze pentru 
producerea ureei, cu o capacitate 
anuală de 40 000 tone, au intrat 
experimental în funcțiune la uzi
nele chimice Wuching din Șan- 
ghai. Construirea utilajelor extrem 
de complicate, la numai un an și 
jumătate după terminarea instala
ției de amoniu sintetic de 25 000 
tone, arată capacitatea crescîndă 
a industriei constructoare de mo
șim din China de a utila serii în
tregi de fabrici de îngrășăminte 
chimice.

Noua fabrică de uree are peste 
200 mașini și agregate, Printre 
instalații se numără și turnul înalt 
de 36 m pentru recuperarea bioxi
dului de carbon și un mare com
presor. Cea mai mare mașină are 
peste 120 tone.

La uzinele chimice din Nankin, 
unul din principalele centre pro
ducătoare de îngrășăminte chimi
ce din R. P. Chineză, funcționează 
cea mai mare fabrică de bicarbo
nat de amoniu din China. Cînd 
toate instalațiile vor intra în func
țiune, fabrica va avea o capacitate 
anuală de 100 000 tone bicarbonat 
de amoniu. în prezent se produc 
anual 50 000 tone.

în afară de fabrica de la Nankin, 
în numeroase uzine chimice din 
Pekin, Șanghai și Honan se con
struiesc noi fabrici pentru produ
cerea bicarbonatului de amoniu.

Activitatea cineaștilor 
amatori

Pe lingă așezămintele culturale din 
R. P. Ungară funcționează numeroa
se cluburi ale cineaștilor amatori. în 
timpul destinat studiilor și activității 
practice, membrii clubului se familia
rizează cu tehnica cinematografiei, 
dobîndesc cunoștințe în domeniul ști
ințelor naturii, al fizicii, chimiei, a- 
custicii etc.

în prezent, în R. P. Ungară func
ționează aproximativ 100 de aseme
nea cluburi cu 1 500 de membri. Ci
neaștii amatori prezintă rezultatele 
muncii lor în cadrul festivalurilor 
anuale.

din Phenian
deja peste 5 milioane kilowați-ore 
energie electrică.

în prezent, paralel cu darea în ex
ploatare de probă a primului grup 
generator, aici se construiesc o serie 
de clădiri principale și secții auxilia
re și se montează noi agregate.

Se preconizează ca pînă la sfîrșitul 
acestui an să fie date în exploatare 
încă trei blocuri energetice cu o pu
tere de 50 000 kilowați fiecare.

Astăzi 
alegeri 
pe insulele Cook

Astăzi au loc pe insulele Cook a- 
legeri pentru desemnarea celor 22 
de membri ai noului parlament. 
După cum anunță agențiile de presă, 
zilele trecute a sosit in arhipelag 
misiunea O.N.U. care, la cererea 
Noii Zeelande, va supraveghea a- 
ceste alegeri.

Arhipelagul Cook constituie un grup 
de insule situate în Pacificul de suci, 
avînd o suprafață totală de 234 kmp. 
Cele mai importante sint insulele 
Rarotonga (67 kmp), Marigaia (52 
kmp) și Atiu (28 kmp). Populația 
arhipelagului este de aproximativ 
19 000 de locuitori. Majoritatea o for
mează polinezienii, alături de citeva 
sute de europeni. în capitală, orașul 
Awarna, trăiesc 6 000 de locuitori. 
Solul vulcanic este destul de rodi
tor, obținîndu-se recolte bogate de 
banane, portocale, copra, pătlăgele 
roșii etc. De asemenea, pe insule se 
găsesc cantități apreciabile de sidef.

Insulele poartă numele descoperi
torului lor, navigatorul englez Cook, 
care în 1773 a poposit pentru prima 
oară pe aceste meleaguri. în anul 
1901 arhipelagul devine posesiune 
neozeelandeză. Din punct de vedere 
administrativ el a fost împărțit în 
două diviziuni: Insulele Cook de 
Sud (Southern Cook Islands) și Insu
lele Cook de Nord (Northern Cook 
Islands). Limba oficială, ca de altfel 
în întreaga Noua Zeelandă, este en
gleza.

