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PE TEMELE ZILEI

ÎNCEPUT TRIMESTRU
0 «©Mă instalație

de preparare
MUREȘ (coresp. „Scînteii"). —

o
a

Ne aflăm în pragul unui nou tri
mestru. La ordinea zilei se află, în 
continuare, realizarea în ritm susți
nut. decadă cu decadă, a sarcinilor 
de producție ce decurg din preve
derile planului de stat. Concentra
rea eforturilor întregului colectiv în 
această direcție constituie principala 
îndatorire a fiecărei organizații de 
partid din industrie.

A intrat în tradiția multor comi
tete de partid și birouri ale organi
zațiilor de bază ca la sfîrșitul fiecă
rui trimestru să analizeze stadiul 
îndeplinirii sarcinilor de plan, con
cluziile ce se desprind pentru tri
mestrul următor, măsurile politice 
și organizatorice pentru generaliza
rea experienței înaintate și înlătu
rarea deficiențelor. Desigur, rolul 
activ al organizației de partid nu se 
limitează la analize trimestriale, el 
se manifestă sistematic în cursul în
tregii acțiuni pentru desfășurarea 
sarcinilor de plan.

Din întreaga țară primim vești 
despre succesele în întrecere ale co
lectivelor de întreprinderi. Ele ne 
vorbesc despre îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de plan pe 
primul trimestru de colectivul Com
binatului siderurgic Hunedoara și de 
către petroliștii de la Rafinăria Cîm- 
pina, de Combinatul de îngrășăminte 
azotoase de la Roznov și întreprinde
rile din sectorul economiei forestiere, 
de cimentiștii din Medgidia și minerii 
din bazinul Domelor ; constructorii 
de pe șantierele Combinatului uzi
nei de aluminiu 
Combinatului de 
loză Călărași au 
mai să respecte
cuție, ci și să predea unele lucrări 
de montaj cu 10—15 zile înainte de 
termen. Explicînd cum au lucrat în 
primul trimestru colectivele între
prinderilor fruntașe, corespondenții 
noștri relevă în mod deosebit apor
tul organizațiilor de partid la îm
bunătățirea întregii activități de 
producție. Fie că- încă după prima 
lună a anului au supus unei analize 
critice munca diferitelor secții, fie 
că au pus în dezbaterea comuniștilor 
problemele legate de organizarea ju
dicioasă a producției, folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor, per
fecționarea procesului tehnologic sau 
au inițiat diferite acțiuni în dome
niul extinderii tehnologiei avansate, 
îmbunătățirii calității produselor etc, 
organizațiile respective au știut să 
intervină la timp și cu competență 
în problemele principale ale între
prinderii. Iată de ce aceste unități 
și-au îndeplinit în mod exemplar 
sarcinile de producție.

Deși pot fi date sute de exemple 
asemănătoare, trebuie spus că nu 
peste .tot organizațiile de partid în

Slatina și ale 
hîrtie și celu- 
reușit nu nu- 

graficul de exe-

drumă și controlează cu exigență 
activitatea conducerilor tehnico-ad- 
ministrative. La Uzinele mecanice 
Tr. Severin, deși sarcinile de plan 
n-au fost realizate ritmic, iar unele 
mașini moderne nu sînt folosite la 
întreaga capacitate, nici comitetul 
de partid, nici birourile organizații
lor de partid n-au analizat, în cursul 
lunii ianuarie, problemele produc
ției. Este evident că, în aceste con
diții, forțele comuniștilor, ale co
lectivului n-au fost mobilizate spre 
înlăturarea rămînerilor în urmă.

