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PE TEMELE ZILEI

Născute gemene cu tinerele 
cartiere și magistrale ale orașe
lor, cu noua condiție materială 
și spirituală a satelor, miile de 
școli zidite în anii democrației 
populare au putere de simbol 
pentru drumul mereu ascendent 
al culturii noastre socialiste. Ce
lor existente li s-au adăugat, nu- 
tlV'i între 1960—1964, alte 20 000 
de săli de clasă. îmbogățirea 

I'onstantă a patrimoniului școlar 
1 constituit o condiție esențială 
pentru cuprinderea la cursuri a 
peste 3 500 000 de copii. Două 
treimi din elevi, al căror total 
a crescut de trei ori față de 1938, 
studiază azi în clădiri înălțate în 
ultimii ani.

în această vară, școala gene
rală de opt ani va da patriei 
prima sa promoție. Marele act de 
cultură al generalizării învăță
mîntuiui de opt ani, inițiat de 
partid, determină nu numai du
blarea cuantumului minim de cu
noștințe al populației în compa
rație cu situația existentă acum 
două decenii, ci și un spor 
anual de un sfert de milion de 
școlari. în consecință, ritmul con
strucțiilor se menține susținut. 
Pînă în toamnă urmează a fi da
te în folosință numeroase loca
luri noi, însumînd aproximativ 
4 000 săli de clasă. Multe din ele 
se vor remarca printr-un plus de 
confort subordonat cerințelor di
dactice moderne.

Timpul prielnic pentru înce
perea construcțiilor școlare bate 
la ușă. Documentația tehnică 
fiind asigurată aproape pretu
tindeni încă de la sfîrșitul anului 
trecut, organele locale au putut 
încheia contracte cu trusturile de 
construcții. Aceasta este, desigur, 
important, dar nu poate justifica 
nici o întîrziere în organizarea 
șantierelor. Experiența din alți 
ani a unor sfaturi populare din 
regiunile Argeș, Bacău, Oltenia, 
ori din Capitală demonstrează 
limpede că irosirea timpului op
tim se repercutează atît asupra 
termenelor de execuție, cît și a- 
supra calității lucrărilor. Hotărî- 
toare pentru bunul mers al mun
cii pe șantiere sînt aprovizionarea 
ritmică cu materiale și asigurarea 
operativă a forței de muncă ne
cesare. Extinderea experienței 
bune dobîndite în diferite regiuni, 
introducerea graficelor de execu
ție pot să concure și ele la scurta
rea duratei de lucru. Aidoma tu
turor construcțiilor care se ridică 
în patria noastră, noile școli tre
buie să poarte amprenta durabi
lității și a frumosului. Serviciile 
tehnice ale sfaturilor populare, 
comisiile de recepție — din care 
fac parte și directori de școli — 
sînt chemate să se preocupe de 
calitatea execuției, încă de la fun
dație ; ele au datoria să urmă- 

’ rească atent desfășurarea muncii, 
să sesizeze deficiențele ce se 
ivesc și să ceară remedierea lor 
la momentul oportun. în mod fi
resc, este de dorit să se acorde 
a>‘enție nu numai construcțiilor 
cț pai multe săli de clasă, ci și 
lucrărilor de extindere.

Școala nouă are nevoie de 
mobilă nouă. Pe baza recoman
dărilor făcute de igieniști și pro
fesori, în ultimul timp se produc 
bănci reglabile, dintr-un material 
mai rezistent, în care stau acum 
mai comod mulți dintre copiii 
noștri. Fabricile producătoare 
sînt obligate să realizeze la timp 
noile comenzi pe care le-au con
tractat. Totodată, este de presu
pus că întreprinderile „Pro- 
gresul“-Arad, „1 Mai“-Găești și 
altele, care în toamna trecută au 
fost sesizate de slaba calitate a 
unei părți din mobilierul livrat, 
au tras concluziile cuvenite.

Construcțiile școlare sînt de cel 
mai larg interes obștesc. Ele tre
buie să se bucure de tot sprijinul 
și atenția organelor locale de 
partid și de stat și a comitetelor 
de nărinți pentru a crea condi
ții ue învățătură tot mai bune ti
neretului țării.

IN ZIARUL DE AZI

■ La închiderea învățămîntuiui agricol 
de masă

(pag. a ll-a)

® Scrisori și răspunsuri
(pag. a Il-a)

■SPORT
(pag. a lll-a)

■ Corespondență din Cairo
(pag. a IV-a)

Uzinei» „Electroputere"-Craiova. în atelierul de aparataj de linie, șeful 
de echipă Constantin lonițâ și lăcătușul Iulian Săceanu execută ulti

mele verificări la un nou lot de separatoare rotative

Premiera filmului rominesc 
„Pădurea spinzuraților"

La sala Palatului R. P. Romîne a 
fost prezentată marți seara în pre
mieră noua producție pe ecran lat a 
studioului „București" — „Pădurea 
spinzuraților", realizată de Liviu 
Ciulei Scenariul, după romanul cu 
același titlu de Liviu Rebreanu, este 
semnat de Titus Popovici. Imaginea 
aparține operatorului Ovidiu Golo
gan, iar muzica lui Theodor Grigo- 
riu. Din distribuție fac parte: Vic
tor Rebengiuc. Liviu Ciulei, Ștefan 
Ciubotărașu, Gyorgy Kovâcs," Ana 
Szeles, Gina Patriciii, Andrei Csiky, 
Emmerich Schaffer, Costache An- 
toniu, Emil Botta. Laszlo Kiss, Ni- 
colae Tomazoglu, Constantin Bre- 
zeanu. Ion Caramitru, George Aure
lian, Angela Moldovan, Mariana Mi- 
huț, Mihai Mereuță. Valeriu Arnăutu 
și alții Cu acest prilej, actorul Sep- 
timiu Sever a prezentat publicului

pe principalii realizatori ai filmu
lui.

Au participat Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ilie Murgu- 
lescu, președintele Academiei R. P. 
Romîne, Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntuiui, membri ai Comitetu
lui Central al P.M.R., reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale de cultură, oameni 
de artă, un numeros public. Spec
tacolul s-a bucurat de succes, artiș
tilor le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

DIN NOU ÎN CROAZIERĂ
Motonava romînească „Transilva

nia" a ridicat marți seara din nou 
ancora In prima croazieră din acest 
an, vasul are la bord peste 300 de 
turiști din R. F. Germană cu care va 
tiece prin porturile Istanbul, Pireu, 
Beirut, Port Said, Alexandria, Tri
poli, Malta, Tunis și Genova. Aceas
ta este cea de-a 369-a croazieră pe 
care motonava romînească o efectu
ează cu turiști din țară și străini în 
apele Mării Negre și Mării Medite- 
rane

Complexe comerciale moderne
■ în numeroase localități din țară 
,au deschis în acest an noi unități 

comerciale, dotate cu mobilier și 
utilaje moderne, unde se folosesc 
forme avansate de deservire a cum
părătorilor. La Brăila, de exemplu, 
s-a deschis un complex pentru des
facerea produselor industriei ușoa
re și alimentare. Cetățenii din Satu 
Mare au la dispoziție, de curînd, un 
nou magazin cu produse alimenta
re, cei din Timișoara — o unitate spe
cializată în vînzarea confecțiilor 
pentru femei și una de încălțămin
te. Gălățenii pot servi cafea, aperi
tive, produse de cofetărie și patise
rie, răcoritoare, la un nou Cafe-

expres. în diferite orașe sînt în con
strucție numStoase complexe co
merciale, care vor fi deschise în 
viitoarele luni. Planul pentru acest 
an prevede construcții de acest fel 
mai ales în cartierele noi de locu
ințe din Galați, Craiova, Suceava, 
Călărași, Tr. Severin și din alte lo
calități. în cadrul complexelor co
merciale ce se construiesc, pe lingă 
magazinele obișnuite de desfacere 
a diferitelor mărfuri, se vor deschi
de și noi tipuri de unități : bufete- 
bar și cafe-bar, unde se vor putea 
servi gustări, prăjituri, băuturi, ră
coritoare, cafea etc.

La Casa agronomului din Petin, re
giunea Maramureș, brigadieri din 
cooperativele agricole au urmat un 
curs de pomicultură. Iată-i in fo

tografie aplicînd tăierile la pomi
Foto : Agerpres

■ ntervuil POTRIVIT EXIGENTEI
CONSUMATORILOR

• Forme noi de organizare a C. T. C. în industria alimentară • Un drept de 
„veto" în interesul calității e Metode de control moderne, plus calificare

In fiecare întreprindere industrială, realizarea de produse de bună 
! calitate, corespunzătoare intereselor economiei naționale și cerințelor 
l consumatorilor, este legată în mare măsură de organizarea și funcțio- 
\ narea controlului tehnic de calitate a producției Controlul tehnic poate 
j fi asemănat cu un filtru care permite să treacă pe fluxul de fabricație 

sau la consum numai acele produse core întrunesc toate caracteristicile 
din normele de calitate. O experiență pozitivă în organizarea activității 
acestor servicii s-a obținut în industria alimentară Pentru a cunoaște 
această experiență și unele măsuri luate în întreprinderi in acest dome
niu, redactorul nostru Ioan Erhan a adresat cîteva întrebări tovarășului 
ing. Nicolae Vlad, director adjunct în Ministerul.Industriei Alimentare.

I
Cum funcționează controlul 
tehnic de calitate în întreprinde
rile industriei alimentare ?

Mai întîi, socotesc că nu este lip- 
i sit de interes să mă refer la 
j cîteva considerente care au impus 

necesitatea perfecționării activității 
I în acest domeniu. In întreprinderi și 
; în cadrul direcțiilor generale, con

trolul tehnic de calitate lucra ne
mijlocit sub îndrumarea directoru
lui, respectiv a directorului general. 

! Legătura serviciilor C.T.C. din fa
brici cu ministerul era sporadică și 

, se efectua prin intermediul unui 
dispecer din fiecare direcție gene
rală industrială. O serie de probleme 
puse de aprovizionarea cu materii 
prime și materiale, organizarea 
producției și desfacerea ei etc. sco
teau adesea din cimpul vizual al 
unor conduceri de întreprinderi ac
tivitatea controlorilor de calitate. La 
rîndul lor, dispecerii din minister e- 
rau antrenați la întocmirea unor lu
crări de birou sau trimiși în între
prinderi pentru rezolvarea a felurite 
probleme legate de îndeplinirea pla
nului de producție.

Pentru ca industria alimentară să 
realizeze produse superioare calita
tiv, corespunzătoare cerințelor spo
rite ale consumatorilor și la nivelul 
posibilităților reale ale întreprinde
rilor, s-a ajuns la concluzia că, ală
turi de alte măsuri, este imperios 
necesară perfecționarea activității 
de control tehnic. în primul rînd se 
urmărește ca atît controlorii din fa
brici, cît și dispecerii din minister să 
se ocupe nemijlocit și multilateral 
de problemele calității producției. 
Atenția ne-am îndreptat-o mai ales 
asupra întăririi și creșterii rolului 
serviciilor de control tehnic de ca
litate în întreprinderi. Cum era și 
firesc, conducerea ministerului a 
trecut la selecționarea cadrelor de 
ingineri și tehnicieni care să con
ducă activitatea C.T.C., numind în 
această funcție specialiști capabili, 
destoinici. Alături de aceștia, în ser
viciile de control au fost repartizați 
ingineri, maiștri, laboranți, munci
tori fruntași în producție cu o înal
tă calificare profesională, care do
vedesc răspundere în muncă.

ministerului. Direct sau prin direcția 
generală de resort, serviciul de con
trol din minister; intervine operativ 
acolo unde apar astfel de situații. 
Conducerile întreprinderilor nu au 
posibilitatea să aplice măsuri admi
nistrative împotriva șefului servi
ciului C.T.C. decît cu avizul forului 
tutelar. încadrarea acestuia într-una 
din categoriile de salarizare se face 
cu avizul ministerului, iar primele 
se atribuie — deocamdată în sub- 
ramurile industriei morăritului și 
panificației — la propunerea condu
cerilor de întreprinderi, cu avizul 
direcțiilor generale respective.

S-au luat măsuri și pentru extin
derea controlului pe faze de fabri
cație, prevăzîndu-se la fiecare ioc 
de muncă, în raport cu complexita
tea producției, unul sau mai mulți 
controlori tehnici.

Un alt obiectiv este îmbunătă
țirea coordonării activității C.T.C. 
la nivelul ministerului. S-a format 
un serviciu special, îndrumat în 
mod nemijlocit de conducerea

ministerului, unde au fost re
partizate cadrele tehnice din direc
țiile generale care se ocupau de 
coordonarea activității C.T.C. din 
întreprinderi. O asemenea formă de 
organizare s-a dovedit mult mai e- 
ficientă : ea permite o analiză te
meinică a calității produselor, abor
darea unei sfere mai largi de pro
bleme, examinarea detaliată a pro
ceselor tehnologice, luarea operativă 
de măsuri acolo unde sînt necesare, 
folosirea unor forme mai eficiente 
pentru extinderea experienței colec
tivelor fruntașe. Pe baza analizelor 
și controalelor efectuate în între
prinderi de inginerii dispeceri ai 
acestui serviciu, conducerea ministe
rului poate cunoaște operativ situa
ția calității produselor în diferitele 
subramuri industriale.

I
Vă rugăm să vă referiți la cî
teva rezultate în care se reflectă 
aplicarea măsurilor luate.

Oricare consumator s-a putut con
vinge cum an de an calitatea și sor
timentul produselor alimentare au 
cunoscut o creștere ascendentă. în 
anii 1962—1964 s-au realizat aproxi
mativ 320 de sortimente de panifi
cație, conserve de legume, carne și 
pește, preparate de carne, produse 
lactate, zaharoase, cosmetice etc.

Incontestabil, aceste realizări sînt 
un merit al muncitorilor, inginerilor

(Continuare in pag. Il-a)

INSTANTANEE

STELE
LA
COMANDĂ

Cite stele putem zări cu ochiul 
liber ? Vreo cinci mii, spun as
tronomii. Atîtea — intr-o noapte 
„ideală", pe o boltă profundă, 
fără nor, fără ceață, cind aștrii 
parcă înțeapă privirile cu vîrfuri 
de argint. Dar de cite ori se lasă 
astfel contemplată bolta ? Spre 
regretul profesorului Miroiu din * 
piesa lui Mihail Sebastian, între 
el și steaua fără nume cosmo
sul așterne perdele opace...

