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LUCRĂRI DE SEZON IN AGRICULTURĂ

PREGĂTIREA
PRODUCȚIEI DE FURAJE
Acum, în primăvară, paralel cu 

celelalte lucrări agricole, se pun și 
bazele producției de furaje. Aceasta 
are o însemnătate deosebită. De 
cantitatea, calitatea și costul fura
jelor depinde în cea mai mare parte 
obținerea unor producții mari și 
ieftine de carne, lapte, lînă, ouă. 
Iată de ce în numeroase gospodării 
de stat și cooperative agricole se 
iau încă de pe acum măsuri pentru 
asigurarea hranei animalelor în 
toamna și iarna viitoare.

în aceste zile se însămînțează lu
cerna, trifoiul, mazărea, borceagul, 
morcovii, sfecla de nutreț și alte 
culturi furajere. Lucrările sînt mai 
avansate în regiunile din sudul ță
rii — București, Dobrogea și Galați, 
unde și desprimăvărarea are loc mai 
de timpuriu. Este necesar ca în în
treaga țară, peste tot unde terenul 
s-a zvîntat, să se intensifice semă
natul acestor culturi. Conducerile 
unităților agricole socialiste, specia
liștii au datoria să asigure executa
rea semănatului la un înalt nivel 
calitativ, acordînd aceeași atenție 
măririi producției de furaje ca și la 
celelalte plante agricole.

Lucerna și trifoiul sînt plante fu
rajere deosebit de valoroase, dînd 
o producție mare de nutrețuri de 
cea mai bună calitate. De aceea 
cultura lor se extinde an de an. 
îndeosebi în regiunile București, Ol
tenia și Galați au crescut mult su
prafețele cu lucerna irigată, obți- 
nîndu-se producții de 60—70 mii kg 
de masă , verde la hectar. Extinde
rea în continuare a lucernei iriga
te constituie cel mai eficient mijloc 
de echilibrare a rațiilor furajere 
pentru aproape toate speciile de ani
male și păsări. în raioanele Urziceni, 
Slobozia, Călărași și altele din regiu
nea București s-au amenajat tere
nuri întinse pentru irigare, s-au 
procurat din vreme utilajele nece
sare, iar cea mai mare parte din su
prafața destinată cultivării lucernei 
a și fost însămînțată. Și în alte 
locuri s-au obținut rezultate bune. 
Cooperativele agricole de producție 
din comunele Păulești, Mădăraș, Po- 
rumbești, Moftinu Mic, Potău și al
tele din regiunea Maramureș au în- 
sămînțât peste 3 000 ha cu trifoi, lu- 
cernă și ghizdei. Culturile de trifo- 
liene se însămînțează pentru o pe
rioadă de mai mulți ani. Rezultă că 
de felul cum se fac acum lucrările 
de semănat depinde nivelul produc
ției pe anii următori. Experiența 
arată că amplasarea judicioasă a 
trifolienelor, administrarea de în
grășăminte, pregătirea terenului prin 
nivelare, grăpare și alte lucrări sînt 
condiții hotărîtoare pentru creșterea 
producției la hectar. Iată probleme 
de cea mai mare însemnătate care 
trebuie să stea în această perioadă 
în atenția consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole.

Primăvara se execută și un mare 
volum de lucrări de îmbunătățire 
a pășunilor și fînețelor naturale. 
Fertilizarea, tarlalizarea, grăpatul, 
acolo unde este cazul, scurgerea 
apei care băltește ca și amenajarea 
unor sisteme simple de irigare, a- 
menajarea din timp a taberelor de 
vară, prevenirea și combaterea ero

Peste 100 000 ha însămînțate
BUCUREȘTI (coresp. 

„Scînteii"). — Coopera
torii din Furculești, ra
ionul Alexandria, folo
sind întreaga capacitate 
de lucru a mașinilor, nu
mai în cîteva zile au ter
minat de semănat bor
ceagul și mazărea pe 80 
ha, sfecla de zahăr pe 110 

ha, floarea-soarelui pe 
240 ha. Pînă acum au 
fost pregătite 400 ha 
teren pentru semănatul 
porumbului. Și în alte 
cooperative agricole din 
regiune se lucrează 
intens pentru termi
narea însămînțării cultu
rilor din prima epocă și

ziunii sînt, de asemenea, acțiuni im
portante care trebuie să preocupe 
consiliile agricole, sfaturile popu
lare și conducerile unităților agri
cole. In unele raioane din regiunile 
Bacău, Hunedoara, Brașov și altele, 
în ultimii ani s-au executat vaste 
lucrări de mărire a producției de 
masă verde pe pășuni și finețe. Im
portante lucrări sînt însă de execu
tat, atît în aceste regiuni cît și in 
restul țării, în această primăvară. 
Raionul Odorhei, de exemplu, dis
pune de o suprafață de peste 37 000 
ha pășuni naturale. O parte din 
acestea sînt năpădite de brădet 
și alte esențe nevaloroase. Pentru 
redarea de noi terenuri pășunatu- 
lui, aici s-a pornit o acțiune de 
masă. în aceste zile, la pășunea 
din Fagu Roșu, peste 150 de membri 
ai cooperativei agricole din comuna 
Zetea lucrează ia defrișarea unei 
suprafețe de 450 ha. La Sînpaul 
s-a prevăzut executarea unor lu
crări în complex pentru regene
rarea ierbii de pe pășune și com
baterea eroziunii solului pe o su
prafață de 1300 ha. Aceste lucrări 
se fac sub îndrumarea specialiștilor 
Oficiului regional de proiectări și 
organizarea teritoriului. în vederea 
sporirii producției de iarbă, în raio
nul Odorhei s-a prevăzut extinde
rea, în acest an, a pășunatului rațio
nal cu încă 4 000 ha față de anul 
trecut, ajungîndu-se astfel la 18 000 
ha. Au fost înființate echipe zoo- 
pastorale permanente în toate coope
rativele agricole din raion.

Pentru obținerea unei producții 
cît mai mari de masă verde la hec- 

. tar, este necesar ca asemenea lucrări 
de îmbunătățire a pajiștilor să fie 
executate în toate regiunile țării 
și îndeosebi în zonele de deal și 
munte.

O lucrare de mare însemnătate 
este revizuirea calculelor privind 
necesarul de furaje pînă la recolta 
anului viitor, luarea măsurilor ce se 
impun pentru ca . întreaga cantitate 
de furaje prevăzută, la toate sorti
mentele, să poată fi asigurată. De 
aceea, este necesar să se extindă 
culturile de mare randament, iar 
măsurile agrotehnice să se aplice 
diferențiat, pentru fiecare plantă. 
Se simte nevoia ca în toate unită
țile agricole să se înființeze loturi 
semincere cu cele mai valoroase 
plante de nutreț, astfel ca, în anii 
viitori, acestea să poată avea pon
derea cea mai mare în structura 
bazei furajere. Așa s-a procedat în 
regiunea Dobrogea unde cooperati
vele agricole au produs semințe 
valoroase de sparcetă, iarbă grasă, 
borceag, sorg etc. și acum pot în- 
sămînța cu aceste culturi suprafe
țele necesare.

De modul cum organele de partid, 
consiliile agricole, conducerile uni
tăților agricole socialiste se ocupă 
în această perioadă de organizarea 
însămînțării plantelor de nutreț, de 
aplicarea lucrărilor de îmbunătăți
re a pajiștilor depinde obținerea 
unor cantități cît mai mari de fu
raje de bună calitate și ieftine, 
creșterea producției de carne, lapte 
și alte produse animale.

întreținerea ogoarelor. 
In regiunea București, 
pînă în prezent au fost 
însămînțate 102 500. ha 
cu mazăre, sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui, cul
turi furajere, legume și 
s-au pregătit peste 
170 000 ha de teren pen
tru semănatul porumbu
lui.

CU PLANUL TRIMESTRIAL
ÎNDEPLINIT

DIRECȚIA GENERALĂ 
A INDUSTRIEI CHIMICE 
ORGANICE

întreprinderile aparținînd Di
recției generale a industriei chi
mice organice din Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei au 
realizat planul la producția 
globală pe primul trimestru al a- 
cestui an cu 4 zile înainte de ter
men. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de colectivele între
prinderilor „Victoria"-Florești, 
,,Colorom"-Codlea, „Chimica"-Ti- 
mișoara și „Color"-București. în 
această perioadă au fost aplicate 
o serie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru perfecționarea 
proceselor tehnologice, care au 
dus la îmbunătățirea calității pro
duselor.

OȚELĂRIA MARTIN NR. 1 
DE LA HUNEDOARA

în ziua de 27 martie a înde
plinit sarcinile de plan pe primul 
trimestru colectivul secției Oțe- 
lăria Martin nr. 1 de la Combi
natul siderurgic din Hunedoara, 
în acest an, oțelarii din această 
secție au lărgit gama mărcilor 
de oțeluri elaborate și au îmbu
nătățit proprietățile fizico-meca- 
nice ale metalului. Față de tri
mestrul I al anului trecut, ponde
rea oțelurilor de calitate superi
oară s-a dublat.

Și colectivul Fabricii nr. 1 de 
aglomerare a minereului de la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara a îndeplinit cu șase zile 
înainte de termen principalii in
dicatori ai planului de producție

PROTECȚIA MUNCII

REZULTATE Șl DIRECȚII 
NOI DE CERCETARE

Viața omului, condițiile în care trăiește și lucrează se 
bucură în țara noastră de o atenție deosebită. Grija pentru 
sănătatea lui și, implicit, pentru protecția muncii au fost ri
dicate la rangul unor probleme de stat. O dată cu investițiile 
însemnate destinate dezvoltării economiei au fost alocate 
din bugetul statului multe miliarde de lei realizării unor 
măsuri complexe de protecție a muncii. între instituțiile spe
cializate care se ocupă de aceste probleme, un loc impor
tant îl deține Institutul de igienă și protecție a muncii din 
București al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale. 
Pentru a prezenta cititorilor noștri activitatea multilatefală a 
acestui institut, am solicitat o convorbire profesorului dr. 
Gheorghe Cadariu, medic emerit, directorul institutului.

Progresul tehnic, noile cuceriri 
științifice iși croiesc drum în toate 
ramurile economiei naționale, îm
bracă forme noi și activitatea în 
domeniul asigurării securității 
muncii. V-am ruga să ne spuneți 
cum contribuie, în condițiile ac
tuale, institutul dv. la rezolvarea 
problemelor de igienă și protec
ție a muncii ?

Scopul cercetărilor noastre este 
examinarea atentă a mediului de via
ță și de muncă, a interrelațiilor din
tre acestea, în vederea apărării să
nătății lucrătorilor, a populației în 
ansamblul ei. Pentru a-și putea 
desfășura cu succes activitatea, in
stitutul nostru este înzestrat cu in
stalații și aparatură de cercetare 
științifică la nivelul tehnicii mon
diale. Aceasta ne permite să abor
dăm un cerc crescînd de probleme. 
Astfel, în 1963, tematica noastră de 
cercetare a cuprins 57 de teme de 
protecție a muncii, în 1964—66 de 
teme, iar în prezent numărul lor 
s-a ridicat la 85. Ele sînt axate pe

Blocuri noi de locuințe

In orașul Tulcea

Foto : M. Cioo

pe primul trimestru. Numai în luna 
martie aglomeratorii au trimis fur
nalelor, peste plan, 8 100 tone de 
minereu de fier aglomerat. Reali
zările obținute sînt rezultatul folo
sirii intensive a capacităților de 
producție ale mașinilor și utilaje
lor.

20 DE ÎNTREPRINDERI
DIN REGIUNEA BRAȘOV

BRAȘOV (coresp. „Scînteii").— 
Noi colective brașovene au anun
țat că și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan pe 
primul trimestru. Constructorii de 
utilaj petrolier de la „Hidromeca
nica" din Brașov au îndeplinit 
planul producției globale și marfă 
cu 5 zile înainte de termen. în 
uzină au fost aplicate aproape 40 
de măsuri tehnico-organizatorice.

Pînă în prezent, 20 de unități 
industriale din regiunea Brașov 
au îndeplinit planul trimestrial.

15 ÎNTREPRINDERI
DIN REGIUNEA GALATI

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Direcția regională a navigației 
civile Galați, distinsă cu steagul 
roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură, și-a îndepli
nit cu 15 zile înainte de termen 
planul trimestrial. în această pe
rioadă au fost manipulate, peste 
prevederi, circa 133 000 de tone 
de mărfuri.