Experiența arată că, atît în sta
bilirea tematicii adunărilor de par
tid și exercitarea dreptului de con
trol asupra activității conducerii 
tehnico-administrative, cît și în des
fășurarea muncii politice de masă, 
este necesar ca organizațiile de par
tid să se orienteze nu doar „în ge
neral“ spre producție, ci spre pro
blemele esențiale de care depinde 
realizarea în condiții optime a pla
nului : îmbunătățirea organizării 
producției și a ritmicității ei, asimi
larea de noi mașini și agregate, a- 
plicarea procedeelor tehnologice mo- 

' derne, îmbunătățirea calității și as
pectului produselor, ridicarea califi
cării profesionale, întărirea discipli
nei socialiste a muncii, reducerea 
prețului de cost. Colectivul Uzinei 
de utilaj chimic și petrolier nr. 2 
Ploiești a fost criticat la sfîrșitul a- 
nului trecut pentru neîndeplinirea 
unor indicatori ai planului, printre 
care și cel privitor la reducerea pre
țului de cost. Aceasta a determinat 
comitetul de partid ca în februarie 
să dezbată într-o plenară cu activul 
mijloacele de a asigura realizarea 
planului la toți indicatorii. S-a ho- 
tărît cu acest prilej analizarea pe
riodică a mersului producției de 
către comitetul de partid și conduce
rea tehnică, extinderea propagandei 
tehnice, crearea unui colectiv de 
ingineri și tehnicieni din activul co
mitetului, care să studieze posibili
tățile de reducere a consumului de 
metal. Măsurile adoptate au dat roa
de în luna februarie, pe lîngă fap
tul că a fost recuperată rămînerea 
în urmă din prima lună, s-au obți
nut economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de peste 200 000 
lei.

Orientîndu-și activitatea spre pro
blemele majore ale producției, ac- 
ționînd cu operativitate și perseve
rență, organizațiile de partid din 
uzine și combinate, de pe șantiere și 
din transporturi vor contribui la fo
losirea din plin a posibilităților afla
te la îndemîna fiecărui colectiv în ce 
privește îndeplinirea exemplară a 
planului de stat, a angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversărl a eliberării patriei.

TG.
La exploatarea minieră Bălan a fost 

dată în funcțiune o nouă instalație de 
preparare a minereurilor. Clădirile 
industriale modeme, luminoase, se 
înșiruie aici pe „treptele" pe care le 
parcurg minereurile extrase, înce- 
pînd de la stația de culbutăre și 
pînă la hala morilor, filtrelor și ce
lulelor. Peste tot sînt instalații de 
înaltă tehnicitate. Ele poartă marca 
Uzinei de, mașini și utilaje miniere 
Baia Mare, a Uzinelor de utilaj greu 
„Progresul" Brăila etc. Din instala
țiile noi fac parte 3 concasoare mo
derne, mori cu bile, celulele de flo-

tare, pompe de turbureală, filtre cu 
vid.

Mînuirea instalațiilor, fluxul tehno
logic perfecționat necesită oameni 
bine pregătiți. Concomitent cu cons
truirea și montarea noii instalații 
au fost calificați numeroși munci
tori. Din tînăra generație fac parte 
Miron Ioncică, Peter Eugen și alți 
zeci de tineri manipulanți ma- 
șiniști. Noile instalații dau o pro
ducție de peste 31 de ori mai mare 
decît cele vechi. în fotografia de 
sus, exteriorul instalației de prepa
rare a minereurilor.

In campania agricolă de primăvară

RITM SUSȚINUT
NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT

Cti 6 .zile mai devreme
DEVA

nr. 6 de la 
urmă cu cîtăva vreme, 
o reparajie capitală, 
fie care necesita

(coresp. „Scînteii"). 
s la Hunedoara a fc 
cîtăva vreme, pentru 
|ie capitală. Reparație 
necesita înlocuirea a

”). — Furnalul 
a fost oprit, în 

a i se face
— opera- 

a peste 1500

fone de construcții metalice, utilaje și 
instalații, înzidireâ cîtorva zeci de va
goane de cărămizi refractare etc — a 
fost pregătită și executată la un înalt ni
vel calitativ de constructorii hunedoreni 
și de specialiști din cadrul combinatului 
siderurgic. Lucrările de refacere și mo
dernizare a furnalului au durat numai 54 
zile, cu 6 zile mai puțin decit era pla
nificat. La pornire s-a aplicat o metodă 
nouă : încărcarea furnalului direct din pe
rioada de încălzire, fără o răcire prea
labilă de cîteva zile. Scurtarea duratei re
parației, modernizările aduse și aplicarea 
noului procedeu de pornire vor permite 
furnaliștilor hunedoreni să obțină impor
tante sporuri la producția de fontă. Ieri 
furnalul nr. 6 a trimis spre oțelării pri
mele cantități de fontă.