Amurgul a coborit fulgerător și 
noaptea ne-a înconjurat. Deasu
pra cer de stele. Răsărite instan
taneu, cu o forță de basm. Ireal 
de multe, ireal de apropiate. Cos
mosul la cîteva lungimi de braț. 
Iți venea să-ți cufunzi mina, să 
ți-o argintezi, să ții luceafărul în 
palmă. O boltă văzută doar ara
reori în pacea de arome plină a 
lanului treierat sonor de greieri; 
doar lingă foșnetul de valuri.

Era însă o minune în plină zi. 
In plin peisaj citadin. Intr-o încă
pere, între planșee de beton. Dea
supra cupolei emisferice, dincolo 
de mirifica boltă, se făceau pro
babil exerciții de sintaxă, la cîte
va palme mai sus de Calea Lactee 
se tocea în acele clipe un virf de 
pix pe o filă de maculator. Iar 
aici cîteva zeci de studenți călăto
reau înfiorați prin constelații.

Sub cupola primului planetariu 
al țării — din clădirea celei mai 
tinere universități, timișoreană — 
31 de proiectoare speciale creează 
cosmosul prin simple apăsări de 
buton. în cîteva secunde, aceleași 
banale fluturări pe clapele care 
fac să vibreze, Universul perindă 
toate constelațiile cite se pot zări 
de-a lungul călătoriei de la un 
pol la celălalt al Terrei. Plutim 
peste bătrîna carapace, salutînd 
aștrii veniți la noi in vizită, ome
nește.

Fascinația științifică atinge apo
geul în clipa cind secundele rele
vă mișcarea diurnă și anuală a 
planetelor. Taină inaccesibilă o- 
chiului nostru fixat, contemplator, 
într-un atît de scurt răstimp, asu
pra bolții cerești. Cei 26 000 de ani 
ai mișcării de precesie se reduc 
aici la minute.

„La steaua care-a răsărit / E-o 
cale-atît de lungă, / Că mii de ani 
i-au trebuit / Luminii să ne-a- 
jungă".

Cîteva minute... Ele condensea
ză și umanizează valsul milenar 
al planetelor, luminînd tulbură
toare adevăruri științifice. Este 
inefabilul grandios servit de pla
netariu — studenților, publicului, 
nobilei indiscreții, lingă o fereas
tră larg deschisă.

Domnule profesor Miroiu, vi se 
oferă stele la comandă !

Victor VÎNTU

în problemele calității produselor 
controlorii au acum, aș putea spune, 
drept de „veto". Ori de cîte ori se 
constată că în întreprindere se face 
rabat la calitate— și, din păcate, a- 
semenea cazuri mai există — șeful 
C.T.C. are îndatorirea și posibilita
tea să sesizeze imediat conducerea

La semănatul 
mazării

BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Zilele frumoase din ultima vreme i-a gă
sit bine pregătiți pe cooperatorii din re
giunea București. Tractoarele și mașinile 
agricole, revizuite și reparate la timp, 
așteptau la capătul tarlalelor gata de a 
inlra în brazdă. In raioanele din sudul 
regiunii, unde pămîntul s-a zvintal ma1 
repede, a început semănatul culturilor 
din urgenja I. Cooperatorii din comu
na Făcăieni, raionul Fetești, și-au pro
pus să semene în acest an 80 ha cu 
mazăre și 60 ha cu lucerna. Ei au în
ceput printre primii pregătirea lerenului 
și pînă în prezent au și terminat semă
natul mazării și au început la lucernă. 
Au mai terminat semănatul mazării 
cooperatorii din Jegălia — 100 ha, Să- 
veni — 50 ha și Unirea — 40 ha. în 
cooperativele agricole de producjie din 
raionul Fetești au fost semănate cu ma
zăre și borceag 530 ha și s-au grăpat 
1 200 ha teren. In raionul Slobozia 11 
cooperative agricole de producție au se
mănat 280 ha cu mazăre. Cele din co
munele Valea Măcrișului, Gheorghe Doja, 
Mărculești, Amara și Smirna au și termi
nat această lucrare.

în primele două luni ale anului, colectivul fabricii de uleiuri vegetale 
„Muntenia" din Capitală și-a realizat planul Ia top indicatorii. Produc
ția obținută este de bună calitate. în fotografie : secția de imbuteliere 

a uleiului in sticle

Crește producția 
de oțeluri aliate 

în ultima vreme, combinatele si
derurgice au introdus în fabricație 
șapte noi mărci de oțeluri de ca
litate superioară. S-a extins și e- 
laborarea în cuptoare Martin a oțe
lurilor slab aliate, ceea ce a permis 
folosirea mai eficientă a cuptoarelor 
electrice. în prezent, în cuptoarele 
electrice se elaborează numai oțeluri 
aliate și înalt aliate. Față de anul 
1959, întreprinderile siderurgice din 
țară produc de 3,7 ori mai multe 
oțeluri aliate. în această perioadă, 
producția de oțeluri pentru rulmenți 
a sporit de circa 9 ori. S-au obținut 
realizări de seamă și în privința îm
bunătățirii calității laminatelor din 
oțel. Astfel, peste 88 la sută din 
cantitatea de șină de cale ferată, 
laminată din blumuri la Combinatul 
siderurgic din Reșița, este în pre
zent de calitatea I.

Triunghiul decepției 
din C.E.N.T.O.

Laconic, agențiile occidentale de 
presă anunță că, începînd de 
luni, la Teheran se desfășoară 
lucrările celei de-a XIII-a reu
niuni anuale a Comitetului economic 
al pactului C.E.N.T.O. Această re
uniune o precede pe aceea a Con
siliului ministerial, programată pen
tru luna viitoare. Prilejuri pen
tru observatorii politici de a-și re
aminti de C.E.N.T.O. despre care se 

; vorbește, în genere, foarte puțin, 
comentariile respective poartă o 
notă de pesimism cu privire la viito
rul acestui bloc militar-politic.

Dacă am actualiza inspirata re
latare a unui comentator „France 
Presse", transmisă de la un jubileu 
serbat în urmă cu cinci ani, am spu
ne : „Cele zece luminări de pe torta 
festivă în cinstea aniversării pactu
lui fumegau... Nu era nimic de săr
bătorit". Ca informație concretă, ci
tatul n-ar mai corespunde ; dar tîl- 
cul său rămîne pe deplin actual.

Recent, cind s-a împlinit un de
ceniu de la nașterea C.E.N.T.O., nici 
o sursă n-a anunțat marcarea 
evenimentului prin vreo manifes
tare oficială, într-una din țările 
ce-i sînt membre. N-au fost nici

luminări fumegînde, nici tortă, 
nici discursuri festive. Neobișnui
ta trecere sub tăcere confirmă cons
tatarea observatorilor politici că 
C.E.N.T.O., ca și N.A.T.O., ba chiar 
mai mult decît N.A.T.O. „cunoaște 
un proces de dezintegrare („La Tri
bune des Nations").

Organizația Tratatului Central 
(Central Treaty Organization), în de
numire prescurtată C.E.N.T.O., a fost 
creată pe baza Tratatului turco-ira- 
kian din 24 februarie 1955, cunoscut 
sub numele de „pactul de la 
Bagdad". La această alianță, a cărei 
paternitate este atribuită — nu tără 
motive — lui John Fostei Dulles, au 
aderat în același an Anglia, Pakis
tanul și Iranul. în ce privește 
S.U.A., deși au evitat să participe 
formal, preferind să se alăture 
C.E.N.T.O. doar în mod oficios, ele 
și-au asigurat, în schimb, poziții do
minante în organele principale ale 
pactului.

în concepția inițiatorilor săi, fos
tul pact de la Bagdad urma să-și 
lărgească rîndurile prin înglobarea

B. STOIAN

(Continuare in pag. III-a)

LA KHARTUxM au început lu
crările conferinței „mesei rotun
de" destinată reglementării situa
ției din provinciile meridionale 
ale Sudanului.

G. A. NASSER A FOST RE
ALES, pentru a treia oară con
secutiv, președinte al Republicii 
Arabe Unite, ca urmare a refe
rendumului desfășurat luni. EI a 
întrunit 99,99 la sută din votu
rile exprimate.

CORESPONDENTUL ZIA
RULUI „IZVESTIA" DIN 
CONGO, N. HOHLOV, care 
a fost deținut ilegal timp 
de peste o lună și jumătate de 
autoritățile din Leopoldville, 
s-a întors marți la Moscova. 
Ziaristul sovietic a fost ares
tat pentru articolele în care 
descria situația din această 
țară.

IN DANEMARCA, în locali
tatea Krusaa, din vecinătatea 
frontietei cu R.F.G., grupuri de 
demonstranți au barat marți 
dimineața drumul unei coloa
ne de autocamioane transpor- 
tind soldați vest-germani. De
monstranții protestau împotri
va sosirii trupelor vest-germa- 
ne pentru a participa la ma
nevre comune cu trupele da
neze.
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AGRICOL DE MASĂ

Un muzeu 
al Văii Bistriței

La Bicaz au început lucrările de ame
najare a Muzeului rețelei hidroenerge
tice de pe Valea Bistriței. Muzeul va 
înfățișa momente din istoria Bicazului 
și a celorlalte așezări din zona cursului 
mijlociu al rîului Bistrița, din cele mai 
vechi timpuri și pînă în zilele ndastre. 
Unele exponate vor reda sugestiv prin
cipalele faze de construcție a hidrocen
tralei „V. I. Lenin", precum și machetele 
celor 12 centrale electrice de pe rîul 
Bistrița.

TEATRE

Raid-anchetă
gătirea închiderii cursurilor 
scurt, cele constatate:

Ultimele lecții
Potrivit instrucțiunilor Consiliu

lui Superior al Agriculturii, se 
consideră că un cursant este pro
movat dacă a participat la preda
rea a cel puțin 15 lecții și, dupd 
aprecierile tăcute de lector, a reu
șit să-și însușească în mod satis
făcător cunoștințele. în aceste 
zile în majoritatea cercurilor se 
țin ultimele lecții.

Din cele relatate de ing. Vasile 
Popovici, vicepreședinte al Con
siliului agricol raional Roman, re
zultă că învățămîntul agrozooteh
nic de masă în cooperativele a- 
gricole de producție din acest ra
ion s-a desfășurat mai bine de- 
cît în trecut. Lecțiile au fost ex
puse la timp, la un nivel cores
punzător. Ele au fost însoțite de 
aplicații practice, ceea ce a ușu
rat însușirea de către cursanți a 
cunoștințelor predate. în multe 
cercuri, cum sînt cele din coope
rativele agricole Moldoveni, Ion 
Creangă, Butnărești și Secueni 
s-a terminat predarea lecțiilor. 
Cursanții participă, în aceste zile, 
la recapitularea materiei învățate 
și la diferite demonstrații practi
ce. La Onișcani, ultima lucrare 
practică, făcută în cîmp, a fost 
fertilizarea terenurilor care vor ti 
însămînțate cu sfeclă de zahăr.

Rezultate bune au fost obținute 
în desfășurarea învățămîntului 
agrozootehnic de măsă și în re
giunea Galați. La cele 1 498 de 
cercuri au participat peste 58 000 
de cursanți. Acum se fac ultimele 
pregătiri pentru închiderea cursu
rilor. Consiliile agricole raionale 
Făurei și Brăila au organizat 
consfătuiri cu lectorii cercurilor. 
S-a stabilit tematica pentru lec
țiile și seminariile recapitulative. 
La cooperativa agricolă de 
producție Romanu, unde în anul 
II, la cercul de cultura plantelor 
de cîmp, au urmat 43 de cursanți, 
lectorul, inginerul agronom Va
sile Gheorghe, a ținut pînă acum

înainte de absolvire (Urmare din pag. I-a)

Cei care au terminat anul III vor 
su'sțlne seminarul recapitulativ 
general. Lectorii țin lecții de sin
teză pentru reîmprospătarea cu
noștințelor, se organizează comi
sii de examinare.

In raionul Costești, consiliul a- 
gricol a îndrumat lectorii ca în 
cursul recapitulării să se pună 
accent pe problemele importan
te, potrivit specificului fiecărei 
unități. Măsurile întreprinse își 
arată roadele. La cooperativa 
agricolă de producție din Cor- 
nățelu, la cercul anului III 
pentru cultura plantelor de cîmp, 
condus de inginerul Virgil Sin- 
culescu, a avut loc seminarul 
recapitulativ. Pentru buna lui 
desfășurare, lectorul a alcătuit 
30 de întrebări legate de pro
ducția în cooperativă. Una din
tre întrebări se referă la con- 
veierul verde, deoarece anul 
acesta în cooperativă se va 
organiza un asemenea sistem de 
producere a furajelor pe 209 
ha teren. Altă întrebare este le
gată de agrotehnica culturii iri
gate de porumb. S-a considerat 
că este necesară tema întru- 
cît membrii cooperatori de aici 
vor trece la irigarea unei im
portante suprafețe cultivate cu a- 
ceastă plantă. închiderea învăță
mîntului agrozootehnic se desfă
șoară în bune condiții și în coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Gliganu unde la toa
te cele 6 cercuri s-a terminat 
recapitularea principalelor cu
noștințe predate.

In raionul Roman, regiunea Ba
cău, consiliul agricol a organizat, 
zilele trecute, o ședință, la caie 
au luat parte toți lectorii și ingi
nerii din cooperativele agricole 
de producție. Cu acest prilej au 
fost luate măsuri pentru formarea 
comisiilor de examinare, organi
zarea concursurilor „Cine știe, 
cîștigă" pe teme agricole și a 
schimburilor de experiență în u- 
nitățile fruntașe și stațiunea 
experimentală agricolă Secueni. 
Măsutile luate de consiliul agri
col raional se aplică. La coope
rativa agricolă din Dulcești, ing 
agronom Gheorghe Ailincăi a în
tocmit, împreună cu lectorii, pro
gramul de recapitulare a mate
riei. S-au prevăzut, printre altele, 
aplicații practice și s-au organ: 
zat două loturi demonstrative 
pentru porumb și sfecla de zahăr 
— loturi de care răspund cursanți 
din brigada a III-a de cîmp.

Aproape 29 000 de țărani coo
peratori, lucrători din G.A.S. și

Ziarul nostru a organizat un raid-an
chetă în regiunile Argeș, Bacău și Ga
lați în legătură cu felul cum se des
fășoară ultimele lecții, precum și pre

ia învățămintul agrozootehnic. Iată, pe

3 din cele 4 lecții recapitulative 
prevăzute. Acestea au fost alese 
în funcție de specificul gospodă
riei. Una din lecții s-a referit la 
agrotehnica culturii griului, insis- 
tîndu-se în mod deosebit asupra 
îngrijirii plantei și combaterii 
dăunătorilor. O altă lecție s-a re
ferit la cultura plantelor de nu
treț și la culturile duble.

