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l tilaje noi in fabricațieȘedința plenară
fe. ore

în ziua de 17 martie 1965 a avut loc ședința
plenară a Comitetului Central al Partidului Mun

a C. C. al P.M.R.

Proletari din toate țările, uniți-văl

r c T

Succese ale
I«

de la Roman

(Continuare in pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

CRONICA

• Noile denumiri ale benzinelor
pe noi trasee

(Continuare în pag. a IlI-a)

Au început plantările de pomi

O deosebită 
legumiculto- 

legumelor și 
extratimpurii

c feet

ACTUALITĂȚII

MW se lucrează la punerea ia tui 
a unor noi grupuri eiectrice

Foto: AGERPRES

_ 7g. Mureș, care au obținut rezultate bune in producție se

Foto: I. C-UCU
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citoresc Romîn

Acțiuni operative

• Locomotive Diesel

(Agerpres)

• Pentru

a’ă 
a-Deva '

ineretului
Muncitor

Plenara a examinat problemele legate de prima 
sesiune a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale și a adoptat hotărîri corespunză
toare.

De la 28
glindind preocuparea colectivului 
pentru continua îmbunătățire a 
calității produselor, cele mai 
multe din prevederile planului 
tehnic al Uzinei „1 Mai“ Ploiești 
se referă Ia introducerea și ex
tinderea unor procedee tehnolo

gice moderne și metode avansate de lucru. 
Aceasta a necesitat o muncă atentă de pre
gătire a fabricației din partea serviciilor teh- 
nolog-șef și metalurg-șef, care a început cu 
întocmirea tehnologiei de fabricație și s-a 
terminat odată cu omologarea ei. Concomi
tent cu aceasta, în uzină au fost luate mă
suri care să ajute muncitorilor să-și perfec
ționeze cunoștințele profesio'hale și tehnice și, 
pe această bază, să-și poată însuși în bune 
condiții tehnologiile de lucru ale noilor pro
cedee aplicate. Activitatea întreprinsă în a- 
cest sens a îmbrăcat forme diferite, specifice 
fiecărui loc de muncă. In uzină sînt organi
zate cursuri de ridicare a calificării, diferen
țiate pe specific de meserii și grad de pregă
tire, care cuprind peste 1200 muncitori, 
cursuri de specializare pentru maiștri și teh
nicieni, lectorate tehnice pentru ingineri etc. 

Alături de aceste măsuri luate de condu
cerea uzinei în colaborare cu comitetul sin
dicatului și organizația U.T.M., în secții au 
fost inițiate acțiuni operative care să ajute 
muncitorii să-și însușească cît mai temeinic 
tehnologiile de fabricație. Despre ce este vor
ba ? In secția turnătorie fontă, de pildă, stu- 
diindu-se cauzele care generau rebuturi s-au 
întocmit prospecte de execuție pentru o se
rie de produse, în care tehnologia de fabrica
ție este descrisă pe faze de operații, pînă la 
cele mai mici amănunte. Pentru început au 
fost luate reperele : discuri de cuplare de la 
trolii, săniile de glisare de la pompele triplex, 
cămășile cilindrilor de la pompele de cimen- 
tare.

Cum iau cunoștință muncitorii de conținu
tul acestor prospecte? Lămuririle ni le-a dat 
tovarășul inginer Mihai Prahoveanu, șeful 
secției.

„întotdeauna cînd avem de turnat unul din 
aceste repere îl dăm spre execuție muncito
rului sau șefului de echipă care are o pregă- 

V. DINULESCU
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Centrala electrică de termoLcare am Crcxn: 
după intrarea in iuncțiune a prirmih 
50

Colectivul Uzinei de 
țevi-Rcman a obținut 
în primele două luai 
ale anului rezultate de 
seamă în producție. In 
această perioadă s-au 
produs, peste sarcina 
planificată, 171 tone 
țevi de oțel fără su
dură, 7 tone oțel elec
tric, mai bine de două 
tone de piese turnate 
și alte produse a căror

Ciu-
CaJa-

de
ION

TEOHARIDE

Cum pregătim

producția de legume
legume din 
da anului 

1965 și-au făcut 
apariția pe pie
țele orașelor și 

Nit; Jfțxentrelor munci- 
* forești din regi

unea Brașov. Peste două săp- 
tămini urmează să sosească 
altele: ceapa verde, salata și 
spanacuL expediate Brașovu- 
■-u. din regiunile sudice ale 
țării.

La această anticipație iau 
parte insă și cooperativele 
agricole de producție din re- 
grime : Codlea, cu 2 400 mp 
de sere, va livra în curînd 
peste 4000 kg de castra
veți, iar către sfîrșitul lu
nii aprilie — 4 200 kg de roșii, 
ardei, ceapă verde etc. La 
Codlea se pregătesc și alte 
trufandale. Zilele acestea a 
început repicatul verzei. Pre
gătiri asemănătoare se fac și 
la cooperativele agricole din 
Hălchiu, Cristian și Ghimbav.

în aceste unități și în al
tele, la ordinea zilei sînt acum 
lucrările la răsadnițe și paturi 
calde și cele pregătitoare pen
tru cultura în cîmp a legume
lor. Se însămînțează, se fac 
repicări, se transportă îngrășă
minte naturale, 
atenție acordă 
rii producerii 
zarzavaturilor

P e linia de cale ierată 
Craiova — Calafat, trans
porturile directe de mărfuri 
au început să se efectueze 
cu ajutorul locomotivelor 
Diesel-electrice.

Introducerea pe acest tra
seu a unor asemenea mij
loace moderne de transport 
a dus la sporirea vitezei 
trenurilor, în comparație cu 
garniturile tractate de loco
motivele cu aburi, și Ia re
ducerea cheltuielilor de re- 
morcare.

Pentru această primăvară, 
magazinele de specialitate 
pun la dispoziția cumpărăto
rilor un sortiment mai bogat 
de țesături, tricotaje, confec
ții, încălțăminte, numeroase 
articole de galanterie. Deose
bit de variat este sortimentul 
de țesături din lină și în a- 
mestec pentru costume băr-

Incepînd cu data de 1 apri
lie 1965, stațiile P.E.C.O. din 
întreaga țară vor pune în vîn
zare numai sortimente de 
benzină cu cifre octanice cla
sificate după metoda „Re
search", care este folosită in 
numeroase țări din lume. 
Astfel, noile denumiri ale 
benzinelor vor fi următoarele: 
benzină „Normală" cifră octa
nică 75 R; benzină „Regular" 
cifră octanică 90 R; benzină 

octanică„Premium" cifră
98 R.

Totodată vor fi 
uleiuri superioare
cu excepționale calități deun-

desfăcute 
aditivate,

gere: uleiuri pentru motoare 
auto cu aprindere prin scîn- 
teie și pentru motoare Diesel, 
precum și uleiuri aditivate 
pentru transmisii și angrenaje 
hipoide.

Toate stațiile de distribuție 
P.E.C.O. vor pune la dispozi
ția automobiliștilor din țara 
noastră și străinilor instruc
țiuni cu privire la folosirea-*-  
uleiurilor auto rominești, pre
cum și tabele cu coresponden
ța lor cu diferite mărci din 
străinătate.

Tractoriștii de 
la SJ4.T. Lehliu 
au Început semă
natul culturilor 
iurajere pe o- 
goarele coope
rativei agricole 
de producfie din 

comuna 
Lupșanu

și timpurii. în același timp, 
ei sînt preocupați de eșa
lonarea culturilor duble și 
intercalate astfel încît, prin 
folosirea rațională a terenuri
lor amenajate..pe o perioadă 
cît mai lungă din an să ajun
gă în piețe produse proaspete 
într-un sortiment cît mai bo
gat. Planurile de culturi și 
pregătirile ce se fac acum a- 
rată că anul acesta se vor pro
duce pentru consum în stare 
proaspătă, legume mai multe.

Vor ajunge ele în cel mai 
scurt timp și în cantități su
ficiente la consumator?

Pentru a răspunde la aceas
tă întrebare, am întreprins un 
raid prin mai multe coopera
tive agricole din preajma Bra
șovului și prin unități de a- 
provizionare a populației.

Iată ce ne-a relatat tovară
șul Gheorghe Ciocan — di
rector adjunct al Oficiului de 
legume și fructe — Brașov :

— în primul rînd, trebuie 
asigurată o bună manevrare a 
mărfii începînd cu trufandale
le și pînă la ultimele recolte 
din toamnă astfel ca timpul 
dintre recoltare și desfacere să 
fie redus la minimum necesar. 
Apoi, distribuirea legumelor 
în consum, pe piețe, să fie 
continuă de-a lungul întregu
lui sezon. Oficiul regional de 
legume și fructe a luat măsuri 
menite să îmbunătățească des
facerea și organizarea tracicu
lui de aprovizionare. în pri
mul rînd, la parterele noilor 
blocuri se vor deschide mo
derne magazine de desfa
cere. în perioada de vîrf a se
zonului, numărul unităților 
„Legume și fructe" va fi a- 
proape dublat, ajungînd de la 
50, la 92. Pentru a fi evitată 
aglomerația, în piețe și în fața 
magazinelor vom deschide to- 
nete.

— Pentru ca legumele să 
ajungă proaspete la consuma
tor transportul trebuie făcut 
rapid. Ce măsuri se vor lua în 
acest scop?

— Avem condiții pentru a 
asigura această cerință a 
populației. Organizația comer
cială din Brașov are 15 mașini 
proprii și a încheiat contracte

ION MARCOVICI

(Agerpres)
Ploiești-nord9

sezonul de primăvară
bătești și pentru femei, pre
cum și cel de tricotaje. Ma
gazinele pun, de asemenea, 
în vînzare încălțăminte pentru 
sezonul de primăvară și vară. 
Fabricile au început să livre
ze noi modele de încălțăminte 
de calitate superioară, reali
zate din piele în diferite cu
lori, precum și în combinații

dm piele și lac, box și velur, 
sau cu plasă din relon. De 
asemenea, se vor pune în cu- 
rind în vînzare noi articole 
pentru înfrumusețarea locuin
țelor : draperii, perdele, fețe 
de masă plușate și alte arti
cole.

Cartierul Ploiești-nord a de
venit un modem microraion. 
.Aici s-au dat în folosință a- 
proape 3 000 de apartamente, 
la care se adaugă încă 1230 
în acest an ; unele din aces
tea au și fost date locatarilor, 
cîteva blocuri turn se află în 
finisare.

Noul cartier al ploieștenilor 
se completează anul acesta 
cu o școală medie, avînd 24 
săli de clasă,

(Agerpres) (Agerpres)

Unitățile agricole socialiste 
au început plantările de pomi. 
Ele au prevăzut extinderea 
livezilor în acest an cu 17 000 
de ha. Cu noile plantații, su
prafața livezilor, în anii șese- 
nalului, crește cu circa 170 000 
de ha. în această perioadă 
s-au plantat în medie anual 
peste 28 000 de ha, față de 
6 200 de ha în anii 1955—1959.

Ca și în anii precedenți, 
peste 40 la sută din suprafața 
ce se plantează va fi ocupată 
de meri și peri, principalele 
specii, care au fost mult ex-

tinse în țara noastră. Atît la 
aceste specii cît și la celelalte 
sînt asigurate soiuri valoroa
se, care dau producții sporite 
de fructe. Noile livezi se ex
tind pe terenuri în pantă, a- 
menajate împotriva eroziunii, 
îndeosebi în raioanele cu tra
diție în pomicultură.

Cresc, totodată, suprafețele 
plantațiilor intensive de pomi, 
care intră mai devreme pe 
rod și asigură producții mari 
de fructe.