Pînă în prezent 15 întreprin
deri industriale și unități eco
nomice din regiunea Galați au 
anunțat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primul trimestru.

aspecte importante de tehnică a 
securității, igiȘnă și fiziologie a mun
cii din ramuri de bază ale econo
miei, între care locuri importante 
dețin industria extractivă, siderur
gia, construcția de mașini, industria 
chimică etc.

Cercetările noastre îmbrățișează 
însă, după cum am arătat, și un ca
dru mai larg : studiul factorilor me
diului comunal — aerul, apa, zgo
motul, alimentația rațională și igie
nică a populației, dezvoltarea fizică 
a tinerei generații etc.

In vederea abordării și rezolvării 
acestor probleme, în cadrul institu
tului nostru lucrează colective de fi
ziologia muncii, igiena muncii, elec- 
trosecuritate, tehnica securității, teh
nica ventilației, precum și de igienă 
comunală, igiena alimentației, igiena 
copilului și adolescentului, organi
zare sanitară etc. Sistemul nostru 
de organizare, bazat pe colaborarea 
dintre cadre medicale și tehnice, re
prezintă pe plan mondial o formă

Electrificări rurale
în regiunea Dobrogea 

a început zilele acestea 
construcția unei noi linii 
electrice de 20 kV pe 
traseul Baia — Caugagia 
— Atmagea, in lungime 
de 40 km, la care vor fi 
racordate 7 localități. De 
la începutul anului, In 
regiune au fost conecta
te la rețeaua electrică 
alte 4 localități din nor
dul regiunii : Pătlăgean- 
ca, Partizanii, Luminița și 
Tresfenic. In prezent se 
lucrează la electrificarea

altor localități din cele 
25 planificate anul aces
ta, cu care se va încheia 
în linii mari electrifica
rea regiunii. Prin extin
derea în acest an cu încă 
165 km a rețelei electri
ce de înaltă și joasă 
tensiune, unităților agri
cole din această parte a 
țării li se creează posi
bilitatea folosirii în mă
sură mai largă a ener
giei electrice pentru me
canizarea unor lucrări, în

In laboratorul de zgomot șî vibrații se cercetează activitatea electrică 
a mușchilor în stare de oboseală

avansată care oferă posibilități spo
rite de cercetare.

In întreprinderi, încă din faza 
de proiectare se prevăd toate in
stalațiile necesare protecției mun
cii. Ați putea să ne prezentați 
unele contribuții ale institutului 
în acest domeniu ?

Un volum important de cercetări 
s-au referit la studiul capacității de 
muncă, în funcție de tipul de muncă 
și de solicitare a organismului. în 
industria mecanizată și automatizată 
s-au experimentat, între altele, dife
rite regimuri de muncă la panourile 
de comandă. Aceasta în vederea re
ducerii solicitării nervoase impuse de 
munca de supraveghere și control în 
industria chimică, termocentrale, 
centrale telefonice, concluziile cerce
tărilor găsindu-și aplicare practică.

Examinarea utilajelor de uz gene
ral din industrie a permis elaborarea 
unor măsuri de tehnică a securității 
la sudură, poduri rulante, cuptoare 
industriale, prese cu excentrice, elec
trocutări prin atingere indirectă etc. 
în problema combaterii zgomotului, 

special în sectorul zoo
tehnic.

★
Satele Gura Văii, Fu- 

rești și altele sînt primele 
din regiunea Argeș care 
au fost conectate în acest 
an la rețeaua electrică. 
Pentru anul acesta s-a pre
văzut electrificarea în a- 
ceastă parte a țării a 70 
de sate ; cu acestea, a- 
proape 40 la sută din 
satele și comunele re
giunii Argeș vor fi elec
trificate.

rezultate bune au fost obținute la 
mașinile de șlefuit și rectificat, la 
bancurile de încercare a motoarelor 
cu ardere internă, la instalații de 
ventilare. In strînsă legătură cu ne
voile practicii s-au efectuat cerce
tări de toxicologie, privind gradul de 
toxicitate și modul de acțiune a nu
meroase substanțe noi, intrate re
cent în uzul industriilor petrochi
mice, maselor plastice, coloranților 
cît și al agriculturii. S-au stabilit 
concentrațiile maxime, admisibile la 
locurile de muncă, și s-au realizat 
dispozitive pentru aprecierea rapidă 
a concentrației substanțelor toxice 
în atmosfera încăperilor industriale, 
s-au precizat criteriile de control 
medical preventiv și periodic.

Diferite cercetări experimentale au 
fost axate pe examinarea acțiunii 
nocive a unor pulberi industriale și 
amestecuri de pulberi din mine și 
întreprinderi. Rezultatele cercetări
lor, la care au colaborat diferite cli
nici și organele sanitare locale, au 
avut drept urmare îmbunătățirea
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INSTANTANEE

Valea Coșuștei
Pînă acum cîțiva ani, apa Co

șuștei (raionul Turnu Severin) 
străbătea o vale cam săracă, lip
sită de frumusețe. Ploile și via
turile mușcau din spinarea dea
lurilor — acestea rămînînd cu 
timpul ca o blană de oaie trecută 
prin mărăcini. Ici, colo, pilcuri 
de pomi piperniciți, puși la nime
reală, punctau anemic peisajul.

Nu din rațiuni estetice oamenii 
s-au hotărît să schimbe fața a- 
cestei văi. Suprafețele arabile pe 
care să crească griul și porumbul 
erau mici. In schimb, dealuri cît 
vedeai cu ochii. Semnalul folosi
rii lor l-a dat, prima, încă din 
1960—1961, gospodăria agricolă 
de stat Șișești. In locul tufărișu
rilor sau prunilor cu fructe cit 
aluna, au început să apară plan
tații de meri. înălțimea coame
lor, precum și clima dulce priau 
de minune noilor locatari ai dea
lurilor. Cînd a venit sorocul ro
dirii, țăranii de pe valea Coșuștei 
s-au crucit văzînd asemenea 
mere. „Trei-patru nu-ți încap în- 
tr-o căciulă!" Ionathanul de pe 
valea Coșuștei a avut curajul să 
se ducă la expoziția internațio
nală de la Erfurt, ținută în 1962, 
de unde s-a întors cu o medalie 
de aur.

Țăranii din cooperativele agri
cole de producție Ilovăț, Șișești și 
Crăguești, urmînd pilda gostatului, 
au început și ei să amenajeze 
dealurile, să le planteze cu pomi. 
Cite 5—6 hectare de plantări în- 
tr-un an, cite 10—15 în celălalt și, 
încetul cu încetul, pînă astăzi, 
pe valea Coșuștei, s-a întins un 
masiv cu pomi de prima clasă, în 
suprafață de peste 1 200 de hec
tare.

Este plăcut acum să mergi în 
lungul apei Coșuștea, cînd dau 
merii în floare și mai ales cînd 
dau merele în pîrgă. Dar și mai 
plăcut este să faci cunoștință, la 
tot pasul, cu hărnicia oamenilor.

Gheorghe VLAD

La G.A.S. Pantelimon-București se însămin|ează de zor borceagul șl lucerna

REȘIȚA

0 nouă linie tehnologică la fabrica 
de aglomerare a minereurilor

La fabrica de aglomerare a mine
reurilor din cadrul Combinatului si
derurgic Reșița au loc probele și ro
dajele în flux la a doua linie teh
nologică. Darea ei în folosință va 
contribui la dublarea capacității de 
producție a fabricii. Ea are o cons
trucție modernă și a fost dotată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate, cons
truite în țară.

Descărcarea minereului de fier, a 
cocsului și a calcarului se face cu 
ajutorul unor instalații automatiza
te. După o serie de faze intermedia
re, materiile prime necesare aglome
ratului ajung pe benzi transportoare 
la silozul de dozare, unde la gura 
fiecărui buncăr se află un cîntar 
automat. Acesta asigură dozarea co
rectă după program. Tot pe benzi, 
amestecul neomogen obținut aici se 
transportă pînă la stația de ames
tec primar. Apoi, în corpul principal 
al fabricii, se face amestecul secun

dar. în continuare, materia primă 
trece pe banda de aglomerare. A- 
mestecul este introdus în camera 
de aprindere. Aici la temperatura de 
circa 1 000° C, în condițiile unei ar
deri fără flacără, se obține aglome
ratul necesar producerii fontei. Pra
ful de amestec, antrenat de gazele 
arse, nu se pierde, ci este recuperat 
și reintrodus în toba de amestec pri
mar. De pe banda de aglomerare, 
materialul fierbinte trece printr-un 
concasor care-1 mărunțește. Răcit, 
aglomeratul ajunge în cele din urmă 
la buncărele de expediție. Transpor
tul aglomeratului de la fabrică la 
furnalele combinatului se realizează 
cu ajutorul unui funicular.

La construcția celei de-a Il-a 
benzi de fabricație, o contribuție im
portantă au adus echipele de mentori 
conduse de Ion Ștevie și Ion Crișu, 
precum și maiștrii Ion Munteanu și 
Ștefan Dumitru. Fabrica de aglomerare a minereurilor de la Reșlja
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Pe bancul de probă o nouâ pompă. La Uzina de pompe din Capitală 
la liecare produs se face un control minuțios al calității cu aparate 

moderne, de înaltă precizie

Pe întregul flux 
al producției

HjnȘOJH CĂȚR£ sȘCljIȚELA^
Procedeu nou de finisare a mobilei

La fabricarea mobilei, calitatea 
se apreciază în primul rînd după 
finisajul aplicat. Mult timp, în în
treprinderea noastră — IPROFIL 
Arad — existau greutăți în exe
cutarea finisajului, datorită faptu
lui că prin folosirea materialeloi 
clasice operația nu putea fi meca
nizată. Utilizarea produselor po- 
liesterice a permis turnarea lacu
lui cu mașini, obținîndu-se un fini
saj de calitate superioară, persis
tent în timp și rezistent la intem
perii.

Recent, la finisarea mobilei cu 
lacuri poliesterice a fost introdus 
în fabrica noastră un nou proce
deu de lucru denumit „umed pe

Constatările
în calitate de ghid colaborator 

al O.N.T.-Carpați însoțesc grupuri 
de turiști în diferite regiuni ale 
țării. Cu acest prilej am constatat 
unele deficiențe organizatorice, 
care pricinuiesc îndreptățite ne
mulțumiri celor dornici să cunoas
că frumusețile patriei. In nordul 
Olteniei s-au organizat pînă acum 
4 excursii: de 4 zile pînă la Tis- 
mana și de o zi și jumătate la 
Baia de Fier. Din păcate, pe tra
seu nu mi-am putut exercita rolul 
de ghid din cauză că autobuzele 
repartizate de I.R.T.A. nu erau 
prevăzute cu microfon. In plus, 
mașinile erau uzate, incomode pen
tru trasee atît de lungi. Ar fi de 
dorit ca O.N.T.-ul să organizeze 
mai bine folosirea autocarelor, mai 
ales pe unele șosele de-a lungul 
cărora sînt multe obiective turisti
ce, cum e cea de la Rm -Vîlcea 
la Tg. Jiu. Acolo unde se folosesc 
mașinile I.R.T.A. ar trebui să se 
repartizeze autobuze în perfectă 
stare de funcționare, înzestrate cu

umed". Procedeul aplicat permite 
turnarea simultană a două straturi 
de lac de compoziții diferite, prin- 
tr-o singură trecere a mașinii 
După gelifierea primelor două stra
turi se definitivează turnarea prin 
al treilea strat. Se obține astfel 
un luciu viu și persistent, care nu 
modifică culoarea materialului su
port. Aplicarea în procesul de pro
ducție a noului procedeu a mărit 
productivitatea muncii la finisajul: 
mobilei cu 2 la sută, iar prețul de 
cost a fost mult redus.

Vasile RUSU 
inginer

unui ghid
minimum de confort necesar 
excursiilor.

Ar fi ceva de spus și despre 
transportul auto între Sinaia și 
Cota 1 400. Graficul de circulație 
al mașinilor nu e în concordan
ță cu sosirea trenurilor de turiști, 
Ar fi necesar, de asemenea, să se 
asigure o bună funcționare a tele
fericului dintre Cota 1 400 și caba
na Vîrful cu Dor, înlesnindu-se 
astfel transportul turiștilor care 
merg la cabanele situate la o alti
tudine mai mare.

O ultimă propunere: Se simte 
necesitatea amenajării unor punc
te sanitare la cabanele de aglome
rare turistică (la Cota 1400, Vîr- 
ful cu Dor, Piatra Arsă, Peștera), 
iar în celelalte cabane să existe 
cel puțin truse de prim-ajutor, do
tate cu sortimentul de medicamen
te indicat în asemenea locuri.