în raionul Costești își desfă
șoară activitatea 246 de cercuri 
de învățămînt, care reunesc 
3 353 de cursanți. Din situația 
existentă la consiliul agricol ra
ional reiese că în majoritatea 
cercurilor se predau ultimele lec
ții prevăzute în programa de în
vățămînt. Acolo unde s-au con
statat rămîneri în urmă au fost 
trimiși specialiști de la consiliu 
să ajute lectorii pentru aducerea 
expunerilor la zi.

Cu toate că timpul este înain
tat Și peste cîteva zile va trebui 
să se iasă la lucru în cîmp, pre
darea lecțiilor este întîrziată în 
unele locuri. La cercul con
dus de ing. Ion Fireanu, din 
cooperativa agricolă de pro
ducție Speriețeni, regiunea Ar
geș, nu S-au ținut decît o parte din 
lecții, iar frecvența a fost nesatis
făcătoare. Tot așa stau lucrurile 
și la unele cercuri din comunele 
Negrești, Botești, Mîrghla, Silișteni 
și Stolnici. Aceasta se datorește 
și faptului că unele cercuri au ră
mas fără lectori. La coope’rativa 
agricolă de producție din Dra- 
godna, lectorii s-au schimbat de 
cîteva ori. In comunele Trifești 
și Poenari, raionul Roman, mai sînt 
de predat cîte 5—6 lecții. O situa
ție asemănătoare este și în unele 
cooperative din raioanele Bujoru, 
Tecuci și Făurei. Se impune 
ca în aceste unități să se iă 
nrășuri urgente pentru recupera
rea rămînerii,în urmă, asigurin- 
du-se ținerea ultimelor lecții în 
bune condiții.

S.M.T. din regiunea Galați se vor 
prezenta în fața comisiilor pentru 
a primi dovada de absolvire a 
cursurilor.'' ăgrozootehnice de trei 
ani. In general recapitularea 
materiei și seminariile se or
ganizează cu spirit de răs
pundere. Inginerul agronom Ar 
lexandru Bordeianu și colegul 
său, ing. zootehnist Cezar Po
pescu, de la cooperativa a- 
gricolă de producție Tudor 
Vladimirescu, raionhl Brăila, 
au făcut din lecțiile recapi
tulative adevărate demonstra
ții practice. în raionul Galați 
în numeroase cooperative agrico
le de producție, cum sînt cele din 
Independența, Pechea, Vînători 
și altele, după parcurgerea pro
gramei prevăzute, precum și a 
lecțiilor recapitulative, învățămîn- 
tul a fost închis.

La capătul celor trei ani de 
studii se poate constata că ma
joritatea țăranilor cooperatori 
care au urmat cursurile învăță
mîntului agrozootehnic și-au în
sușit cunoștințe temeinice privind 
lucrarea pămîntului și. creșterea 
animalelor, s-au convins de ne
cesitatea aplicării în producție 
a cuceririlor științei agricole. Ei 
văd în aceasta o cale sigură de 
sporire a recoltelor. Totodată, 
este o mare satisfacție și pentru 
lectori văzînd că cele predate la 
lecții au fost însușite de cursanți 
și sînt aplicate cu bune rezultate 
în practică

Cu ocazia raidului întreprins a 
reieșit că în unele locuri închide
rea cursurilor învățămîntului a- 
grozootehnic prezintă deficiențe. 
Această situație se datorește în
deosebi întîrzierii lecțiilor. Așa 
stau lucrurile în unele coo
perative agricole de producție 
din raioanele Costești și Găești 
în raionul Roman mai sînt cercuri 
din anul III care nu au revizuit 
materia astfel ca participanții la 
cursuri să se poată prezenta cît 
mai bine pregătiți la seminar.

★
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le partid, consiliile agricole sînt 
chemate să acorde toată atenția 
problemelor legate de închiderea 
învățămîntului agrozootehnic, în 
așa fel incit pînă la începerea 
lucrărilor agricole de primăvară 
lecțiile și seminariile recapitula
tive să fie terminate peste tot 
Aceasta nu trebuie să fie o mun
că formală. Obiectivul principal 
să-l constituie calitatea lecțiilor 
și seminariilor, asigurarea efica
cității învățămîntului.

In serele întreprinderi! horticole „1 Mai" se produce o gamă bogată de Ilori destinate magazinelor de specialitate din Capitală. în fotografie : 
vedere din interiorul serei Foto : Agerpres

Maratonul borcanului
Întreprinderea de recuperat și 

valorificat ambalajele —- I.R.V.A.— 
are în Capitală o rețea . largă de 
unități de achiziție. Acestea cum
pără de la cetățeni sticle și bor
cane goale, pe care le trimit fa
bricilor spre a fi refolosite. La 
vînzarea lor, cetățenii întîmpină 
însă o seamă de greutăți. Sînt zile 
cînd nu le pot vinde pentru că 
centrele de colectat sînt închise 
(de ce, nu se știe!). Alteori, gesti
onarii n-au bani pentru a le plăti. 
Cînd ambalajele nu sînt ridicate 
la timp, gestionarii nu mai au 
unde depozita cele oferite spre 
cumpărare ?i sînt nevoiți să le 
refuze. Cetățenii fac cale-ntoarsă 
sau un adevărat „maraton" cu 
sticlele și borcanele de la un cen
tru la altul. Se irosește timp pre
țios și oamenii se necăjesc pe bună 
dreptate. De vreme ce s-a creat o 
rețea de unități menite să cumpere 
aceste ambalaje, ea trebuie să 
funcționeze ireproșabil. Nu este în
găduit ca aceste centre — lăsate, 
pare-se, la bunul plac al gestiona
rilor atît de conducerea întreprin
derii, de Direcția comercială a Ca
pitalei, cît și de Inspecția comercială 
de stat — să fie neglijate în conti
nuare. Cu atît mai mult cu cît defi
ciențele amintite, asemănătoare în 
toate cartierele orașului, au fost 
sesizate de cetățeni in repetate rîn- 
duri.

Tot I.R.V.A. trebuie să preia, să 
recondiționeze și să trimită indus
triei ambalaje din magazine și 
restaurante, centre de lapte și de

Mîlnl îndemtnatlce
Foto : A. Cartojan

SCRISORI și* răspunsuri

„Aparat pentru 
prinderea fibrelor 
din apele reziduale"

Trei mecanici de la Fabrica de hîrtie 
Zărnești ne-au trimis o scrisoare amplă 
despre.o inovafie a lor denumită „Apa
rat pentru prinderea fibrelor din apele 
reziduale" Deși aparatul este folosit cu 
bune rezultate în produejie, se tărăgă
nează acordarea drepturilor ce se cu
vin autorilor.

Cele semnalate sînt juste — ne in
formează Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei. Colectivul de invenfii- 
inovafii al fabricii Zărnești a intîrziat 
efectuarea determinărilor și calculelor 
necesare stabilirii recompensei, nu a

— NO
carne, cofetării și chioșcuri de ră
coritoare. Dar întreprinderea nu se 
remarcă prin operativitate nici la 
acest capitol. In unități comerciale 
de alimentație publică pot fi văzu
te butoaie puse unul peste altul, 
stive de lăzi. Ba, uneori, apar stive 
și pe trotuare.

Am discutat despre cele de mai 
sus și cu conducerea I.R.V.A. „E 
adevărat, ni s-a spus. Ca să putem 
lucra în condiții bune, avem ne
voie de aproximativ 110 camioane. 
I.T.B. — care ne procură mijloa
cele de transport — nu ni le poate 
însă oferi întotdeauna. N-ar fi ni
mic. Am putea procura restul de 
la alte unități. Pentru aceasta avem 
însă nevoie de un act de negație 
din partea I.T.B., prin care să pre
cizeze că nu ne poate asigura inte
gral mijloacele de transport. Or, 
această negație nu ni se dă".

Printre măsurile ce se impun 
pentru reglementarea activității 
centrelor de valorificare a ambala
jelor, pe primul plan trebuie să 
stea îmbunătățirea sistemului de 
finanțare, sistem care generează 
multe din greutățile semnalate, cît 
și repartizarea de mașini în func
ție de necesități. Este cazul ca re
zolvarea acestei probleme să fie 
sprijinită și de Ministerul Comer
țului Interior.

Gheorghe GRAURE

Noaptea cu autobuzul
Un cetățean din Valea Jiului, ve

nit cu treburi prin Capitală, s-a 
oprit pentru 24 de ore la Ploiești 

Potrivit exigenței 
consumatorilor

și tehnicienilor din întreprinderi. A 
crescut totodată exigența controlo
rilor de calitate și-i putem evidenția 
pe cei dte la fabrica de ulei „Unirea“- 
Iași, Fabrica de zahăr din Giurgiu, 
I.C.I.L.-Timișoara, „Vinalcool"- 
București, I.R.I.C. din Cluj și Bucu
rești. Controlul de calitate din aceste 
întreprinderi, înțelegînd clar că in
teresele economiei și ale colectivului 
respectiv sînt comune, intervine 
prompt ori de cîte ori este necesar.

Specialiștii din serviciile de con
trol de calitate au fost îndrumați să 
participe activ la omologarea produ
selor, la întocmirea standardelor, 
normelor interne și caietelor de sar
cini pentru produsele destinate ex
portului. în ultimii trei ani ei au 
contribuit Ia îmbunătățirea a peste 
400 de standarde și norme interne 
de calitate. Perfecționarea activită
ții acestor servicii permite totodată 
conducerilor de întreprinderi să fo
losească mai eficient pîrghiile eco
nomice de care dispun pentru a 
spori cointeresarea muncitorilor în 
ridicarea calității produselor.

Ministerul a avut în vedere și pro
blema asigurării unor condiții ma
teriale mai bune în domeniul muncii 
de control tehnic. într-o serie de în

solicitat la timp sprijinul forului tute
lar atunci cînd s-a constatat că, prac
tic, nu se poate fine o evidentă con
tabilă asupra cantităfii de fibre recu
perate Dosarul a tosf retrimis pentru 
refacerea calculului economic la între
prindere. In decurs de o lună dosarul 
va fi rezolvat și inovatorii vor primi 
drepturile legale.

Autosifoanele
„Este foarte bine că s-au fabricat și 

pus în vînzare aufosifoane — ne-a 
scris cititorul N. Bujor din Timișoara 
Nu trebuie să mai cari sticlele pînă 
la centrul de umplere; îfi fabrici sin
gur sifon la domiciliu. Dar, de la o vre
me, autosifoanele nu sînt de nici un 
folos, din cauză că nu se găsesc capsule 
cu bioxid de carbon. întreprinderea 
Electrometal, producătoarea acestor

TE —■>.

să-și vadă niște rude apropiate. 
Omul și-a procurat din timp bilet 
pentru acceleratul 201 care pleacă 
din Ploiești-Vest puțin după mie
zul nopții. La ora 11 seara, cetățea
nul aștepta autobuzul de pe traseul 
2 ce duce la gară. Zadarnică i-a 
fost așteptarea. Autobuzul n-a so
sit. A pierdut acceleratul și a tre
buit să mai aștepte încă două ore 
pentru a se urca într-un personal. 
Fiind sesizați de cele întîmpla- 
te, ne-am adresat Întreprinde
rii de transporturi Ploiești, ce- 
rînd explicații. Ni s-a spus că 
a fost ger mare și multe mașini 
s-au retras în garaj. Defecțiunile 
trebuie căutate însă în altă parte. 
Autobuzele fac ultima cursă cu cel 
puțin 15 minute înainte de miezul 
nopții, astfel că pe traseele princi
pale nu circulă nici măcar o singu
ră mașină pînă la ora 24. Dispecerii 
de serviciu nu urmăresc retrageri
le în garaj și nu dirijează, aturiei 
cînd este nevoie, autobuzele de pe 
un traseu pe altul.

Noaptea, cursele autobuzelor nu 
sînt corelate cu mersul trenurilor. 
Un tren sosește din București la 
Ploiești-Sud, la orele 23,50. Cu 5 
minute înainte, ultimul autobuz 
pleacă din stație. Sute de oameni 
sînt astfel nevoiți să meargă pe jos 
spre centru sau în alte cartiere ale. 
orașului. Un glumeț propunea mo
dificarea mersului trenurilor în 
funcție de programul retragerii au
tobuzelor ploieștene. N-ar trebui 
să se procedeze invers ?

Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scînteii"

treprinderi — Fabrica de produse 
de panificație „Spicul", Fabrica de 
țigarete București, I.C.I.L. București, 
Fabrica de ciocolată București, Fa
brica de produse cosmetice „Macul 
roșu" — au fost înființate labora
toare de creație și de îmbunătățiri 
tehnologice. Acestea sînt utilate cu 
aparatură de înaltă precizie pentru 
măsură și control, cu stații-pilot în 
care se verifică tehnologia ce ur
mează a fi aplicată. După modelul 
lor se preconizează ca în viitor fie
care subramură industrială să aibă 
un laborator de creație și cercetare.

I
Ce se va întreprinde în conti
nuare pentru ridicarea nivelului 
activității în acest domeniu ?

P-roblema aceasta ne preocupă în 
mod deosebit și nu numai pe noi, 
ci și pe mulți specialiști — cercetă
tori științifici, proiectanți, ingineri, 
tehnicieni și muncitori din între
prinderi. Sîntem hotărîți să acțio
năm mai eficient în direcția perfec
ționării metodelor de control tehnic. 
Urmărim ca în întreprinderile unde 
mai persistă deficiențe în ce pri
vește calitatea producției să fie atra
se în munca de control cele mai ca
pabile cadre. Pentru acest an s-au 
prevăzut măsuri de extindere și în
tărire a controlului calitativ îndeo-

capsule, nu asigură aprovizionarea la 
timp a magazinelor.

In răspunsul Sfatului popular orășe
nesc Timișoara se arată că secțiunea 
de industrie locală a luat măsuri ca 
I. R Electrometa1 să aprovizioneze uni
tățile comerciale cu capsule cu bioxid 
de carbon de două ori pe săptămînă 
încă în acest trimestru va începe să fa
brice asemenea capsule și Combinatul 
de industrie locală Timișoara.

Sfîrșitul ceasurilor 
publice din Cluj?