Ieri în parcul

ORADEA ( 
fetul regional 
organizat 
Oradea 
ferinfe

gional de cui 
at duminică îi

numeroase 
pentru săteni,

Timpul frumos din ultimele zile i-a în
demnat pe mul|i bucureșteni să-și petrea
că ziua de dumjnică. în decorul, minunat 
al munfilor. Numai cu trenul au plecat 
spre Valea Prahovei circa 600 de sala
ria^ de la diferite întreprinderi bucureș- 
tene, studenți și elevi. Ei s-au oprit la 
cabanele Cofa 1 400, Cota 1 500, Piatra’ 
Arsă, Diham, Căminul Alpin, Trei Brazi 
etc., sau la vilele din Predeal. Excursio
niștii care au pornit cu autocarele au vi
zitat muzeul de la Doftana și stațiunea 
Sinaia, orașul Curtea de Argeș și hidro
centrala de pe Argeș.

Sîntem în plină campanie agricolă 
de primăvară. Executarea la timp 
și la un nivel agrotehnic înalt >a 
semănatului . și a celorlalte lucrări 
este de cea mai mare importanță 
pentru obținerea unor recolte mari. 
In legătură-cu măsurile luate în re
giunea Ploiești pentru buna desfă
șurare a campaniei de primăvară, 
un redactor al ziarului nostru a a- 
dresat cîteva întrebări tov. ing. Ma
rin Constantin, președintele consi
liului agricol regional.

Ce sarcini stau în fața oa
menilor muncii din agricultura 
regiunii în campania de pri
măvară ?

Unitățile agricole socialiste din re
giunea Ploiești au de însămînțat 
241 550 ha din care 3 500 ha cu ma
zăre, 21 000 ha cu floarea-soarelui, 
10 000 ha cu sfeclă, 156 000 ha cu po
rumb, precum și alte culturi. Se fac 
și alte lucrări cum sînt îngrijirea 
semănăturilor de toamnă, semănatul 
legumelor, lucrări în vii și livezi, 
plantarea viței de vie și a pomilor 
fructiferi.

în această primăvară condițiile 
de lucru se deosebesc față de 
cele din anul trecut. Precipita
țiile puține căzute în timpul 
iernii au făcut ca în sol să existe în 
prezent rezerve mai mici de apă, iar 
desprimăvărarea tîrzie a amînat ie
șirea în cîmp. Asemenea condiții 
impun ca să ne ocupăm cu mai mul
tă atenție de aplicarea măsurilor 
agrotehnice care duc la păstrarea 
rezervei de apă acumulată în sol și 
în același timp, printr-o organizare 
temeinică a muncii, semănatul să 
se facă la timp și la un nivel agro
tehnic înalt.

Sînt create condiții prielnice pen
tru executarea fără întîrziere a a-

cestor lucrări. în toamna trecută 
s-au făcut ogoare pe aproape întrea
ga suprafață; avem un număr sporit 
de tractoare și mașini agricole, ca
dre de specialiști cu pregătire supe
rioară în toate unitățile agricole, 
care au acumulat o bogată expe
riență în organizarea procesului de 
producție și cunosc bine, condițiile 
concrete ale fiecărei unități.

ICe s-a întreprins pentru gră
birea lucrărilor agricole ?