Buletin medical

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî- 
ne, suferă de o afecțiune

pulmonară care în ultimul 
timp s-a agravat prin apariția 
de complicații hepatice cu 
icter și insuficiență hepatică.

Se aplică tratamentul cores
punzător.

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul Sănă
tății și Prevederilor Sociale; acad. dr. Nicolae 
Gh. Lupu; prof. dr. Tiberiu Spîrchez; prof. dr. 
Constantin Nicolau; prof. dr. Ioan Brukner; 
prof. dr. Constantin Anastasatu; conf. dr. 

Leon Bercu; dr. Alexandru Dumitriu.
17.III.i965



RĂSPUNDEM

IA SESIZĂRILE TINERILOR
S-a îmbunătățit

deservirea poștala

un factor...

Rm. Vîlcea,
cer-

„Ca orice cetățean, pri
mesc și eu scrisori de la prie
teni sau rude. Deși locuiesc 
pe strada Știrbei Vodă, care 
aparține de oraș, scrisorile mi 
se aduc a doua zi de la sosi
rea lor la Oficiul poștal din 
Rm. Vîlcea. Asta se întîmplă 
— ne explica Mihai Anghel 
din Rm. Vîlcea — pentru că, 
deși aparține de oraș, strada 
este deservită de 
rural".

Oficiul P.T.T.R. 
căruia i-am trimis spre 
cetare scrisoarea, ne-a comu
nicat : „Sesizarea este justă 
și s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea deservirii abona- 
ților. S-a făcut o nouă organi
zare a sectoarelor de distri
buire a corespondenței și abo
namentelor și începînd cu da
ta de 1 februarie a.c. strada 
Știrbei Vodă și întreg cătunul 
Aranghel sînt deservite de 
către un factor local. în a- 
cest fel toți cetățenii din a- 
ceastă suburbie a orașului 
primesc ziarele, scrisorile 
coletele în ziua sosirii lor 
oficiul nostru".

Și 
la

S-au luat măsuri
Cîțiva tineri de la G.A.S. 

Ozun, raionul Sf .Gheorghe, 
au semnalat redacției că acti
vitatea culturală din cadrul a- 
cestei gospodării nu se des - 
fășoară în mod corespunză
tor.

Comitetul raional U.T.M. 
Sf. Gheorghe, care a cercetat 
sesizarea, a trimis redacției 
următorul răspuns :

„Cele sesizate de tineri co
respund realității. Gospodăria 
are în subordine 3 secții, dar 
numai la Cîmpul Frumos — 
se desfășoară o activitate cul- 
rală corespunzătoare, 
xistă o echipă de 
populare și o brigadă 
tică de agitație.

In urma scrisorii 
din partea ziarului au fost or
ganizate, la toate secțiile, for
mații cultural-artistice în 
care activează 46 de tineri, 
într-o perioadă relativ scurtă

Aici e- 
dansuri 

artis

primite

Pe scena teatrului
■* * brăilean

în regiunea Banat se des
fășoară o largă acțiune de 
modernizare a rețelei de tele
comunicații. Pe distanțele de 
trafic mai intense : Timișoa
ra — Reșița, Timișoara — A- 
rad, Caransebeș — Oțelul 
Roșu etc., au fost instalate 
încă 12 legături telefonice, iar 
între comunele mai mari din 
regiune funcționează 
cuite, în lungime de
200 km. într-o serie 
lități, ca Pîncota,
Curtici, Cărpiniș și altele, au 
fost introduse cabluri urbane 
de telecomunicații. O realizare 
importantă pe linia moderni
zării rețelei de telecomunicații 
o constituie automatizarea cen-

n reputat dirijor a- 
merican, Fritz Mah
ler, va apare săptă- 
mîna aceasta la pu
pitrul primei or
chestre simfonice a 
țării.

„Fritz Mahler este un dirijor 
înnăscut, un interpret de înaltă 
valoare" (II Giornale d’Italia — 
Roma).

„Fritz Mahler îl urmează în
deaproape pe Bruno Walter în 
ceea ce privește înțelegerea con
cepției lui Gustav Mahler" (The 
Yomiuri — Tokio).

„Fritz Mahler stăpînește atît 
de profund operele pe care le 
interpretează, incit chiar de la 
prima repetiție, membrii or
chestrei — care, de altminteri, 
au cintat cu remarcabili șefi de 
orchestră au avut o revelație ca 
în fața lui Toscanini" (Toronto 
Globe and Mail).

Iată trei citate care conturea
ză din plin valorile interpretati
ve ale oaspetelui nostru.

Format la școala componistică 
a reprezentanților Noii școli vie- 
neze, stabilit din 1936 în S.U.A.. 
Fritz Mahler s-a impus într-ade-

t o
Teatrul de Stat din Brăila a pre

zentat publicului șase noi premie
re: „Passacaglia" de Titus Po-
povici, „Punctul culminant" de Gh. 
Vlad, „O familie îndoliată" de 
Branislav Nușici, „Luna dezmoște
niților" de E. O'Neill, „Stăpînul 
apelor" de Constantin Pastor și, 
recent, „Mizerie și noblețe" de 
Eduardo Scarpeta. în noul sezon, 
afișul a readus pentru reprezentare 
o serie de spectacole cu lucrări a 
căror premieră au văzut lumina 
rampei în stagiunile anterioare, a- 
parținînd lui Camil Petrescu, Horia 
Lovinescu, Laurențiu Fulga, Nicuță 
Tănase ca și „Sfînta Ioana" și 
„Pygmalion" de B. Shaw.

Acum, se fac pregătiri pentru 
audiția celorlalte lucrări dramati
ce ce urmează să vadă lumina 
rampei; este vorba de „Arco Iris" 
de D. Dimov și „Steaua Seviliei" 
de Lope de Vega.

DUMITRU SANDU

La cercul literar
Cu cîteva luni în urmă la Școala 

generală de 8 ani din comuna 
Feldru, raionul Năsăud, a luat fiin
ță cercul literar „George Coșbuc", 
condus de profesorul Constantin 
Trapofianu. Lunar, peste 60 de 
elevi din clase diferite dezbat în 
cadrul cercului probleme de lite
ratură. Așa, de exemplu, s-a vor
bit despre „George Coșbuc — 
poet năsăudean", „Mesajul poeziei 
contemporane", „Ion Creangă — 
povestitor" și „Eminescu — lu
ceafărul poeziei romînești".

în ședințele dedicate lui Ion 
Creangă și Iui Mihail Eminescu e- 
levii au audiat un fragment din 
„Amintiri din copilărie" și poezia 
„Scrisoarea a III-a“ în lectura 
scriitorului Mihail Sadoveanu și 
respectiv George Vraca, înregi
strați pe discuri Electrecord.

Elevii sînt îndrumați să culeagă 
folclor local, să realizeze lucrări 
proprii. S-au evidențiat îndeosebi 
elevii George Ani, Maria Ani, 
George Pop și Titu Pop.

Eficiența cercului literar se vede 
și în faptul că elevii care-1 frec
ventează sînt fruntași la învățătu
ră, cititori permanenți ai biblio
tecilor din școală și de la cămi
nul cultural.

TRAIAN POP 
proie-^r

-----•-----

DEBUTURI
Baletul „Spărgătorul de nuci" 

de Ceaikovski a prilejuit zilele 
trecute două debuturi reușite.
In rolul „Spărgătorului de nuci" 

a evoluat tînărul Adrian Caracas. 
Imbogățindu-și mai mult tehnica 
și expresivitatea, el a dovedit 
reale calități care pot fi dezvol
tate în viitor.

Au mai debutat, de asemenea, 
în rolul „Mașei mari" Alexa Du- 
mitrache Mezincescu, care împre
ună cu Sergiu Ștefanski a reali
zat un cuplu unitar.

MIRCEA POPESCU 
balerin Teatrul de Operă 

și Balet al R.P.R. 

ele au pregătit și prezentat 
programe artistice intere
sante.

Biroul raional U.T.M. se va 
îngriji ca aceste activități cul
turale să se permanentizeze.

în ce privește cele 3 tele
vizoare. conducerea GAS. a 
luat măsuri ca ele să fie re
parate și puse la dispoziția ti
neretului. S-a întocmit și un 
program de vizionare a emisi
unilor. Aparatul de radio a 
fost instalat la clubul secției 
Cîmpul Frumos. S-a stabilit, 
de asemenea, să fie înzestrate 
cu mobilierul necesar o 
două cluburi existente la « 
țiile Cîmpul Frumos și 
șeni.

La secția Ozun (pină in 
zent nu a existat club), 
stabilit să fie organizat 
club, 
lui va începe și activitatea 
bibliotecă.

pre- 
s-a 
un

Odată cu amenajarea
Ia

La am...
„Sînt absolvent de școală 

profesională. Lucrez al U.I.L. 
Arad. De cind am venit aici 
am dorit să execut și eu anu
mite lucrări la gater, banzig 
sau la circular, dar acest lu
cru nu mi se permite" — sem
nala ziarului nostru, tînărul 
Dumitru Stănilă.

Consiliul local al sindicate
lor Arad care a analizat sesi
zarea ne-a informat că „tînă
rul Dumitru Stănilă nu poate 

- A-,... ■:ni

.ir7.. f

O cititoare fruntașă: eleva Maria Birjoveanu din anul II veterinară B, de la Școala tehn.câ 
horticolă nr. 1 din Roman

Foto : N. STELOR1A.N

Acțiuni de modernizare a rețelei

telefonice și telegrafice

V ■

I

noi cir- 
aproape 

de loca- 
Lovrin,

Invitație • Simfonia a V-a de Mahler
în sala de concert in interpretarea lui Fritz Mahler
■M
Iii

fi repartizat să lucreze la a- 
ces’.e mașini, deoarece n-a îm
plinit încă vîrsta de ÎS ani*.

Școala are lumină
electrică

„în ultimii ani satul nostru 
și-a schimbat mult înfățișa
rea. Au fost construite o 
școală elementară — dotată 
cu '.âboraior și sală de g_m- 
nastică. un dispensar, cămin 
cultural — dotat cu apărat ci
nematografic etc. I.gni’U e- 
lectrică a pămss șî ea In ca
sele oamenilor.

Școala noastră ne oferă con- 
diții bune pentru desfășura- 
rea procesului de Invățămlnt. 
Un singur lucru lipsește : lu
mina electrică, deși .nstalația 
interioară este făcută. A mai 
rămas doar să se facă racor
darea la rețea*,  ne scria un 
pionier din comuna Bădulea- 
sa. raionul Turnu Măgurele.

Sfatul popular raional Tur
nu Măgurele, ca răspuns la 
sesizarea mai sus amintită, 
ne-a comunicat următoarele: 
..Cauzele care au dus Ia H- 
tirzierea acestei lucrări s-au 
datorat slabei orpanizâri a 
muncii de către I.R E B — 
secția Tr. Măgurele. în ur*na  
măsurilor luate s-a reușit ca 
această întreprindere să fie 
încadrată cu personc! cores
punzător și să se ocupe înde
aproape de problema racordă
rilor.

Datorită acestui fapt, de cu- 
rind, atit școala de 8 cai cit 
și căminul cultural din co
muna Bâduleasa. au fost ra
cordate la rețeaua electrici".

■

I

tralei telegrafice Timișoara, 
care permite stabilirea de le
gături prin telex cu abonații 
din întreaga țară. Urmează ca 
în anul acesta să se pună în 
funcțiune un număr important 
de legături telefonice între 
București, Timișoara și alte 
localități.