Actualele alegeri parlamentare de 
pe insulele Cook au o mare impor
tanță pentru populația de aici. Vii
torii membri ai parlamentului vor 
aproba sau respinge un proiect de 
constituție privind autonomia inter
nă a insulelor, în cadrul unei asoci
eri benevole cu Noua Zeelandă. 
Noua constituție va trebui să pre
vadă căile pe care populația insule
lor Cook se va îndrepta spre auto
determinare. De altfel, misiunea 
O.N.U. are sarcina nu numai de a 
supraveghea alegerile, ci și de a a- 
sista la dezbaterile și luarea hotărî- 
rilor viitorului parlament asupra 
noii constituții. Iată de ce alegerile 
de astăzi de pe insulele Cook con
stituie un moment important pentru 
dezvoltarea ulterioară a acestui te
ritoriu.

Eugen IONESCU
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Continuă demonstrațiile 
de protest 
in Coreea de sud

SEUL 19 
versitățile 
Coreea de 
închise, în 
care au avut loc în cursul săptămînii 
trecute. Luni dimineața, în numeroa
se orașe ale țării au avut loc noi de
monstrații împotriva intenției gu
vernului sud-coreean de a stabili 
relații diplomatice cu Japonia. La 
Seul, un grup de studenți au orga
nizat un marș al tăcerii cu prilejul 
împlinirii a cinci ani de cînd fostul 
dictator Li Sîn Man a ordonat ar
matei să înăbușe demonstrațiile de 
protest studențești. Autoritățile gu
vernamentale au interzis accesul pe 
stadionul din Seul pentru a împie
dica o nouă demonstrație de amploa
re a studenților.

Potrivit agențiilor de presă, numă
rul persoanelor care au participat la 
demonstrațiile antiguvernamentale în 
perioada 13—17 aprilie este de a- 
proape 100 000. Poliția și armata au 
arestat 399 de persoane, dintre care 
175 urmează să compară în fața tri
bunalelor.

(Agerpres). — Toate uni
și școlile superioare din 
sud continuă să rămină 
urma gravelor tulburări

eeste hotare
BILANȚ AL GUVERNĂRII LABURISTE

LONDRA 19 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press a transmis un 
interviu acordat corespondentului ei 
la Londra de primul ministru brita
nic, Harold Wilson. Rugat să facă 
un bilanț al primelor șase luni de 
guvernare laburistă, Wilson a ară
tat că problemele economice au do
minat cea mai mare parte a acestei 
perioade și că guvernul său s-a stră
duit să întărească poziția lirei ster
line și să aducă economia britanică 
„pe propriile ei picioare". In ce pri
vește politica în Asia de sud-est. 
premierul britanic a reafirmat spri
jinul acordat acțiunilor S.U.A. în 
Vietnam 
adoptat

relevînd că guvernul său a 
această poziție „nu fără a

avea de făcut față criticilor și în
grijorărilor exprimate în Camera 
Comunelor și în țară". Wilson a de
clarat că „ar putea fi necesare con
vorbiri asupra unor acțiuni comune" 
anglo-americane în Asia de sud-est, 
subliniind că Anglia „intenționează 
să-și mențină actualul ei rol la est 
de Suez". Abordînd problema siste
mului monetar occidental, Wilson 
a declarat că „efectuarea unei refor
me a aranjamentelor monetare in
ternaționale constituie o necesitate 
urgentă". El a afirmat că a stabilit 
deja contacte la Paris și Washington 
care ar putea duce, după părerea sa, 
la o conferință economică interna
țională, în această problemă.

M iting al prieteniei 
sovieto-mongole

Din nou tensiune la Nicosia
NICOSIA 19 (Agerpres). — Agen

ția Reuter informează că interzice
rea traficului în și din sectorul ci
priot turc al Nicosiei a continuat și 
luni fără să existe vreun indiciu că 
această măsură va fi suspendată cu- 
rînd. Interzicerea, care a intrat în 
vigoare săptămâna trecută, a fost 
provocată, după cum se știe, de vio
larea de către ciprioții turci a acor-

III
Peste 2 000 de (amilii din orașul columbian Kali, lipsite de adâpost, și-au 
construit cocioabe pe terenuri nefolosite din raionul Asturias. Dar pro
prietarii acestor pâminturi s-au adresat autorităților. Detașamentele de 
polițiști au dat de 18 ori foc acestor locuințe ale săracilor. Pentru apăra
rea familiilor lor cei alungați au format detașamente de apărare. In raio- 
Bul Asturias se desfășoară adevărate acțiuni militare. Ia care participă 
i 500 de soldați și polițiști, sprijiniți de aviație. In fotografie : soldați pos
tați pe una din străzile orașului Kali, pentru a imprăștia pe demonstranți

G'«ci°! O VIZITĂ NEDORITA
ATENA 19 (Agerpres). — Luni a 

sosit în golful Phaleron, din apro
pierea Atenei, distrugătorul „Claude 
V. Ricketts", prototipul viitoarei 
forțe nucleare multilaterale a 
N.A.T.O. O dată cu acesta au mai 
ancorat în acest golf și alte vase ale 
celei de-a șasea flote maritime a 
S.U.A.