Cunoscînd suprafețele care ur
mează a fi însămînțate în această 
primăvară, consiliul agricol regio
nal a întocmit din vreme un plan 
operativ de lucru. Atunci n-am pre
văzut că iarna se va prelungi 
și deci epoca optimă de semă
nat va fi mai scurtă. De aceea, 
consiliul agricol regional a luat mă
suri ca fiecare consiliu agricol raio
nal, fiecare unitate agricolă să-și 
actualizeze planul operativ, adaptîn- 
du-1 la condițiile concrete existente, 
în prezent, fiecare gospodărie 
lucrează după planul refăcut în care 
sînt prevăzute termene exacte pri
vind executarea diferitelor lucrări. 
De mare ajutor în această direcție 
sînt pregătirile temeinice care au 
fost făcute din timp.

Datorită muncii desfășurate de 
consiliile agricole, unitățile agricole 
au reușit să-și asigure semințe de 
calitate și în cantități suficiente 
pentru toate culturile. Lucrătorii ce
lor două laboratoare pentru contro
lul semințelor au muncit cu multă 
răspundere și operativitate. Toate u- 
nitățile au primit la timp buletinele 
de analiză. Tractoarele și mașinile 
agricole din S.M.T. și G.A.S. au 
fost pUse în stare de funcțio
nare. Odată cu încălzirea timpului 
și zvîntarea terenului s-a putut

trece cu toate forțele la pregătirea 
terenului și semănat.

La indicația comitetului regio
nal de partid, consiliul agricol 
regional a organizat și supravegheat 
îndeaproape instruirea tuturor spe
cialiștilor, mecanizatorilor, brigadie
rilor- și chiar a mînuitorilor de agre
gate din G.A.S., S.M.T. și G.A.C. 
Participanții la aceste instructaje 
și-au însușit cunoștințele necesare 
folosirii în bune condiții a mașini
lor și agregatelor cu care vor lucra 
în această primăvară și în special a 
semănătorii 2SPC2.

Cu prilejul plenarelor consiliilor 
agricole s-au dezbătut pe larg sar
cinile din această primăvară și s-au 
stabilit măsuri privind modul de 
pregătire al terenului, densitatea 
plăntelor la hectar, adîncimea de 
însămînțare, lucrările de întreținere 
a culturilor de toamnă și altele.

ICare sînt rezultatele obți
nute pînă în prezent ?

Faptul că în ultimul timp vremea 
s-a încălzit și suprafețe însemnate 
de teren s-au zvîntat, a permis să 
se înceapă și în regiunea noastră 
lucrările agricole. Consiliile agricole 
raionale au îndrumat pe specialiștii 
din unități să identifice fiecare tar-

(Continuare în pag. IlI-a)

ne și conferințe la sate
„Scînteii"). — Comi- 

Itură și artă Crișana a 
în raioanele Aleșd și 

simpozioane și con- 
Simpozioanele au

Cu pianul trimestrial îndeplinit
DIRECȚIA GENE- Direcția generală 
«A.» x a căilor ferate
RALA A CĂILOR și_a realizat îna- 
FERATE inte de termen

planul transpor
turilor de mărfuri și călători pe tri
mestrul I. Anul acesta, ceferiștii au 
reușit să utilizeze mai bine mate
rialul rulant, să îmbunătățească re
gularitatea circulației trenurilor rea- 
lizînd totodată economii de com
bustibil în valoare de circa 5 mi
lioane lei în primele două luni.

SECTORUL
CHIMIEI

ORGANICE

chimiei 
din ca-

Sectorul 
organice 
drul Ministerului 
Industriei Petrolu
lui și Chimiei și-a

îndeplinit sarcinile de plan la pro
ducția globală și marfă ce-i reveneau 
pentru acest trimestru. Datele statis
tice relevă, că în primele două luni 
productivitatea muncii a crescut cu 
5,6 la sută. Au fost introduse în fa
bricație sau asimilate 10 noi sorti
mente. O contribuție deosebită au 
adus la obținerea acestui succes 
uzinele de anvelope „Danubiana" 
și „Victoria“, Fabrica „Colorom“- 
Codlea, întreprinderea bucureșteană 
„Anticoroziv“.