*
La Tg. Mureș au început lu

crările de mărire a capacității 
centralei telefonice cu încă 
1 000 de linii.

în ultimii trei ani au cunos
cut o continuă dezvoltare re
țelele telefonice interurbane 

văr în lumea muzicală contem
porană printr-o artă interpretati
vă de ținută, remarcindu-se în 
special in interpretarea lucrări
lor vărului său — celebrul com
pozitor din anii de la încrucișa
rea ultimelor două veacuri — 
Gustav Mahler.

Concertul programat la Bucu
rești, cuprinde alături de prima 
simfonie a lui Beethoven, una 
din cele mai interesante opusuri 
din catalogul creației lui Mahler 
•— simfonia a V-a.

„Simfonia este o lume creată 
cu ajutorul tuturor mijloacelor 
tehnice existente" — definea 
Mahler monumentala formă 
muzicală în care va turna glo
durile, visurile, bucuriile și 
ferințele sale.

Cum arată această lume în 
de a V-a simfonie ?

După exuberanta simfonie 
IV-a („Simfonie a liniștii și 
ricirii născută sub un cer fără 
nori" — cum o definea K. Weigli 
Mahler se îndreaptă din nou 
spre marile probleme ale existen
ței. De astă dată, spre deosebire 
de Simfonia a ll-a, creatorul nu 
va fi copleșit de cruda realitate 

su

cea

a 
fe-

in sprijmui 
producției

Institulul Politehnic din Iași 
a încheiat convenții de colabo
rare cu circa 100 întreprinderi, 
instituții și institute din țară, 
împreună cu care rezolvă nu
meroase probleme legate de 
nevoile imediate ale producți
ei De pildă, colaborarea Facul
tății de chimie industrială a 
Institutului ieșean cu unele 
întreprinderi de pielărie si în
călțăminte din tară ia soldat 
eu îmbunătățiri substanțiale a- 
duse procesului de uscare a 
pieilor.

In laboratoarele Facultății de 
meeanied — cu coatribufia 
cercetătorilor de fa Facultatea 
de electrotehnică — s-a reali
zat un aparat pentru determi
narea zgomotului produs de 
rulmenți, iar pe baza elaborării 
anei noi metode de ascuțire a- 
btazrvi a burghrelor elicnsdale. 
Ia Fabrica de scule din Mis- 
nov s-au creat noi tipuri de 
scule, de mare productivitate, 
pentru ascuțit burghie.

I Agerpres!

regiunea OlteniaConstrue;:: de locu:r.țe in noul oraș minier Motru, din
Foto : AGERPRES

Expoziție

studențească
în vitrinele special amena

jate pe strada Edgar Quinei. 
in noua aripă a Institutului 
de arhitectură din București, 
se organizează periodic ex
poziții, conținind lucrări ale 
cercurilor științifice studen
țești.

Actuala expoziție cuprinde 
lucrări ale cercurilor de foto
grafie și grafică- Multe din
tre acestea sînt realizate in 
excursiile de studii, in cane 
studenții au surprins obiecti
ve industriale, constructs, pe
isaje, vestigii ale trecutului 
din locurile pe care le-au vi
zitat. Se remarcă tuerăni-e 
studenților Maci Alexar-dru, 
Dan Popovici Oproru Dan. 
Nițulescu Serbări și aifiî.

D. <UJAN 
siudeax |

pe o lungime de peste 700 km. 
In aceeași perioadă, numărul 
posturilor telefc nice a crescut 
cu aproape 2 000.

Pentru modernizarea și dez
voltarea rețelei de telecomu- 
nicații. anul acesta au fost alo
cate fonduri de două ori mai 
mari față de anul trecut. Pe 
lingă dezvoltarea centralei te
lefonice automate din Tg. Mu
reș se vor instala noi sisteme, 
care vor duce la mărirea nu
mărului legăturilor interurba
ne. Se construiesc aproape 100 
kilometri de noi rețele telefo
nice.

(Agerpres)

ci își va afirma cu dirzenie do
rința de viață, de activitate, de 
transformare a realității.

Simfonia a V-a a fost scrisă 
în anii 1901—1902 la Maiemigg 
am Worthersee. Aici, ca și în 
simfoniile a Vl-a și a VlI-a, 
Mahler renunță la voci umane 
(folosite în simfoniile anterioare) 
limbajul său devine mai expresiv, 
orientarea tematică mai vie.

Simfonia este alcătuită din 5 
părți.

lată cîteva amănunte, „con
structive" pe care le vom putea 
urmări de-a lungul audiției:

Prima parte (Trauermarch — 
„Marș funebru") este un răscoli
tor cîntec de. fale. După cutre- 
murătoarea chemare a trompetei, 
trei idei muzicale se înlănțuie in
tr-o singură, dureroasă melodie, 
„imagine impunătoare a condu
cerii eroului pe ultimul său 
drum".

Cea de a doua mișcare conti
nuă ideea primei. Ea este ex
presia chemării la luptă împotri
va forțelor distructive, împotri
va împilării și suferinței. Ea te 
face să-ți reamintești cuvintele 
lui Dostoevski atît de des repe-

Clasa a Xl-a in fata maturității

scindu-i pe tovarășii diriginți. 
pe multi profesori care predau 
la clasele a Xl-a a Școlii me
dii „Miai Viteazu*  din Capi
tală. ne-am dat seama că ele
vii se bucură din partea aces
tora de un sprijin permanent.

La toate disciplinele, tova
rășii profeseri de specialitate 
au stabilit, pe perioade dis
tincte. modul !n care trebuie 
revăzută materia din anii fre
cați. Apoi, au discutat cu ele
vii despre programul pe care 
trebuie să și-l facă. Pentru 
chestiunile neînțelese au fost 
linte consultații, nu prea nu
meroase insă, stabilite de re
gulă în zilele cu un număr de 
ore de clasă mai mic, astfel 
incit să nu se încarce timpul 
elevilor. Aceste consultații au 
început de mult, la unele dis
cipline chiar din primele zile 
ale anuhn școlar. La matema
tică ele au loc săptăminaL la 
sfințitul orelor de clasă. La fi
zică și drinde se țin mai pu
ține ore ; in cadrul acestor ore 
se rezolvă unele chestiuni ne
înțelese în timpul studiului 
individual, iar apoi se fac 
exerciții ajutătoare pentru fi
xarea materiei din anii prece
dent!. La limba și literatura 
romină se poartă discuții pe 
teme de sinteză. Con-
sultațiile se țhs pe clase, iar 
elevii din toate clasele care au 
goluri in cunoștințe au fost 
grupați și primesc meditații 
suplimentare. De la aceste ore 
nu lipsește nimeni ■ Este un 
merit al organizației U.T.M. 
din fiecare clasă că se preo
cupă ca fiecare elev să folo
sească toate mijloacele ce-1 
sînt puse la dispoziție pentru 
a se pregăti.

Pentru zilele vacanței care 
se aproprie s-au stabilit, de

au

La Biblioteca Centrala

Zilnic, sălile de lec
tură și de documenta
re ale Bibliotecii Cen
trale de Stat sînt vi
zitate, în medie, de 
aproape 1 000 de ci
titori — cadre didac
tice, specialiști din di
ferite domenii, stu- 
denți, muncitori, elevi 
etc. Anul trecut, cei 
peste 274 000 de citi
tori frecvenți au con
sultat mai bine de 
860 000 de lucrări de 
specialitate, tratate, 
cursuri, cărți de lite
ratură beletristică, re
viste etc., cu aproape 
120 000 mai multe fa
ță de anul 1963. Un 
fapt important îl con

ele Stat
stituie creșterea inte
resului față de car
tea științifică și teh
nică. Din numărul 
cititorilor de anul 
trecut, peste 30 la 
sută au studiat di
ferite lucrări din do
meniul științei și teh
nicii.

Cititorii sînt atrași 
aici. în afară de va
loarea colecțiilor puse 
la dispoziție, și de 
măsurile luate de co
lectivul bibliotecii 
pentru popularizarea 
celor mai importante 
lucrări. S-a creat un 
punct de informare 
bibliografică, care în- 
tocmește, la cerere,

poți fi„Cum
cît mai există 

o ființă care suferă".

tate de Mahler: 
fericit, atîta timp 
pe lume

In expoziția, în dezvoltarea, în 
repriza acestei mișcări scrisă în 
formă de sonată găsești un tul
burător amestec de izbucniri ve
hemente și gînduri liniștite plină 
de calm sau revelatoare între
bări. („Prin dîrzenia aproape re
voluționară a accentelor lor, a- 
ceste prime două „tablouri", al
cătuiesc o veritabilă tragedie e- 
roică" — scrie G. Bălan în recen
ta sa carte închinată lui Mahler. 
Netransformîndu-se nici o clipă 
în lamentație sau disperare, su
ferința este aici bărbătesc și re
ținut exprimată așa cum numai 
un suflet de luptător o poate 
face... Simți că problema desti
nului uman se pune, în această 
simfonie din punctul de vedere 
al acelor oameni pe care o ex
cepțională forță morală îi face 
capabili a-și dărui viața în nu
mele unor mari idealuri").

Vagi speranțe luminează cele
lalte două părți — un sclipitor 
Scherzzo, care ne cucerește din- 
tr-un început prin forța, prin 
viabilitatea sa, și un gingaș Ada- 

asemenea. capitole care vor fi 
revăzute, precum și un număr 
de ore — limitate — pentru 
a-i lăsa pe elevi să se odih
nească — in care se vor da 
consultații- Gospodărindu-și 
bine aceste zile, elevii vor cîș- 
tiga un avans in pregătirea lor 
pentru examenul de maturi
tate.

Preocupările legate de pre
gătirea celor 259 de elevi din- 
tr-a XI-a sînt însă mult mai 
numeroase.

„...După ce am terminat șe
dința de analiză a muncii pe 
trimestrul I — ne relata tova-

ATENTIE! PESTE
TREI LUNI

EXAMENUL
: Stâneiulașou. diri

gintele clasei a Xl-a A reală, 
părinții nu-au cerut să mai ți
nem o ședință Ia care să invi
tăm pe toți profesorii care 
predau la această clasă. Le-am 
îndeplinit dorința, și după o 
săptămină ne-am întîlnit din 
nou. S-au clarificat, cu această 
ocazie, multe aspecte ale acti
vității elevilor. Dar roadele a- 
cestei discuții s-au oglindit 
imediat in catalog.

..îmi cunosc elevii din clasa 
a VIII-a — ne-a mărturisit tov. 
Constantin Crăcea — dirigin- 

bibliografii pe diferi
te teme ; s-a întocmit 
un catalog al unor 
periodice străine. 
Popularizarea noută
ților tehnice se face 
prin alcătuirea unor 
liste bibliografice și 
trimiterea lor unui 
mare număr de între
prinderi, spre infor
mare. De asemenea, 
au fost organizate 
numeroase expoziții 
de cărți pe diferite 
teme, manifestări în 
sprijinul tinerilor citi
tori, audiții muzicale 
în întreprinderi și in
stituții etc.

(Agerpres)

gietto, ce debutează cu o melo
die lirică, vie, colorată, intonată 
de ciori în sunetele harpei.

In sfirșit, partea a V-a, un 
„Rondo finala" domină întreaga 
operă.

După o mică introducere (în 
care instrumentele își cedează
unul altuia temele „discutind"
parcă începutul mișcării) din ara
bescul clarinetului, pe care-l 
prinde și-l dezvoltă oboiul, apa
re o 
unei 
dine 
toată 
seva melodică mahleriană.