După cum transr»».V agenția Reu
ter, poliția din Pirte a luat măsuri 
de siguranță pentru, e, preveni orice

fel de demonstrație împotriva sosirii 
în golful Phaleron a distrugătorului 
„Ricketts". Manifestațiile care au a- 
vut loc cu prilejul sosirii navei „Ri
cketts" în apele teritoriale grecești 
s-au soldat cu arestarea a 27 de 
persoane care au scris pe pereții o- 
rașuluî Salonic numeroase lozinci 
antiamericane.

în portul Patras s-a desfășurat o 
adunare de masă în cursul căreia 
s-a protestat împotriva vizitei dis
trugătorului „Ricketts". I

dului de încetare a focului în 
zona neutralizată din Nicosia, pre
cum și de refuzul ciprioților turci 
de a permite unei echipe speciale a 
forțelor O.N.U. să inspecteze clădi
rile de pe ambele părți ale liniei ne
utre. In legătură cu aceasta, în sec
torul turc al Nicosiei a avut loc o 
demonstrație cu care prilej s-a a- 
probat textul unor telegrame adre
sate Greciei, Angliei, Turciei și se
cretarului general al O.N.U., în care 
se protesta împotriva măsurii .luate 
de guvernul cipriot.

Aceeași problemă a făcut obiectul 
întrevederii dintre ambasadorul turc 
la Atena, Turan Tuluy, și ministrul 
de externe grec, Stavros Costopoulos. 
Tuluy a înmînat lui Costopoulos un 
protest al guvernului turc. In ace
lași timp. Turcia a înaintat note si
milare Angliei și secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, în care sub
liniază că „interdicția creează un se
rios pericol în insulă".

Pe de altă parte, la Atena un pur
tător de cuvînt al guvernului grec 
a declarat că această hotărîre nu 
constituie o blocadă și că aprovizio
narea sectorului cipriot turc al Ni
cosiei se efectuează în mod normal. 
„Cea mai bună dovadă a acestui 
fapt, a declarat purtătorul de cuvint, 
este că în ultimele zile peste 30 de 
tone de alimente au intrat în sec
torul turc al Nicosiei".

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
19 aprilie a avut loc în Palatul Mare 
al Kremlinului un miting al priete
niei sovieto-mongole la care au luat 
cuvîntul A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M. și președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole.

După ce a subliniat succesele po
porului mongol în construirea so
cialismului, A. Kosîghin a relevat 
că relațiile sovieto-mongole au cu
noscut o dezvoltare 
tualele tratative de la 
dus la adoptarea unor 
crete care vor aduce 
celor două țări ale noastre".

Vorbind despre evenimentele din 
Asia de sud-est, A. Kosîghin a con
damnat acțiunile S.U.A., care merg 
pe linia extinderii operațiunilor mi
litare în Indochina, și a subliniat că 
Uniunea Sovietică sprijină și va 
continua să sprijine Vietnamul so
cialist în lupta sa justă împotriva 
imperialismului american.

J. Țedenbal a arătat în cuvînta- 
rea sa că în cursul convorbirilor 
dintre delegația de partid și guver
namentală a R. P. Mongole și con
ducătorii P.C.U.S. și ai guvernului 
sovietic a fost demonstrată unitatea 
deplină de vederi a celor două părți.

Referindu-se la situația din Viet-

rodnică. Ac- 
Moscova „au 
hotărîri con- 
mari foloase

Spre Marte
WASHINGTON 19 ■ (Agerpres). — 

Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA) a anunțat 
luni că toate aparatele de pe bordul 
navei cosmice „Mariner-4“ continuă 
să funcționeze normal. Nava urmea
ză să ajungă în vecinătatea planetei 
Marte la 14 iulie a.c., la capătul a 
șapte luni de zbor, și va transmite 
pe pămînt un mare număr de ima
gini ale acestei planete. Se apreciază 
că intensitatea semnalelor pe care 
„Mariner-4“ le va transmite în timp 
ce se va afla în vecinătatea planetei 
Marte, va fi superioară minumului 
cerut pentru reușita experienței. în 
prezent nava se află la o distanță 
de 93 624 470 km de Pămînt.