Viorel IONESCU 
medic — București

Gospodarii orașului
O dată cu venirea primăverii, 

Sfatul popular orășenesc Brăila a 
întreprins diferite acțiuni gospo
dărești și de înfrumusețare, la care 
participă și mase largi de cetățeni, 
în frunte cu deputății. Pînă acum 
s-au efectuat lucrări de reparații 
la pavaje și trotuare pe străzile 
Unirii, Plevna, Piața Speranței și 
Frumoasă, s-au plantat peste 6 000 
de arbori și arbuști, 20 000 de flori. 
La aceste lucrări brăilenii au depus 
multe ore de muncă patriotică, 
valoarea economiilor realizate ri- 
dieîndu-se la 820 000 lei. In acest 
an se vor mai planta încă 4 700 ar
bori, 50 000 arbuști și peste 600 000 
flori, vor fi continuate lucrările 
pentru taluzarea malului Dunării, 
nivelarea falezei și transformarea 
ei într-o zonă de promenadă, pre
cum și amenajarea de noi terenuri 
de joacă pentru copii.

Cine drege șoseaua?
Sînt strungar la Uzina mecanică 

din Moreni, iar locuința o am în 
comuna Ederile. Zilnic parcurg dis
tanța pînă în oraș mergînd pe șo
seaua care ține tovărășie rîului 
Cricov. La amenajarea acestei șo
sele au participat numeroși cetă
țeni ; ei au cărat piatră și nisip, 
au nivelat terenul. Intr-o zi, aici 
și-au făcut apariția cîteva e-

Suzana Radu este muncitoare la 
întreprinderea „Eprubeta" din 
Capitală. Recent a primit pentru 
a doua oară insigna de fruntaș 
in întrecerea socialistă, remar- 
cindu-se in mod deosebit in ac
țiunea de îmbunătățire a calită
ții produselor. în fotografie : 
Suzana Radu lucrînd aparatură 
de laborator din sticlă (de Ia 
Ștefan Marinescu, corespondent 

voluntar).Voicu TANASE 
coresp. voluntar

chipe de lucrători ai Trustului de 
montaje și construcții de schele 
Ploiești, care au spart șoseaua, să- 
pînd șanțuri și aruneînd la intim-' 
plare grămezi de pămînt, In urma 
lor, gropile au rămas neacoperite, 
pămîntul neîmprăștiat, incit pe a- 
ceste locuri parcă nici n-ar fi 
existat o șosea.

Așteptăm ca trustul de montaje 
să trimită lucrători pentru a drege 
ceea ce a stricat.

Ion Gr. MATEI 
strungar

Cutii cu surprize
In ultimul timp, unele cutii sau 

borcane cu conserve de legume 
oferă gospodinelor surprize ne
plăcute. Am cumpărat o cutie cu 
ghiveci în ulei. Cînd am desfăcu
t-o am constatat că ghiveciul era 
alterat. La fel a pățit o vecină care 
a cumpărat o cutie cu fasole. Se 
mai întîmplă ca una să scrie pe e- 
tichetă și alta să găsești în cutie. 
Cumperi o cutie de fasole și cînd 
ajungi acasă vezi că înăuntru este 
mazăre. Vînzătorii mi-au spus că 
magazinele din Roman sînt aprovi
zionate cu conserve produse de fa
bricile de la Zagna-Vădeni și din 
Tecuci. Colectivele acestor fabrici 
ar trebui să acorde mai multă aten
ție îmbunătățirii calității produse
lor lor, iar organizațiile comerciale 
să fie mal exigente cînd primesc 
și trimit conservele în magazine.

Maria HALANCESCU 
gospodină — Roman

Anii șesenalului au însemnat 
pentru Uzina de pompe din 
București o perioadă de dezvol
tare intr-un ritm deosebit de 
înalt. Ea a devenit o importantă 
unitate industrială, specializată 
în realizarea unui sortiment va
riat de pompe folosite în diferite 
ramuri industriale, mai ales în 
industria petrolului și chimiei, la 
lucrări de irigații și desecări, la 
noile construcții de locuințe, la 
alimentarea cu apă a orașelor și 
în alte domenii. Statul nostru a 
investit, în ultimii ani, fonduri 
importante pentru dezvoltarea 
uzinei. S-au construit noi hale 
industriale, iar secțiile au fost 
înzestrate cu numeroase mașini 
și utiSaje moderne. Pe această 
bază, capacitatea de producție a 
uzinei a crescut necontenit. Anul 
acesta producem de 3,4 ori mai 
multe pompe decît în 1959. Este 
semnificativ că numai sporul de 
producție din acest an este egal 
cu întreaga producție a anului 
1959.

Partidul nostru a arătat că o- 
biectivul esențial al întregii ac
tivități economice a fiecărei în
treprinderi este îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
că orice 'progres în acest do
meniu se răsfrînge pozitiv în 
întreaga viață economică a țării. 
Avînd create toate condițiile 
necesare unei producții moder
ne, colectivul uzinei noastre se 
preocupă cu stăruință de per
fecționarea caracteristicilor teh
nice și funcționale ale pompe
lor, urmărind creșterea duratei 
lor de exploatare și obținerea 
unor randamente ridicate. Aceste 
obiective se îndeplinesc pas cu 
pas. în fiecare verigă a produc
ției, preocuparea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor este 
concentrată în această direcție.

O verigă importantă în ridica
rea parametrilor produselor 
noastre o constituie serviciile de 
concepție. Ele au realizat docu
mentația tehnică pentru un sor
timent nou, complet de pompe, 
care se situează la nivelul celor 
mai bune produse similare fa
bricate pe plan mondial. în ulti
mii cinci ani, noi am înnoit în
tregul sortiment de pompe, atît 
prin asimilarea unor noi tipuri, 
cîț și prin reproiectarea altora 
care se fabricau și înainte. Un 
exemplu îl constituie pompa 
pentru alimentarea cazanelor de 
aburi de tipul OLT-IOO, căreia 
prin reproiectarea rotorului i 
s-a ridicat randamentul de la 
62 la sută, la 73 la sută. Pompe
le monoetajate de uz general de 
tip LCC funcționează normal 
chiar la înălțimi mari de aspira
ție, ceea ce contribuie la redu
cerea costului lucrărilor de ins
talație. Toate pompele asimila
te și introduse în fabricație fac 
parte din familii tipizate hidra
ulic și constructiv, fapt care dă 
posibilitatea alegerii mărimii 
potrivite și ușurează procurarea 
pieselor de schimb.

Recent asimilate sînt pompele 
pentru industria chimică, care 
se realizează la un înalt nivel 
calitativ. Primul lot din aceste 
pompe, destinate pentru lichide 
corosive, au și fost montate în 
combinatele noastre chimice și 
se comportă foarte bine în ex
ploatare, unele ajungînd pînă în 
prezent la 4 000 de ore de func
ționare. Ele acoperă un domeniu 
larg de utilizare, avînd debite 
pînă Ia 250 mc pe oră și înălțimi 
de refulare de 80 de metri. Ran
damentele ajung la unele tipo- 
dimensiuni să treacă de 80 la 
sută. Cu toate că greutatea pom
pelor nu depășește limitele o

bișnuite, construcția este special 
realizată pentru reducerea la 
minimum a vibrațiilor, ceea ce 
— în cazul vehiculării lichidelor 
corosive — înseamnă mărirea 
duratei lor de funcționare.

Perfecționarea tehnologiei de 
execuție constituie în uzina 
noastră o preocupare esențială, 
aceasta fiind elementul determi
nant în realizarea unei pro
ducții de serie calitativ superi
oară, la nivelul prototipului o- 
mologat. Producția de serie la 
noi în uzină se desfășoară pe 
linii tehnologice ale grupelor 
de repere. Tocmai specializarea 
utilajului și a muncitorilor pe 
operații asigură produselor o 
înaltă calitate.

Ridicarea parametrilor func
ționali ai produselor a fost posi
bilă și datorită faptului că pe 
întreg fluxul tehnologic de fa
bricație se execută un riguros 
control dimensional, se fac ana
lize și încercări. Pe bancul de 
probe, pompele sînt supuse în
cercărilor în condiții similare cu 
cele din exploatare, urmărindu-se 
ca ele să corespundă prescripțiilor 
documentației tehnice. Aparatura 
modernă a bancului de probe 
face posibilă stabilirea cu cea 
mai - mare precizie a caracteris
ticilor. Măsurarea puterii de an
trenare, în scopul determinării 
randamentului pompei, se face 
cu motoare electrice pendulare, 
torsiometre mecanice și teletor- 
siometre de precizie. Bancul de 
probe are oscilograf catodic și 
stroboscop electronic.

Cu perseverență ne ocupăm, în 
continuare, de asimilarea în fa
bricație a noi tipuri de pompe cu 
performanțe superioare. Conco
mitent cu aceasta, aducem noi 
perfecționări tehnologiei de fabri
cație, îmbunătățim organizarea 
producției și a muncii. In planul 
de ridicare a nivelului calitativ al 
produselor s-au prevăzut o serie 
de măsuri tehnice și organizato
rice deosebit de eficace, dintre 
care o mare parte au și fost re
alizate, altele sînt în curs de a- 
plicare.

Realizările colectivului uzinei 
noastre pe primul trimestru al 
anului sînt îmbucurătoare. Sar
cinile de plan la producția glo
bală și marfă vor fi depășite. 
Vom produce peste plan mai 
mult de 200 de pompe. De ase
menea, a crescut productivitatea 
muncii și am obținut însemnate 
economii la prețul de cost.

Colectivul uzinei a acumulat o 
bogată experiență, avem asi
gurată o bază tehnică moder
nă pentru ridicarea neîncetată 
a performanțelor pompelor pe 
care le producem. Faptul că 
produsele noastre au fost a- 
preciate la o serie de tîr- 
guri internaționale — ca cele de 
la Leipzig, Bruxelles, Brno, Tri
poli și altele — că întreprinde
rile din țară sînt mulțumite de 
comportarea lor în exploatare 
constituie pentru noi un titlu de 
mîndrie. Ne vom strădui să îm
bunătățim, în continuare, calita
tea produselor noastre, iar noile 
tipuri de pompe pe care le vom 
asimila să fie cu performanțe teh- 
nico-funcționale superioare, com- 
narabile cu cele mai bune pro
duse similare fabricate în alte 
tari.

Eugen ZARCULA 
inginer șef,
Uzina de pompe din București

Dezbateri interesante
în „Revista învățămîntului superior

Ocupîndu-se de dezvoltarea conti
nuă a învățămîntului superior, partidul 
și statul democrat-popular au acordai 
și acordă p neșlăbită atenție pregătirii 
viitorilor specialiști, îmbunătățirii con
ținutului și îmbogățirii formelor de in
struire și educare a studenților.

Problemele complexe ale procesului 
instructiv-educativ din facultăți își gă
sesc o reflectare în paginile „Revistei 
învățămîntului superior”, publicație lu
nară a Ministerului Invățămînfului. Ur
mărind aparițiile revistei de la începu
tul anului 1964 și pînă in prezent, con
statăm că ea a reușit să contribuie la 
perfecționarea activității universitare, 
anfrenînd la analize și dezbateri mem
brii corpului didactic din toate centrele 
universitare, cunoscuți oameni de știință 
și cultură, specialiști din economie.

Este meritoriu faptul că redacția a 
acorda* o mare atenție problemelor îm
bunătățirii continue a conținutului învă- 
țămintului tehnic superior cărora le-a 
dedicat un spațiu important. Au fost 
puse în discuție probleme privind 
profilul acestui învățămînt, crearea de 
secții și grupe de specializare noi. In
tervenții ca acelea semnate de prof 
univ. Ed. Nicolau, prof. univ. Al. Domșa, 
prof. arh. A. Damian, conf. Gh. Moisil, 
lector A. Cofiu au adus puncte de ve
dere și propuneri interesante cu privire 
la raportul dintre nivelul de cunoștințe

Recomandări 
întîrziate

Asemenea multor categorii de oa
meni ai muncii din (ara noastră cărora 
li s-a creat posibilitatea dobîndirii, pe 
calea studiului, a unei înalte calificări, 
participînd în același timp la procesul 
de producție, sîntem înscriși și noi în 
invățămîntul superior și anume, la 
cursurile fără frecvență ale Facultății 
de științe economice de la Universi
tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj. Ca și 
ceilalți colegi ai noștri, avem asigurate 
condiții dintre cele mai bune pentru a 
ne pregăti temeinic ; bibliotecile Sînt 
înzestrate cu numeroase lucrări știin
țifice pe care le consultăm după do
rință, iar în perioada examenelor sîn
tem găzduiți și servim masa la că
minele și cantinele studențești.