O interesantă secțiune finală 
ce sintetizează diversitatea ima
ginilor acestei mișcări, încheie în 
accente luminoase simfonia ce 
constituie un simbol al credinței 
că în lumea întunericului numai 
prin luptă poate fi înfrîntă sufe
rința, numai lupta este izvorul 
bucuriilor vieții.

primă temă, ce stă la baza 
mișcări în care o multitu

de imagini dezvăluie in 
frumusețea ei substanțială

IOSlx SAVA 

tele clasei a Xl-a C. Și nu nu
mai pe elevi, ci și pe părinții 
lor. Dar în relațiile noastre 
de acum s-au ivit unele „neîn
țelegeri". Mă refer la păreri 
ale unor părinți care n-au co
incis cu ale mele în legătură 
cu alegerea de către elevi a 
viitoarelor lor profesiuni. Aș 
vrea să fac o precizare. Sînt 
părinți care cred că dacă co
pilul lor a fost un elev fruntaș, 
el va face „față“ și la arhitec
tură și la medicină sau la a- 
gronomie. Și încearcă să-și 
impună punctul de vedere, ți- 
nînd seama de criterii foarte

co
și

arbitrare. Am discutat cu 
mitetul U.T.M. al clasei 
ne-am gindit să ne întilnim — 
elevi, părinți și profesori — 
să analizăm fiecare hotărîre 
luată de elevi, să corectăm și 
să îndrumăm pașii fiecăruia 
pe dumul cel bun.

Tovarășul Mihai Petrescu, 
dirigintele caisei a Xl-a B se 
consideră privilegiat :

— Am o clasă de care aș 
putea să fiu mulțumit. Majori
tatea elevilor au rezultate 
bune și foarte bune la învă
țătură.

— Totuși ?
— Totuși nu sînt, De ce ? E- 

levii se tem de obstacolul III, 
și pierd din vedere primele 
două...

Tovarășul Petrescu este pro
fesor de educație fizică, iar 
explicația-i sportivă, dar pla
stică, dezvăluie următoarea si
tuație : în clasa a Xl-a B ma
joritatea elevilor și-au ales 
profesiunea și acum principa
la lor preocupare este pregă
tirea în vederea concursului de 
admitere în facultăți. Iau lec-

O
♦

* . ■

Intr-unui din laboratoarele Centrului de hematologie din Bucu
rești

Foto: AGERPRES

Carbetox un nou insecticid
ORADEA. — (de la cores

pondentul nostru) :
La Fabrica „Sinteza" din 

Oradea a început să fie pro
dus un nou insecticid denumit 
Carbetox (un derivat organic 
al acidului ditiofosforic). Pro
dusul a fost experimentat și 
pus la punct ca procedeu de 
cgtre Institutul de cercetări 
chimice București, cu sprijinul 
larg al specialiștilor fabricii 
orădene. Pe baza recomandă- 

ții suplimentare de desen, ma
tematică, chimie etc. Din a- 
ceastă cauză pregătirea lecți
ilor la zi, a examenului de 
maturitate nu ocupă primul 
loc în preocupările lor. Acea
sta nu înseamnă că nu se în
vață. Dar puțini sînt cei care 
învață la valoarea lor reală.

Aici, credem ar fi trebuit să 
intervină organizația U.T.M. a 
clasei, prin mijloacele sale 
specifice, educative, să înlătu
re „teoria" șubredă pe care se 
întemeiază atitudinea elevilor 
din clasa amintită. N-a făcut-o 
însă, va trebui s-o facă cît 
mai degrabă, Adunarea gene
rală viitoare ar putea discuta 
despre legătura strînsă dintre 
pregătirea la zi, pregătirea 
maturității și a examenului de 
admitere, despre necesitatea 
de a nu elimina nici una din 
aceste etape din munca lor.

In școală funcționează 7 
clase a Xl-a. Fiecare colectiv, 
închegat de-a lungul celor 4 
ani de școală medie, are par
ticularitățile sale, tradițiile, 
greutățile sale. Ni se pare un 
lucru demn de remarcat că a- 
proape la toate clasele profe
sorii diriginți sînt aceeași din 
clasa a VIII-a, i-au ajutat 
pe elevi să se dezvolte armo
nios, au fost foarte apropiați 
de ei, cucerindu-și dragostea 
lor. Este oare o întîmplare 
faptul că numeroși elevi din 
clasele a Xl-a A și D vor să 
studieze -— după terminarea 
școlii medii — chimia ? Atît 
tovarășul Ion Stănciulescu — 
dirigintele clasei a Xl-a A cît 
și tov. Minodora Dumitru, 
diriginta clasei a Xl-a D sînt 
profesori de chimie. Și tot nu 
întîmplării i se datorează fap
tul că din ambele clase un 
număr mare de elevi s-au pre
zentat la Olimpiada de chimie 
— 4 elevi din clasa Xl-a a 
fiind chiar premiați.

Așadar în fața acestui greu 
examen al maturității în sen
sul larg al cuvîntului, elevii 
nu sînt singuri. In sprijinul 
lor vin profesorii, tovarăși cu 
experiența pregătirii cîtorva 
generații de absolvenți ; orga
nizația U.T.M., care se preo
cupă să creeze în clase un cli
mat de muncă susținută, o o- 
pinie puternică împotriva de
lăsării — incompatibili cu ca
litatea de elev și, mai ales, cu 
calitatea de elev în clasa a 
Xl-a : părinții, cu dragostea și 
grija de a-și vedea copiii pe 
drumul cel mai bun.

MARIETA VIDRAȘCU 

€
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rilor Consiliului Superior al 
Agriculturii, noul insecticid 
va fi utilizat în mai multe u- 
nități agricole din țară. Car- 
betoxul își va găsi o largă 
întrebuințare în combaterea 
insectelor din agricultură și 
silvicultură- La fabrica amin
tită, se fac pregătirile necesa
re pentru ca în anul viitor, 
producția de insecticide să fie 
dublată.



poșta de ieri
Mulțumirile
unei mame

Cursuri de calificare 
pentru constructori

O clipă de neatenție a 
fost deajuns ca fetița mea 
care se juca pe malul rîu- 
lui să alunece în apă. Sub 
ochii mei apele umflate de 
dezgheț o tîrau cu iuțeală. 
Neputincioasă, nu-i puteam 
da nici un ajutor.

In acel moment un tînăr 
s-a dezbrăcat cu repeziciu
ne, a sărit în apă și a reu
șit să-mi salveze fetița 
chiar în locul unde rîul se 
vărsa în Crișul Alb. I-am 
mulțumit cu lacrimi în 
ochi. S-a recomandat poli
ticos : Aurel Niță — clasa 
a X-a Școala medie „A- 
vram Iancu" din Brad.

Mulțumesc pe această 
cale părinților lui, organi
zației U.T.M. din care face 
parte și totodată tuturor ti
nerilor societății noastre 
capabili de o asemenea 
faptă.

DINCULESCU ELENA

Anul trecut, la Grupul de 
șantiere Bistrița, aval-Stejaru, 
au fost organizate cursuri de 
calificare și ridicare a califică
rii pentru meseriile de lăcătuși 
mecanici, manevranți macara- 
rale, electricieni, mecanici u- 
tilaje, betoniști, fochiști, ex- 
cavatorlștl etc. Aceste cursuri 
au fost urmate de 367 munci
tori, dintre care 220 sînt tineri.

Printre cursanții care au ob
ținut cele mai bune rezultate 
se află și : Vasile Racoveanu, 
Victor Fîrtală, Nicolae Dumi- 
trache, Vasile Humă și mulți 
alții. Strădania la învățătură 
i-a ajutat pe cursanți să-și 
însușească cit mai temeinic 
noțiunii*  predate. Mulți dintre 
cei care au absolvit aceste 
cursuri, dintre care amintim pe 
Ion Bădiță, Simlon Dumitru, 
Gheorghe Tofan, Haralambie 
Constantinescu, reușesc acum 
să realizeze lucrări de bună 
calitate, să depășească sarcini
le de plan,

Și în acest an, conducerea 
Grupului de șantiere a organi
zat cinci cursuri de calificare 
frecventate de peste 150 de 
muncitori.

CONSTANTIN 
DUMITRACHE 

tehnician

Expoziție 
la 

Lunca Bradului
Sala căminului cultural din 

comuna Lunca Bradului, ra
ionul Toplița, găzduiește ex
poziția „Regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară în plină 
dezvoltare". Panouri mari cu 
fotografii și grafice ilustrează 
bilanțul deosebit de bogat 
al realizărilor obținute în anii 
puterii populare.

Ca și în toate celelalte lo
calități unde a fost prezen
tată, expoziția s-a bucurat de 
un mare număr de vizitatori. 
In prima zi peste 300 munci
tori forestieri și cetățeni din 
localitate, au întîrziat înde
lung în fața exponatelor. De 
asemenea, 250 de elevi au 
primit explicații amănunțite 
de la cadrele didactice care îi 
însoțeau.

AUREL TREBICI 
profesor

1

de către non! ambasador
al R. P. Ungare
La 17 martie, tovarășul Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.P. Romine, a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar fi plenipotențiar al R.P. Un
gare la București, Jozsef Vince, 
care șj-« prezentat scrisorile de 
•creditare in R.P. Romînă.

In covintarea rostită cu acest 
ambasadorul R.P. Ungare, 
Vmce, după ce a transmis 
iukai de Stat al R.P. Romi

ne^ guvernului și poporului frate 
«Rwrfu urările calde și prietenești 
ale Coesdiului Prezidențial al 
RJ. Ungare, guvernului și între- 
guha popor ungar, a arătat că 
dnpă ei.berarea celor două țări 
ri cneerue*  pruni populare, re- 
lațnle dsotre poporul romîn și 
ungar an dobisdit un nou conți
nut, un intrat într-o nouă fază 
de derrolxare. Colaborarea din- 

tin a crescut in- 
srrr.nată in toata

SPORT. SPORT r.

»
Optimile de finală CURT

INFOR MÂȚII
sea sc

„Cupa RP.R.“ la fotbal
minutul 35 de Ene II. La Calați, 
C.S.M.S. Iași a învins cu 2—1 
(1—1) pe Steaua. Pentru învin
gători au marcat Vomicu (26' din 
11 m), și Milea 75’, 
învinși Voinea (34’).

Celelalte rezultate :
Știința Cluj-Farul
2—1 (0—0); Rm. Vîlcea: Pro
gresul București-Minerul Lupeni 
2—0 (după prelungiri); Cîmpina: 
Dinamo Pitești-Steagul 
Brașov 2—1 (0—0).

In Capitală pe stadionul 
Iești Rapid a dispus cu
(3—0) de C.F.R. Roșiori. Au în
scris Ionescu (2), Oblemenco, 
Codreanu și Dumitriu II (din pe
nalty).