NOTE

Povestea trufeior false
Pînă anul trecut, ciupercile italiene, 

cunoscute sub numele de ,,trufe", își 
disputau cu succes inflietatea, pe pia
ța suedeză, cu cele franceze. Bucu- 
rîndu-se de aprecierea consumatori
lor, ciupercile comestibile italiene 
erau nelipsite atît la masă, în fami
lie, cit și la restaurante. De cîteva 
luni, însă, a apărut un nou concurent. 
O firmă olandeză a lansat „trufele 
olandeze". Concurenta făcută de a- 
ceastă firmă a fost cu atît mai re
dutabilă cu cit a oferit produsul la 
un preț mult 
Ciupercile 
și simplu, 
produsului 
1964 pină

inferior celui italian, 
olandeze au invadat, pur 

piața suedeză, în dauna 
italian. Din decembrie 

astăzi, subliniază ziarul

,,La Stampa", nu s-a mai vîndut în 
Suedia „nici un gram” din trufele 
italiene.

Firmele importatoare se aflau în 
mare încurcătură. Recent, s-a desco
perit, însă, că produsul olandez este 
de fapt un... fals. La analiza chimică 
s-a dovedit că așa-numitele „trufe 
olandeze" erau preparate din carne 
de porc tocată, amestecată cu ciu
perci presate și cu grăsimi, colorate 
și parfumate artificial.

Importatorii de trufe italiene au 
hotărî» să se adreseze autorităților 
suedeze, cerînd oprirea importului de 
trufe false.

Virginia PÂNDELE

că po- 
solidar 
și cere 

imediată a

nam, vorbitorul a subliniat 
porul mongol este pe deplin 
cu eroicul popor vietnamez 
cu hotărîre încetarea 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, precum și retragerea cît 
mai grabnică a trupelor americane 
din Vietnamul de sud.

în încheiere, J. Țedenbal a anun
țat că L. Brejnev și A. Kosîghin 
au acceptat invitația făcută de de
legația R. P. Mongole 
Mongolia la o dată ce le

★
în cursul zilei de luni 

A. Kosîghin și J. Țedenbal 
nat comunicatul comun 
mongol cu privire la vizita delega
ției de partid și guvernamentale 
mongole și acordul dintre guvernele 
U.R.S.S. și R. P. Mongole cu privire 
la colaborarea economică și tehnică 
pe anii 1966—1970.

Viitoare întrunire a șefilor 
guvernelor arabe?

de 
va

L.

a vizita 
conveni.

Brejnev, 
au sem- 
sovieto-

fzraelul nemulțumii
7

de Piața comună
BRUXELLES

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, Izraelul s-a declarat 
nemulțumit de rezultatele acordului 
încheiat în urmă cu un an cu Piața 
comună. în cadrul unei conferințe 
de trei zile, care a avut loc la 
Bruxelles cu participarea reprezen
tanților Pieței comune și ai Izrae- 
lului, un reprezentant al acestei țări 
a declarat că de la încheierea acor
dului deficitul balanței comerciale 
a Izraelului cu Piața comună a cres
cut. „Noi importăm de două ori mai 
mult din Piața comună decît expor
tăm în țările Pieței", a spus acesta.

19 (Agerpres).

Aldo Moro în S.U.A.
NEW-YORK 19 (Agerpres). — Pri

mul ministru italian, Aldo Moro, în
soțit de ministrul de externe, Amin- 
tore Fântâni, au sosit luni seara la 
New York, pentru o vizită de șase 
zile în Statele Unite. Delegația ita
liană va avea întrevederi cu preșe
dintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
cu secretarul de stat, Dean Rusk.

Și

Oaspefi romîni primiți 
de Pîn Cijen

PEKIN 19 (Agerpres). — La 19 a- 
prilie, Pin Cijen, membru al Birou
lui Politic și al Secretariatului C.C. 
al P. C. Chinez, a primit delegația 
cooperativei agricole de producție 
„Prietenia romîno-chineză", con
dusă de Gheorghe Necula, membru 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, prim-secretar al Comitetu
lui regional București al P.M.R. A 
avut loc o convorbire prietenească, 
la care au participat Liu Siao, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne și alte persoane oficiale, pre
cum și Agop Bezerian, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. Romîne 
la Pekin. Pin Cijen a oferit un di
neu în cinstea oaspeților romîni.