Un corespondent voluntar semnala că 
la Cluj s-au demontat ceasurile publice 
din trei puncte ale orașului: Piafa Mihai 
Viteazu, cinematograful Victoria, capă
tul str. Gh. Doja. După ce confirmă că, 
într-adevăr, așa stau lucrurile, sem
natarii răspunsului trimis redacfiei de 
Sfatul popular orășenesc Cluj ne infor
mează că în locurile amintite nici nu 
vor mai fi montate alte ceasuri. Moti
vul? Dînșii consideră că „pentru orien
tarea cetăfenilor sînt suficiente cele 4

La parter cald 
la etaj frig

Călătorul care poposește noap
tea la Oradea este bine găzduit la 
hotelurile „Partizanul" și „Răsări
tul". Camerele sînt confortabile, 
încălzite, curate. Dacă trage însă 
la hotelul „Crișul Repede", i se 
rezervă o surpriză: la parter, în 
biroiil de recepție, este cald, iar, la 
etaj, unde e camera lui, e frig. Am 
stat de vorbă cu mai mulți călă
tori.

— Astă noapte, — ne-a decla
rat tov. Gelu Arghirescu, din 
Gurahonț, am lăsat ușa camerei 
106 deschisă, ca să pătrundă căl
dura din culoar.

Răsfoim condica de sugestii și 
reclamații. Stelian Ghețase din 
Predeal notează: „Se percepe doi 
Igi pe zi în plus ■ pentru : căldură, 
dar nu se simte".

De ce e frig în hotel ? întreprin
derea de amenajări tehnico-sanițar» ■ 
Oradea, care a contract&t au I.-L.L. 
furnizarea energiei terhiice nece
sare hotelului, nu-și respectă o- 
bligațiile, Motivele pe care le in
vocă I.A.T.S. sînt mai mult sau 
mai puțin obiective. Dar în timp 
ce la parter, unde se află și baia 
comunală tutelată1 de' I.A.T.S., este 
cald (aici toate cauzele obiective 
dispar), la primul etaj care apar
ține hbfâlulvi este frig. Este nece
sar ca sfătui popular să ia măsuri. 
Căci numai explicațiile date de 
I.A.T.S. nu țin de cald.

H. GROSU
. .: coresp. „Scînteii"

. sebi la fabricile de conserve și de 
lapte. Ministerul urmărește totodată 
ca metodele de analiză și control fo
losite sau pe cale de introducere, 

tșă asigțire exactitatea rezultatelor 
și rapiditatea în execuție. Enumăr 
cîteva : metoda butilometrică și re- 
fractometrică pentru determinarea 
grăsimilor, respectiv a concentrației 
de zahăr din lichide, metode die- 
lectrice pentru determinarea umidi
tății, metode centrifugale pentru 
determinarea grăsimii etc.

Avem în vedere și alte obiective, 
între care ridicarea calificării con
trolorilor de calitate. In acest an 
vor fi. instruiți șefii serviciilor 
C.T.C. din industria laptelui și in
dustria cărnii, creîndu-li-se totodată 
posibilitatea să lucreze o perioadă 
în laboratoarele Institutului de cer
cetări alimentare pentru a cunoaște 
precis noile metode de măsură și 
control, tehnica folosirii aparataju- 
lui. întorși în întreprinderi, ei vor 
împărtăși controlorilor de calitate — 
în cadrul cursurilor de ridicare a 
calificării lor — din cunoștințele în
sușite. In 1965, vom organiza bri
găzi mixte din partea comerțului și 
industriei alimentare, care să anali
zeze calitatea produselor alimentare, 
condițiile de depozitare și manipu
lare a acestora.

îmbogățind și extinzînd experien
ța dobîndită pînă acum, sîntem ho- 
tărîți ca în acest an să acordăm 
colectivelor din întreprinderi un 
sprijin multilateral' și sistematic 
pentru realizarea de produse care, 
prin calitatea lor superioară și pre
zentarea deosebită, să fie apreciate 
de cei mai exigenți consumatori.

ceasuri montate pe fumul bisericii din 
Piafa Libertății, care sînt luminate fluo
rescent pe timpul nopfii și corespund 
din toate punctele de vedere". Soco
tind, probabil, că acest argument nu 
este prea convingător (de altfel „cele 4 
ceasuri" „este" unul cu 4 cadrane) ei 
afirmă că ceasurile publice au devenit 
inutile, deoarece, „marea majoritate a 
cetăfenilor au ceasuri proprii". Un lu
cru nu e însă precizat în răspunsul 
sfatului popular orășenesc : sînt și ce
tățenii de părere că nu mai e nevoie 
de ceasuri publice ?

Drumul Aluniș - 
Bilciurești

Cele sesizate de un grup de locui
tori, privind starea drumului Aluniș — 
Bilciurești, sînt juste — ne răspunde 
Sfatul popular, al regiunii București. 
S-au luat măsuri pentru executarea lu
crărilor. de întrejinere pe porțiunea Alu
niș — Bilciurești și pentru construirea a 
3 podefe din tuburi de beton. Pînă la 
15 aprilie aceste lucrări vor fi termi
nate.

Sala Palatului R. P. Romine: Buy Blas 
— (spectacol prezentat de Teatrul Mic — 
orele 19,30). Teatrul de Operă și Balet al 
R. P Romine : Othello — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Suflet de 
artist — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Maria 
Stuart — (orele 19,30), (sala Studio) : Să 
nu te joci cu dragostea — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale — (orele 19,30), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cumin
te, Crlstofor t — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Ndttara* (sala Magheru): Luna 
dezmoșteniților — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Sonet pentru o păpușă — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.: Mușcata din 
fereastră — (orele 19,30). Teatrul .,Barbu 
Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mară sf. 
34) : Noaptea la drumul mare — „ el< 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) 
Doi pe un balansoar — (orele 19,30). Str 
dioul Institutului de artă teatrală și ? ‘ 
nematografică „I. L. Caragiale" (Si.-. 
30 Decembrie nr. 9): Intilnire la Senlis — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei nr. 18): Eu șl materia 
moartă — (orele 20,30). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tânase" (sala Savoy) : Re
vista dragostei — (orele 20), (sala Victo
ria) : Aventurile unei umbrele — (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : O carte despre frumu
sețe — (orele 20). Circul de stat : „Vi- 
toșa“ — (spectacol prezentat de circul 
din R. P. Bulgaria — orele 20).

CINEMATOGRAFE
Regina cîntecelor : Patria (10; 12,30;

16,30; 19; 21,30), București (9,30: 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (10,30; 13,15;
16; 18,45; 21,30). Feroviar (9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,30), Tomis (9.30; 11.45; 14; 16,15; 
18,30; 20.45), Melodia (9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15). Soții în oraș: Republica (9,15; 
11.30; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Capitol (9,15; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Grivița (9,15; 
11,30;; 13,45; 16; 18,30; 21), Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Strigătul Corlei : Lu
ceafărul (9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Festival (10; 12,30; 15.45; 18,15; 20,45), Au
rora (9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), Fla
mura (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Fiica
braconierului : Carpați (9,30; 11,45; 14;
16.15) . O stea cade din cer — cinemascop:
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Mofturi 1900 : Cen
tral (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Moral ’63 : Union (14.15; 16,30; 18,45: 21). 
Pățaniile lui Tolea Kliukvin : Doina (o- 
rele 10 dimineața). Dincolo de cercul po
lar — Ciclonul : Timpuri Noi (10—15,15 în 
continuare ; 17; 18,45; 20,45). Nevasta
Jir. 13 : Buzești (10; 12,16; 15,30; 18; 20,30), 
Giule&ti (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Bucegi 
(9; 11.50; 14; 16,30; 19; 21,30). Diavolul de
șertului : înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; -20,15). Yokmok : Cultural (16; 
18,15; 20,30). Cronică cubană: Dacia (15.15; 
17,45: 20,30). Cei șapte magnifici — cine
mascop : Dacia (9,45; 12,30). Un enoriaș 
ciudat: Doina (11,45; 14; 16,15; 18.30: 20.45). 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). O poveste ne
inventată : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Cu 
mîihile pe oraș : unirea (16; 18,15; 20.30). 
Legea și forța : Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.30- 21), Flacăra (14,30; 16,30; 18.30;
20,30),  Modern (9,45, 12; 14 15; 16,30; 18,45; 
2iy. Șeful: Vitan (1.6; 18.15; 20,30). Vremea 
paginilor . Munca (16; 18; 20). Cîntînd în 
ploaie : Popular (10,30; 16; 18,15; 20.30). 
Patru fete într-o curte : Arta (16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15,30; 18; 20,30). Moscova- 
Gcnova : Cosmos (15,30; 18; 20,15). Sălba
ticii de pe rîul morții — cinemascop : 
Viitorul (16: 18,15; 20,30). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Colen- 
tina (15,30; 19). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : Rahova (16; 19,30) Eroi 
curajoși ca tigrii ; Progresul (15,30; 18;
20.15) . Cîntăreața sclavă : Lira (15.30; 18;
20.30) . Sărutul : Drumul Sării (16; 18; 20). 
Paula captivă : Ferentari (14: 16; 18; 20). 
Titanic-vals : Cotroceni (16; 18,15; 20,30). 
Cine-i criminalul ? — cinemascop : Pa
cea (16; 18; 20).

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

frumoasă și călduroasă, cu cer schim
bător, mai mult senin în Cîmpia 
Dunării. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit predominînd din sectorul su
dic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 1 grad la Joseni și 17 
grade la Lugoj. Local în Moldova - a 
produs ceață dimineața. în Bucur» i: 
Vremea a fost frumoasă, cu cer sc\iin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18. 
19 și 20 martie. în țară : Vreme căl
duroasă și relativ umedă, cu cer va
riabil, temporar acoperit. Vor cădea 
ploi locale mai frecvente în jumă
tatea de nord a țării. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura în 
ușoară scădere mai ales la sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și 8 grade, iar maxi
mele între 4 și 14 grade. Dimineața 
și seara, izolat ceață. în București : 
Vremea devine schimbătoare, cu cer 
variabil, temporar noros. mai ales 
spre sfîrșitul intervalului, cînd vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
potrivit din vest. Temperatura în ge 
neral staționară.

Vînzarea mobilei 
la Reșița

La Reșifa, vînzarea mobilei este or
ganizată defectuos — semnala, un co
respondent voluntar. In centru există u" 
magazm-expozitie, deschis zilnic, da 
cu pufme obiecte și modele. In schimb 
la Cîlnic, în marginea orașului, există 
un depozit de mobilă unde se găsesc 
obiecte In modele variate, dar vînzăr 
nu se fac decît o dată pe săptămînă — 
miercuri. De altfel, și transportul mo
bilei de la Cîlnic pînă în ora; este d 
tul de greoi și costisitor.

Confirmînd justețea celor semnalate 
în scrisoare, Sfatul popular orășenesc 
Reșifa ne informează că s-au luat ur
mătoarele măsuri: în trimestrul II a.c 
se va amenaja încă un magazin de mo
bilă; pentru a se putea aduce mobila 
cerută de cumpărător, la magazinul de 
prezentare se va fine un registru în 
care se vor putea nota obiectele și 
modelele dorite ; I.G.O. Reșifa pune la 
dispoziția solicitatorilor mijloace auto, 
pe bază de tarif orar, pentru transpor
tul mobilei.
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DE SPECIALIȘTI FRANCEZI 
ÎN DOMENIUL PETROCHIMIEI
în cadrul planului de colaborare 

cultural-științifică dintre R. P. Ro- 
mînă și Franța, între 7 și 16 martie 
o delegație de specialiști francezi în 
domeniul industriei petrochimice, 
hondusă de Georges Dominjon, di
rector general adjunct la Direcția 
Carburanți din Ministerul Industriei 
al Franței, a făcut o vizită în țara 
noastră. în timpul șederii în țară 
oaspeții au vizitat rafinăriile Brazi, 
Teleajen, Onești, Combinatul chimic 
Borzești, Combinatul de cauciuc sin
tetic și produse petrochimice de la 
Onești, uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai“ din Ploiești, institutele de 
cercetări „Petrochim" și de foraj 
extracție. înainte de plecare, mem
brii delegației franceze au fost pri
miți, de Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei. Con
ducătorul delegației, Georges Do
minjon, a fost primit, de asemenea, 
de Mihail Petri, ministrul comerțu
lui exterior.

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE 
ARTA PLASTICĂ BULGARĂ
Marți la amiază s-a deschis în Ca

pitală, în sala Dalles, o expoziție de 
artă plastică bulgară, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, în cadrul planului de colabo
rare culturală și științifică dintre 
R. P. Romînă și R. P. Bulgaria. Au 
participat Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Ion Jalea, președintele Uniunii ar
tiștilor plastici, oameni de artă și 
cultură.

Au fost de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai ambasadei R. P. Bulgaria 
și alți membri ai corpului diploma
tic. Cu prilejul deschiderii expoziției 
au luat cuvîntul Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București. Expoziția cuprin
de peste 150 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică reprezentînd 
principalele tendințe manifestate în 
dezvoltarea artei plastice bulgare de 
la sfîrșitul secolului trecut și pînă 
în zilele noastre.

★
înaintea vernisajului a avut loc o 

conferință de presă. Artistul poporu
lui Stoian Sotirov, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici din R. P. 
Bulgaria, aflat în țara noastră cu a- 
cest prilej, a răspuns la întrebările 
ziariștilor. (Agerpres)

Plecarea ministrului energiei
și al industriei al Algeriei

Marți dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, mi
nistrul energiei și al industriei al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Bachir Boumaza, și cele
lalte persoane oficiale algeriene.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost condus de Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Nicolae 
Ionescu, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, Ștefan 
Gabor, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării. Au fost 
de față șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Romînă.

înainte de plecare, oaspetele a 
făcut o scurtă declarație redacto
rului Agenției romîne de presă 
„Agerpres", Adrian Ionescu, în 
legătură cu semnarea acordurilor 
comercial și de plăți ca urmare a 
convorbirilor privind dezvoltarea

Atelierul de benzi transportoare de la Combinatul de cauciuc Jilava
Foto : M. Cioo

-t

relațiilor economice romîno-alge- 
riene:

în mesajul adresat Conferinței in
ternaționale pentru comerț și dez
voltare — a subliniat oaspetele — 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Rornîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a subliniat între altele adevă
ratul rol al comerțului internațional, 
acela de factor al schimbului pașnic, 
al bunei cunoașteri reciproce între 
țări, al păcii. Stabilirea și dezvolta
rea relațiilor amicale între toate po
poarele, pe baza respectării stricte 
a suveranității naționale, a egalită
ții în drepturi și avantajului reci
proc se reflectă și în semnarea a- 
cestui acord.

Noi am semnat un prim acord ; 
desigur că și altele vor urma, ele 
constituind noi contribuții la întări
rea prieteniei dintre țările noastre. 
Mă reîntorc în țară, a subliniat în 
încheiere ministrul algerian, încre
zător în viitorul acestor legături.