Deosebit de utile pentru pregătirea 
noastră sînt indicațiile privind, pro
grama cursurilor, temele lucrărilor de 
control semestriale, recomandările bi
bliografice etc. primite din partea con
ducerii facultății. Exista bunul obicei 
ca aceste informații metodologice să 
fie expediate studenților la începutul 
fiecărui semestru. Din păcate, în acest 
an am fost lipsiți de un asemenea 
sprijin. Deși ultima zi în care mai pu
teau fi depuse lucrările de control pe 
semestrul 1 era 25 ianuarie, subiectul 
acestora ne-a fost comunicat abia la 
8 februarie. Tot astfel, pînă în ajunul 
sesiunii am primit doar la două disci
pline eșalonarea materiei pentru exa
mene, deși numărul acestora se ridică

ir

Nota redacției: Pe adresa ziaru
lui nostru au sosit și alte scrisori 
care semnalează deficiențe asemă
nătoare în organizarea cursurilor 
fără frecvență de la unele facultăți 
ale Institutului de științe econo
mice „V. I. Lenin" și ale Institu
tului pedagogic de 3 ani din Bucu
rești. Fără îndoială, neglijențele de 
această natură influențează nefavo
rabil desfășurarea procesului de în
vățămînt și pregătirea viitorilor
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generale, de specialitate și economice 
al viitorilor ingineri, corelația dintre 
modern și tradițional în predarea disci
plinelor tehnice. Sugestii valoroase s-au 
făcut și în dezbaterea, „Pregătirea in
ginerilor în raport cu cerințele vieții". 
Elaborarea noului regulament de prac
tică în producție a studenților va per
mite redacției inițierea de dezbateri 
care să ducă la găsirea unor noi for
me de ridicare a nivelului de pregă
tire profesională a absolvenților.

Deși într-o măsură mai mică, revista 
s-a ocupat și de problemele învăță- 
mîntului universitar și pedagogic. Ea 
a pus în discuție posibilitățile de îm
bunătățire a desfășurării examenului de 
stat în universități, perfecționarea pre
dării fizicii (prof. dr. C. Sălceanu), ro
lul studiului istoriei statului și dreptului 
în formarea tiparului jurist (prof 
V. Hanga).

Invățămîntul medical și-a marcat 
prezența mai ales prin aspectul genera
lizării externatului, ca formă superioară 
și efic.ier-fă de pregătire a cadrelor me
dicale. Totodată, s-au analizat și aspecte 
de conținut specifice studiului în Insti
tutul de petrol, gaze și geologie, Insti
tutul de arhitectură „Ion Mincu", insti
tutele de artă, Institutul de construcții.

Paginile revistei reflectă preocupa
rea constantă a colectivului de redac

In secția de documentare a Bibliotecii Centrale Universitare din București

la 8. Oare tovarășii de la secretariatul 
facultății amintite nu-și pun întreba
rea i cum și cînd ne putem pregăti 
din montent ce asemenea înștiințări 
sînt trimise cu atîta întîrziere ? Dacă 
pînă acum n-au făcut-o, am dori ca cel 
puțin de aici înainte să acorde stu
denților de la cursurile fără frecvență 
întregul sprijin și îndrumările de care 
aceștia aii nevoie.

Un grup de studenți de la 
cursurile fără frecvență

★

specialiști în ansamblu. Rectoratele 
și decanatele au datoria să aplice 
cu strictețe instrucțiunile Ministe
rului învățămîntului referitoare la 
organizarea și desfășurarea învă
țămîntului superior fără frecvență, 
să asigure ca secretariatele să răs
pundă cu operativitate la solicită
rile studenților și să le expedieze 
din timp temele pentru lucrările 
de control, eșalonarea materiei 
pentru examene. 

ție pentru dezbaterea problemelor pri
vind îmbunătățirea continuă a predării 
științelor sociale. Au fost înserate arti
cole cu caracter de analiză și orientare 
utile, opinii interesante despre metodo
logia lecției și seminarizării ; a reținut 
atenția schimbul de păreri, care se con
tinuă și în numărul 1 pe anul 1965, cu 
privire la predarea materialismului dia
lectic în anul întîi. Socotesc binevenită 
și inițiativa de a cuprinde în numărjl 
4 pe anul 1964 maierialele simpozio
nului organizat de Ministerul Invăță- 
mînfului cu privire la problemele pre
dării esteticii marxist-leniniste.

Este cunoscut că informarea științi
fică largă depinde în bună măsură de 
gradul în care viitorii specialiști sfăpî- 
nesc limbile străine cu largă circula
ție. De aceea cred că este valoroasă 
inițiativa redacției de a analiza în nr. 9 
pe anul 1964, de exemplu, unele laturi 
ale îmbunătățirii predării limbilor străi
ne : legarea mai strînsă a procesului 
de instruire de profilul facultății, folo
sirea intensă în predare a mijloace
lor tehnice moderne audio-vizuale etc

Lectura „Revistei învățămîntului su
perior" convinge că în ultimul an s-a 
îmbunătățit calitatea materialelor pu
blicate, se folosesc forme publicistice 
mai variate și mai atractive. Cu toate 
acestea, cred că publicația își poate

Un centru de
A doua ca imporfanță și mărime după 

Biblioteca Centrală de Sfat, Biblioteca 
Centrală Universitară numără în prezent 
1 300 000 de volume — publicații știin
țifice, manuale și cursuri universitare, din 

sțară și de peste hotare. In scopul îm
bogățirii fondului de cărți, ea întreține 
relații de schimb de publicații cu 650 
de instituții din 65 de țări. întregul co
lectiv se îngrijește să aducă la cunoștința 
cititorilor noutățile editoriale. Pentru a 
veni în ajutorul celor care studiază în 
învățămîntul fără frecvență, a fost înfiin 
țafă o secție specială de împrumut.

Incepînd cu anul de învățăminf în 
curs, în cadrul bibliofecii și-a extins acti
vitatea secția de documentare uni- 

I versifară pentru cercetătorii științifici și 
I cadrele didactice care lucrează tn do- 

spori contribuția la perfecționarea șco
lii noasfre superioare în multe domenii. 
Studiul limbii și literaturii romîne, isto
riei, științelor juridice, geografiei, fi
lozofiei, istoriei științelor, economiei, 
agronomiei — insuficient prezentate 
pînă acum — ar pufea să beneficieze 
de roadele unor dezbateri. După pă
rerea mea, nu-și are justificare nici 
spațiul destul de restrîns care s-a a- 
fectat pînă acum învățămîntului uni
versitar și pedagogic.

După cum se știe, conducerile facul
tăților, corpul profesoral, organizațiile 
de partid din instituțiile de învățămînt 
superior își rezervă o bună parte din 
timp activității ideologico-educative în 
rindul studenților și cadrelor didactice, 
sporirii eficienței educative a cursurilor, 
seminariilor, lucrărilor practice și de 
laborator. Socotesc de datoria redac
ției să cuprindă în sfera sa de preocu
pări și această latură importantă a 
muncii universitare. între altele, cred 
că ar fi util să se inițieze un schimb 
de păreri asupra conținutului, desfășu
rării și eficienței studiului ideologic al 
cadrelor didactice

La creșterea aportului revistei în 
buna desfășurare a muncii în instituie 
și facultăți ar contribui urmărirea pe 
parcurs a rezultatelor ce le determină 
dezbaterile. Eficiența publicației ar spori 
și prin îmbinarea mai judicioasă a ar
ticolelor cu caracter de îndrumare ge
nerală a învățămîntului, cu cele de o- 
rientare pe ramuri — tehnic, medical, 
universitar, agronomic etc.

conf. univ. Ion REBEDEU
Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" 
din București

documentare
meniul filozofiei, economiei, psihologiei, 
literaturii și istoriei. Permanent se întoc
mesc bibliografii, documentare pe 
diferite teme, la cererea colec
tivelor de catedre și a cercetătorilor din 
institutele științifice. Printre acestea se 
numără : „Aspecte importante a|e miș
cării muncitorești după primul război 
mondial", documentare cerută de Fa
cultatea de istorie de la Universitatea 
din București ; „Filozofia neotomistă 
după cel de-a! doilea război mon
dial", solicitată de Universitatea din lași ; 
„Progresul tehnic" ; „Lupta ideologiei 
marxist-leniniste împotriva ideologie' 
burgheze în epoca contemporană” ș.a. 
Concomitent, s-a trecut la organizarea 
pe baze științifice a fișierului, a cata
loagelor, la îmbunătățirea serviciului în 
Cabinetul de studii.

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mîne : Spărgătorul de nuci (orele 19.30). 
Teatrul de Comedie : Troilus și Cresida 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra- (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale (orele 

15,30 — valabile biletele seria 352 — și 
orele 20), (sala Studio, str. Al'. Sabia nr. 
76 A): Fii cuminte, Cristofor! (orele 19,30). 
Teatrul „C. 1. Nottara* (sala Magheru): 
Hipnoza (orele 19,30) (sala Studio) : So
net pentru o păpușă (orele 19.30). Teatrul 
Mic (Str C. Miile nr. 16) : Spectacol de 
poezie și dans (orele 19.30 — valabile bi
letele. seria 281). Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale* țStr 30 Decembrie nr. 9): 
Intîlnire la Senlls (orele 20). Teatrul sa
tiric muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy): 
Revista dragostei (orele 20 — valabile bi
letele seria 274), (sala Victoria) : carna
val la Tănase (orele 20 — valabile bi
letele seria 157)

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzurațllor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14), București (Bd. 6 Martie nr. 6), 
Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174) Parisul 
vesel : Republica (Bd. Magheru nr. 2). 
Modern (Piața G Coșbuc nr. 1). Spărgă
torul — cinemascop : Luceafărul (Bd. 
1848 nr. 8), Festival (Bd. 6 Martie nr. 16), 
Grivița (Calea Griviței - Podul Ba- 
sarab), Tomis (Calea Văcărești nr. 21). 
Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Llzeanu). Omagiu Jules Verne : Carpați 
(Bd. Magheru nr. 29). Soții în oraș : Ca
pitol (Bd. 6 Martie nr. 16). înfrățirea în
tre popoare (Bd. Bucureștii Noi), Arta 
(Calea Călărași nr. 153), Volga (Șos. I. 
Plnțilie nr. 61) Mă iubește, nu mă iu
bește : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), Au
rora (Bd. Dimitrov nr. 118). Roșu și ne
gru (ambele serii) : Central (Bd. 6 Martie 
nr. 2). Clopqțel : Lumina (Bd. 6 Martie 
nr. 12). Paula captivă : Union (Str. 13 
Decembrie nr. 5—7) viitorul (Str. M. 
Emlnespu nr. 127). Daniel șl campionul 
— Clne-| de vină ? — Care-I cea mal 
isteață ? : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
rulează numai dimineața). Bunica Sa
bella : Doina (Str. Doamnei nr. 9). Pană 
albă — Meciul glganților — Oaspeți do
riți — Cum am crescut sănătos : Timpuri 
Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Regina cînte- 
celor : Gluleștl (Calea Gluleștl nr. 56), 
Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57), Flamura (Șos 
Giurgiului nr. 3). Sărutul : Cultural 
(Piața I. Plnțilie nr. 2). Cotroceni (Șos. 
Cotroceni nr. 9). Madame Sans-G6ne — 
cinemascop : Feroviar (Calea Griviței nr. 
80). Djura — cinemascop : Dacia (Calea 
Griviței nr. 137), Miorița (Calea Moșilor 
nr, 127). Strigătul Corlei : Buzești (Str. 
Buzești nr 9—11), Flacăra (Calea Dudești 
nr. 22). Diavolul deșertului : Crîngași 
(Șos. Crîngași nr. 42). Ziua fericirii — 
cinemascop • Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143). 
Cîntînd în ploaie : Vitan (Calea Dudești 
nr. 97). O stea cade din cer — cinema
scop : Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221). 
Iiatarl (ambele serii) : Popular (Str 
Mătăsari nr. 31). Mofturi 1900 : Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221) Drumul Sării 
(Str. Drumul Sării nr. 30). Răzbunătorul : 
Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89). Titanic 
vals : Colentina iȘos. Colentlna nr. 84). 
Ocolul pămîntulul în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Floreasca (Str. 
J. S. Baeh nr. 2) Nevasta nr. 13 : Rahova 
(Calea Rabovel nr. 118). Ghinionistul : 
Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Cine-1 
criminalul ? — cinemascop : Lira (Calea 
13 Septembrie nr 196). Ah, Eva ! : Feren
tari (Calea Ferentari nr. 86). Legea și 
forța : Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — -Jurnalul televiziunii. 19,10 

— Pentru tineret : filmul artistic „Fără 
teamă șl reproș" 20,30 - Teatrul de-a 
lungul veacurilor (XVI) : Teatrul roman
tic francez. 22,20 — Telesport. tn înche
iere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri în țară vremea s-a amelio

rat în toate regiunile țării, excep- 
tind Dobrogea, unde cerul a fost aco
perit șl au căzut ploi intermitente, 
tn rest cerul a fost schimbător, 
Vintul a suflat potrivit, cu inten
sificări în jumătatea de est a țării, 
predomlnind din sectorul nordic. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 15 grade la Timișoara, 
Vărădla. Hăuțj, Banloc șl Calafat șl 
5 grade la Sulina și Sf. Gheorghe- 
deltă. In București vremea s-a ame
liorat Vintul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul nord-estic. Tem
peratura maximă a atins 15 grade. 
Timpul probabil pentru 30—31 III - 
1 IV — vremea se încălzește ușor și 
treptat Cerul va fi schimbător. Va 
ploua Izolat. Vintul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 șl 12 
grade, iar maximele între 10—20 gra
de. In București vremea în curs de 
încălzire Ceru) va fi schimbător. 
Vintul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului în creștere.
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TELEGRAME
Excelenței Sale 

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Romîne, vă adresez călduroasele mele feli
citări și urările poporului camerunez pentru succesul dv. și prosperi
tatea poporului romîn.