CAIRO 19. — Corespondentul
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
După cum relatează presa din Cairo, 
la 28 sau 29 aprilie urmează să aibă 
loc întîlnirea reprezentanților șefilor 
statelor arabe pentru a lua în discu
ție problema convocării conferinței 
primilor miniștri. Prevăzută inițial 
pentru prima jumătate a lunii mai, 
întrunirea șefilor guvernelor arabe 
are înscrise pe agendă două puncte : 
analizarea aplicării rezoluțiilor adop
tate de șefii de state la conferințele 
din 1964 ținute la Cairo și Alexan
dria, și stadiul actual al relațiilor

R.F.G. cu Izraelul. Libanul a anus» 
țat că nu poate participa la în
trunire, în cazul cînd se va ține ia 
prima jumătate a lunii mai, deoarece 
primul ministru libanez va trebui 
să-l însoțească pe șeful statului, pre
ședintele Charles Helou, în vizita pe 
care acesta urmează s-o facă în 
Franța și Italia.

In ceea ce privește Libia, TtAni- 
sia și Marocul — care la conferința 
miniștrilor de externe au votat îm
potriva ruperii relațiilor cu R.F.G. — 
au cerut amînarea sine-die a întru
nirii primilor miniștri.

Cauza tulburării relațiilor arabo-americane
CAIRO 19 (Agerpres). — După o 

vizită de șase zile în R. A. U„ 
Phillips Talbot, subsecretar de stat 
adjunct al S.U.A. pentru problemele 
Orientului Apropiat și Asiei de sud- 
est, a părăsit duminică seara Cairo, 
plecînd spre Arabia Saudită. La 
Cairo, Talbot a avut întrevederi cu 
președintele Gamal Abdel Nasser și 
cu alte oficialități ale R.A.U. cu care 
a discutat situația din Congo, Viet
nam, Izrael, precum și unele aspecte 
ale relațiilor dintre R.A.U. și S.U.A.

După cum se știe, relațiile dintre 
R.A.U. și S.U.A. s-au înrăutățit în- 
cepînd din septembrie 1964, ca ur
mare a ajutorului acordat de către

R.A.U. forțelor patriotice din Congo, 
Vizita lui Talbot în R.A.U. și între
vederile sale cu conducători ai pes
tei țări constituie o încercare-' ' din 
partea S.U.A. de a rezolva divergen
țele lor cu Republica Arabă Unită, 
Ziarul „Al Gumhuria" subliniază, 
printre altele, că lui Talbot i s-a ex
plicat că „acordarea de ajutor mi
litar american guvernului lui Chom- 
be este unul din principalele mo
tive ale diferendului dintre cele două 
țări, după cum livrarea de arme Iz
raelului și sprijinul permanent acor
dat acestuia reprezintă o cauză di
rectă a tulburării relațiilor arabo- 
americane".

Personalități portugheze critică 
regimul salazarist

LISABONA 19 (Agerpres). — In
tr-o scrisoare deschisă remisă pri
mului ministru Salazar și comuni
cată mai multor ziariști străini 
acreditați la Lisabona, un număr de 
15 personalități din opoziție recla
mă pentru teritoriile de peste mări 
ale Portugaliei dreptul de autode
terminare. Acest document, de 7 pa
gini, se referă la discursul pronun
țat în luna februarie de premierul 
Salazar, care a afirmat că situația 
din Angola, Mozambic și Guineea 
Portugheză este generatoare de „cel 
mai solid optimism".

Scrisoarea contestă acest punct de 
vedere și critică regimul lui Salazar 
„bazat pe puterea personală". „Re
gimul se bizuie pe două forțe, con
tinuă scrisoarea, pentru a apăra a- 
ceastă putere: cenzura și poliția 
politică, care se completează reci
proc pentru a condamna la moarte 
opinia publică".

Printre semnatarii scrisorii figu
rează Francisco Cumha Leal, fost 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, avocați, intelectuali și ofițeri. Ei 
aparțin unui grup de studii denumit 
„Acțiunea democratică și socială".

ALEGERI
iN R.S.F. IUGOSLAVIA

Peste 20000 
de manifestant! 
în fața Casei Albe

Încă din primele ore ale dimineții 
de sîmbătă șuvoaie de oameni se 
revărsau pe principalele ariere care 
duc spre Uasa Albă, participînd la 
o puternică manifestație de pro
test împotriva politicii americane în 
Vietnam. Zeci de mii de americani, 
printre care mulți tineri, s-au masa’ 
în fața grilajelor Casei Albe, purtînd 
pancarte pe care se putea citi: „O- 
priți masacrele", „Noi nu vom lupta 
niciodată în Vietnam". Aici se apre
ciază că Washingtonul nu a cunos
cut o demonstrație atît de impună
toare de la vestitul marș pentru 
drepturi civile din vara anului 1963.