(Agerpres)

La Combinatul de cauciuc Jilava

NOI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE

La Combinatul de cauciuc Jila
va se desfășoară de mai multă 
vreme lucrări de extindere a ca
pacităților de producție. Secțiilor 
.existente li s-au alăturat alte 
două hale spațioase cu o supră- 
față totală de 8 000 mp. într-una 
din ele a și început producția de 
benzi transportoare. In cea de-a 
doua se vor realiza curele 
trapezoidale și articole din eboni
tă. Aceasta va fi dată parțial în 
funcțiune la sfîrșitul primului se
mestru al anului curent. ,

Se extinde, de asemenea, și 
sectorul de încălțăminte. într o 
hală modernă s-au terminat, de 
curînd, lucrările de montare a ins
talațiilor de apă, energie electri
că, abur etc. De la 1 martie a 
intrat parțial în funcțiune o linie 
tehnologică la care se realizează 
cisme de cauciuc. Cînd linia teh
nologică de fabricație va produce 
cu întreaga capacitate, aici se va 
realiza anual un plus de produc
ție de 250 000 perechi încălțăminte 
din cauciuc. în același timp, a 
fost dezvoltat și modernizat și 
sectorul de prelucrare a a- 
mestecurilor de cauciuc. Acesta 
a fost utilat cu un malaxor de 
mare capacitate, două valțuri de 
preîncălzire, o instalație de răci
re, o mașină de tăiat. Atelierul 
de dozat amestecurile de cauciuc 
a fost utilat cu o instalație com
plet automatizată.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Film documentar despre 
istoria războiului civil

Pentru montarea noului film 
„Pagini nemuritoare", realizat de 
cineaștii din Moscova, care readu
ce pe ecran istoria războiului civil, 
a fost necesară o muncă de doi ani 
în arhivele cinematografice din 
U.R.S.S., Franța, Anglia, R.D.G., 
Ungaria, Polonia și Cehoslovacia, 
precum și vizionarea a 800 000 me
tri de film.

Primele cadre ale acestui film 
prezintă anii primului război mon
dial, iar ultimele înfățișează pri
mul congres al Sovietelor din 
U.R.S.S., cînd a fost proclamată 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.

Pentru a reda cît mai veridic 
evenimentele, scriitorul Alexandr 
Bek — autor al scenariului, — re
gizorul Ilia Kopalin, precum și 
grupul cineaștilor au vizitat aproa
pe toate regiunile unde au avut loc 
lupte în anii 1918—1922, s-au întîl- 
nit cu participant la războiul ci
vil. Unele din interviurile lor sînt 
folosite în film. Numeroase cadre 
din cinetecă vor deveni cunoscute 
pentru prima dată cercurilor largi 
de spectatori. Filmul cuprinde fo
tografii rare ale oamenilor politici 
ruși și străini, ale unor glorioși co
mandanți militari ai Armatei Roșii, 
ale unor oameni de artă și litera
tură, care pe atunci au luptat împo
triva contrarevoluționarilor. Pen
tru ilustrația muzicală sînt folosite 
cele mai populare cîntece din pe-, 
rioada revoluției și războiului civil.

Academia de mine
din Freiberg

Academia de mine din Freiberg, 
regiunea Karl-Marx-Stadt (R. D. 
Gertnană), împlinește anul acesta 
200 de ani. In ultimii ani, în ca
drul acestei academii au luat fi
ință 14 noi institute, care pregătesc 
tinere cadre pentru 21 de specia
lități. La dispoziția studenților se 
află o bibliotecă cu un fond de 
155 000 de volume, 16 000 de lucrări 
de specialitate și 7 600 de hărți.

Noi exploatări 
forestiere

In pădurile din nordul R.P.D. Co
reene iau ființă numeroase în
treprinderi forestiere, printre care 
șase mari exploatări. In acest an, 
exploatările vor produce 100 000 
mc cherestea și mari cantități de 

alte produse lemnoase. O parte a 
producției va fi folosită pentru fa
bricarea de mobilă de înaltă cali
tate, celuloză, placaj etc. La noile 
baze forestiere se construiesc cana
le, căi ferate, șosele cu o lungime 
totală de 126 km.

Un centru muzical
Numele orașului Bydgoszcz apare 

tot mai des în paginile revistelor 
culturale din R. P. Polonă, în spe
cial datorită renumelui dobîndit de 
orchestra simfonică din această lo
calitate. In sala de concerte din 
Bydgoszcz se desfășoară din doi în 
doi ani un festival al muzicii polo
neze. Tot aici se organizează re
gulat Festivalul internațional al 
muzicii din țările Europei centrale 
și răsăritene. In afară de concerte
le simfonice pentru iubitorii de 
muzică, filarmonica desfășoară o 
intensă activitate în rîndurile tine
retului pentru a-i insufla dragoste 
pentru muzică. In acest scop se or
ganizează concerte și audiții care 
sînt înregistrate pe bandă și difu
zate unui mare număr de școli din 
întregul voievodat. Programele 
muzicale sînt adaptate la nivelul 
auditoriului din diferite tipuri de 
școli. Se organizează, de asemenea, 
conferințe urmate de audiții.

Proiecte realizate
în R. D. Vietnam se acordă o 

mare atenție mecanizării lucrărilor 
în industriile extractivă și carboni
feră. In scopul ridicării gradului de 

Noul teatru „Gârdonyl Gâza”, recent Inaugurat la Eger (RJ». Ungară)

înzestrare tehnică a muncii în ex
ploatările din aceste ramuri, la 
Uzina mecanică din Hanoi s-a în
ceput pregătirea producției de cio
cane pneumatice pentru abataj. 
Prima serie de probă a fost con
struită după proiectul întbcmit de 
biroul de proiectări al uzinei. In 
curînd, uzina va trece la produc
ția lor în serie.

Dezvoltarea unei regiuni
In ultimii ani, regiunea autono

mă Kosovo și Metohia din R.S.F. 
Iugoslavia, înapoiată odinioară din 
punct de vedere economic, cunoaș
te o importantă dezvoltare indus
trială. Baza o constituie, bogățiile 
sale naturale. In afară de însem
nate rezerve de materii prime mi
nerale, în această regiune există 
și un considerabil potențial energe
tic. Datorită exploatării zăcăminte
lor de lignit și condițiilor hidrolo
gice favorabile, în anii următori, 
regiunea va deveni unul din princi
palii furnizori de energie electrică 
din Iugoslavia. Pînă în prezent aici 
s-a construit un combinat chimico- 
energetic la Obilici, a cărui pro
ducție se bazează pe exploata
rea zăcămintelor de lignit. Totoda
tă au fost puse în funcțiune ter
mocentrale și hidrocentrale cu o 
putere totală instalată de 225 MW. 
Producția de energie electrică rea
lizată în cursul unui an a atins 600 
milioane kWh, iar prin construirea 
termocentralei „Kosovo-2", re
giunea va furniza, în anul în curs, 
1 400 milioane kWh.

întreceri internaționale 
ale sportivilor noștri

Turneul de șah 
de la Belgrad

în runda a 7-a a turneului interna
țional feminin de șah de la Belgrad, 
Margareta Teodorescu a făcut remiză 
cu Asenova, după ce cîștigase partida 
întreruptă la Vujanovici. Jucînd cu ne
grele împotriva iugoslavei Stadler, 
maestra romînă Elisabeta Polihroniade 
a întrerupt într-o poziție cu șanse de 
victorie. Milunka Lazarevici a învins-o 
pe Ljiljak, lidera clasamentului, iar o- 
fandeza Hernskerk a pierdut la Rujița 
Iovanovici. Clasament: Ljiljak 4,5 (i) 
puncte, Bilek 4 (2) p., Polihroniade 
4 (1) p., Teodorescu 4 p., Asenova 3,5 
(1) p., K. Iovanovici și Hernskerk cu 
cîte 3 (1) p., Lazarevici și Stadler cu 
2,5 (3) p. fiecare etc.

Semifinalele „C.C.E." 
la polo pe apă

La Magdeburg (R.D.G.), echipa de 
polo pe apă Dinamo București va lua 
parte la turneul semifinal al „Cupei 
campionilor europeni". Începînd de vi
neri, ea va întîlni, în ordine, formațiile 
Dosza Szolnok (R. P. Ungară), Dinamo 
Magdeburg (R.D.G.) și N.C.A.C. Mos
cova (U.R.S.S.). Primele două clasate, 
alături de cîștigătoarele semifinalei de 
la Genova, se vor oalifica în grupa 
finală.

Dinamo—Grasshoppers Zărich 
la handbal

Pentru a ajunge în finala „Cupei 
campionilor europeni", formația mascu
lină Dinamo-București mai are de sus

DE PESTE HOTARE
• Cursa cicllstă Paris—Nisa (1 286 

km in 8 etape) a fost cîștigată la ac
tuala ediție de francezul Jacques 
Anquetil. Ultima etapă, Draguignan— 
Nisa, a revenit la sprint belgianului 
Spruyt.

• Cu prilejul unul concurs de hal
tere desfășurat la Moscova sportivii 
sovietici au stabilit două noi recorduri 
mondiale : la categoria „ușoară", Ev- 
gheni Katzura a realizat la stilul „îm
pins" 141 de kg, depășind cu 500 gr 
vechiul record care-i aparținea ; al 
doilea record a fost obținut de „co
coșul" Piotr Kim, la stilul „smuls", cu 
110,500 kg, performantă superioară, de 
asemenea cu 500 gr recordului oficial 
deținut de japonezul Ishinoseki.

• Au luat sfîrșit întrecerile inter
naționale de schi pentru „Memorialul 
Bud Werner", desfășurate Ia Vail (Co
lorado). Proba de slalom uriaș a fost 
cîștigată de francezul Jean Claude 
Killy, cronometrat în l’43”41/100 (1 609 
m, 400 m diferență de nivel și 66 de 

ținut meciul retur cu echipa Grasshop
pers Ziirich, campioana Elveției (sîmbă- 
tă, de la ora 19 în sala Floreasca). După 
cum se știe, handbaliștii noștri au cîști- 
gat primul meci cu 19—11 și, în mod 
practic, sînt calificați în finala compe
tiției (3 aprilie, la Lyon, cu formația iu
goslavă Medvesceac Zagreb). Foto
grafia de jos redă o fază din partida 
Dinamo — Grasshoppers, disputată la 
Ziirich : Nica șutează la poartă printre 
apărătorii echipei elvețiene.

porti), urmat de austriacul Gerhard 
Nenning — l’44”69/100 și francezul 
Michel Arpin. Proba feminină a reve
nit, la egalitate, lui Martelle Goitschel 
(Franța) și Jean Saubert (S.U.A.) cu 
timpul de 1’53”58/100, urmate de Christi
ne Goitschel (Franța) cu l’54”26/100. în 
competiția masculină primul loc a fost 
ocupat de echipa Austriei (104 p), iar 
la feminin au cîștigat schioarele fran
ceze (62 p).

• Comitetul de organizare al cam
pionatelor europene de box (22—29 mai 
la Berlin — R.D.G.) a anunțat oficial 
că la această întrecere vor evolua 208 
boxeri reprezentînd 27 de țări. Pînă 
în prezent la nici o ediție a „europe
nelor" nu s-a anunțat o participare atît 
de numeroasă. Federația de specialita
te din R.D. Germană face intense pre
gătiri. Meciurile se vor desfășura 
după-amiază de la ora 15 și seara cu 
începere de la ora 20 în sala „Werner 
Seelenbinder", cu o capacitate de 7 000 
locuri.

PROGRAM 
COMPETITION AL

FOTBAL. „Cupa R. P. Romîne" 
la fotbal continuă astăzi cu dis
putarea „optimilor” de finală. 
Iată programul complet al eta
pei : Dinamo București-Petrolul 
(la Constanța), Steaua-C.S.M.S. 
Iași (la Galați), Rapid-C.F.R. Ro
șiori (la București), Dinamo Pi- 
tești-Steagul roșu Brașov (la 
Cîmpina), Farul-Știința Cluj (la 
Brașov), Minerul Lupeni-Progre- 
sul București (la Rîmnicu Vîlcea), 
Metalul Tîrgoviște-U.T.A. (la Si
biu), A.S.A. Tg. Mureș-Minerul 
Baia Mare (la Cluj). Ora de în
cepere a meciurilor : 15,30.

BOX. în sala întreprinderii 
„Flacăra Roșie' din București 
are loc astăzi, de la ora 19, re
uniunea finală a campionatului 
republican, faza pe Capitală. 
Participă unii dintre cei mai va
loroși boxeri bucureșteni.

Începînd de astăzi, la Reșița și 
Galați au loc noi reuniuni pugi- 
listice organizate în vederea al
cătuirii selecționatei noastre pen
tru campionatele europene de la 
Berlin (R.D.G.), programate între 
22—29 mai. La Reșița vor evolua 
boxerii de categoriile pană și 
ușoară, iar la Galați cei de ca
tegoriile semiușoară și semlmij- 
locie. Turneul final se va desfă
șura în Capitală, de la 26 aprilie, 
cu participarea a 40 de boxeri 
(cîte patru pentru fiecare cate
gorie).

RUGBI. Echipele divizionare de 
rugbi își fac duminică debutul în 
noua ediție a campionatului re
publican. Prima etapă cuprinde 
următoarele întîlnirl : Farul Con
stanța—Steaua, Știința Petroșani— 
Dinamo București, Rulmentul Bîr- 
lad—Gloria București, C.S.M.S. 
Iași—Progresul București, Știința 
Cluj—Constructorul București și 
Grivița Roșie—Știința Timișoara 
(pe stadionul din Parcul Copilu
lui, de la ora 10,30).

SCHI. Sfîrșitul acestei săptămîni 
rezervă cîteva concursuri pentru 
schiorii fruntași la probele de 
fond. în împrejurimile comunei 
Fundata va avea loc vineri „Cupa 
Armata' (10 km — seniori, 5 km 
juniori, 3 km senioare și junioare), 
iar duminică se dispută campio
natul republican de ștafetă al 
senioarelor și „Cupa F.R.S.B." 
(băieți și fete).

BASCHET. Astă-seară de la 
ora 20,30, în sala Floreasca se 
dispută meciul masculin de bas
chet Progresul și Aurul Brad 
(fruntașa clasamentului în seria 
a II-a).

O NOUA SURSA DE CURENT 
ELECTRIC

Oamenii de știință sovietici au 
realizat o sursă principial nouă de 
curent electric în oare energia este 
produsă de izotopul radioactiv stron- 
țiu-90. Instalația, care a căpătat de
numirea „Beta", are o greutate de 
circa 150 kg. Instalația nu reprezintă 
nici un pericol de iradiere, deoarece 
blocul cu stronțiu-90 este închis în- 
tr-un „scut biologic" din materiale 
speciale care asigură o protecție de 
nădejde.