MINERII
DIN BAZINUL
DORNELOR

VATRA DORNEI 
(coresp. „Scînteii") 
Minerii din bazi
nul Domelor au 
anunțat în ziua de

26 martie îndeplinirea planului 
trimestrial la producția globală și 
marfă. Succesele obținute de minerii 
dorneni se datoresc intensificării în
trecerii socialiste pe brigăzi și echipe, 
organizării temeinice a locurilor de 
muncă în abataje, dotării minelor 
cu noi mecanisme etc., — fapt ce a 
dus la creșterea productivității mun
cii cu 14,23 la sută. In fruntea între
cerii se află minerii de la exploată
rile Nepomicenl ți Arșița.

Cimentiștil din Medgidia au raportat îndeplinirea sarcinilor ae pian 
la producția globală șl marfă, fio primul trimestru al anului, cu 6 zile 
înainte de termen. Aceste rezultate se datoresc aplicării a numeroase 
măsuri privind alimentarea ritmică cu combustibil a cuptoarelor, modi
ficarea acționării elevatoarelor de la morile de ciment și altele. Cele 
mal bune rezultate au fost obținute de echipele conduse de Dumitru 

Boijcct, co câtor, Mural Sau», morar, Constantin Neculce, artlllcier.

fost susținute de ingineri agronomi, me
dici, profesori, juriști. La căminul cultu
ral din comuna Borod, raionul Aleșd, li 
s-a vorbit sătenilor despre însemnătatea 
Conferinței pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva. Colectiviștii din Groși și 
Aușeu, raionul Aleșd, au ascultat expu
neri referitoare la necesitatea grăbirii lu
crărilor agricole din urgența I-a. La că
minul cultural din Lugașu de Jos, medicul 
Alexandru Cozma a vorbit despre modul 
3e prevenire a bolilor primăvara.

Asemenea simpozioane și conferințe au 
avut loc în numeroase alte localități din 

.raioanele Aleșd și Oradea.

Artiști plastici amatori 
oaspeți ai muncitorilor 
forestieri

SUCEAVA (coresp. „Scînteii”). — 
Membrii cenaclului de creație plastică 
„Ștefan Luchian", de pe lîngă casa re
gională a creației populare și școala 
populară de artă Suceava, fac pregătiri 
pentru deschiderea unei expoziții consa
crate celei de-a 20-a aniversări a elibe
rării patriei. Timp de trei zile un grup 
de pictori amatori 
sub îndrumarea tov. 
metodist al casei 
populare, au fost 
forestieri de la i.F. 
tra Dornei,

din cadrul cercului, 
Vig lstvén, instructor 
regionale a creației 

oaspeții muncitorilor 
Broșteni, raionul Va-

Festivalul 
tinerelor 
talente

Intre 24 și 30 martie se desfă
șoară etapa finală a celui de-al VI- 
lea Festival republican al școlilor și 
institutelor de artă din întreaga țară.

In școlile de muzică, de coregra
fie, în conservatoare, institute de tea
tru, școli și institute de arte plastice, 
facultăți de muzică și arte plastice 
ale institutelor pedagogice de 3 ani, 
sub îndrumarea unor profesori cu 
experiență, tinerii își dezvoltă apti
tudinile, își însușesc măiestria ar
tistică.

Etapa finală a festivalului a reu
nit în Capitală circa 600 dintre cei 
mai talentați elevi și studenți. Pe 
scenele festivalului, în fața unui pu
blic numeros, participanții au susți
nut concerte, recitaluri, spectacole 
de teatru, operă, balet. Repertoriul a 
cuprins lucrări din creația universală 
și originală, clasică și contemporană.

Elevii și studenții școlilor, facultă
ților și institutelor de arte plastice 
au pregătit peste 3 000 de lucrări. 
Expoziția deschisă în sala Dalles 
prezintă mai bine de 400 dintre cele 
mai bune lucrări de pictură, sculp
tură, grafică și artă decorativă.

Duminică a avut loc un spectacol 
de gală dat de elevii școlilor ele
mentare și medii de muzică și core
grafie, iar astă-seară are loc specta
colul de închidere a festivalului. 
Jurii alcătuite din personalități ar
tistice și cadre didactice au acor
dat celor mai talentați diplome de 
onoare și premii.