Printre manifestanți, al căror nu
măr a depășit 20 000, se distingea 
un grup compact de studenți veniți 
din 18 universități ale țării. Studenții 
participanți s-au alăturat criticilor 
formulate la adresa politicii exter
ne a S.U.A., caliiicînd războiul dus 
de americani în Vietnam „periculos, 
imoral și sortit eșecului — un război 
care provoacă suferința, atît vietna
mezilor cît și americanilor, și care 
trebuie să înceteze imediat".

In ciuda intervenției celor peste 
500 de polițiști și a unei duzini de 
așa-ziși „contramanifestanți", naziști 
în uniformă și cu zvastică, demon
stranții au rămas în fața Casei Albe 
ore în șir. Apoi, ei s-au îndreptat 
spre monumentul lui George Wa
shington, unde mai mulți oratori, 
printre care și senatorul democrat 
Ernest Gruening, s-au pronunțat pen
tru încetarea imediată a raidurilor 
americane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, pentru renunțarea la poli
tica de forță și de înarmare. „Statele 
Unite — a spus Gruening — în de
cursul a zece ani au sprijinit o serie 
de guverne despotice în Vietnamul 
de sud și, sprijinindu-le pe acestea, 
în prezent extind acțiunile militare 
asupra teritoriului Vietnamului de 
nord. ...Noi’am încălcat angajamen
tele luate prin acordurile de la Ge
neva, acorduri pe care în trecut am 
consimțit să le susținem..." In înche
ierea mitingului, participanții au a- 
doptat o moțiune către președinte și 
una adresată Congresului S.U.A. 
Spre seară — ultima etapă a marșu-

împotriva politicii de forță 
și a agresiunii imperialiste în Vietnam

lui — manifestanții s-au îndreptat 
spre Capitoliu.

In ciuda acestor manifestații, ofi
cialitățile americane și-au reafirmat 
vechile poziții. Atît președintele 
Johnson cît și secretarul de stat 
Dean Rusk au ținut să precizeze că 
pentru moment „nu poate fi vorba de 
o oprire a raidurilor aeriene împo
triva Vietnamului de nord".

Duminică, în capitală, ca și la 
San Francisco, Chicago, Salt Lake 
City, Johnson City (localitate unde 
se află președintele în aceste zile), 
s-au desfășurat alte noi manifesta
ții împotriva politicii de forță, de in
tervenție în treburile interne ale al
tor state.

Delegați ai organizațiilor studen
ților americani, sosiți la Washington 
din diferite orașe ale S.U.A., conti
nuă organizarea de pichete în jurul 
Casei Albe. Studenții intenționează 
să rămînă la Washington și să con
tinue acțiunile de protest pînă cînd 
li se va permite să înmîneze preșe
dintelui Johnson o petiție în cate 
cer ca S.U.A. să pună capăt bom
bardamentelor din Vietnam.

Washington, 19 (prin telefon).
Alexander SMITH

Manifestația 
din Trafalgar Square

Marșui a început sîmbătă dimineața ia 
Naphill, unde se află cartierul general al 
bombardierelor britanice. Au pornit ini
țial vreo 2 000 de oameni. A doua zi, 
cu rîndurile mărite, demonstranții au tre
cut pe lingă cartierul general al torțelor 
aeriene americane de la Ruislip, în fața 
căruia mărșăluitorii au scandat : „Ameri
cani din Vietnam afară, afară, afară I ; 
Bazele americane afară, afară, afară I;

Jos miinile de pe Vietnam*.  Luni dimi
neața, pe străzile Londrei mărșăluia o co
loană de circa 20 000 de oameni, revăr- 
sîndu-se spre Hyde Park. Erau tineri și 
bătrîni, femei, comuniști, socialiști, labu
riști, catolici, membri ai diferitelor orga
nizații politice și de masă, deputați, fe
mei cu copii în cărucioare, studenți.

In primele rînduri ale coloanei se 
aflau circa 15 deputați laburiști, precum 
și grupuri de participanți străini — ame
ricani, belgieni și francezi. S-au mai ală
turat coloanei canonicul Stanley Evans 
de la Catedrala Southwark, eminentul 
profesor fizician E. H. S. Burhop, care a 
luat parte la lucrările pentru fabricarea 
primei bombe atomice britanice, precum 
și alte personalități.