Instalația „Beta" poate fi folosită 
pentru alimentarea stațiunilor radio-

Triunghiul decepției din C. E. N. T. 0.
(Urmare din pag. I-a) 

altor țări din Orientul apropiat și 
mijlociu, . constituind o trăsătură 
de unire între blocul occidental 
N.A.T.O. și cel sud-est-asiatic 
S.E.A.T.O. Dar în perioada următoa
re înființării sale, ca un prim simp
tom al dificultăților ce aveau să-l 
confrunte, numărul pariicipanților 
nu numai că n-a crescut, ci a scăzut, 
în 1959, ca urmare a revoluției din 
Irak, pactul de la Bagdad a rămas 
fără Bagdad, iar pe ruinele sale a 
fost arborată noua denumire — 
C.E.N.T.O.

în articolul 1 din actul său consti
tutiv se stipulează că statele mem
bre își asumă obligația de a co
labora între ele în scopuri mi- 
litare, împotriva oricărui așa-zis 
„pericol" din afară. Structura și or
ganizarea C.E.N.T.O. nu lăsau nici o 
îndoiălă că acest pact a fost con
ceput ca un instrument politico-mi- 
litar — verigă în sistemul de blocuri 
militare agresive — îndreptat contră 
țărilor socialiste și a altor state iubiț- 
toare de pace, a mișcării de elibel 
rare națională a popoarelor din zona 
respectivă.

Au trecut puțini ani de la crearea 
lui. Dar de atunci au intervenit 
schimbări care au făcut ca în or
chestra C.E.N.T.O. să apară diso- 
hanțe tot mai accentuate. Sperietoa
rea „pericolului din afară", folosită 
de inițiatorii pactului ca principal 
argument pentru a-i justifica rațiuț- 
nea de a fi, nu mai găsește creza
re ; politica de coexistență pașnică 
a cîștigat teren. în loc.de „agresivi
tate" din partea țărilor socialiste, 
cele trei țări regionale, din C.E.N.T.O. 
(Turcia, Iran, Pakistan) au întîlnit do+ 
vezi de prietenie, dorința de a coo
pera în mod rodnic pe tărîm econo
mic și cultural. Ca urmare, relațiile 
lor cu țările socialiste au cunoscut 
o ameliorare crescîndă. în opinia 
publică din cele trei state a început 
să se înrădăcineze convingerea că 
adevăratul scop al C.E.N.T.O. este 

meteorologice automate situate în 
locuri greu accesibile. Ea poate func
ționa fără întrerupere timp de 10 ani, 
indiferent de condițiile de climă în 
care se află.

ÎNCEPE VIAȚA PE O NOUA 
INSULA

Pescărușii se pregătesc să-și facă cui
burile pe cea mai tînără insulă a Pă- 
mîntului, Surtsey. Această insulă, care 
are o lungime de 2 km și o altitudine 
de pînă la 173 metri, a luat naștere, 
după cum se știe, în largul coastelor 
Islandei, dintr-o erupție vulcanică care 

menținerea statelor respective din 
Orient în chingile „aliaților" occi
dentali.

Trebuie amintit, de asemenea, că 
una dintre momelile fluturate de 
inițiatorii occidentali ai pactului 
în fața țărilor din Orientul apropiat 
și mijlociu a fost promisiunea de a 
le sprijini — prin ajutoare masive 
și diferite forme de cooperare — în 
tendința lor spre dezvoltare econo
mică. Dot curînd, din fața ță
rilor ce au aderat la pact, 
acest tablou, al „viitorului prosper', 
a început să se destrame ca un mi
raj în deșert. Speranțele în „ajutorul 
economic' occidental s-au dovedit, 
în bună măsură, neîntemeiate, dato
rită faptului că o parte din el este 
înghițit de cheltuieli militare, iar alta 
este livrată sub formă de produse 
finite, ceea ce acționează ca o frî- 
nă în dezvoltarea industriei proprii. 
Arătînd că 1965 va fi „un an 
greu pentru Turcia", ziarul elvețian 
„St. Galler Tagblatt" subliniază că 
„dobînzile și capitalul ce vor trebui 
achitate pe baza obligațiilor față de 
străinătate vor atinge suma de 212 
milioane de dolari, ceea ce înseam
nă 50 la sută din veniturile de pe 
urma exportului turc sau o sumă 
egală cu cea pe care Turcia o pri
mește drept ajutor din partea străi
nătății. Prin urmare — continuă au
torul — cu o mină ea va lua, iar cu 
cealaltă va restitui imediat ceea ce 
a luat". în plus, apartenența la 
blocurile militare ale Occidentului 
(Turcia și Pakistanul sînt totodată 
membre ale N.A.T.O. și respectiv 
S.E.A.T.O.) a silit aceste țări să spo
rească mereu bugetele militare în 
dauna alocărilor pentru scopuri pro
ductive.

în aceste condiții, la sesiunile 
C.E.N.T.O. din ultimii ani s-a contu
rat tot mai clar nemulțumirea Tur
ciei, Iranului și Pakistanului și, 
ca un corolar, pozițiile lor di
ferite de ale aliaților occiden
tali, în ce privește viitoarea 

a început în noaptea de 15 noiembrie 
1963. Cercetătorul islandez Sigurdir 
Thorarinsson a găsit încă în toamna 
trecută insecte pe insula vulcanică. 
Oamenii de știință vor să studieze 
cum evoluează viața pe această insulă 
și de aceea a fost interzis aici accesul 
altor persoane.

PEDEAPSĂ CIUDATA

Poliția care reglementează circulația 
în Franța a introdus o pedeapsă cu
rioasă pentru bicicliștii care încalcă 
regulile de circulație. în loc să aplice 
amenzi bănești pentru excesul de vi

orientare a organizației. „Cea de-a 
11-a sesiune a Consiliului ministe
rial al C.E.N.T.O. (1963) — relata 
„France Presse" — a constatat că în 
timp ce delegații Iranului și Pakis
tanului pun accent pe latura econo
mică a alianței. Statele Unite și Ma
rea Britanie dau preferință aspectu
lui ei politic și internațional" (adică 
militar). Caracteristic pentru stadiul 
divergențelor la care s-a ajuns a fost 
mesajul adresat sesiunii de preșe
dintele Pakistanului, Mohammed 
Ayub Khan, care, abordind aceeași 
problemă, afirma că „în calea aces
tor dorințe și eforturi, marile puteri 
nu trebuie să pună obstacole, agra- 
vînd prin actele lor politice tensiunea 
nervoasă a țărilor mici". în cele din 
urmă, cele trei state au întreprins 
o acțiune de natură a contracara e- 
fectele negative ce decurg din apar
tenența la C.E.N T.O. A luat astfel 
naștere ceea ce presa occidentală 
denumește „triunghiul decepției' — 
o înțelegere separată, realizată de 
Turcia, Iran și Pakistan. Pactul de 
la Istanbul, realizat în iulie anul tre
cut, în urma unei conferințe la nivel 
înalt, și-a fixat ca sarcină principală 
apărarea intereselor comune ale ce
lor trei țări în domeniile economic 
și tehnic (cooperare pe linie indus
trială, bancară, comercială, trans
porturi, turism etc). După conferința 
de constituire, la sfîrșitul lui august 
1964, la Teheran s-au întrunit a- 
proape 100 de experți turci, iranieni 
și pakistanezi pentru a elabora pro
iecte comune, menite a stimula dez
voltarea economică, tehnică și cul
turală a țărilor lor. Formal, actuala 
reuniune a C.E.N:T.O. este consacra
tă tocmai examinării și chiar „spri
jinirii" prin asistență tehnică de că
tre Anglia și S.U.A. a acestor pro
iecte care, după cum se știe, au sus
citat atîtea nemulțumiri în capitalele 
celor două state occidentale.

Bineînțeles, crearea triunghiului 
vest-asiatic nu echivalează cu o 
retragere din C.E.N.T.O., nu în

teză, polițiștii opresc bicicliștii și H 
obligă să deschidă ventilul de sigu
ranță de la ambele cauciucuri.

CTND VINTUL BATE CU 130 KM/ORA

La 20 februarie a.c. o garnitură de 
tren cu cinci vagoane a parcurs 144 
km pe cîmpiile înzăpezite din Dakota 
de nord (S.U.A.) Faptul nu ar avea 
nimic extraordinar dacă cele cinci va
goane ar fi fost trase de o locomo
tivă. în realitate ele au fost împinse 
de la Pprțal la Minot de;., rafalele 
vîntului (care sufla cu 130 km pe 
oră). Aici trenului i s-a tăiat brusc 
răsuflarea și s-a oprit singur la cîțiva 
metri de un depou.

seamnă încă o răsturnare a orien
tării politice a țărilor respective față 
de alianțele cu Occidentul. Măsura 
întreprinsă de ele este însă inter
pretată, pe bună dreptate, de presa 
apuseană ca începutul unui curent 
cu implicații largi, care slăbeș
te Organizația Tratatului Central 
și îi grăbește dezintegrarea. „Anglia 
și S.U.A. — remarca ziarul francez 
„Combat" — suspectează, nu fără 
motive, o manifestare de dizldență, 
un fel de exclusivism în crearea 
noului triunghi' Și cu toate că pac
tul de la Istanbul își asumă In spe
cial sarcini economice — arată a- 
celași ziar — „primele obiective al» 
triunghiului vest-asiatic sînt totuși 
fundamental politice. Fără să afișe
ze în mod deschis o politică neu
tralists, semnatarii acordului înțeleg 
să aibă o mai mare libertate de ac
țiune pe plan internațional".

Ca o reflectare a cerințelor opi
niei publice, în țările amintite s-a 
trecut și la alți pași concreți pe a- 
ceastă linie Asemenea manifestări 
ca hotărîrile Turciei de a nu mai 
participa la grupul de lucru al țări
lor care examinează proiectul forțe
lor nucleare multilaterale ale N.A T O. 
și de a-și retrage marinarii de pe 
vasul american „Ricketts' care ex
perimentează acest proiect ; re
fuzul Iranului de a admite ampla
sarea de baze occidentale pe teri
toriul său ; anumite tendințe vă
dite în cele trei țări de a îmbună
tăți, în continuare, relațiile lor cu 
statele socialiste și alte state iubi
toare de pace — sînt tot atîtea in
dicii ale înțelegerii faptului că poli
tica blocurilor militare agresive, a 
izolării în cadrul unor grupări închise 
nu poate aduce nimic bun acestoT 
țări. „Pactele C.E.N T O și S E.A.T O.
— a scris ziarul pakistanez „Dawn"
— sînt pietre de moară atîrnate de 
gîtul nostru ; în Ioc să ne ajute, ne 
interzic dezvoltarea economică și ne 
umilesc".

Ca și în cazul pactului nord-atlan- 
tic, evoluția C.E.N.T.O. învederează 
o dată mai mult caracterul anacronic 
al acestor blocuri militare agresive, 
totala neconcordanță dintre activi
tatea lor și interesele păcii și secu
rității internaționale.

loc.de
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DIN NOU TENSIUNE 
ÎN CIPRU

UN ALT ATAC ARMAT
ASUPRA R.D VIETNAM

NICOSIA 16 (Agerpres). — Situa
ția din Cipru care înregistrase în 
ultima perioadă o oarecare îmbună
tățire, s-a agravat în urma inciden
telor din împrejurimile localității 
Lefka. Luni au fost schimbate noi 
focuri de armă între cele două co
munități cipriote.

în legătură cu noile incidente, 
președintele Makarios a spus între 
altele : „Noi am afirmat, în repetate 
rînduri, că nu avem intenția să ata
căm și că vom face tot ce este po
sibil pentru a evita incidentele și a 
slăbi tensiunea. Dar dacă turcii 
amenință să invadeze sau să bom
bardeze insula, a continuat el, for
țele militare cipriote vor neutraliza 
imediat zonele de acțiune turcești 
de pe insulă".

ATENA 16 (Agerpres). — Marți a 
sosit la Atena generalul Grivas, co- 
mandantul-șef al forțelor armate ci
priote. El urmează să aibă convor
biri cu autoritățile grecești în le
gătură cu agravarea situației din 
Cipru. Generalul Grivas a declarat 
presei că armata cipriotă este pre
gătită pentru a face față oricărei 
eventualități.

ANKARA 16 (Agerpres). — For
țele armate turcești au fost puse 
din nou în stare de alarmă, ca ur
mare a înrăutățirii situației din Ci
pru. Agenția Associated Press re
levă că unități navale au părăsit 
portul Izmir,-■ îndrept indu-se-, spre 
Mediterana Aceste unități se com
pun din noua distrugătoare, șase 
submarine și alte nave de război, 
în mod oficial s-a anunțat că ele 
Urmează să participe la manevre- de 
rutină.

Ministrul de externe turc. Hassan 
Isîk, și-a contramandat vizita pe 
care urma s-o facă în Iran și Pa
kistan. La Ankara se desfășoară în 
prezent o vie activitate diplomatică 
în legătură cu situația din Cipru. 
Ambasadorul Greciei, Antoine Poum- 
pouras, a fost primit marți dimi
neața, pentru a doua oară în ulti
mele 24 de ore, de ministrul de ex
terne turc.

HANOI 16 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Vietnameză 
de Presă, misiunea de 
înaltului comandament 
Populare Vietnameze a 
misiei internaționale 
veghere și control un 
potriva unei noi bombardări a teri
toriului R. D. Vietnam. „Patru nave 
americane și sud-vietnam'eze, ve
nind din sud, au pătruns la 16 mar
tie 1965 în apele teritoriale ale pro
vinciei Ha Tinh și au bombardat co
muna Trung Lien", se arată în pro
test. „Aceasta reprezintă o nouă în-

legătură a 
al Armatei 

înaintat Co
de supra- 
protest îm-

terito-călcare a suveranității și a 
riului R. D. Vietnam și o violare gro
solană a acordurilor din 1954 de la 
Geneva cu privire la Vietnam. Noul 
atac a agravat și mai mult situația 
și așa gravă din regiune".

în mesaj se cere ca S.U.A. și Viet
namul de sud să respecte și să apli
ce în mod corect acordurile 
Geneva, să, pună de îndată 
actelor de război împotriva 
Vietnam, să înceteze războiul 
siv din Vietnamul de sud, iar S.U.A. 
să-și retragă toate trupele din a- 
ceastă țară.

de la 
capăt 
R. 'D.
agre-

I Vizita lui A. Gromîko 
la Londraf

LONDRA 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a sosit marți la 
Xondra, unde va avea convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului englez. 
Vor fi examinate diferite probleme 
ale situației internaționale actuale.