Prezentăm cîteva imagini din 
timpul desfășurării etapei finale a 
festivalului, care a prilejuit o trecere 
în revistă a tinerelor talente și un 
rodnic schimb de experiență atit 
pentru participant! cit și pentru ca
drele didactice.

în fotografia de sus : La des
chiderea festivalului, studenții 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu“ au prezentat un concert 
simfonic. în fotografia din mijloc: 
Suită din dansuri de pe Someș ; 
execută un grup de elevi ai Școlii 
de coregrafie din Cluj. în fotogra
fia de jos : In sala Dalles a fost 
deschisă expoziția elevilor și stu
denților din școlile și institutele 
de artă plastică.

Foto : Gh. Vintilă

La 14 a ni
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Ieri dimi

neață la casa de cultură a tineretului din 
lași 327 tineri din localitate, care au îm
plinit vîrsfa de 14 ani, au primit buletinul 
de identitate. Cu acest prilej ofițerul de 
miliție Vasile Garnen a vorbit tinerilor 
despre drepturile și îndatoririle cetățeni
lor și despre importanța buletinului de 
identitate, iar tov. Alexandru Nour, se
cretar al comitetului orășenesc U.T.M., a 
vorbit despre normele socialiste de com
portare în societate.

La sfîrșit, o brigadă artistică de agitație 
de la universitatea „A. I. Cuza” a pre
zentat un spectacol.
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AU SPORIT EXIGENȚELE
ÎNSEMNĂRI DESPRE CALITATEA PRODUCȚIEI LA FABRICA TEXTILĂ
„DACIA" DIN CAPITALĂ

Fabrica textilă „Dacia" e bine cu
noscută pentru calitatea produselor 
pe care le realizează. în ultimii ani 
această unitate bucureșteană a fost 
înzestrată cu mașini și utilaje de 
mare productivitate, secția de fini
saj numărîndu-se printre cele mai 
moderne din țară. întreprinderea 
dispune de cadre calificate, capabile 
să asigure promovarea largă a teh
nologiei moderne, introducerea în 
producție a soluțiilor tehnice cu 
mare eficacitate economică. S-au 
creat, deci, toate condițiile pentru 
fabricarea unor produse de calitate 
superioară. Totuși, puse sub lupă — 
adică examinate în lumina exigen
țelor' în continuă creștere ale cum
părătorilor — unele articole fabri
cate aici nu satisfac pe de-a-ntregul 
cerințele. Aceasta arată că în acti
vitatea întreprinderii — care a fă
cut progrese incontestabile pe linia 
calității produselor — este încă loc 
pentru mai bine.

Treptele calității
Ca în orice întreprindere textilă, 

și la „Dacia" calitatea începe de la 
filatură. Secția de filatură este 
prima mare treaptă în cadrul pro
cesului tehnologic. Aici, cum s-ar 
spune, ziua bună se cunoaște... la 
începutul primei operații — sortarea 
bumbacului-puf. Ca să treacă cu 
succes rampa controlului de calitate 
— unde în fiecare zi dau „examen" 
peste 100 000 metri țesături — firele 
și țesăturile trebuie să fie realizate 
din materie primă de calitate cores
punzătoare cerințelor fabricației, 
bine sortată, îngrijit prelucrată. La 
recepționarea și sortarea bumbacu
lui puf, a firelor pieptănate se cere 
deci o grijă deosebită. „Cînd consta
tăm că un balot de bumbac conține 
impurități peste norma admisă, oprim 
categoric intrarea lui în procesul de 
fabricație. Altfel ne-am crea nouă 
înșine greutăți" — ne-a spus tov. 
Nicolaie Dancău, maistru la secția 
ringuri.