După-amiază, în Trafalgar Square a 
avut loc un miting, lată o parte din lo
zincile de pe pancarte : „Stop agresiu
nea americană ; afară cu trupele ameri
cane din Vietnam ; Wilson spune State
lor Unite să înceteze bombardamentele".

Olive Gibbs, care a deschis mitingul,

a arătat că mișcarea pe care o conduce 
se pronunță împotriva agresiunii a- 
mericane în Vietnam.

Au mai luat cuvîntul deputății labu
riști Frabk Allann, Fenner Brockway, Joyce 
Butler, profesorul Peter Worsley, de
putata greacă Maria Karagiorgis și alții., 
Vorbitorii au subliniat necesitatea de a 
se lărgi activitatea mișcării pentru pace 
și dezarmare, de a acționa cu hotărîre și 
energie pentru a exercita presiuni asupra 
guvernului și a-l determina să intervină 
activ pentru încetarea agresiunii în Viet
nam.

In tot timpul mitingului s-au strîns 
semnături pe apeluri care cereau redu
cerea cheltuielilor militare.

După încheierea mitingului, o delega
ție s-a prezentat la reședința primului 
ministru, unde a înmînat o scrisoare 
conținînd cerințele exprimate la mitingul 
din Trafalgar Square,

Londra, 19.
Liviu RODESCU

Aspect de Ia mitingul din Londra
Telefoto : U.P.I.-Agerpre»

Coloane pe drumurile

BELGRAD 19 (Agerpres). — Du
minică, în R.S.F. Iugoslavia au avut 
loc alegeri de deputați în Vecea Fe
derală a Skupștinei Federale și în 
vecele republicane ale Skupștinelor 
republicane. Alegătorii iugoslavi au 
ales 60 de deputați în Vecea Fede
rală și 308 deputați în vecele repu
blicane.

Agenția Taniug relatează despre 
atmosfera entuziastă în care s-au 
desfășurat alegerile. Cetățenii din 
toate republicile și-au exercitat 
dreptul de vot din primele ore ale 
zilei. Astfel, pînă Ia orele 15, în Ser
bia votaseră peste 90 la sută din nu
mărul alegătorilor, în Croația — 88 
la sută, în Slovenia — 90 la sută, în 
Macedonia — peste 75 la sută, în 
Bosnia și Herțegovina — peste 80 la 
sută.

Zq9reb Deschiderea 
Tîrgdui internațional 
de primăvară

BELGRAD 19 (Agerpres). — La 17 
aprilie s-a deschis la Zagreb (R.S.F. 
Iugoslavia) Tîrgul internațional de 
primăvară. Pe o suprafață de circa 
101 000 mp, peste 1 200 de întreprin
deri și firme din 24 de țări din Eu
ropa, Asia, America de nord, expun 
produse ale industriei bunurilor de 
larg consum, industriei construcții
lor și industriei farmaceutice.

Republica Populară Romînă par
ticipă cu un stand de produse far
maceutice. Standul romînesc a fost 
vizitat în ziua deschiderii de oficiali
tățile iugoslave în frunte cu Dușan 
Dragoșevaț, vicepreședintele Camerei 
economice generale a R.S.F. Iugo
slavia.

Elveției
In Elveția, marțul de primăvară 

s-a desfășurat sub semnul condam
nării agresiunii din Vietnam, pentru 
interzicerea și pentru distrugerea 
armelor atomice. Un număr însem
nat de participanți au pornit sîm
bătă la ora 12,30 din Olten, capitala 
cantonului Soleure. Mulțimile s-au 
revărsat de pe ambele maluri ale 
Aurului, din orașul vechi, ca și din 
cartierele industriale.

De la Olten la Gelterkinden și 
apoi la Pratteln, pe drumul munți
lor Jura, numărul celor care înfrun
tau ploaia și frigul creștea mereu, 
pentru ca în ultima etapă, încheiată 
la Basel, să ajungă la aproximativ 
10 000. La Basel, al doilea oraș din El
veția ca număir de locuitori, demon
stranții — a căror coloană a fost în
groșată de marea mulțime de tineri 
ca și de oameni mai vîrstnici din 
portul renan — s-au îndreptat, în 
după-amiaza zilei de luni, spre piața 
catedralei gotice.

Ea mitingul final au luat cuvîntul 
Max Wullschleger, președintele gu
vernului cantonal Basel, Walter 
Liithi, pastorul catedralei din Berna 
și Raymond Bertholet, consilier na
țional în Geneva. S-a remarcat pre
zența unui important număr de de
legați veniți din Franța și R. F. Ger
mană.