în aceeași zi a avut loc prima în- 
tîlnire între A. Gromîko și M. Ste
wart, ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii. în cadrul convorbirii 
au fost abordate probleme de inte
res reciproc. întîlnirea a decurs în- 
tr-o

HaydenPilotul american
Lockhart, capturat după ce avio
nul său a fost doborit recent in 
provincia Quang Binh. Imagini 
difuzate de agenția de informații 

a R. D. Vietnam

CONGRESUL ARAB AL PETROLULUI
CAIRO 16 (Agerpres).— La Cairo 

au început marți lucrările celui 
de-al V-lea Congres arab al petro
lului, organizat sub auspiciile Ligii 
Arabe. Iau parte, după cum s-a mai 
anunțat, circa 1 000 de delegați din 
țările arabe, precum și din alte 21 
de țări, printre care R. P. Romînă, 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Venezuela, 
Japonia. Scopul acestui congres este 
elaborarea unei politici comune 
arabe în ceea ce privește exploata
rea petrolului, facilitarea unui larg 
schimb de experiență și informații, 
precum și crearea unui forum pen
tru coordonarea colaborării dintre 
țările arabe producătoare de petrol 
și alte țări.

In ședința de marți a luat cuvîn- 
tul, în numele președintelui Nasser,

Corespondență din Cairo

CELE DOUA
Kuweitul, micul emirat din regiunea 

Golfului Persic, cu imensele lui resurse 
petroliere, care îl situează printre marii 
producători ai lumii, a servit drept pre
text unor ziare pentru a crea în jurul lui 
legende, rivalizînd cu basmele din 1 001 
de nopți. In ele se vorbește despre „mi
racolul kuweitiarr". Cum arată acesta l 
Blocurile și vilele luxoase din capitală, 
magazinele moderne sînt apanajul a nu
mai cîtorva zeci de familii. „Kuweitul — 
scrie în ultimul său număr revista egip
teană . „Al Mussawar" — nu înseamnă 
numai clubul ghazal (rezervat bogătașilor) 
sau vilele șl palatele .celor avuți. Kuweitul 
are și altă față : colibele și barăcile. Sînt 
mulți oameni săraci in Kuweit, nu numai 
în orașe, dar mai ales în afara orașelor. 
Nu numai emigranții sînt victime aie mi
zeriei dar chiar în rîndurile poporului 
kuweitian, sărăcia este larg răspîndită”.

Pentru a înțelege mai bine Kuweitul 
și poporul său să răsfoim cîteva file de 
istorie.

Era la începutul secolului al XVIIl-lear 
Tribul nomad Oteiba, venit din interio
rul Peninsulei arabice, s-a stabilit pe o 
ieșitură de pămînt în regiunea Golfului 
Persic. Locuitori' noii așezări își constru
iau casele cu corali luați din apa gol
fului. Blocurile de corali erau legate cu 
mortar sau argilă și acoperite apoi cu 
tencuială. Așezarea a constituit nucleul 
viitorului oraș El Kuweit, capitala emira
tului, de azi, Șl s-a dezvoltat repede. în 
cîțiva ani, aici a luat ființă un oraș cu 
circa 75 000 de locuitori, înconjurat de 
un zid care îl proteja împotriva incursiu
nilor jefuitorilor Era vechiul El Kuweit 
din care nu a rămas decît o amin- 
fire. în locul său a fost construit un oraș 
nou, modern, cu peste 200 000 de lo
cuitori (întreaga populație a țării numără 
322 000 de oameni). Dezvoltarea sa ver
tiginoasă n-a fost întîmplătoare. Ea s-a 
datorat descoperirii; la începutul deceniu
lui al patrulea, a unor resurse petroliere 
care aveau să transforme Kuweitul în cel 
mai bogat stat al Orientului arab. Rezer
vele sale de petrol sînt într-adevăr fabu
loase. Jean Jacques Berreby, autorul unui 
volum despre Peninsula arabica, apărui 
în editura pariziană „Payot", relatează 
următorul episod : „Cu cîțiva ani în 
urmă, emirul Kuweitului a trimis o dele
gație de specialiști în S.U.A. pentru a

atmosferă prietenească.

O notă a Ministerului
Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, Ministe
rul Afacerilor Externe .al U.R.S.S. a 
adresat la 15 martie o notă Amba
sadei Marii Britanii de la Moscova, 
în care se arată că guvernul sovie
tic își exprimă speranța că guvernul 
Marii Britanii, ca stat care poartă 
partea sa de răspundere pentru în
făptuirea în R.F.G. a obligațiilor ce 
decurg din acordul de la Potsdam și 
din alte acorduri internaționale, va 
lua măsuri care să asigure tragerea 
la răspundere penală și pedepsirea 
criminalilor de război naziști aflați 
pe teritoriul R.F.G.

Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a trimis note cu conținut 
asemănător Ambasadelor S.U.A. și 
Franței de la Moscova.

In legătură cu incidentele
rasiale din S. U. A.
Relatarea agenției „France Presse"

Agen|ia „France Presse" transmite ur
mătoarea relatare cu privire la mesajul 
prezentat luni în Congres de președin
tele S.U.A.

„La opt zile după declanșarea inciden
telor de la Selma (statul Alabama) pre
ședintele Lyndon Johnson a prezentat Con
gresului un mesaj confinind în linii gene
rale termenii proiectului de lege, care în 
forma sa definitivă urmează să fie trans
mis organului suprem în cursul zilei de 
miercuri. Această nouă legislație vizează 
eliminarea probelor preelectorale, aplicate 
negrilor, în șase state din sudul S.U.A. (de 
fapt astfel de probe există în 18 state) 
pentru a împiedica înscrierea alegători
lor de culoare pe listele electorale. Pro
iectul prevede că aplicarea probelor va fi 
suprimată, cînd se stabilește că ele sînt 
folosite în mod discriminatoriu în statele 
în care mai puțin de 50 la sută din ce
tățeni, avînd, teoretic, drept de vot, sînt 
efectiv înscriși pe listele electorale. Gu
vernul federal va desemna reprezentanți 
care vor proceda ei înșiși la înscrierea

Aziz Sidky, vicepreședinte al Consi
liului Executiv al R.A.U. însărcinat 
cu problemele industriei, care, 
printre altele, a subliniat că datoria 
țărilor arabe este să-și păstreze pen
tru nevoile tor partea cea mai mare 
din bogățiile petroliere, precizînd că 
„este necesară revizuirea acordurilor 
încheiate în trecut care reflectă 
nedreptatea în înțelesul ei real". 
„Dreptatea, a adăugat el, este crite
riul care trebuie să guverneze re
lațiile dintre țările producătoare de 
petrol și companiile străine care îl 
prelucrează".

A mai luat cuvîntul Aref Zaher, 
secretar general adjunct al Ligii VOI <3 Wl Ql lllfl^l IQ UIJUIIVIOU
Arabe și secretar general al actualei | olectorilor, în cazul cînd autoritățile lo- 
conferințe. cale vor face obstrucții.

în discursul pronunfat în fața Congre
sului, președintele s-a referit ia eveni
mentele recente, petrecute în orașul Sel
ma. „Nu avem nici un motiv să ne mîn- 
drim cu ceea ce se întîmplă la Selma, 
nu putem avea nici o satisfaejie pentru 
faptul că egalitatea în drepturi a fost re
fuzată atît de mult timp pentru milioane 
de americani", a spus el, adăugind: „In 
această problemă nu mai poate fi 
tolerată nici o amînare, nici un 
compromis". Totuși, președintele a lansat 
un apel la moderație, evident, adresat 
manifestanjilor din Selma care vor să or
ganizeze „marșul pînă la Montgomery" 
(capitala statului Alabama).

Discursul asupra dreptului de vot al 
negrilor, arată agenfia, a fost primit fa
vorabil de către conducătorii populației 
de culoare din S.U.A., dar nu și de unii 
senatori. Astfel, John Davis (reprezentant 
democrat din Georgia) a declarat : „eu 
nu cred să fie de dorit și înțeleaptă o 
lege federală asupra alegerilor"; Allen 
Ellender (senator democrat din Luisiana) 
a declarat că el nu numai că se va opune 
acestui proiect de lege, dar se va stră
dui să paralizeze dezbaterile din Con
gres.

!

... .... rîf-cumpăra instalafiile necesare unei uzine insistente formulate de țările arabe prp- 
-i- : j.----- U&twi ducătoare de ..petrol care considerau ne

corespunzător sistemul de distribuire a 
veniturilor existent pînă atunci, societă
țile străine au trebuit să-l revizuiască. A 
început împărțirea veniturilor după siste- 

, mul 50—50, iar Kuweitul a primit în 1956 
pentru cele 55 milioane tone de petrol 
300 milioane de dolari.

Lupta pentru cucerirea dreptului de a 
dispune pe deplin de bogățiile țării n-a 
încetat.■: O dată cu aceasta Organizația 
țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
din care face parte și Kuweitul, a în
ceput noi tratative cu companiile străine 
în scopul de a obține compensații pen
tru epuizarea resurselor naturale. Anul 
trecut a fost realizat în această privință 
un acord pe care cercurile largi ale opi
niei publice din Kuweit îl consideră 
nesatisfăcător. în parlamentul din Kuweit, 
deputății au cerut o examinare atentă 
și realistă 
observatori 
terile au i 
cindă a burgheziei naționale și a maselor 
populare, față de faptul că imensa ma
joritate a sumelor provenite de pe urma 
petrolului, peste 90 la sută din veniturile 
țării, revin doar cîtorva mari capitaliști 
și șeici, care, în loc să folosească mi
lioanele de dolari pentru dezvoltarea 
țării, le plasează în diferite afaceri peste 
hotare sau la băncile din străinătate. 
Dezbaterile au constituit în aceiași timp 
o reflectare a îngrijbrării provocate de 
faptul că ritmul actual de extragere a 
petrolului ar putea avea ca efect 
zarea într-un timp foarte scurt a 
mintelor.

Glasurile din parlament care se 
în apărarea bogățiilor țării reflectă pre
siunea maselor, care se ‘pronunță tot mai 
insistent pentru. curmarea șituației pri
vilegiate a companiilor străine. Ziarul 
„Ahabar al Kuweit" a cerut de curînd 
naționalizarea resurselor, petroliere.

Cele două crize consecutive de gu
vern și dezbaterile din: Adunarea Națio
nală oglindesc că Kuweitul n-a rămas 
de o parte de ‘e.id-infa spre emancipare 
și progres, care se manifestă în întregul 
Orient Mijlociu.

Nicolae PLOPEANU

de distilare a apei de mare.'Expri-mîn- 
du-și surprinderea, interlocutorii au între
bat cum pot trâi oameni.intr-o țar,a corn-: 
plet. lipsită de apă potabilă, după care 
au spus trimișilor emirului :

— Dar de ce nu săpați niște puțuri ca 
să scoateți apă ?

— Imposibil, au răspuns kuweitienii. 
Oriunde am săpa, .dăm de,petrol I"

Veridic sau nu. episodul acesta reflec
tă un adevăr : Kuweitul este unul din 
marii producători de petrol ai lumii, ocu- 
pind locul trei după S.U.A. și Venezuela. 
Stephan .Longrigg, autorul lucrării „Orien
tul Mijlociu", arată că din cele 25 760 
milioane de tone, la cit sînt estimate re
zervele de petrol ale Orientului Mijlociu, 
Kuweitul dispune singur de 8 500 milioa
ne de tone, adică o treime. Comparația 
este și mai elocventă dacă se raportează 
rezervele Kuweitului la cele ale între
gului glob, apreciate la 41 560 milioane 
de tone : Kuweitul deține deci ceva mai 
mult de o cincime din rezervele întregi' 
lumi.

Prospecțiunile petroliere au început în 
anul 1936 : dar Kuweitul a intrat în rîn
dul țărilor producătoare de petrol abia 
în anul 1946, cînd s-au extras 800 000 
de tone ; apoi producția a crescut verti
ginos : 17 milioane în 1951, 55 milioane 
în 1956, pentru ca anul trecut să ajungă 
la 137 milioane de tone.

Această bogăție imensă nu aparține 
însă poporului kuweitian. încă din primul 
moment al descoperirii marilor zăcămin. 
te de petrol, societățile străine s-au gră
bit să pună mina pe ele. Concernul en
glez „British Petroleum Company" și 
trustul american „Gulf Oil Corporation", 
înființînd societatea „Kuweit Oil Com
pany", au încheiat cu guvernul kuweitian 
un acord în baza căruia le-a fost conce
sionat „întregul teritoriu al țării inclusiv 
apele teritoriale pînă la limita de șase 
mile pe o durată de 75 ani", in 1951, 
acordul a fost reînnoit, urmînd să expire 
abia în anul 2 026. în virtutea sa, com
pania străină realizează profituri uriașe, 
în timp ce Kuweitul a trebuit să se mul
țumească mulți ani cu procente derizorii. 
In 1946, partea Kuweitului a fost de 800 
mii de dolari (1 dolar pentru fiecare tonă 
de petrol), iar în 1951 — 12 400 000 de 
dolari. Din 1956, ca urmare a cererilor

i a problemei. Numeroși
au subliniat că dezba-

dovedit nemulțumirea cres-

epui- 
zăcă-

ridică

FRANȚA NOTE

Amănunte după primul
tur de scrutin

PARIS 16. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Bătălia pentru cel de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor mu
nicipale din Franța, de la 21 martie, 
este angajată : au mai rămas de ales 
circa 70 000 de consilieri municipali, 
din totalul de 470 000.

După afirmațiile ministrului de 
interne, Roger Frey, în primul tur, 
care a avut loc duminică, lista 
U.N.R. a obținut .36,2 la sută din 
voturi în orașele cu mai mult de 
30 000 de locuitori; coaliția Uniunea 
democratică (comuniști și socialiști) 
— 35,8 la sută ; "coaliția centristă — 
25,2 Ia sută, iar listele de extremă 
dreaptă — 2,5 la sută. în orașele 
cu mai puțin de 30 000 de locuitori, 
cifrele sînt : U.N.R. — 29,65 Ia sută ; 
Uniunea democratică — 23 la sută ; 
alte coaliții de stingă, fără comu
niști — 22,15 la sută ; coaliții cen
triste — 25,2 la sută.

★
Intr-o declarație a Biroului Poli

tic al Partidului Comunist Francez 
se subliniază, între altele, că din 
rezultatele primului tur de scrutin 
al alegerilor municipale „reiese, în 
general, că P. C. Francez și-a con
solidat pozițiile în întreaga țară. 
Municipalitățile comuniste atît în 
provincie cit și în regiunea pari
ziană au fost realese cu un spor 
sensibil de voturi". Se menționează, 
totodată, că în orașele cu mai mult 
de 30 000 de locuitori, alcătuirea 
listelor de uniune a fost primită 
favorabil de către corpul electoral.