Cu înaltă considerațiune,
AHIDJO

Președintele Republicii Camerun

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Cu fericitul prilej al alegerii Excelenței voastre în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, am marea plăcere de a 
vă adresa Dv., guvernului și poporului romîn salutările cordiale și ură
rile călduroase ale guvernului și poporului indian, la care mă asociez 
și eu.

Exprimîndu-vă cele mai bune urări pentru succesul Excelenței Dv. 
în realizarea grelelor sarcini pe care sînteți chemat să le duceți la în
deplinire, sînt convins că relațiile de prietenie atît de bune care există 
între cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte, spre binele 
păcii mondiale și al progresului.

ZAKIR HUSSAIN
Vicepreședinte, îndeplinind funcțiile 

președintelui Indiei

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii, vă transmit felicitările mele cordiale, 
urîndu-vă sincer succese în slujba poporului romîn.

MOHAMMED REZA PAHLEVI 
șahul Iranului

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Repu- 
blicii Populare Romîne, am plăcerea să vă adresez în numele meu per
sonal și în numele poporului din Izrael felicitările și urările noastre 
sincere pentru succesul misiunii dumneavoastră.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Izraelului

Excelenței Sale 
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Am onoarea de a prezenta Excelenței Voastre, cu ocazia alegerii ca 
președinte al Consiliului de Stat aJ Republicii Populare Romîne, cele 
mai călduroase felicitări, atît în numele meu personal, cît și în numele 
poporului și al guvernului tunisian.

Exprim urările mele cele mai sincere pentru fericirea personală a 
Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului romîn.

HABIB BURGHIBA 
Președintele Republicii Tunisia

Rezultate și direcții noi 
de cercetare
(Urmare din pag. I-a) 

condițiilor de muncă, elaborarea u- 
nor măsuri preventive și a normelor 
privind criteriile de diagnostic în 
silicoză și în bolile cauzate de praf. 
Pentru a contribui la scăderea îm
bolnăvirilor profesionale, institutul 
a cercetat unele probleme legate de 
propagarea radiațiilor calorice, con
diționarea aerului etc., realizîndu-se 
ecrane umede cu peliculă continuă 
de apă, instalații de captare a gaze
lor și prafului, instalații de venti
lare la vopsirea pieilor.

în viitor, vom lărgi tematica noas
tră de cercetare, extinzînd tot mai 
mult colaborarea medico-inginereas- 
că și urmărind generalizarea apli
cării rezultatelor la locurile de 
muncă.

Ne puteți relata unele aspecte 
ale valorificării cercetărilor pri
vind măsurile de protecție a 
muncii ?

Rezultatele cercetărilor noastre 
sînt valorificate în primul rînd prin 
punerea la dispoziția ministere
lor, întreprinderilor, institutelor de 
proiectare a unor proiecte de in
stalații și dispozitive de tehnica secu
rității. Lucrările mai sînt prezentate, 
în bună parte, în publicații de spe
cialitate : volumele de culegeri me
todologice, revistele „Igiena", „Pro
tecția muncii și igiena industrială" 
etc. Trebuie subliniat însă că efor
turile cercetătorilor noștri sînt efici
ente numai în măsura în care sînt 
transpuse în practică de către între
prinderi, instituții și diferite organi
zații socialiste.

Protecția muncii nu se rezumă 
doar la elaborarea măsurilor de teh
nică a securității și igienă a muncii, 
ci reclamă aplicarea lor consecvență 
și controlul acestei aplicări. în acest 
sens, Hotărîrea Consiliului de Mi- 

î'niștri și a Consiliului Central al Sin
dicatelor privind organizarea pro
tecției muncii precizează răspunde
rile care revin celor ce conduc, or
ganizează și controlează producția, 
începînd de la locul de muncă pînă 
la nivelul ministerelor, Această răs
pundere implică, în primul rînd, res
pectarea normelor republicane de 
protecție a muncii elaborate de că
tre Ministerul Sănătății și Preve

TELEGRAMĂ
CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROM1NE
BUCUREȘTI

Am aflat cu mare regret știrea despre încetarea din viață a Exce
lenței Sale, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro
mîne. Vă exprim dv. și poporului romîn, în numele meu, al guvernului 
meu și al poporului meu, condoleanțele cordiale și compasiunea față de 
această mare pierdere.

IDRIS
Regele Regatului Unit al Libiei

derilor Sociale, cît și a măsurilor de 
tehnică a securității, adoptate po
trivit cu specificul producției. La 
fundamentarea științifică a norme
lor sus arătate au contribuit studiile 
efectuate de institutul nostru, cit și 
de institutele cu același profil din 
Cluj, Iași și Timișoara.

Pentru a se asigura aplicarea uni
tară și eficientă a măsurilor stabilite, 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale exercită controlul prin In
specția centrală de stat pentru igi
enă și protecția muncii. La nivelul 
regiunilor, orașelor și raioanelor 
funcționează inspecții teritoriale, 
subordonate sfaturilor populare res
pective și îndrumate tehnic de mi
nister. Atribuții deosebit de impor
tante în acest domeniu revin și sin
dicatelor care organizează controlul 
obștesc în ce privește aplicarea mă
surilor de protecție a muncii. Ele sînt 
chemate să ducă, cu conctlrsul Cru
cii Roșii și al altor organizații dg 
masă, o muncă educativă în vederea 
lămuririi necesității unor măsuri de 
securitate a muncii, a folosirii echi
pamentului de protecție, a menținerii 
lui în calitatea corespunzătoare etc, 
și să creeze o puternică opinie de 
masă atît pentru respectarea, în ori
ce loc de muncă, a normelor de teh
nică a securității și igienă a muncii, 
cît și împotriva acelora care încalcă 
aceste norme. Sub acest aspect este 
recomandabilă o instruire periodică 
și verificarea însușirii de către lu
crători a normelor de tehnică a 
securității și igiena muncii, însoțită 
de demonstrații practice.

Vreau să subliniez, cu acest prilej, 
că unele întreprinderi nu acordă su
ficientă atenție problemelor de pro
tecție a muncii. Astfel, la întreprin
derea „Izolatorul“-București se în- 
tîrzie punerea în fabricație a unor 
centuri de salvare de un tip perfec
ționat pe care trebuia să le producă, 
iar la întreprinderea de mase plas
tice din Buzău cea a detectoarelor 
cromatografice pentru descoperirea 
rapidă a unor gaze nocive.

în toate cazurile, o productivitate 
sporită și o calitate superioară a 
produselor sînt strîns legate de or
ganizarea procesului de producție în 
așa fel, încît să fie asigurate starea 
de sănătate a lucrătorilor și capaci
tatea lor normală de muncă.

Din colțul tribunei

LA UN CONCURS 
ATLETIC

De neînchipuit cîți concurenți, 
cîți oficiali și cîți spectatori a pu
tut cuprinde, cu prilejul competi
ției atleților fruntași, sala Flo- 
reasca III De-a lungul celor două 
zile de întreceri, în această cutie 
paralelipipedică s-a sărit cu pră
jina, s-a aruncat greutatea, s-au 
alergat probe de plat și de gar
duri, sub ochii unui public nume
ros și entuziast care, precum s-a 
văzut, așteaptă cu nerăbdare pri
mele concursuri pe stadion. Intre 
patru pereți, semifondul sau șta
feta sînt, firește, irealizabile, iar 
„ciocănarii" și mărșăluitorii tre
buie să-și rezolve disputele în aer 
liber, așa cura au făcut-o, de alt
fel, chiar ieri.

In ciuda inconvenientelor de 
ordin... spațial, lupta pentru intî- 
ietate a fost adesea pasionantă, 
multe din rezultatele tehnice do
vedind că participanții n-au con
siderat iarna drept o lungă va
canță. Viteziștii, de pildă, cărora 
nu li se potrivește in nici un caz 
celebrul dicton latinesc „grăbeș- 
te-te încet" — au egalat de trei 
ori recordul republican pe 55 m. 
La 40 m garduri, Ecaterina Poto- 
roacă a reușit, in serii, o perfor
manță similară, in timp ce Cheșu, 
pe cît de mică, pe atît de ini
moasă, a întrecut surprinzător 
sprintere consacrate. Unul din 
punctele de atracție ale progra
mului, înălțime băieți, ne-a dă
ruit satisfacția noului record rear 
Uzat de Spiridon (2,04 m) și pers
pectiva unor progrese rapide la a- 
ceastă probă, în sezonul care bate 
la ușă. Mai puțin inspirați, sări
torii de triplu și de lungime s-au 
izbit sistematic de pragul... de jos, 
oferindu-ne un procentaj de „ra
teuri" de-a dreptul îngrijorător. 
Regretabilă, la acest capitol, ab
sența soților Viscopoleanu, cărora 
niște probleme de transfer le 
complică în mod inutil existența.

O mențiune pozitivă la adresa 
organizării, pentru respectarea 
orarului la concurs, pentru aten
ția și promptitudinea oficialilor. 
Aceste trăsături se manifestă, de 
altfel, în majoritatea competițiilor 
noastre atletice de anvergură, pu
țind fi date ca exemplu, la nevoie, 
altor federații.

Dan DEȘLIU

P S. Crosul „l’Humanite", una 
din principalele confruntări in
ternaționale în dificila disciplină, 
înscrie, în acest an, primul rezul
tat de valoare obținut de un re
prezentant al culorilor noastre. 
Locul III, în compania atitor 
campioni, îl anunță pe Nicolaie 
Mustață drept un concurent re
dutabil al oricărei alergări pe te
ren variat. Nădăjduim că perfor
manțele ulterioare o vor con
firma.

Alte competiții
RU G B i

Duminică s-au disputat 5 meciuri 
contînd pentru campionatul repu
blican de rugbi. în Capitală, Cons
tructorul a învins cu 9—3 pe Farul 
Constanța, iar Steaua a dispus cu 
8—3 de C.S.M.S. Iași. Alte rezulta
te : Rulmentul Bîrlad-Progresul 
București 8—0, Știința Petroșeni- 
Știința Cluj 3—0, Știința Timișoa- 
ra-Dinamo București 8—17.

VOLEI
Masculin : Rapid București-Cons- 

tructorul Brăila 3—0, Steaua Bucu- 
rești-Minerul Baia Mare 3—0, Di
namo Bihor-Dinamo București 1-3, 
Știința Galați-Progresul București 
3—0, Farul Constanța-Petrolul 
Ploiești 3—0, C.S.M.S. Iași-Știința 
Cluj 0—3, Știința Timișoara-Trac- 
torul Brașov 1—3 ; feminin: Dina
mo București-C.S.M. Cluj 3—1, 
Metalul București-C. P. București 
1—3, Știința Cluj-Știința București 
3—2, Partizanul roșu Brașov-Rapid 
București 1—3, Farul Constanța— 
Progresul București 3—0, Voința 
Craiova-C.S.M. Sibiu 3—1.