Geneva, 19.
Horia LIMAN

Noi raiduri aeriene
HANOI 19 (Agerpres). — In cursul 

zilei de 19 aprilie forțele aeriene a- 
mericane au efectuat din nou rai
duri asupra teritoriului R. D. Viet
nam. Avioane de luptă americane 
au atacat în reipetate rînduri mai 
multe localități din provinciile Nghe 
Ari, Ha Tinh și Quang Binh, 
precum și insula Con Co din 
regiunea de coastă Vinh Linii. 
In cursul luptelor 7 avioane ameri
cane au fost doborîte iar altele ava
riate.

SCURTE ȘTIRI
PEKIN. Agenția China Nouă trans

mite că la 18 aprilie a sosit la Pekin 
delegația de partid și guvernamenta
lă a R. D. Vietnam, condusă de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam. 
Delegația se află în drum spre pa
trie, în urma vizitei pe care a făcut-o 
în Uniunea Sovietică. Delegația a fost 
întîmpinată la aeroport de către Den 
Siao-pin, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, premier ad-interim al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze 
și de alți conducători de partid și de 
stat ai R. P. Chineze. La 19 aprilie, 
delegația a avut o convorbire priete
nească cu Liu Șao-ți, vicepreședinte 
al C.C. al P. C. Chinez, președintele 
R. P. Chineze, și Den Siao-pin.

ALGER. Continuîndu-și vizita prin 
Algeria, I. B. Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit la 18 aprilie în ora
șul Constantine. Luni, în Piața „1 No
iembrie" din acest oraș, a avut loc 
un miting la care au luat cuvîntul 
Ben Bella și Iosip Broz Tito.

LONDRA. La sfîrșitul anului va 
avea loc o conferință privind acor
darea independenței insulei Mauri
tius, colonie britanică bogată în tres
tie de zahăr, situată în centrul Ocea
nului Indian. Liderii politici ai aces
tei insule vor veni la Londra la sfîrși
tul lunii septembrie.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, Michael Stewart, mi
nistrul afacerilor externe al Marii Bri
tanii, a sosit duminică la Belgrad în- 
tr-o vizită oficială Ia invitația lui 
Kocea Popovici, secretar de stat pen
tru afacerile externe 
goslavia.

al R.S.F. Iu-

anunță agen- 
nouă cetățeni

MOSCOVA. Duminică părăsit
Hassan 
externe

a
Moscova, plecînd spre patrie 
Mariyud, ministrul afacerilor 
al Republicii Arabe Siria care a vizi
tat Uniunea Sovietică la invitația lui 
A. Gromîko. ministrul afacerilor ex
terne. Oaspeții din Republica Arabă 
Siria au fost primiți de A. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

NEW YORK. AgențiileNEW YORK. Agențiile americane 
de presă relatează că 22 de grupuri 
de oameni de afaceri din statele su
dice, printre care 19 Camere de co
merț dm Alabama, au inserat un a- 
nunț pe o pagină în 21 de cotidiene 
ale acestui stat, cerînd tuturor oame
nilor de afaceri să ofere aceleași po
sibilități de muncă tuturor cetățeni
lor din Alabama, fie ei albi sau 
negri.

BOGOTA. Din Bogota se anunță că 
un mare număr de orașe columbie
ne, precum și capitala țării, au avut 
de suferit în cursul săptămînii trecu
te de pe urma unor puternice inun
dații. Sute de familii au rămas fără 
adăpost.

BRUXELLES. Personalul de deser
vire al stațiilor de radio și radar ale 
aviației civile belgiene continuă gre
va începută cu o săptămînă în urmă. 
Sîmbătă, întregul transport aerian a 
fost paralizat din cauza grevei, iar 
duminică traficul a fost mult redus.

WASHINGTON. Președintele S.U.A. 
Lyndon Johnson a format un comi
tet însărcinat cu alegerea zonei pen
tru construirea unui nou canal între 
Atlantic și Pacific la nivelul mării. 
Conducător al comitetului a fost nu
mit Milton Eisenhower, fratele fostu
lui președinte al S.U.A.

PEKIN. După cum 
ția China Nouă, cei 
chinezi arestați ilegal la 3 aprilie 1964 
de autoritățile braziliene au fost puși 
în libertate și au plecat spre patrie la 
17 aprilie.

SANTIAGO DE CHILE. Un nou 
cutremur de pămînt s-a produs sîm
bătă în Chile în regiunea provinciei 
Arauco. situată la aproximativ 700 
km la sud de Santiago de Chile. Nu 
au fost înregistrate victime.
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