în filatură se cunoaște că nu
mai firul bun, bine răsucit, omogen 
pe toată lungimea lui, bine calibrat, 
cu un anumit grad de umiditate 
poate da o țesătură de calitate. Fi
rele cu scămoșări sau cu gîtuiri nu 
pot trece dincolo de pragul filaturii, 
nu ajung în țesătorie. Evident că 
ștafeta calității o poartă pe cele
lalte trepte ale producției numai fi
rele bine lucrate. Și totuși se mai 
întîmplă și altfel. Mai există unii 
controlori și recepționeri pe faze 
care, în loc să verifice cu răs
pundere dacă un fir rezistă sau 
nu, lasă să „promoveze“ în ve
rigile următoare ale procesului 
tehnologic produse care nu cores
pund întrutotul normelor de cali
tate. E drept, la aceasta contribuie 
și unii maiștri. „Un fir bun — ne 
spune tov. Stoian Ionescu, șeful

La rampa controlului tehnic de calitate al Fabricii textile „Dacia", unde în fiecare zi 
100 000 metri de țesături

dau „examen" peste
(Foto t A. Cartojan)

CITITORII NE SESIZEAZĂ
Doar o mică neatenție

întreprinderea IPROFIL Rădăuți 
a primit prin transfer de la între
prinderea de utilaj petrolier Tîr- 
goviște două cisterne C.F.R. vechi 
și uzate, spre a le demonta șl fo
losi ca rezervoare de combustibil. 
După ce am plătit taxele de trans
port, am tot așteptat sosirea vagoa
nelor, dar degeaba. Pînă la urmă 
am aflat că au fost oprite la stația 
de revizie Durnești, la cîțiva kilo
metri de Rădăuți, de unde au fost 
expediate înapoi la Ploiești pentru... 
reparații. După cum se vede, o mică 
neglijență a lucrătorilor stației Dor- 
nești, care nu s-au interesat cui sînt 
destinate cisternele și în ce scop, 
pricinuiește un șir de pagube : plim
barea cisternelor sute de kilometri 
și reparații inutile, Iar întreprinde
rea noastră e lipsită de rezervoa
rele necesare. Și s-ar putea să ne 
pomenim că ni se cere să suportăm 
cheltuielile. (De la Mircea Ruși, sa
lariat la IPROFIL Rădăuți).

De ce trei pe aceeași stradă?
Pe strada A. Panu, din Iași, există 

o secție a cooperativei „Prestația“ 
care montează geamuri, oglinzi, în
rămează tablouri. într-o bună zi, la 
cîțiva metri depărtare, întreprinde
rea economică „Proletarul“ a des
chis o unitate care execută aceleași 
lucrări, iar după puțin timp a apă
rut alta, a O.C.L. Trei unități, cu 

’■>si profil, pe o singură stradă, 
ce cartierele Copou, Tătă- 

■nternir nu au nici una. 

controlului tehnic de calitate — de
pinde în primul rînd de buna su
praveghere a mașinii. Uneori însă 
nu se respectă întocmai disciplina 
tehnologică. La filatură și țesătorie 
s-a încetățenit bunul obicei ca, a- 
tunci cînd se constată un defect, ma
șina să fie oprită imediat. Controlo
rul interfazic venit la locul cu pri
cina vede despre ce este vorba și nu 
permite pornirea războiului sau a 
ringului pînă nu se înlătură nea
junsul. Unii maiștri nu vor să țină 
însă seama de controlor".

O atenție sporită acordă colecti
vul fabricii întocmirii rețetelor de 
fabricație. Se măsoară cu gramul și 
cu milimetrul. După stabilirea rețe
telor sulurile cu fire sînt montate 
pe războaie. Și aici s-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Sulurile cu fire și țesă
turile se învelesc cu prelate din ma
terial plastic, pentru a nu se mur
dări. Războaiele se reglează perio
dic după grafic, se controlează amă
nunțit starea utilajului. Repara
țiile se execută cu grijă, sînt de 
bună calitate. într-un cuvînt, față 
de anii trecuți a crescut răspunde
rea pentru buna întreținere a mași
nilor — și aceasta a avut urmări 
pozitive asupra calității.