BASCHET
Turneul final al campionatului 

republican masculin a continuat 
ieri în sala Floreasca din Capita
lă. Iată rezultatele pelor trei par
tide : Rapid — Dinamo București 
87—85 (38—33 ; 79—79), Știința
București — Steaua 75—77 (40—35; 
65—65), Știința Timișoara —■ Di
namo Oradea 71—57 (37—32). As
tăzi, de la ora 17 în aceeași gală, 
au loc ultimele meciuri: Dinamo 
Oradea — Știința București, Ra
pid — Știința Timișoara și Dinamo 
București — Steaua.

Rezultate în campionatul femi
nin : Constructorul București — 
Știința București 74—49 (36—26), 
Rapid — Voința Brașov 62—56 
(34—23), Progresul București — 
Voința București 65—73 (30—30), 
Mureșul Tg. Mureș — Voința Ora
dea 56—42 (37—18).

CICLISM
Sezonul oficial de ciclism a fost 

inaugurat duminică în Capitală 
prin competiția organizată de clu
bul sportiv Olimpia. Principala 
probă a zilei — cursa rezervată se
niorilor (50 km) — a revenit la 
sprint dinamovistului N. Ciumeti, 
care a dispus în ordine de V. Bur- 
lacu (Steaua) și Gh. Bădără (Dina
mo), fiind cronometrat în lh25’23”.

FOTBAL

DOAR 12 GOLURI ÎN ETAPA DE IERI

Rezultat
PROGRESUL-STEAUA 2-1 (1-0). 

Au marcat : Ioniță (min. 30, din 
11 m), Crăiniceanu (min. 52), lan- 
cu (min. 87). Arbitru : Ferdinand 
Marschall (Austria).

RAPID-DINAMO BUCUREȘTI 1-0 
(1-0). A marcat : Ionescu (min. 20). 
Arbitru : Richard Kokoli (Austria).

Stadion „23 August". Spectatori: 
50 000 ; teren bun ; timp înorat.

U. T. ARAD-DINAMO PITEȘTI 
0-0. Arbitru: V. Dumitrescu (Bucu
rești). Spectatori : 10 000 ; teren 
bun ; timp însorit.

ȘTIINȚA CRAIOVA - ȘTIINȚA 
CLUJ 4-0 (1-0). Au marcat : Eftimie 
(min. 35), Cîrciumărescu (min 53), 
Sfîrlogea (min. 77 și 89). Arbitru : 
N. Cursaru (Ploiești). Spectatori : 
15 000 ; teren bun ; timp frumos.

FARUL CONSTANȚA-STEAGUL 
ROȘU 1-2 (1-1). Au marcat : Goran 
(min. 8), Tufan (min. 17), Hașoti 
(min. 73). Arbitru : Muzafer Sar- 
van (Turcia). Spectatori : 8 000 ; 
teren alunecos ; timp ploios, frig.

C.S.M.S. IAȘI-MINERUL 0-0. Ar
bitru : Al. Pîrvu (București). Spec-

CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN
în etapa disputată ieri, „capul de 

afiș" l-a deținut cuplajul din Capi
tală. Aceasta nu numai datorită tra
diției și echilibrului din meciurile 
directe ale echipelor bucureștene, ci 
și faptului că trei dintre ele — Di
namo, Steaua, Rapid — sînt anga
jate nemijlocit în lupta pentru titlu, 
iar cea de-a patra — Progresul — 
caută să evite... retrogradarea. Re
zultatele înregistrate duminică n-au 
adus nici o clarificare în privința 
clasamentului. Singurul salt l-au fă
cut rapidiștii, care în urma victoriei 
asupra dinamoviștilor, i-au egalat 
pe aceștia, păstrînd totuși poziția 
secundă datorită unui golaveraj mai 
slab.

Progresul și Steaua au furnizat ieri: 
un meci interesant, de bun nivel teh-, 
nic, pasionant de la început și pînă 
la sfîrșit. Chiar din primele minute, 
cei doi portari — Mîndru și Haidu — 
au fost puși la încercare de șuturile 
înaintașilor adverși. Scorul este des
chis după o jumătate de oră. La un 
atac al echipei Steaua, extrema 
dreaptă a Progresului, Baboie, pri
mește mingea de la un coechipier și 
pornește vijelios spre poarta lui 
Haidu. Surprinși, apărătorii de la 
Steaua nu pot face mare lucru. Dum
bravă își atacă adversarul, dar o 
face neregulamentar, prin fault. Cum 
faza se petrece în careu, arbitrul

O fază din înțîinirea formațiilor 
Sieaua și Știința Timișoara, partici
pante la turneul linal al campiona

tului masculin de baschet

e tehnice
tatori: 20 000 ; teren bun ; timp 
călduros, senin.

CRIȘUL ORADEA-PETROLUL 1-0 
(0-0). A marcat : Harșani (min. 35). 
Arbitru : A. Pop (Cluj). Spectatori: 
8 000 ; teren bun ; timp frumos.

CLASAMENTUL
Dinamo Buc. 16 10 2 4 29:14 22
Rapid 16 9 4 3 20:10 22
Steaua 16 8 4 4 25:12 20
Steagul Roșu 16 7 4 5 18:10 18
C.S.M.S. 16 6 4 6 17:19 16
U.T.A. 16 5 6 5 18:22 16
Petrolul 16 6 3 7 17:15 15
Crișul 16 4 7 5 13:15 15
Știința Craiova 16 6 3 7 18:25 15
Farul 16 6 3 7 17:24 15
Dinamo Pitești 16 5 4 7 20:21 14
Știința Cluj 16 5 4 7 23:24 14
Minerul B. Mare 16 4 3 9 15:27 11
Progresul 16 3 5 8 10:22 11

ETAPA VIITOARE
Petrolul — U.T.A. ; Progresul 

— C.S.M.S. ; Știința Cluj — Ra
pid ; Minerul — Crișul ; Dinamo 
Pitești — Dinamo București ; 
Steaua — Farul; Steagul roșu — 
Știința Craiova.

dictează lovitură de la 11 m. Ioniță 
șutează imparabil și Progresul con
duce cu 1—0. Fazele ofensive sînt 
numeroase. Steaua domină, își 
creează ocazii extrem de favora
bile, dar nu poate nimeri poar
ta. Sorin Avram — spre sfîrșitul 
prime reprize — și Voinea — la în
ceputul celei de a doua — ratează, 
deși se aflau singuri, la numai cîțiva 
metri, în fața lui Mîndru. Egalarea 
survine totuși, însă în urma unei ne
atenții a portarului Progresului care 
a întîrziat să plonjeze la un șut (des
tul de anemic) al lui Crăiniceanu. 
Inițiativa rămîne de partea echipei 
Steaua. Atacanții acesteia pătrund 
impetuos, fără ca totuși scorul să se 
modifice. Cu vreo zece minute înain
te de sfîrșit, prin jocul lor echipele 
păreau a fi mulțumite de rezultat. 
Acalmia n-a durat prea mult. Baboie 
face cîteva curse pe extremă, averti- 
zîndu-1 parcă pe Haidu că meciul 
nu s-a încheiat. Acum Progresul ia 
inițiativa. Mateianu și Mafteuță orga
nizează bine ofensiva și, după o se
rie de atacuri, echipa lor înscrie din 
nou. Un frumos schimb de pase Ba- 
boie-Mateianu; acesta din urmă cen
trează dintr-o poziție dificilă. Iancu, 
aflat în fața porții, șutează puternic 
și mingea intră în plasă după ce s-a 
furișat parcă printre picioarele apă
rătorilor de la Steaua.

Steaua atacă la poarta echipei Progresul. De la stînga la dreapta : Mîndru, 
ieanu, Voinea, ~

Pe-
Sorin Avram, Mafteuță, Raksi Foto : Gh. Vințilă

Meciul Inaugural al campionatu
lui republican de rugbi din acest 
an (Gloria București—Grivița Ro
șie) s-a desfășurat sîmbătă după* 
amiază pe stadionul Gloria din 
Capitală. După un joc viu dispu
tat, grivițenii au cîștigat cu 24—6 
(3—6). în fotografie : Toma (Glo
ria) încearcă o pătrundere printre 
înaintașii echipei Grivița Roșie

Deși așteptat cu mai mare interes, 
meciul următor, Rapid-Dinamo, nu a 
avut darul să mulțumească îndea
juns publicul spectator. Doar în pri
ma repriză jocul a fOBt ceva mai plă
cut. Rapidiștii au atacat susținut, 
trio-ul Ionescu-Dumitriu II-Năsturescu 
remarcîndu-se în mod deosebit. Go
lul înscris de Ionescu în minutul 20 
este urmarea unei acțiuni derutante 
căreia apărătorii dinamoviști (aflați, 
se pare, în scădere de formă), nu 
i-au putut face față. După pauză, tot 
rapidiștii domină, dar jocul lor — ca 
de altfel și al adversarilor — nu mai 
este atît de clar. Faulturile sînt nu
meroase, ceea ce, firește, influen
țează negativ asupra cursivității ac
țiunilor.

Meciurile Progresul-Steaua și Ra
pid-Dinamo au fost conduse de ar
bitrii austrieci Marschall și, respec
tiv, Kokoli. Primul a arbitrat corect, 
cu competență ; în schimb arbitrul 
Kokoli a comiB unele greșeli.

Ion DUMITRIU

Rezultate 
din categoria B

Seria I: Constructorul Brăila— 
Siderurgistul Galați 1—0 ; Unirea 
Rm. Vîlcea—Chimia Făgăraș 3—0 ; 
Tractorul Brașov—Metalul Tîrgoviș- 
te 1—0; Știința Galați—Știința Bucu
rești 3—2 ; C.F.R. Roșiori—C.F.R. 
Pașcani (amînat) ; Metalul Bucu
rești—Dinamo Bacău 4—2 ; Flacăra 
Moreni—Poiana Cîmpina 2—1.

După 15 etape, în clasament con
duce Siderurgistul Galați cu 19 
puncte.

Seria a Ii-a î Minerul Lupeni— 
Știința Timișoara 2—0 ; C.F.R. Timi
șoara—C.S.M. Reșița 3—1 ; Recolta 
Cărei—Gaz Metan Mediaș 1—1 ; 
Sătmăreana—Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii 1—1 ; Vagonul Arad— 
A.S.A. Tg. Mureș 2—1 ; Clujeana— 
Jiul Petrila 1—0 ; C.S.M. Sibiu-A. S. 
Cugir 3—0.

în clasament conduce Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii cu 19 p.

PRONOSPORT
Concursul nr. ÎS din 28 martie

Rapid—Dinamo București 1
Steaua—Progresul 2
Știința Craiova—Știința Cluj 1
Farul—Steagul roșu 2
U. T. Arad—Dinamo Pitești x
C.S.M.S.—Minerul x
Crișul—Petrolul 1
Constructorul—Siderurgistul 1
Minerul Lupeni—Știința Timișoara 1 
Internazionale—Milan (5—2) 1
Bologna—Fiorentina (3—1) 1
Roma—Lazio (0—0) x

Finala probei de 
40 m garduri te
mei. Aspect de 
la ultimul con

curs de sală

Pe patinoarul „23 August 
Capitală, la concursul demonstra
tiv de patinaj artistic. Au partici
pat sportivi fruntași din Austria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Ungară și R. P. Romînă. 
în fotografie : evoluează austria

cul Schwartz Wolfgang

SPORTIVI ROMÎNI 
PESTE HOTARE

ATLETISM. — Pe un timp însorit, 
duminică, în împrejurimile parcului 
Courneuve din apropierea Parisului, 
s-a desfășurat a 28-a ediție a tradi
ționalului cros internațional „l’Hu- 
manită". Confirmînd pronosticurile, 
cunoscutul atlet francez Michel Jazy 
a ocupat primul loc, parcurgînd cei 
8 000 m în 24’39”6/10. Locul doi a re
venit sovieticului Leonid Ivanov 
(24’58”6/10). Revelația cursei a fost 
atletul romîn Nicolaie Mustață, care 
a sosit al treilea, realizînd timpul de 
25’. El a învins o serie de crosmani 
consacrați pe plan mondial ca Chro- 
mik și Zimny (Polonia), Dutov 
(U.R.S.S.), Mecser (Ungaria) și Batty 
(Anglia).