Sferturile de finală tor acea 
loc la 30 iunie.

iar pentru

Miercuri s-au 
disputat pe te
renuri neutre 
optimile de fi
nală ale „Cupei 
R.P.R." la fot
bal. Pentru 
„sferturi" s-au 
calificat 6 echi

pe de categoria A și două din 
B. Surpriza etapei a furnizat-o la 
Sibiu echipa Metalul Tîrgoviște 
care a eliminat cu 1—0 (1—0) pe 
U.T. Arad. Unicul punct a fost 
marcat în minutul 4 de Ionescu. 
A.S.A. Tg. Mureș a eîștigat cu 
3—1 (1—0) meciul disputat la 
Cluj în compania echipei Mine
rul Baia Mare. Au marcat Dom
browski (2), Gyorfi respectiv Soo. 
Campioana țării, Dinamo Bucu
rești jucînd la Constanța cu Pe
trolul Ploiești a obținut victoria 
cu 1—0 prin punctul marcat în

Brașov —
Constanta

Roșu

Giu-
5—0

• Dup*  cum «-» B*i  «ir--aut, 
duminic*  Încep*  ctrup, var» re
publica*  de rugtaL Pa tanad dfo 
Pucul Copilului din Capiii ,i ca 
Începere de la ere 1030.
Grivita ros;*  vi juca fa ccnrpf * 
formalei Ștuata Taușoua. lat*  
meciurile ia Uri: Kuixcscul Sir- 
lad — Gloria Bacuitate; Știuta 
Petroaeui — D—»— -% Rr—: 
Știinta Claj — CiMitiait**al  Râu
rești: Farul CoEsta-ta — Steeaa 
București si CSMS laș. — Pro
gresul Bucureșt-

ie

as

■■ Bl
■BM X

taurarea regimului de democrația 
populară relațiile dintre R.P. Ro- 
mînă și R.P. Ungară s-au dezvol
tat an de an, în toate domeniile 
colaborării frățești, vicepreședin
tele Consiliului de Stat a subli
niat că popoarele romîn și ungar 
vecine acordă o înaltă prețuire 
legăturilor de prietenie și cola
borare statornicita între cele 
două țări.

„Republica Populară Romînă 
— a spus tovarășul Ștefan Voi
tec, va milita și in viitor pentru 
dezvoltarea continuă a legături
lor de prietenie, alianță frățească 
și colaborare cu R.P. Ungară, pe 
baza principiilor marxisna-leni- 
nismului și internaționalismului 
socialist, spre binele popoarelor 
noastre, al comunității țărilor so
cialiste, al cauzei pârii și cola
borării intemaționale”.

In încheiere, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, Guver
nului și poporului ungar senti
mentele de prietenie ale poporu
lui romîn și urări de noi succese 
pentru înflorirea continuă a R.P. 
Ungare și l-a asigurat pe noul 
ambasador al R P. Ungare de tot 
sprijinul Consiliului de Stat al 
R.P. Romine, al Guvernului ro
mi n fi al său personal în înde
plinirea misiunii sale.

După ceremonia prezentării 
•crisonlor de acreditare, între to
varășul Ștefan Voitec și ambasa
dorul Jozsef Vince a avut loc o 
convorbire cordială.

La solemnitatea prezentării 
•crisorilor de acreditare și la con
vorbire an participat tovarășii 
Grigoxe Geamănn, secretarul 
Cens ni ului de Stat al R.P. Ro
mine, și Cornelia Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Ambasadoml R-P- Ungare ■ 
fort însoțit de Gvorgy Kalmăr, 
Rano RAnvi, consilieri, Bel*  
Lastofka, consilier comercial, co
lonel Lajcs Vegh. atașat militar, 
și alți colaboratori diplomatici ai 
Ambasadei R P. Ungare la Bucu
ri;'..

(Agerpres)

• Miercuri • fost • cinrt pro
gramul de desfișurue • aou cou 
petiții de hochei pe cteail Cep*  
R P.R.", care va începe la 21 xr- 
ti*  pe p*-_ noarrC artificial dur
parcul .33 August". Ut*  orioe*  
jocurilor: 21 martie: Steaua — 
TirnaTa Oiiorbei (ora 1739; Di- 
narao București — Voința 
rea Cine (ora 1930); 22
Timava Odorhei — 
Miercurea Cine (ora 17):
— Dinamo București (ora 
martie: Dinamo București
nava Odorhei-:”fora 17) și Steaua
— Voința Miercurea Ciuc (ora 19).

Miercu-
mame:
Voința
Steaua

19); 23 
— Tir-

Corespondentul voluntar M. Dieter din Sighișoara, ne-a trimis 
fotografia de mal sus, făcută în țața cabanei Bilea-Lac. După 

cum se vede, excursioniștii nu s-au putut piînge de... zăpadă

• bs roă-cl -Cape. ccașricr Cr- 
fun" U focaal nu - ipa’it d*cl  
tnrîtx:— cadrel rptirmlar d*
f -il La B^tupesta. ta u*«  ro
tar. m latnzrt rctroe1* Ferecc- 
varo*  Bacapesta *i  AS Rcaaa. 
Victoria a roveuit ia Boa fonu- 
pei maghiaro, ca scorul de 1—0.

Ia cealaltă lntiinrro Atletica 
Bilbao a întrecut formația aeotrani 
Dunfermline cu scorul de 2—1 
(1—0) și s-a calificat pentru sfer
turile de finală. „ r -

(Agerpres)

Funeraliile prof. ing. D. Leonida
Miercuri la amiază au avut 

loc funeraliile prof. ing. Dimi- 
trie Leonida, membru în Co
mitetul de Stat al Apelor, u- 
nul din reprezentanții de 
frunte ai tehnicii romînești.

In cursul dimineții, la Mu
zeul tehnic din Parcul Li
bertății, unde a fost depus 
corpul defunctului, numeroși 
oameni de știință, ingineri, 
specialiști care au lucrat îm
preună cu cunoscutul inginer, 
foști elevi și alți cetățeni ai 
Capitalei, au adus un ultim o- 
magiu celui dispărut.

La mitingul de doliu au luat 
cuvîntul Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului indu
striei minelor și energiei e- 
lectrice, ing. Renă Ernest, vi
cepreședinte al Comitetului de

Stat al Apelor, Emil Cara- 
gheorghe, secretar general al 
Ministerului Invățămîntului, 
și Oliviu Rusu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al In
ginerilor și tehnicienilor, care 
au evocat meritele ingineru
lui Dimitrie Leonida, munca 
sa pasionată pe tărîmul dez
voltării tehnicii, călăuzit întot
deauna de dorința vie de a-și 
sluji patria și poporul.

După terminarea mitingului 
de doliu, cortegiul funerar s-a 
îndreptat spre cimitirul Bellu, 
unde a avut loc înhumarea. 
Ilie Dobrescu, directorul Mu
zeului tehnic, și tehnicianul 
Decebal Păunescu, au adus un 
ultim omagiu celui dispărut.

•Agerpresi

Scend din „Constructorul Solnaer* 4» Ibien, p* scena Teatrului Național din Cluj

Rotor AGERPRES

(Agerpres)

TELEVIZIUNE

JOI 18 MARTIE

de

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,10 Filmul pen
tru copii: „Calul Fury“ (II) (Dispariția lui 
Fury). 19,35 Clubul tinereții. 20,55 Filmul „Po-

veste de pe Don". In încheiere : Buletin 
știri. Buletin meteorologic.

VINERI 19 MARTIE
18,30 Universitatea tehnică la televiziune 

Automatizări in industria minieră. 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,10 Concert educativ pen
tru tineretul școlar. 20,00 Săptămîna. 21,00 
Documentarul „Fujv Yarns". 21,30 Emisiune 
de artă plastică: Din tainele gravurii. 21,50 
Cîntă orchestra Edmundo Ros (VIII). In în
cheiere : Buletin de știri. Buletin meteo
rologic.

Cinematografe
PĂDUREA SPlNZURAȚILOR 

(ambele serii) la cinematograful 
Patria (orele 10; 1330; 17; 20,30). 
REGINA CÎNTECELOR la cine
matograful București (orei*  9 38; 
11,45; 14; ------ ------
Excelsior 
16; 18,45;
(orele 9,15; 12, 14.45: 17,30 : 20.30), 
Tomis 
16,15;
9.15;
21.15) . 
la < 
(orele 9,15; 11,30; 14;
21.15) , Capitol (orele 
14; 16,15; 18,45; 21,15),

11,30; '*

16,30; 18,45; 21),
(orele 10,30; 13,15|

21,30), Feroviar

> (orele 9,30; 11,45; 14;
18,30; 20,45), Melodia (orei*  
11,30; 14;

. SOTH ÎN 
cinematografele

16,30 ; 19 ;
ORA$ — 

Republica 
16,15; 18,45; 
9,15; 11,45;

’Gri vița 
(orele 9,15; 11,30; 13X5; 16;
18,30; 21), Miorița (orele 10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30). SPĂRGĂTO
RUL — la cinematografele Lu
ceafărul (orele 9,15; 11,30; 13,45|
16,15; 18,30; 20,45), Festival (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), A- 
urora (orele 9; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21), Flamura (orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30). O STEA 
CADE DIN CER — (cinemascop) 
la cinematografele Victoria (orele 
10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30), Vol
ga (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21). 
MOFTURI 1900 — la cinematogra. 
ful Central (orele 9,30; 11,45;
14,15; 16,30; 18,45; 21). MORAL 
'63 —• la cinematograful Union 
(orele 14,15; 16,30; 18,45; 21).
PĂȚANIILE LUI TOLIA KLIUK- 
VIN — la cinematograful Doina 
(ora 10). DINCOLO DE CERCUL 
POLAR — CICLONUL — la ci
nematograful Timpuri Noi (orei*  
10 — 15,15 In continuare ; 17 >
18,45; 20,45). NEVASTA NR. 13 
— Ia cinematografele Giulești 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Bucegl (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30), Buzești (orele 10;
12,15; 15,30: 18; 20,30). DIAVO
LUL DEȘERTULUI — la cinemato
graful înfrățirea Intre popoare 
(orele 10; 15,45; 18; 20,15). COMI
SARUL MAIGRET SE ------
RIE — la cinematograful 
ral (orele 15,30; 18; 20,30). 
NICĂ CUBANĂ — la cinemato-
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Acțiuni operative 
de însușire->

a tehnologici
tire profesională mai bună. A- 
vem grijă totodată ca pe lingă 
acesta să lucreze și cei cărora 
preconizăm să le încredințăm 
în continuare această lucrare. 
In acest fel, experiența îna
intată trece de la un om la 
altul devenind un bun al fie
cărui muncitor. Așa s-a pro
cedat la reperul cămașe de ci
lindru pentru pompele de ci
mentare a cărei tehnologie de 
fabricație a fost demonstrată 
de echipa turnătorului Ion 
Adam, lucrări care apoi au 
fost încredințate spre execuție 
echipei condusă de Alexan
dru Vasilescu. Roadele unei 
asemenea măsuri s-au re
flectat, cum este și firesc, în 
îmbunătățirea calității pieselor 
turnate. în cele două luni 
care s-au încheiat procentul 
de rebuturi în turnătoria noa
stră a scăzut cu circa 30 la 
sută, iar în prima decadă a 
lunii martie el se menține sub 
5 la sută față de 7,5 la sută 
cît este admis la întreaga can
titate de piese pe care le exe
cutăm".

Invățînd din experiența ani
lor trecuți, organizațiile U.T.M. 
au venit în sprijinul acțiunilor 
pe care conducerile secțiilor 
le-au inițiat pentru ca munci
torii să-și însușească cît mai

URMĂRI DIN PAGINA I
bine tehnologia de fabricație. 
La secția uzinaj, executarea 
filetelor de etajanșare T.E. se 
face acum după o nouă meto
dă. In locul cuțitului de strung 
obișnuit sînt folosite cuțitele 
disc. Introducerea acestei scu
le a dus în mod firesc și la 
întocmirea unei noi tehnologii. 
După omologarea tehnologiei, 
organizația U.T.M. (secretar 
tovarășul Constantin Tudora- 
che) a organizat cu tinerii care 
lucrează la acest reper o de
monstrare a tehnologiei. Teh
nologul secției, tovarășul 
Gheorghe Ionescu, a explicat 
tinerilor avantajele noului pro
cedeu, Influență pe care acesta 
îl are asupra calității. La fel 
s-a procedat și în cazul însu
șirii tehnologiei de lucru a ar
borelui cotit de la pompa PN 
800 pentru instalația de foraj 
3 DH.