Pentru al doilea tur de 
P. C. Francez preconizează 
facă renunțări reciproce în 
rea listelor democratice care 
ținut cel mai mare număr
turi în primul tur de scrutin".

scrutin 
„să se 
favoa- 

ob- 
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Rezultatele definitive
ale alegerilor din Argentina

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
La Buenos Aires s-au dat publici
tății rezultatele definitive ale ale
gerilor parlamentare parțiale. Po
trivit agenției France Presse, repar
tizarea locurilor în Camera deputa- 
țiior după cunoașterea rezultatelor 
definitive se prezintă astfel : Uniu
nea civică radicală a poporului 
(partidul de guvernămînt) — 72 de 
locuri ; Uniunea populară (pero- 
nistă) — 36 de locuri; alte grupări 
neoperoniste — 8 locuri; Mișcarea 
pentru integrare și dezvoltare — 14 
locuri; conservatorii — 10 locuri; 
democrații-progresiști — 9 locuri; 
Uniunea poporului argentinean — 6 
locuri; Partidul socialist argenti
nean — 5 locuri : independenții — 
5 locuri ; democrat-creștinii — 4 
locuri ; Confederația partidelor pro
vinciale — 4 locuri; Partidul socia
list democratic — 2 locuri, iar au- 
tonomiștii din provincia Corrientes 
— 2 locuri.

• Demonstrații în Irak, Siria și Liban • Parlamentul 
izraelian a aprobat stabilirea relațiilor diplomatice 
cu R. F. G.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că marți la 
Bagdad a avut loc o puternică de
monstrație împotriva intenției 
R.F.G. de a stabili relații diplomati
ce cu Izraelul. Aproape 2 000 de de
monstranți, relatează coresponden
tul agenției France Presse, au ieșit 
pe străzile Bagdadului, cerînd ru
perea relațiilor diplomatice și eco
nomice cu R.F.G. Demonstrații simi-

lare au avut loc în aceeași zi ]a 
Beirut (Siria) și în orașul Tripoli, 
din nordul Libanului.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 16 martie, după 
cuvîntarea primului ministru Eshkol, 
Parlamentul izraelian (Knesseth) a 
aprobat cu 66 de voturi pentru, 29 
contra și 10 abțineri, hotărîrea gu
vernului izraelian de a stabili rela
ții diplomatice cu R.F.G.

NEW YORK. Consiliul de Secu
ritate a recomandat luni în unanimi
tate admiterea Cambiei ca membră 
a Organizației Națiunilor Unite.

CONAKRY. Scopul tratativelor de 
la Bamako și Conakry dintre șefii de 
state din Algeria, Mali, Guineea și 
Ghana a fost de a contribui la în
tărirea Oiganizației Unității Africane, 
a declarat Modibo Keita, președintele 
Republicii Mali, aflat în prezent la 
Conakry. „Noi pornim, a adăugat el, 
de la ideea că țările africane pot 
colabora în cadrul O.U.A. în vederea 
intensificării acțiunilor împotriva in
fluențelor colonialiste".

ISTANBUL. Ziarele turcești pro
testează contra acțiunilor polițienești 
îndreptate împotriva celor 6 000 de 
mineri greviști din nord-vestul Turciei, 
care au provocat moartea a trei greviști 
Autoritățile au afirmat că focurile au 
fost trase peste capetele minerilor și 
că incidental gloanțele au ricoșat, lo- 
vindu-i pe cei trei muncitori.

BANGKOK. Potrivit agenției U.P.I., 
ministrul de externe al Tailandei, 
Thanat Khoman. care acționează în 
prezent ca mediator între Indonezia și 
Malayezia, a declarat marți că propu
sele convorbiri dintre reprezentanții 
celor două țări, pentru reglementarea

diferendului dintre ele au fost tem
porar amînate. Tratativele urmau să 
înceapă în această săptămînă.

TEL AVIV. După numai cîteva 
zile de armistițiu, la frontiera dintre 
Siria și Izrael, în zona Almagor, au 
reînceput schimburile de focuri între 
posturile de grăniceri ale celor două 
părți. Pe de altă parte, reprezentan
tul permanent al Iordaniei la O.N.U., 
Abdul Moneim Rifai, a adresat la 15 
martie o scrisoare Consiliului de Secu
ritate în care-1 informează că „auto
ritățile izraeliene au reluat actele lor 
de agresiune în regiunea Latroun — 
Ierusalim, violînd acordul de armisti
țiu izraelo-iordanian".

CAIRO. La 16 martie, regele Has
san al II-leă al Marocului și-a în
cheiat vizita în R.A.U. La sfîrșitul ei 
a fost dat publicității un comunicat 
comun, în care șefii celor două state 
și-au exprimat hotărîrea de a conti
nua lupta, alături de toate popoarele 
africane, împotriva imperialismului 
și colonialismului, sub orice formă 
s-ar manifesta Ei și-au reafirmat, de 
asemenea, fidelitatea față de Organi
zația Unității Africane, față de poli
tica de nearigajare, precum și față de 
rezoluțiile adoptate la conferințele 
șefilor statelor arabe. Comunicatul 
arată că președintele Nasser a accep
tat invitația ce i-a fost adresată de

Cînd Salazar se zbate 
pentru fericirea africanilor

Ziarul parizian „Le Monde" a 
publicat extrase dintr-un discurs 
al lui Salazar. Din acest text am 
aflat două lucruri:

1. Portugalia duce în coloniile 
sale (sau, ca să respectăm litera 
textului, în teritoriile de dincolo 
de mare) „o politică al cărei o- 
biectiv principal este bunăstarea 
tuturor".

2. „Multă vreme necunoscută, 
justețea politicii portugheze re
ține din ce în ce mai' mult aten
ția". „Devine clar — conchide 
.Salazăt. — că. Portugalia luptă 
pentru apărarea întregului Occi
dent".

Deci, în Mozambic, Angola sau 
Guineea portugheză dictatorul 
de la Lisabona se zbate, ca un 
martir, pentru a asigura o viață 
paradisiacă africanilor. Iată cum, 
cu o singură frază se dărîmă un 
munte de calomnii la adresa po
liticii portugheze.

99 la sută din populația colo
niilor portugheze, analfabetă. 
Calomnie (lansată de O.N.U.). A- 
ceeași sursă arată că mortalita
tea infantilă depășește 50 la sută. 
Altă calomnie.

Ca dovadă a grijii față de 
populație poate fi citată încă o 
cifră elocventă : 1 200 — acesta 
este numărul închisorilor cons
truite cu eforturi, din banii sta
tului, în teritoriile portugheze 
din Africa. Este adevărat că Por
tugalia nu deține primul loc pe 
acest continent în ce privește 
temnițele. In Africa de sud sînt

mai numeroase. Totuși, locul 
al doilea în Africa, clasare ono- k 
rabilă, revine regimului de la Li
sabona la capitolul închisori.

Dar în ce privește prezența 
armată Portugalia este, se pare, 
pe primul loc. Pentru „ferici
rea" băștinașilor au fost trimiși 
în Angola 80 de mii de militari, 
în Mozambic 16 mii și în Guineea 
portugheză 5 mii. Și cei care nu 
înțeleg versiunea salazaristă a 
fericirii pe pămînt sînt expe- 
diați, fără plată, în ceruri.

Toate acestea sînt făcute pen
tru „a apăra Occidentul", spune 
Salazar. împotriva cui, nu se 
precizează. Dacă această noțiune 
înglobează pe rasiștii sud-afri- 
cani și pe Chombe, pe asasinii 
unui pastor în Alabama sau pe 
cei care la Madrid reprimă ma
nifestații ale tineretului, într-a- 
devăr Salazar este apărătorul lor 
ferm. Alții, chiar în Occident, 
socotesc amiciția cu Salazar în 
cadrul N.A.T.O. oarecum jenantă, 
ca să ne exprimăm eufemistic. 
Astfel, revista engleză „Econo
mist" scrie că „regimul lui Sala
zar este anacronic din punct de 
vedere politic".

Doctorul Oliveira Salazar e, 
deci, un neînțeles. Binefăcător 
necerut al negrilor, apărător ne
dorit al Occidentului, nu-i ră- 
mîne decît să cugete la nerecu
noștința umană, compunînd dis
cursuri de un ridicol, care, in
tr-adevăr, ar putea ucide.

Sergiu BRAND

Din viața economică internațională->

• Asociația japoneză pentru 
promovarea comerțului interna
țional anunță că, în ultimii pa
tru ani schimburile comerciale 
ale Japoniei cu țările socialiste 
au crescut de 4,6 ori. Anul trecut 
volumul acestor schimburi s-a ci
frat la 918 milioane dolari, față 
de 198 milioane dolari în anul 
1960. Comerțul Japoniei cu țările 
socialiste se ridică în prezent la 
44,5 la sută din totalul comerțului 
ei exterior.

port ale acestei țări. In ultimele 
luni ale anului 1964, balanța co
mercială a Italiei s-a înrăutățit, 
în timp ce în Franța și în Olanda 
s-a constatat o îmbunătățire.

• „Și în Republica Federală 
Germană — scrie ziarul austriac 
„Die Presse" — se înmulțesc tot 
mai mult vocile care avertizează 
împotriva înstrăinării economiei 
vest-germane prin investițiile 
S. U. A. Exemplul președintelui 
francez, de ‘ Gaulle, prinde șl 
în Germania, deși pînă acum 
Bonn-ul nu a luat măsuri oficiale.

Lumea de afaceri din Republi
ca Federală, care a salutat ani 
de-a rîndul capitalul american ca 
fiind un stimulent pentru econo
mia autohtonă, își pune acum în
trebarea dacă investițiile ameri
cane nu sînt cumva prea greu di
gerabile.

Investițiile directe ale america
nilor în R.F.G. s-au cifrat anual, 
din 1960, la aproximativ 300 mi
lioane de dolari".

• In buletinul A.E.L.S., dat pu
blicității la Geneva, se arată că, 
de la crearea Asociației europene 
a liberului schimb în anul 1959, 
volumul schimburilor comerciale 
în cadrul Asociației a crescut mai 
mult decît cel cu ceilalți parte
neri comerciali. In anul care a 
trecut, cele șapte țări membre ale 
A.E.L.S. au înregistrat un volum 
al schimbului de mărfuri în va
loare de 6 516 000 000 de dolari. 
Exportul „celor șapte" în țările 
Pieței comune a crescut cu 6,4 la 
sută. în timp ce importul din a- 
ceastă zonă a crescut cu 13,3 la 
sută față de anul 1963. Creșterea 
lentă a exporturilor în țările 
C.E.E. a dus la o mărire simți
toare a deficitului A.E.L.S. fată 
de Piața comună. In timp ce în 
anul 1963 acest deficit era de 1,9 
miliarde dolari, anul trecut el a 
crescut la 2,6 miliarde dolari. Cel 
mai mult lovite de această con
junctură au fost Austria, Elveția 
și Anglia.

• După datele publicate marți 
la Bruxelles, cele șase țări 
membre ale Pieței comune au în
registrat în cursul anului 1964 un 
deficit total al comerțului lor 
exterior de 2,8 miliarde dolari. A- 
ceastă cifră este cu 200 de mi
lioane dolari mai mică decît cea 
înregistrată în anul precedent. 
Documentul publicat relevă că 
sporirea continuă și importantă a 
importurilor R.F.G. a determinat 
o reducere a surplusurilor de ex-

• Potrivit agenției D.P.A., com
pania de navigație aeriană olan
deză „KLM" și-a încheiat activi
tatea pe anul 1964 cu un deficit 
de 15,1 milioane de guldeni. După 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt al companiei, începînd din 
a.nul 1961 și pînă în prezent, pier
derile companiei s-au ridicat la 
187 de milioane guldeni, ceea ce 
reprezintă aproape întregul capi
tal al companiei. Ea și-a putut 
continua activitatea numai dato
rită sprijinului guvernului, care 
i-a acordat un împrumut de 250 
milioane guldeni.

■

regele Hassan al II-lea de a vizita 
Marocul.

BAHREIN. Incidentele din princi
patul Bahrein au căpătat o amploare 
îngrijorătoare pentru companiile străi
ne de petrol oare operează aici. în 
ciuda măsurilor represive, greva mun
citorilor petroliști continuă. Agenția 
France Presse menționează că autori
tățile au lansat marți un apel către 
greviști, cerîndu-le să-și reia activita
tea. Ele au promis că vor examina 
revendicările greviștilor.

VARȘOVIA. Concursul internațio
nal de pian „Frederic Chopin" 
al cărui juriu a fost compus din 
21 de personalități muzicale printre 
care s-a aflat și prof. Sigismund To- 
duță, rectorul Conservatorului „Gh. 
Dima“ din Cluj, a luat sfirșit la 15 
martie.

NEW YORK. Agenția United Press 
International informează că luni 
un grup de 31 de țări în curs de 
dezvoltare, membre ale O.N.U., au 
ales pe reprezentantul Libanului drept 
președinte al ședințelor lor de infor
mare privind viitoarele probleme ce 
urmează să fie dezbătute la sesiunea 
Comitetului pentru comerț și dezvol
tare care va avea loc în luna aprilie 
a.c.

BRUXELLES. Un număr de 80 de 
mineri de la o mină din apropiere 
de Liege au declarat o grevă pe ter
men nelimitat, refuzînd să iasă la su
prafață, în semn de protest împotriva 
intenției administrației de a închide 
mina, în scopuri de „raționalizare", 
în urmă cu două săptămîni, aceiași 
mineri au mai declarat o grevă, pe 
care au întrerupt-o după ce li s-au 
dat asigurări că locurile lor de mun
că vor fi menținute.

Muncitorii de la mina din Tami- 
nes, în apropiere de Charleroi, au 
declarat, de asemenea, grevă.

SANTIAGO DE CHILE. La Vina 
del Mar s-au deschis luni lucrările 
celei de-a 8-a conferințe regionale a 
F.A.O. (Organizația Națiunilor Uni
te pentru alimentație și. agricultură). 
Participanții la conferință vor dis
cuta probleme ale dezvoltării resur
selor agricole în țările Americii La
tine.

DAR ES SALAM. Intr-un comu
nicat dat publicității la Dar Es Salam 
de Frontul de eliberare din Mozam
bic se arată că forțele de eliberare 
națională din acest teritoriu au dobo- 
rît un avion de recunoaștere portu
ghez în regiunea Mueda.
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