ȘAH. — Turneul international fe
minin de la Belgrad s-a încheiat cu 
victoria jucătoarei maghiare Bilek, 
care a totalizat 10 puncte din 13 po
sibile. Reprezentanta noastră, Elisa- 
beta Polihroniade, care avea de sus
ținut, înaintea ultimei runde, 4 par
tide întrerupte sau amînate, a reușit 
să cîștige 3 (la Stadler, Kures, R. Jo- 
vanovlci), pierzînd doar în fața cam
pioanei Iugoslaviei, Milunka Laza- 
revici. Cealaltă șahistă romînă, Mar
gareta Teodorescu, a învins-o în ul
tima rundă (cu negrele) pe Kures. 
Clasament final : Bilek (Ungaria) 10 
p., Polihroniade (Romînia) șl Lazare- 
vici (Iugoslavia) 9 p., K. Jovanovicl 
8 p., Ljiljak (ambele Iugoslavia), Ko- 
narkowska (Polonia) 7,5 p., Teodores
cu (Romînia), Stadler (Iugoslavia) șl 
Asenova (Bulgaria) 7 p. etc.

★
După trei remize și o înfrîngere, 

șahistul romîn Florin Gheorghiu a ob
ținut prima sa victorie în turneul in
ternațional de la Mar del- Plata (Ar
gentina). în runda a 5-a el a cîști- 
gat în 27 de mutări partida cu argen- 
tineanul Behrensen. Alte rezultate : 
Bolbochan—Averbach remiză, Cruz— 
Palermo 1—0, Panno—Benko remiză, 
Najdorf—Sanguinettl remiză, Stein— 
Bielicki 1—0, Garda—Pilnik 1—0. în 
clasament conduce Najdorf (Argenti
na) cu 4,5 p. urmat de Stein (U.R.S.S.) 
4 p., Averbach (U.R.S.Ș.) 3,5 p.,
Gheorghiu ocupă locul 7 cu 2,5 p. 
Participă 16 concurent!.

Din sportul internațional
RUGBI. — La Paris, echipele Fran

ței și Țării Galilor s-au întîlnit în ul
timul meci din „turneul celor 5 na
țiuni". Scor : 22—13 (19—0) pentru 
francezi. Clasament final : Țara Ga
lilor 6 p., Franța și Irlanda 5 p., An
glia 4 p., Scoția 1 p.

ATLETISM. — La Leningrad, în 
cadrul unui concurs atletic de sală, 
Viktor Bolșov a sărit 2,17 m în înălți
me, iar Tatiana Scelkanova a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
pe teren acoperit la săritura în lungi
me : 6,39 m. Alte rezultate : 60 m plat 
bărbați : Kașceev 6’’7/10 ; 60 m plat 
femei : Samotesova 7”5/10 ; 110 m gar
duri : Anatoli Mihailov 14”2/10 ; lun
gime : Igor Ter Ovanesian 7,58 m.

După victorie. Componentele echipe! 
Voința București (de la stingă la 
dreapta : Maria Alexandru, Eleonora 
Mihalca șl Ella Constantinescu) cîș- 
tlgătoare a „Cupei campionilor eu

ropeni" la tenis de masă
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Sofia

întilnire studențească
internațională

studenților romîni este 
Dan Marțian, membru 
Biroului C.C. al U.T.M., 
Consiliul U.A.S.R. El a

SOFIA 28. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite : Duminică 
dimineața și-a început lucrările în 
aula Universității „Kliment Or- 
hidski" din Sofia întîlnirea studen
ților din Balcani, zona Adriaticii și 
Cipru, !la care participă delegați din 
Bulgaria, R. P. Romînă, Iugoslavia, 
Grecia și Cipru.

Delegația 
condusă de 
supleant al 
membru în
fost ales în prezidiul de lucru al în- 
tîlnirii.

înainte de începerea lucrărilor, 
participanții la întîlnire au păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După adoptarea ordinii de zi, Emil 
Marokov, președintele Consiliului 
Național al Studenților din R. P. 
Bulgaria, a prezentat raportul „Co
laborarea dintre studenții din Bal
cani, zona Adriaticii și Cipru în do
meniul învățămîntului, științei, 
tur ii, sportului și turismului în 
pul întăririi păcii, prieteniei și 
greșului".

Olanda

Spre rezolvarea
de guvern

IMAGINI DIN VIATA INTERNAȚIONALĂ

Folosirea do gaze toxice

SCURTE ȘTIRI
MADRID. Vineri s-a desfășurat la 

Sevilla o demonstrație a muncitorilor 
din localitate în sprijinul revendicări
lor lor privind mărirea salariului. De
monstranții s-au îndreptat spre pala
tul guvernatorului, dar au fost disper
sați de poliție.

&
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KAMPALA. Trupele guvernului de 
la Leopoldville au violat din nou fron
tiera ugandeză la 25 martie, în regiu
nea localității Vurra. Trupele Ugandei 
au ripostat, respingînd atacul unități
lor congoleze, alcătuite în cea mai 
mare parte din mercenari. Guvernul 
Ugandei a trimis noi întăriri la fron
tiera cu Congo pentru a-și asigura 
securitatea și integritatea teritorială.

HAGA 28 (Agerpres). — 
guvern din Olanda pare să 
pie de sfîrșit. Joseph Cais, pe care 
regina Juliana l-a însărcinat cu for
marea guvernului, a reușit să obțină 
acordul a trei partide principale — 
partidul catolic popular, partidul an
tirevoluționar și partidul socialist — 
de a forma o nouă coaliție guverna
mentală. Aceste trei partide dispun 
de 116 locuri din totalul de 150 din 
Camera inferioară a Parlamentului 
olandez. Cais urmează să comunice 
reginei rezultatele tratativelor pe 
care le-a dus cu celelalte partide în 
vederea formării guvernului. Se a- 
firmă că cele trei partide au stabi
lit o politică comună în domeniul 
radioului și televiziunii, problemă 
care a provocat criza guvernamenta
lă. Este vorba, după cum se știe, de 
o eventuală modificare a statutului 
celor două instituții care să permită 
introducerea publicității comerciale 
în emisiunile lor.

crizei

demonstrează 
Vietnam

de către trupele americane împotriva forțelor 
de sud a trezit vii proteste in lumea întreagă, 

împotriva războiului din

Criza de 
se apro-

La. Royal Festival Hali (Londra) s-a deschis recent o expoziție docu
mentară închinată memoriei lui George Enescu

Note de drum din R. P. Ungară

Anul acesta, în cea mai mare parte a 
Ungariei, primăvara a luat-o înaintea 
calendarului, timpul s-a încălzit și pe 
ogoare a început munca. Intr-o zi în
sorită am plecat spre Szekesfehervăr, 
unul din cele mai vechi orașe ale Un
gariei, așezat cam la jumătatea dru
mului dintre Budapesta și Balaton.

Drumul spre Szekesfehervăr urcă pe 
coama unuia din dealurile Budei, de 
unde se zărește frumoasa panoramă a 
capitalei. De sus, Dunărea pare o pan
glică argintie care împarte în două ora
șul. După priveliștea colinelor, plantate 
cu piersici, ni se perindă în față, în 
goana mașinii, imaginea unei cîmpii 
întinse. Intrăm în Martonvăsăr, cunoscut 
prin vizitele pe care Ludwig van Bee
thoven le făcea la castelul Brunswick, 
situat în parcul de la marginea comu
nei. O aripă a castelului găzduiește azi 
Muzeul Beethoven și, periodic, festi
valurile de muzică organizate în cinstea 
marelui compozitor, iar cealaltă — un 
institut de cercefări agricole.

Daca pînă spre Martonvăsăr cîmpul 
e împărțit în loturi mari, în apropierea 
acestei comune te surprinde mulțimea 
parcelelor mici, toate de aceeași di-

mensiune. Pe aceste parcele specialiștii 
Institutului de cercetări agricole fac nu
meroase experiențe. Pe cele circa 4 000 
de loturi cultivate cu grîu, cercetătorii 
se străduiesc să obțină soiuri de mare 
productivitate, adaptate condițiilor cli
matice ale Ungariei. Colaboratorii insti
tutului au obținut noi hibrizi de po
rumb. Peste 90 la sută din porumbul 
cultivat în prezent în R. P. Ungară este 
din hibrizii produși la Martonvăsăr.

Ne îndreptăm către comuna Kapol- 
năsnyek, localitate de baștină a poetu
lui Vorosmarty Mihăly. în 1950, cu pri
lejul aniversării a 150 de ani 
nașterea poetului, casa lui nakală, dis
trusă în timpul celui de-al doilea război 
mondial, a fost refăcută și transforma’ă 
în muzeu.

De aici, drumul frece pe lingă lacul 
Velence, denumit și „micul Balaton”. 
Pe malurile-lui s-au amenajat noi sta
țiuni balneare și s-au modernizat cele 
existente. în zilele de vară, mii de oa
meni ai muncii își petrec timpul liber 
pe malul lacului.

Szekesfehervăr se vede de departe. 
Coșurile înalte, siluetele blocurilor în 
culori vii și clădirile masive ale fabri-

de la

La Uzinele de metale ușoare din Szăkesfehervăr

cilor vestesc că ne apropiem de un 
centru important. Pină la eliberare, lo
calitatea nu prezenta o importanță eco
nomică. Întreaga industrie se reducea 
la o tipografie și la o fabrică de arme 
de calibru mic. Orașul a început să în
florească cu adevărat abia în anii pu
terii populare ; treptat s-a transformat 
intr-un centru industrial. Fabrica de 
arme și cartușe de vînăfpare a fost 
Complet refăcută în 1954 și în ea s-au 
realizat, cu 5 ani mai tîrziu, primele 
televizoare din R. P. Ungară. An de an, 
orașul a expediat spre diferite colțuri 
ale țării sau peste hotare tot mai multe 
televizoare. O dată cu sporirea pro
ducției de aparate a crescut și varie
tatea lor. în prezent, se fabrică televi
zoare de cameră, industriale, aparate 
pentru urmărirea de la distanță a diver
selor procese de producție din între
prinderi sau a transporturilor pe liniile 
de tramvaie și autobuze, televizoare 
destinate sălilor de operație etc.

In oraș funcționează peste 90 de în
treprinderi și fabrici, printre care fabri
ca de caroserii pentru autobuze, cea 
de scule pentru industria ușoară. Așe
zată chiar la marginea orașului, uzina 
de aluminiu, atrage de departe atenția 
prin proporțiile sale. în hale lungi prese 
de 3 500—5 000 tone modelează alu
miniul, transformîndu-l în țevi, tablă și 
diferite profile. Aici va începe con
strucția unui mare laminor de aluminiu.

Vizitatorului care cutreieră străzile 
orașului nici nu-i trece prin gînd că 
în urmă cu 20 de ani, pe locul unde se 
înalță noile blocuri și gara erau numai 
ruine. în timpul războiului, aproape 
jumătate din clădiri au fost distruse 
sau grav avariate. Atunci s-a prăbușit 
și edificiul 
multe alte 
șului au 
lor, blocuri 
cartierul Jozsef Afilia, 
a se da în folosință anul acesta peste 
300 de apartamente.

La Szekesfehervăr, poate mai mult ca 
în alte orașe ale țării, se poate face o 
distincție netă între trecut și prezent ; 
străzile înguste, pavate cu bolovani de 
rîu, cu case scunde și ferestre mici, rui
nele bazilicii, ca și ale clădirii în care 
a funcționat primul parlament ungar, 
vorbesc despre trecutul orașului. Iar tot 
ce e nou și modern : fabricile și uzi
nele, bulevardele asfaltate, iluminate 
cu tuburi de neon, cele 13 școli ele
mentare, patru școli medii și faculta
tea de agronomie sînt realizări înfăp
tuite în anii puterii populare. Ele vor
besc despre ziua de azi și cea de 
mîine a Ungariei socialiste.

teatrului. Au dispărut și 
monumente. Cetățenii ora- 
ridicat, pe locul ruine- 
și cartiere noi, printre care 

unde urmează

A. POP

La Dar-Es-Salaam (Tanzania) a 
avut loc o mare manifestație cu 
prilejul împlinirii a cinci ani de 
la evenimentele din Sharpeville, 
cind poliția rasistă din Uniunea 
Sud-Africană a deschis locul asu- 

demonstranților împotriva 
discriminării rasiale

La Tokio s-a ținut Congresul 
constitutiv al Federației naționale 
a sindicatelor muncitorilor agri
coli din Japonia. In fotografia din 
dreapta : aspect din sala congre

sului

Proteste împotriva acțiunilor
agresive din Vietnam

HANOI 28 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de presă „Eli
berarea", Comisia pentru relații ex
terne a Comitetului Central al Fron
tului de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud a publicat o de
clarație în care arată că „folosirea 
de chimicale toxice și de bombe cu 
fosfor și napalm, folosirea gazelor 
toxice ca mijloc de ducere a războ
iului constituie o nouă dovadă a ca
racterului inuman al imperialiștilor 
americani". Declarația adresează un 
apel popoarelor și guvernelor tutu
ror țărilor, organizațiilor și persona
lităților iubitoare de pace din în
treaga lume să condamne crimele 
de război pe care le comit imperia
liștii americani și să ceară guvernu
lui american să pună imediat capăt 
acestor acțiuni ilegale. „Indiferent 
de armele, tactica sau mașinațiunile 
folosite de agresorii americani — se 
spune în declarație — poporul viet
namez, călit în ani lungi de luptă, 
se va menține ferm pe pozițiile sale, 
va continua să dea cu hotărîre lo
vituri dușmanului și este hotărît să 
răstoarne regimul brutal de guver
nare din sud șÎYsă dobîndească vic
toria finală".