„In momentul de față, spu
nea inginerul Dumitru Mol
doveana, șeful secției uzinaj 
se experimentează prelucra
rea în pachet a pereților de 
carcasă a grupului de antre
nare a mesei troliului de la in
stalația 3 DH. Din calcule re
zultă că timpul de execuție se 
scurtează cu 50 la sută în 
comparație cu vechiul sistem 
de prelucrare a pereților după 
asamblare. Tehnologii au a- 
juns la această soluție con
structivă, mult mai avanta
joasă decît cea folosită pînă 
acum — prelucrarea după a- 
samblare — și de aceea încă 
de pe acum și noi, conducerea 
secției, ne îngrijim ca munci
torii care vor lucra la aceste 
repere să-și însușească cît mai 

bine fiecare operație de lucru. 
In acest sens am luat măsura 
ca toți cei care vor executa 
acest reper să participe prin 
rotație încă de la experimen
tările pe care tehnologii le fac 
în secția noastră la executarea 
acestui reper. Procedeul mi 
se pare cît se poate de 
bun, el avînd un dublu efect: 
fiind prezent la experimen
tări, muncitorul vine cu suge
stii pentru îmbunătățirea teh
nologiei de fabricație și în al 
doilea rînd el însuși are posi
bilitatea ca încă din această 
fază să-și însușească normele 
tehnice de execuție".

Tovarășul inginer Dumitru 
Moldoveanu făcea însă și o altă 
remarcă. In secție au venit de 
curînd spre execuție corpurile 
pompelor triplex pentru insta
lația 4 LD. In fișa tehnologică 
este indicat ca prelucrarea a- 
cestui reper să se facă pe o 
anumită mașină, fără însă să 
se țină seama de tehnicitatea 
mașinei, de posibilitatea în
zestrării acesteia cu dispozi
tive. Din această cauză o par
te din prescripțiile tehnologice 
erau necorespunzătoare. Este 
adevărat că ele au fost puse la 
punct de către tehnologul sec
ției, tovarășul Gheorghe Io
nescu, de la hala uzinaj I și 
inginerul Nicolae Anghelian, 
însă ele puteau fi preîntîmpi- 
nate încă din faza de elabo
rare a tehnologiei de fabrica
ție, dacă tovarășii de Ia servi
ciul tehnologic ar fi ținut o le
gătură mai strînsă cu secția.

însușirea operativă a tehno
logiei de fabricație a permis 
obținerea unor rezultate re

marcabile în producție. In 
primele două luni, planul pro
ducției globale a fost depășit 
cu peste 3 500 000 lei. Indicele 
productivității muncii crescînd 
în aceeași perioadă cu 1,5 la 
sută față de 0,5 la sută cît este 
planificat. Măsurile întreprin
se pînă acum, cît și altele care 
vor fi luate în vederea per
fecționării continue a cuno
ștințelor profesionale vor con
tribui la realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
pe care colectivul uzinei și le-a 
luat în întrecerea socialistă.

Cum pregătim 
producția 

de legume
pentru alte 42 de autocamioa
ne. In total, capacitatea zilni
că de transport auto se ridică 
la 180 tone marfă, la care se 
mai adaugă și transportul pe 
calea ferată. Pentru a evita 
unele deficiențe, ivite în anii 
trecuți, în ceea ce privește 
preluarea operativă a produ
selor, achizitorii vor face re
cepția direct la unitatea res
pectivă.

— Au fost cazuri — inter
vine tovarășul Aurelian Stoi
ca, șeful serviciului de aprovi
zionare și desfacere din ca
drul O.L-F. — cînd unele coo
perative agricole de produc
ție ne-au livrat marfă nesor

tată, de calitate necorespunză
toare. Spre exemplu, în ce fel 
de STAS puteau fi încadrate 
cele 16 tone de morcovi fura
jeri livrați de cooperativa a- 
gricolă de producție din Rîș- 
nov ?

Situații asemănătoare am 
avut și cu cooperativele agri
cole din Hărman și Ghimbav, 
care ne-au livrat morcovi cu 
pămînt, fapt care ne-a deter
minat să nu mai achiziționăm 
întreaga cantitate produsă.

Am pornit pe urma sesiză
rilor. La Rîșnov, Hărman șl 
Ghimbav, am aflat că, într-a- 
devăr, unitățile respective, 
datorită unei defectuoase or
ganizări a recoltării în grădi
nă, au livrat și legume de ca
litate necorespunzătoare. Une
le produse proaspăt recoltate 
au fost încărcate cu întîrziere, 
ajungînd în magazine pălite, 
veștejite. Conducerile unități
lor, recunoscînd justețea sesi
zărilor, ne-au informat că au 
fost luate măsuri pentru reme
diere : recoltarea legumelor se 
va face conform profilului și 
după indicații date de achizi
torul Oficiului de legume șl 
fructe și vor sprijini încărca
rea și ambalarea operativă a 
mărfurilor. La rîndul lor însă, 
cooperativele agricole de pro
ducție au avut nemulțumiri 
cu privire la modul în care 
Oficiul de legume și fructe 
Brașov și-a respectat unele 
clauze contractuale. La Cris
tian, de exemplu, pentru că 
nu a fost preluată întreaga 
cantitate de legume contrac
tată și spre a se evita pierde
rea, a fost nevoie să se dea 

cantități însemnate de zarza
vaturi la animale. Așa s-a în- 
tîmplat cu 3 vagoane de mor
covi, 54 tone de varză. Din 
8 000 kg ceapă au fost prelua
te numai 10 la sută adică 800 
kg. Notăm că, în prezent, mai 
mulți achizitori ai Oficiului 
de legume și fructe Bra
șov sînt plecați la Rîm- 
nicu Vilcea, Constanța, Re
ghin în căutare de ceapă. Al
ții au fost trimiși la Ră
dăuți după varză, la Focșani 
și la Tîrgoviște după păstîr- 
nac, în vreme ce la Cristian 
stau în pămînt, nerecoltate, 
produse legumicole pe 2 hec
tare, la Ghimbav pe 10 hec
tare, Iar la Stupini pe 11 hec
tare.

Din 8 000 kg de ceapă, cît 
s-a produs la Cristian, numai 
800 kg a găsit, oare, oficiul de 
legume și fructe conform sta
sului ? Dar vagonul de ceapă 
achiziționat de la Făurel, din 
care o cantitate din acest pro
dus este înghețată, tot conform 
stasului a fost preluat ? Con
secință a faptului că în toam
nă nu s-au luat măsuri cores
punzătoare pentru asigurarea 
necesarului de ceapă, în a- 
ceastă perioadă cantitățile e- 
xistente în baze nu pot aco
peri în întregime cerințele de 
consum. La magazinul nr. 28 
din Piața 23 August, de exem
plu, responsabilul ne-a rela
tat : „Nu este suficientă can
titatea de ceapă și fructe 
proaspete pe care o primim. 
Ni se repartizează zilnic cîte 
100 kg, dar ar fi nevoie de cel 
puțin 500 kg.". Aceeași situa
ție am ir.tilnit-o și la maga

zinele nr. 31, 24, 29 și 15.
Ancheta întreprinsă ne-a a- 

rătat că. atit producătorii, cît 
și cei care se ocupă de desfa
cerea legumelor și zarzavatu
rilor în regiunea Brașov, au 
întocmit planuri bune, au în
treprins unele măsuri care 
lasă să se întrevadă o îmbu
nătățire a producerii și apro
vizionării piețelor cu legume 
proaspete tn cantități cores
punzătoare și de calitate mai 
bună. E necesar însă să se a- 
nalizeze cu mal multă grijă și 
să se pună mai bine de acord 
relațiile dintre unitățile pro
ducătoare șl cele de desfacere, 
din care să tragă foloase atît 
producătorii cît și cumpără
torii.

Din zori și pină seara
pornit Ia lucru încă din 
primele zile prielnice și 
țăranii cooperatori din ra
ionul Caracal. Aici, în co
muna Mirșani, paralel cu 
semănatul mazării și florii 
soarelui, se execută com
pletarea golurilor pe plan
tații de vie pe 36 hectare, 
iar în livada de pomi s-au 
executat lucrările de stro
pit și tăierile de corona
ment, pe 63 hectare. Bri
gada legumicolă a început 
repicatul roșiilor în răsad
nițe. In întreaga regiune, 
cu excepția raioanelor de 
nord, unde semnele iernii 
încă se mai fac simțite, ță
ranii cooperatori execută 
intr-un ritm înțes lucrări
le agricole din prima ur
gență a campaniei de 
primăvară.

graful Dacia (orele 15,15; 17,45 (
20,30).  CEI ȘAPTH MAGNIFICI — 
la cinematograful Dacia (orei*  
9,45; 12,30). UN ENORIAȘ CIU
DAT — la cinematografele Doi
na (orele 11,45; 14; 16,15; 18,30 ; 
20,45), Floreasca (orele 16; 18,15;
20,30).  CALABOUCH — la ci
nematograful Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30). CU MÎI-
NILH PE ORAȘ — 1« cinemato
graful Unirea (orele 16; 18,15;
20.30) . LEGEA ȘI FORȚA — 1«
cinematografele Lumina (orei*  
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), 
Flacăra (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Modem (orele 9,45; 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21). ȘEFUL — 
la cinematograful Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). ELENA DIN TRO- 
IA — la cinematograful Munca 
(orele 10; 16; 18,30; 20). CÎNTlND 
ÎN PLOAIE — Ia cinematograful 
Popular (orele 10,30; 16; 18,15;
20.30) . PATRU FETE INTR-O
CURTE — la cinematografele Ar
ta (orele 16; 18,15; 20,30), Moși
lor (orele 15,30; 18; 20,301.
SĂLBATICII DE PE RlUL 
MORTII — (cinemascop) la cine
matograful Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30). CEI TREI MUȘCHE
TARI — (cinemascop, ambele se
rii) la cinematograful Colentina 
(orele 15,30; 19). GHEPARDUL — 
(cinemascop, ambele serii) la ci
nematograful Rahova (orele 16;
19.30) . EROI CURAJOȘI CA TI
GRII — la cinematograful Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15). C1N- 
TĂREAȚA SCLAVĂ — la cinema
tograful Lira (orele 15,30; 18;
20.30) . SĂRUTUL — la cinemato
graful Drumul Sării (orele 16: 18; 
20). PAULA CAPTIVA — la ci
nematograful Ferentari (orele 14; 
16; 18; 20). TITANIC VALS — 
Ia cinematograful Cotroceni (orele 
16; 18,15; 20.30), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15). CINE-J CRIMI
NALUL ? — (cinemascop) la cine
matograful Pacea (orele 16; 18:
20:



Franța:

înaintea celui de al doilea Candidatul socialist

tur de scrutin in alegerile

Tulburările din Bahrein
n principatul Ba
hrein ultima săptă
mână a fost marca
tă prin incidente de 
proporții crescânde. 
Izvorul tulburărilor 
care au adus aceas

tă bogată oază de „aur negru' în 
actualitate trebuie căutat in in
tenția de a se aplica un „pro
gram de reducere a surplusului 
torței de muncă". Eliberat de a- 
parențe. acest program ar însem
na posibilitatea acordată com
paniilor străine, care exploatează 
bogățiile petroliere locale, de a 
concedia pe muncitori fără ne 
un fel de restricție- Perspectiva 
șomajului a determinat pe cei 
5 000 muncitori de la rafmărLa 
unei companii americane de a 
intra în grevă. Ultimele știri a- 
tnmță agravarea tnfixrrănlor 
nodurile eresuștikir s-au mint 
datorită alăturării unor grtzpur 
din rîndul celorlalți a
muncii. Pe străzi an fost înăl
țate baricade menite să ră
cească orice posibilitate de ac
ces pentru spărgătorii de grevă 
atrași de ofartele bănoase ale

rile de pînă acum consemnează 
uciderea unor demonstranți.

Asociația studenților din Ba- 
r.rein a trimis un mesaj Organi
zației Națiunilor Unite în care 
cere să se ia măsuri pentru res
pectarea drepturilor omului, pen
tru lichidarea colonialismului sub 
toate formele. Mesajul înfățișea
ză un tablou al situației tragice 
a muncitorilor de la companiile 
străine dm Bahrein.

Aceste insule, a căror produc
ție anuală de petro*  
2'XWOOO tone, au o 
sumai 598 km. p. și o populație 
pe care un recmsănmrt din ur
mă cu câțiva ani o cifra la a- 
praape 150000 barter. in nu- 
santâte arabi. Jnsuide petroiu- 
hu*  dm apropierea țănuadui gol- 
fuin Perse au intrat fa pouesân- 
neu brăanBCă iacă a 1830. Con
cernul „Bahresa Petroleum" 
creat de două occaoanu ameri- 

reT Petofaere *nnL-

Desr gu>eijul Bahre-rahr a 
cerat ca peritia _sâ remstaureze 
•«d.nra* tar paralel cu aceasta 
- r-n=_• rierxae :*•_!  ii ~- 
vaArărite grevstjx. dfa rela
tările agrțri „FRANCE 
FRESSE" resese că tuSxzzărâe
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Intilnirea lui A. Cromiko
cu M. Stewart

• Hotărîrile diieritelor partide politice
9 Complicații la Marsilia

prezidențiale
din Austria

•esi s-i

PARIS 17. — Corespondentul 
Agerpres, GEORGES DASCAL, 
transmite : In vederea celui de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
municipale din Franța, care ca 
avea loc la 21 martie, au devenit 
cunoscute hotărîrile luate de 
partidele politice franceze, atit 
pentru Paris fi Marsilia cit si 
pentru celelalte 57 de orașe cu 

. peste 30 000 de locuitori. Comu
niștii renunță în favoarea socialiș- 
tiștilor în orașele Quimper, Gre
noble, St. Nazaire și Boulognenoble, St. Nazaire și Boulogne 
sur Mer, (unde socialiștii au obți
nut mai multe voturi decit co
muniștii), la rîndul lor socialiștii 
renunță în favoarea comuniștilor 
la Rennes și se retrag pur ji sim
plu din alegeri la Tarbes. 
Francois Mitterand (Regruparea 
democratică), renunță la Nevers 
în favoarea listei Uniunii demo
cratice (comuniști și socialiști1 
V.N.R. și centrul au decis să re
nunțe fiecare în favoarea celuilalt 
ori de cite ori lista Uniunii de

mocratice se găsește pe primul 
loc (la St, Etierme, le Utere etc.. 
Totuși in anumite locaUUȘi, am
bele coaliții se prezintă fa con
curență la cei de-al dedea tur 
de scrutin, cum este in special 
cazul la Paris, unde cele moi 
multe liste rămm ți pentru cel 
de-al doilea tur de scrutin in al
cătuirea lor inițială. Pentru ai doi
lea tur de scrutin râmin in capi
tala Franței 38 de liste, față de 
57 cite erau la primul tur.

La Marsilia situația s-a com- 
plicct in ce privește USJL prin 
conflictul care s-a născut intre 
conducătorul listei U-VJL, Joseph 
Comiți fi SecrețgQgțal 
UJiJL Dr. CoME cn 
țat menținerea bsieier U-NJL-m 
cele șapte sectoare ale orașului 
ur.de s-a declarat balotai, t fost 
dezavuat de conducerea partidu
lui său, care cere aderenților să 
se retragă din cel de-al doilea 
tur de scrutin.

a.

Concurența intre

companiile maritime
ntre companiile1 maritime care 

exploatează li
niile din Atlanticul 
de nord este pe cale 
de a izbucni o criză 
a tarifelor. Două 
companii vest-ger- 
mane au anunțat că 
se vor retrage, cu 
începere de la 1 apri
lie, din asociația com
paniilor maritime de 
asigurare a serviciilor 
de transport între 
porturile din Europa 
continentală și cele 
de pe coasta atlantică

a America de nord. 
Această asociație, din 
care fac parte mai 
multe companii mari
time de transport din 
Europa occidentală, a 
stabilit un barem al 
tarifelor, cu scopul de 
a evita o concurență 
prea puternică. Com
pania norvegiană 

„Meyer Line", care 
nu face parte din a- 
sociație, se străduieș
te ca, prin reduceri 
de tarife, să preia o 
mare parte din trafi-

cui Atlanticului de 
nord. Pentru a putea 
combate această con
curență, cele două 
companii vest-ger- 
mane cu anunțat, de 
asemenea, reducerea 
tarifelor lor. Este de 
așteptat, menționează 
agenția France Pres- 
se, ca și alte compa
nii maritime care fac 
parte din asociație să 
urmeze această cale, 
ceea ce, practic, ca 
duce la dezbinarea 
asociației.

S.U~A. — Pe o stradă din

După alegerile din Argentina
Selma (Alabama) in timpul 

recentelor tulburări

• O CORECTURĂ DE ULTIMĂ ORĂ • UN EXAMEN COMPARATIV

AL VOTURILOR • COMENTARIUL AGENȚIEI „FRANCE PRESSE"

Vedere de la expoziția inter
națională de automobile de 

la Geneva

Prima rtonione 
a Cttsiiiihri pentru 
chrh și 4eneltajre

Mexicul
începe pregătirile
pentru Olimpiadă
j-yețedmteie Mexicului Cu- 

xideo Diaz Ordaz a cerut 
arhitectului mexican Pedro 

Ramirez Vazquez să întocmească 
toate proiectele de construcție 
ți amenajare care cor trebui rea
lizate în vederea Jocurilor Olim
pice din 1968 în Mexic.

Ramirez Vazquez, care este ți
nui din vicepreședinții comitetu
lui de organizare a celei de-a 
19-a Olimpiade și unul din cei 
mai buni specialiști ai Mexicului, 
ca trebui să revizuiască, în pri
mul find, toate stadioanele, sălile, 
terenurile și instalațiile sportive 
existente și să întocmească pro
iecte pentru construirea tuturor 
instalațiilor și amenajărilor ne
cesare, precum și a viitorului „sat 
olimpic".

WASHINGTON. — La 17 mar
tie, președintele Lyndon Johnson 
a transmis oficial Congresului 
textul proiectului de lege re
feritor la eiimmarea discriminării 
rasiale in exercitarea dreptului de 
vot al populației de culoare. Con
ținutul proiectului de lege a fost 
definit ia 'iu., mari de președintele 
Johnson Intr-o cuvîniare rostită 
luni in cadrul unei ședințe comu
ne speciale a Senarului și Came
rei Reprezentanților.

Expoziție Enescu 
la Londra

LONDRA -- In ukei ie ex- 
porgii al sâfa 6e coccerte Royal 
Festival Hall a avat loc
res cue expoastn documentare la- 
răriale aessonei te George 
Esesca. cu prilejul îaptmrni a 10 
an de Is Eoartea aarefai w-rr-.-

Aztbasadcrfa R. P Ruufae la 
Marea R- » a'evj-rf— ’.izi- 
ream. a Ej-tnuTt Ccestbsici bri- 
tarv s cocdnceru sifa de cos
cene Royal Festival Hail perem 
scr.xxl acordat it c^?-r-rarer a- 
cesrei expoefa. pregltiU de Co- 
—:fa. de Scat pentru Cultură p 
ArU fax RPJL colaborare cu 

=ea CoMpnntorflor si Mu
red .George Ezescu*  fan Bucu
rești. A leat apoi orrfarel cszos- 
catsl dirijor John Pritrfeant care 
In trupul ti-wibi Festival „Geor
ge Ezescz*  a cr-vres orchestra Fs- 
larmcnici fax Bncuresri.

PNOM PENH. — Gzveren! Cam- 
bodgiei a cerst copreședinților 
Conierinței de la Geneva dm 1954 
cu privire la bdoduna — U R S S. 
ri Anglia — si reconvoace ne- 
intlrziat această conferință, pentru 
a stabili garanții internaționale 
privind neutralitatea și integrita
tea teritorială a CambodgieL A- 
ceastă țară acuză forțele g^vema- 
—e-tale sud-vi etna mere că violea
ză frontiera răsăriteană a țării șt 
atacă cetățeni pașnici din terito
rial cambodgian.

.MOSCOVA. — Pentru prima 
oară după 20 de ani, locuitorii 
Moscovei cu urmărit marți seara 
Orarul unui dirijabil. Aparatul, cu 
o lungime de 25 de metri și un 
die—.etru de 8 m, Înzestrai cu 
cele mai moderne aparate de a- 
eronavigatie. a fast construit la 
comer da studioului cinematografic 
^GorM", care ii va folosi in epi
soade din ii Imul ..Hiperboloidul 
inginerului Garin' (după povesti
rea cu același nume c lui Alexei

Greva studenților 
italieni

ROMA. — în toate universi
tățile italiene a avut loc 
miercuri o grevă a studenților 
și cadrelor didactice, care re- 
vesdică efectuarea nwntîrzia- 
tă a uaset lelutiue a invăță- 
mfntîihii superior. Ei cer ca 
această prcblemâ să fie dis
cutată de urgență în parla
ment.

DAMASC. — Guvernul Siriei a 
anunțat marți că și-a rechemat 
ambasadorul său din RJ. Germa
nă. Această măsură este iuată in 
conformitate cu rezoluția adopta
tă la Conferința de la Caito a 
miniștrilor afacerilor externe ai 
tarilor arabe.

WASHINGTON. — Conducăto
rii societăților de televiziune vest- 
europene si americane, întruniți 
Ia Washington, au anunțat că la 
sfîișitul lunii aprilie — probabil 
intr-o simbătă sau duminică — va 
avea loc programul inaugural a- 
mericano—european de televiziu
ne, transT-vs prin intermediul pri
mului satelit comercial de teleco- 
municații „Early Bird*.  S-a pre
cizat că acest program va urma 
aproximativ trei săptămâni după 
lanslarea satelitului de Ia Cape 
Kennedy, programată la începutul 
lunii aprilie.

BELGRAD. — După cum anun
ță agenția Taniug, guvernele R.S.F. 
iugoslavia și Statelor Unite ale 
Americii au semnat un acord cu 
privire Ia vînzarea către Iugo
slavia a unei cantități de 700 000 
tone de griu. Valoarea griului 
care va fi livrat în baza acestui 
acord, inclusiv unele cheltuieli de 
transport, este de aproximativ 
53,4 milioane dolari. Plata se va 
efectua în dolari în termen de
12 ani.

LA PAZ. — Maiți, profesorii de 
la școlile din orașele boliviene au 
declarat grevă, cetind majorarea 
salariilor.
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în culisele unui 

„mister financiari*
O relatare a agenției 

„Associated Press"
genția ASSOCIATED 
PRESS transmite un co
mentariu în care încearcă 

să lămurească problema : „Cine 
atacă dolarul și lira strelină și 
de ce“.