★

ROMA 28 (Agerpres). — 15 000 de 
locuitori ai orașului Florența au par
ticipat la o demonstrație de protest 
împotriva acțiunilor agresive ame
ricane în Vietnam.

★

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Federația oamenilor de știință ame
ricani, din care fac parte peste 2 500 
de persoane, a dat publicității o de
clarație, în care protestează în mo
dul cel mai energic împotriva folo
sirii de către trupele americane a 
unor tipuri de arme chimice și bio
logice în Asia de sud-est.

★

LONDRA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele organizației britanice „Miș
carea pentru eliberarea coloniilor", 
lordul Brockway, a declarat în cu- 
vîntarea sa la deschiderea conferin
ței anuale a acestei organizații : „Nu 
ne putem ascunde dezamăgirea pro-

fundă în legătură cu politica guver
nului laburist față de Vietnam". El 
a cerut guvernului britanic să folo
sească toate posibilitățile pentru re
stabilirea păcii în Asia de sud-est.

★

PRAGA 28 (Agerpres). — Secreta
riatul Federației Sindicale Mondiale 
a dat publicității la 27 martie la 
Praga un protest împotriva acțiuni
lor agresorilor americani care au 
folosit gaze de luptă în războiul îm
potriva patrioților sud-vietnamezi. 
F.S.M. cheamă pe oamenii muncii 
din S.U.A. să zădărnicească trans
portul de unități militare și de teh
nică militară în Vietnamul de sud.

PEKIN 28 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă transmite că ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
Cen I, a adresat ministrului aface
rilor externe al R. D. Vietnam, Xuan 
Thuy, un mesaj de răspuns la scri
soarea. acestuia din 22 martie.

în mesaj se arată că „neținînd 
seama de avertismentele repetate ale 
guvernului R. D. Vietnam și de opo
ziția energică a multor țări și oameni 
iubitori de pace, imperialismul ame
rican își extinde pas cu pas războiul 
de agresiune din Vietnamul de sud".

„Sprijinim ferm — se arată în 
continuare — declarația din 22 
martie a Frontului național de eli
berare din Vietnamul de sud. Po
porul chinez va depune toate efortu
rile pentru a trimite poporului eroic 
sud-vietnamez ajutorul material ne
cesar, inclusiv arme și orice alt ma
terial de război și va fi gata să-i tri
mită oameni pentru a lupta umăr la 
umăr cu poporul sud-vietnamez, ori- 
cînd acesta din urmă o va cere. Orice 
ar putea întreprinde ulterior impe
rialismul american, poporul chinez 
va sta neclintit alături de poporul 
vietnamez și va duce pînă la capăt 
lupta pentru înfrîngerea agresorilor".

Corespondență din Alger

Doi ani de la „Decretele 
din martie"

a avut loc un miting

„vacan- 
de către 
fost na-

La Alger
în legătură cu împlinirea a doi ani 
de la cunoscutele Decrete din mar
tie 1963, care au legalizat acțiunea 
inițiată de muncitori și țărani de a 
prelua bunurile devenite 
te" prin părăsirea lor 
proprietarii fugiți. Au
ționalizate fermele marilor mo
șieri, ca și sute și sute de în
treprinderi industriale și comercia
le. Pînă în prezent, pe baza Decre
telor au fost naționalizate peste 
3 400 000 hectare de pămînt, apro
ximativ 48 la sută din suprafața 
agricolă a țării. Pămînturile națio
nalizate, care furnizează în pre
zent peste 60 la sută din produc
ția agricolă, sînt administrate de 
comitete formate din țărani, iar nu-

meroase ferme agricole — direct 
de către stat.

La Alger, Oran, Constantine, An
naba și în numeroase alte orașe 
din Algeria, muncitorii au preluat 
conducerea uzinelor, fabricilor, a 
unor mine, întreprinderilor comer
ciale părăsite de foștii lor patroni. 
Ei administrează în prezent peste 
550 de întreprinderi de diferite ca
tegorii.

în prezent, statul algerian mani
festă o intensă preocupare pentru 
schimbarea structurii economice a 
țării. A luat ființă o societate al
geriană a hidrocarburilor, au fost 
limitate drepturile societăților stră
ine de exploatare a resurselor al
geriene, în special cele petroliere. 
Se duc tratative cu Franța în pro-

Incidente
în Brazilia

RIO 
dentul 
mite : Ziarele informează că un grup 
de 40 de oameni îmbrăcați în uni
forme militare, sub comanda ex-lo- 
cotenentului colonel Jefferson Car- 
dim de Alencar Osorio, a asal
tat vineri dispozitivele brigăzii 
„Gaucha" din localitățile Tres Pas- 
sos, Tenente Portela și Frederico 
Westphallen, unde au ocupat garni
zoanele locale și au capturat arme 
și muniții. Cei 40 de oameni, decla- 
rîndu-se membri ai „Forțelor de eli
berare națională", au ocupat apoi 
postul de radio din Tres Passos și 
au difuzat o proclamație.

Potrivit știrilor publicate în pre
să, Jefferson Cardim a fost înlăturat 
din armata braziliană. O notiță bio
grafică publicată în 
Brasil" îl caracterizează 
„naționalist și catolic". O 
a Ministerului de Război 
ta populația să rămînă 
căci ar fi vorba de o 
care lipsită de importanță", 
triva căreia se iau măsurile 
punzătoare. După ultimele 
grupul de 40 de oameni, aflat sub 
comanda ex-locotenentului colonel, 
s-ar fi refugiat pe teritoriul Ar
gentinei.

Sîmbătă noaptea, cabinetul minis
trului de război al Braziliei a infor
mat despre primirea unei știri po
trivit căreia alți aproximativ 200 de 
oameni au atacat orașul Itapiranga, 
în statul Santa Catarina, iar Minis
terul Aeronauticii a făcut cunoscut 
că avioane de recunoaștere au desco
perit un grup de oameni înarmați în 
Serra de Capanema. Autoritățile mi
litare și polițienești din zonele unde 
acționează aceste grupuri înarmate 
au luat toate măsurile necesare.

Ex-președintele Joao Goulart, care 
se află la Montevideo, s-a abținut 
pînă în prezent de la orice comen
tariu pe marginea acestor eveni
mente.

DE JANEIRO 28. Corespon- 
Agerpres, V. Oros, trans-

„Jornal do 
drept 
notă 

solici- 
calmă, 
„miș- 
împo- 
cores- 

știri,

LEOPOLDVILLE. Surse guverna
mentale din Leopoldville au confirmat 
sîmbătă seara că fostul președinte al 
Congoului (Brazzaville), Fulbert 
Youlou, care a evadat vineri seara, se 
află în Congo (Leopoldville). Agenții
le de presă occidentale lasă să se în
țeleagă că evadarea lui Y oul ou a fost 
organizată de serviciile de informații 
de la Leopoldville, pentru ca acesta 
să formeze, eventual, un guvern în 
exil.

CAIRO. Potrivit unui comunicat al 
Frontului național de eliberare din 
Arabia de sud, dat publicității la 
Cairo, unitățile de partizani continuă 
să ducă lupte înverșunate împotriva 
trupelor colonialiste, îndeosebi în re
giunile Al Daleh și Radfan din Ara
bia de sud. Aviația britanică a bom
bardat numeroase sate din regiuaea Al 
Shaeri urmărind să intimideze pe 
membrii triburilor arabe care spriji
nă și participă direct la acțiunile de 
eliberare națională din Arabia de sud.

PARIS. La 27 aprilie va începe la 
teatrul „Sarah Bernhard" din Paris 
cea de-a 12-a stagiune a Teatrului 
Națiunilor, care se va prelungi pînă 
la 30 iunie. Stagiunea va fi inaugu
rată cu piesa „Perșii" de Eschyl în 
interpretarea Teatrului de artă din 
Atena. In cursul stagiunii vor prezen
ta spectacole 29 de trupe de teatru 
din 24 țări.

PNOM PENH. Agenția cambodgia- 
nă Chmer Press relatează că autori
tățile din Saigon, violînd dreptul in
ternațional și acordurile internaționa
le, printre care convenția de la Paris 
cu privire, la libertatea navigației pe 
fluviul Mekong, împiedică trecerea 
navelor cu încărcături destinate Cam- 
bodgiei. Agenția arată că guvernul 
Cambodgiei va fi nevoit să supună 
această problemă Tribunalului Inter
național de la Haga.

ACCRA. Autoritățile spaniole au 
hotărît să organizeze în teritoriile Rio 
Muni și pe insula Fernando Po un 
fel de „referendum", pentru a le con
topi „într-un stat unic, independent", 
în care să fie menținute pozițiile po
litice și economice ale Spaniei. Fron
tul național de eliberare din Guineea 
ecuatorială a dat publicității la Accra 
o declarație, în care se condamnă a- 
oeastă acțiune de a se întemeia un stat 
fictiv în Africa, menit a fi folosit drept 
tampon în lupta de eliberare a po
poarelor africane.

BUENOS AIRES. Aproape 1000 
de muncitori din orașul Mar-del-Plata 
au ocupat 12 fabrici pentru prelucra
rea peștelui. Ei au recurs la această 
metodă de luptă pentru a determina 
pe patroni să le majoreze salariile.

blema colaborării în domeniul eco
nomic, în interesul reciproc al am
belor țări. S-a pus în funcțiune o u- 
zină de lichefiere a gazului metan 
la Arzew (prima din cadrul unui 
mare complex petrochimic care se 
construiește aici). Cea de a treia 
conductă sahariană de petrol se 
află în construcție. Toate acestea, 
împreună cu creșterea cu 38,61 la 
sută a producției de minereu de 
fier și cu 61,40 la sută a produc
ției de pirită, înregistrată anul tre
cut față de 1963, construirea unui 
combinat siderurgic la Annaba, de
monstrează hotărîrea Algeriei de a 
pune bazele unei industrii grele.

La mitingul de la Alger a luat 
cuvîntul președintele Ben Bella. El 
a declarat că Decretele de acum 
doi ani au dat o orientare clară 
revoluției algeriene, constituind un 
act care a contribuit și continuă 
să contribuie la eliberarea socială 
a muncitorilor și țăranilor algeri

eni.

Poliția din Lima, capitala statului 
Peru, incercind să împrăștie o ma

nifestație studențească

Constantin BENGA

PARIS. Persoane necunoscute au 
sustras dintr-un spital din Fontaine
bleau un safeu care conține 60 mg ra- 
diu — întregul stoc al spitalului, des
tinat nevoilor medicale. Ziarele aver
tizează că, în cazul cînd safeul, care 
nu poartă nici o inscripție, va fi des
chis, persoanele aflate într-o rază de 
pînă la 10 metri de acesta, vor fi ex
puse unei iradiații puternice, poate 
chiar cu efect mortal.

LIMA. în localitatea peruviană 
Iquitos, de pe malul Amazoanelor, a 
încetat din viață cetățeanul Eduardo 
Huancho Pizango, în vîrstă de 146 de 
ani. Soția lui din cea de-a doua că
sătorie, Margarita, este în vîrstă de 98 
de ani. Ei s-au căsătorit cînd Eduardo 
avea 63 de ani, iar Margarita 15.

PARIS. Sîmbătă a fost arestat la 
frontiera dintre Franța și Belgia Louis 
de Conde, unul din membrii grupului 
O.A.S., care a participat la atentatul 
din 22 august 1962 de Ia Petit Cla- 
mart împotriva generalului de Gaulle.
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