Pentru a ataca o monedă, se 
rpune in comentariu, este nece
sar să se arunce brusc pe piață 
mari cantități din această mone
dă, depreciind astfel valoarea ei 
in raport cu alte devize sau cu 
aurul. Este nevoie insă de sume 
considerabile pentru a ataca mo
neda unei națiuni și a provoca o 
criză. Sume și mai mari sint ne
cesare pentru a face stocuri din 
această monedă in eventualitatea 
unei crize. Mari cantități de do
lari și lire sterline se află în mii- 
nile unor țări străine, deoarece 
ctit Statele Unite cit și Marea 
Britanie au plătit mai mult decit 
au primit in cursul tranzacțiilor 
internaționale. Este posibil ca o 
grupare internațională de finan
ciari să atace monedele princi
pale pentru a obține profituri de 
pe urma fluctuațiilor. Se poate, 
de asemenea, ca un gucem să în
cerce, direct sau indirect, o ase
menea manevră, pentru a obține 
avantaje politice.

Atacurile împotriva lirei sterli
ne și a dolarului au amenințat în
crederea mondială în aceste două 
monede care, împreună cu au
rul, constituie coloana vertebrală 
a sistemului monetar occidental. 
Sursa acestor atacuri, spune Asso
ciated Press, nu este cunoscută 
marelui public. Este un mister și 
faptul dacă înseși băncile centra
le știu mai mult. In încercarea 
de a determina cine ar putea fi 
.agresorii" este necesar să se țină 
seama de așa-numitele „cluburi" 
care controlează canalele finan
ciare internaționale.

Clubul de la Basel (Elveția) a 
luat ființă în jurul Băncii inter
naționale de reglementare, crea
tă de aliații occidentali în anul 
1930 pentru organizarea plății re
parațiilor de pe urma primului 
război mondial. Membrii lui se 
întrunesc pentru a discuta proble

DOCUMENTAR

■
 | upă alegerile parla

mentare parțiale din

Argentina, comenta
torii agențiilor occi
dentale de presă în
tocmesc primele bi
lanțuri și analizea

ză noul raport de forțe în urma 
despuierii scrutinului. După cum 
relatează agenția FRANCE 
PRESSE, ca urmare a unor rec
tificări ale rezultatelor globale 
anunțate de Ministerul de Inter
ne, după corijarea unei greșeli 
de 20 000 de voturi în avantajul 
partidului „Uniunea populară" 
(peronist) avansul acestuia față de 
partidul de guvemămînt, Uniunea 
civică radicală a poporului, s-a 
redus la 122 651 de voturi. 
Drept urmare, Uniunea populară 
a cîștigat 35 de locuri în Came
ra Deputaților, în loc de 36, ci
fră identică cu aceea a U.C.R.P. 
Cea de-a treia forță politică în 
Argentina a devenit, în urma ale
gerilor, Mișcarea de integrare și 
dezvoltare a fostului președinte 
Arturo Frondizi, urmate de Fe
derația partidelor de centru 
(conservator) și de Partidul ra
dical intransigent (aripa stingă 
dizidentă a partidului radical).

Un examen comparativ al vo
turilor obținute de principalele 
trei partide în 1962 și 1965 arată 
că Uniunea civică radicală a po
porului a cîștigat 866 439 de vo
turi, peroniștii 96 543 de voturi, 
în timp ce radical intransigenții 
și-au văzut redus numărul votu
rilor de la 2 329 729 în 1962, la 
411827 în 1965.

în prezent, atenția observato
rilor politici din Buenos Aires 
se îndreaptă spre acțiunile vii
toare ale peroniștilor. După cum 
transmite agenția FRANCE 
PRESSE, deși Augusto Vandor, 
unul din principalii conducători 
ai mișcării peroniste, a declarat 
că alegerile de duminică ,xu 
constituit un plebiscit pentru 
înapoierea generalului Peron in 
Argentina", reîntoarcerea fostului 
președinte, înlăturat de la putere 
în septembrie 1955, „nu este de- 
cît un proiect căruia i se opun 
cu tărie un număr considerabil 
de argentinieni, în ciuda succe
selor obținute la alegeri de sim- 
patizanții acestuia". Agenția men
ționează că antiperoniștii repre
zintă 65 la sută din corpul elec
toral care nu au încetat niciodată 
să se opună înapoierii fostului șef

de stat pe care il consideră drept 
„principal vinovat de situația fi
nanciară și economică dificilă în 
care țara se zbate de 10 ani“. 
„Peroniștii înșiși — arată FRAN
CE PRESSE — nu par să-și Iacă 
multe iluzii in ce privește o a- 
propiată înapoiere in (ară a li
derului lor". Subliniind faptul că, 
in cursul ultimilor ani, peronis- 
mul a evoluat, agenția arată, în 
încheiere, că ideea unei eventua
le reîntoarceri a lui Peron nu 
este primită cu căldură nici chiar 
în cercurile peroniste, care sînt 
in prezent scindate în trei frac
țiuni diferite.

Confederația Generală a Mun
cii din .Argentina a dat publicită
ții o declarație în care califică 
alegerile parlamentare desfășura
te la 14 martie drept „o simplă 
consultare parțială care nu poate 
da o imagine adevărată a țării". 
Aceste alegeri, se arată în decla
rația Confederației Generale a 
Muncii, considerată de agenția 
FRANCE PRESSE de tendință 
peronistă, „nu vor modifica cu 
nimic criza actuală și nu vor re
zolva gravele probleme actuale 
de ordin economic, politic și so
cial".

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”,

mele economice și financiare ale 
țărilor lor. Majoritatea dintre ei 
fac parte și din Comisia monetară 
a Pieței comune vest-europene. Cu 
mult înainte de criza lirei ster
line, Clubul de la Basel a ajuns 
la un acord privitor la punerea 
la dispoziție a unor fonduri de 
proporții deosebit de mari, pe o 
perioadă de o lună, pentru ori
care țară membră, la caz de ne
voie. După cum se știe, în cazul 
crizei lirei sterline, 11 țări, inclu
siv Statele Unite, au pus la dis
poziție suma de 3 miliarde de 
dolari pentru apărarea acestei 
monede.

„Gnomii din Zurich" formea
ză un fel de ligă a bancherilor 
din Europa occidentală și cen
trală, care se întîlnesc în scopul 
„unor operații de informare reci
proc avantajoase", cum a decla
rat un bancher. In timp ce Clu
bul de la Basel cuprinde în spe
cial bancheri guvernamentali, 
Gnomii sînt bancheri particulari.

Mai există și așa-numitul Club 
de la Paris, întrunind circa o du
zină de bănci sau corporații par
ticulare din Marea Britanie, Ger
mania occidentală, Olanda, Italia 
și Elveția.

Cine dispune de sume atit de 
uriașe pentru a submina lira ster
lină și dolarul ? Englezii înșiși 
nu sînt siguri dacă grava presiu
ne exercitată asupra lirei sterline 
în noiembrie anul trecut a pro
venit din partea propriilor lor 
bancheri sau a Gnomilor de la 
Ziirich.

Bancherii din Frankfurt tăgă
duiesc că atacul împotriva lirei 
sterline a pornit din Germania 
occidentală și susțin că cei mai 
mari vînzători de lire sterline au 
fost chiar băncile britanice. Pe 
de altă parte, bancherii olandezi 
aruncă vina asupra marilor cor
porații americane care își trans
feră lirele lor sterline în dolari.

In concluzie, nici Associated 
Press nu poate să dea o explica
ție clară a ceea ce agenția de
numește „marele mister financiar 
internațional".

Africa de sud-vest
După cum a- 

nunță agențiile 
de presă occi
dentale, la
Curtea inter
națională de
justiție de la 
Haga a început 
examinarea a- 
cozației aduse 
de Liberia și 
Etiopia împo
triva Republi
cii Sud-Africa- 
ne, care încal
că obligațiile 
sale ce decurg 
din calitatea 
de putere man
datară a Afri
cii de sud-veat. 
Petiția celor 
două țări a fost 
depusă încă 
din anul 1960, cerînd ca R.S.A. să înceteze politica de apartheid 
împotriva populației băștinașe din acest teritoriu.

In ședința de luni, Curtea a adoptat o decizie preliminară, 
respingind întimpinarea R.S.A. împotriva cererii celor două 
state prin care se solicita Curții internaționale de justiție să 
oblige guvernul sud-african la acceptarea controlului Organi
zației Națiunilor Unite în administrarea teritoriului Africii de 
sud-vest.

Așezată pe țărmul occidental al continentului, Africa de sud-vest 
are o suprafață de 823 876 km p și o populație de aproximativ 
570 000 locuitori (din care 485 000 de indigeni și cca. 70 000 euro
peni).

După ce în secolul al XV-lea a fost descoperită de navigatorii por
tughezi, cunoscînd în perioada următoare dominația colonială a Lisa
bonei, la sfîrșitul secolului al XIX-lea Africa de sud-vest devine po
sesiune germană.

Liga Națiunilor, luînd în considerare prevederile Tratatului de pace 
de la Versailles, acordă, începînd din anul 1920, dreptul de adminis
trator mandatar al acestui teritoriu, Republicii Sud-Africane.

Încâlcind normele înscrise în convențiile internaționale privind 
drepturile puterii mandatare, R.S.A. a introdus în acest teritoriu 
politica sa de discriminare rasială. Această situație a atras atenția 
opiniei publice internaționale, ajungînd în fața Organizației Națiuni
lor Unite și a organismelor sale. Pe baza discuțiilor din aceste foruri 
au fost adoptate rezoluții care cereau guvernului mandatar să respec
te principiile înscrise în Carta O.N.U,

In ciuda hotărîrilor luate ulterior de Organizația Națiunilor Unite 
de a trece dreptul de mandatar al acestui teritoriu asupra O.N.U., 
Republica Sud-Africană a inclus în „provinciile" sale Africa de 
sud-vest.

Această încălcare a hotărîrilor O.N.U. de către regimul lui Ver- 
woerd își are mobilurile sale. Africa de sud-vest este considerată ca 
una din regiunile cele mai bogate ale continentului. Acest teritoriu 
ocupă unul din primele locuri din lume in zăcămintele și extracția mi
nereurilor diamantifere ca și a vanadiului. Subsolul ascunde însemna
te zăcăminte de cupru, zinc, plumb, aur, mangan Ultimele cercetări 
au dus la descoperirea unor importante zăcăminte de uraniu.

Capitalurile străine (mai ales cele engleze și americane) controlea
ză întreaga industrie extractivă. In agricultură, 87 la sută din pămîn- 
turile cele mai propice culturilor sînt ocupate cu plantații și ferme 
ale coloniștilor europeni care folosesc munca forțată a băștinașilor. 
Populația indigenă trăiește în condiții de mizerie, ca urmare a înde
lungatelor rînduieli colonialiste.

Reprimind orice mișcare a africanilor în sprijinul revendicărilor lor, 
guvernul sud-african a introdus și aici odioasa politică de apartheid.

In pofida acțiunilor de reprimare sălbatică a mișcării de eliberare, 
în ultimii ani valul luptei pentru acordarea independenței Africii de 
sud-vest s-a făcut tot mai simțit și în acest teritoriu. Frontul de Eli
berare Națională, cuprinzînd mai multe organizații politice din Afri
ca de sud-vest, se pronunță pentru acordarea imediată a independen
ței. Problema situației din acest teritoriu a constituit, de altfel, și su
biectul unui raport publicat la începutul acestui an de Comitetul 
special al O.N.U.

Agenția „ASSOCIATED PRESS", referindu-se la procesul de la 
Haga, remarca că „el va putea deveni un moment important în con
damnarea politicii de apartheid a Republicii Sud-Africane“.
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