Valorificare superioară 
a materiei prime

Realizarea unor țesături mai fine, 
în contexturi variate, a unor sorti
mente noi, cu valoare de întrebuin
țare ridicată, în modele și culori 
vii, care, prin calitatea și aspectul 
lor. să se ridice la nivelul celor mai 
reușite tipuri din străinătate — a- 
cestea sînt principalele obiective pe 
care colectivul de la „Dacia“ și le 
pune în domeniul valorificării supe
rioare a materiei prime. Prin fa
bricarea unor asemenea țesături 
la nivelul mostrelor, trainice, re
zistente la purtare, neșifonabile, fi
nisate ireproșabil pînă la ultimul 
amănunt, se satisfac mai deplin ce
rințele sporite ale cumpărătorilor.

în ultima vreme, colectivul între
prinderii s-a orientat spre fabrica
rea unor fire cardate mai subțiri. 
Dacă în anul 1962, firele subțiri de 
calitatea A reprezentau 86 la sută 
din totalul firelor produse, în anul 
1963 ponderea acestora a ajuns la 
87,5 la sută. S-au produs în plus, 
din aceeași cantitate de bumbac, 
43,3 tone de fire de cea mai bună 
calitate. Fabrica și-a îndreptat aten
ția și spre realizarea unor țesături 
mal dese, din fire subțiri. Aceste țe
sături sînt mai ușoare și, în ace
lași timp, calitativ superioare ce
lor obținute din fire groase. Merită 
subliniat că între țesăturile finisate, 
într-o proporție mai mare au cres
cut cele cu un finisaj complex :

După cum se vede, la înființarea a- 
cestor unități nu s-a ținut seama de 
o condiție : să fie cît mai aproape 
de cei ale căror cerințe trebuie să 
le satisfacă. (De la Traian Gali, 
muncitor).

în pas cu dozvoltarea cartierului

în urma dezvoltării cartierului, în 
care s-au mutat mii de familii, Po
liclinica de pe strada Preda Bu- 
zescu, raionul N. Bălcescu din Ca
pitală, a devenit foarte solicitată. în 
prezent programul de funcționare a 
diferitelor servicii este nesatisfăcă
tor, iar medicii, cu toată bunăvoința, 
nu mai pot face față. Aviz organe
lor sanitare ! (Năstase Păun, munci
tor, Uzinele „Metalica“).

Nici după doi ani
Sînt doi ani de cînd ne-am mutat 

în blocurile construite în apropie
rea gării Fetești. Dar pînă acum, 3 
din cele 4 uscătorii nu au fost date 
în folosință. Constructorul le-a gă
sit altă întrebuințare. Credem că e 
timpul să fie folosite ca uscătorii. 
(De la un grup de locatari).

Unde*iu dispărut ?

Anul trecut, prin luna august, am 
depus la magazia de mărfuri a sta
ției C.F.R. Cernavodă șase saci cu 
ciment pentru a fl transportați la 
stația Stolnici. După 20 de zile am 
fost anunțat de stație că a sosit scri
soarea de însoțire, dar cimentul nu. 

imprimate, mercerizate, satinate, 
tratate împotriva contracției după 
spălare etc.

Tehnologii moderne 
de finisaj

Pentru a realiza numai țesături 
de calitate superioară, cu finisaje 
complexe, este nevoie, firește, ca țe
sătura crudă să corespundă întru 
totul cerințelor, adică să fie lipsită 
de ațe, noduri, fire duble etc. Nu
mai o asemenea țesătură poate fi 
valorificată superior. Dar calitatea 
nu înseamnă numai lupta împotriva 
defectelor, ci are un sens mult 
mai larg. Ea presupune eforturi 
susținute pentru perfecționarea con
tinuă a procesului tehnologic, pen
tru introducerea de noi și noi me
tode și procedee care să ridice ca
racteristicile produselor respective, 
să asigure realizarea unor țesături 
complex finisate, moderne, plăcute 
ca aspect, trainice.

în secția finisaj, una din opera
țiile esențiale care influențează ho- 
tărîtor asupra calității produselor o 
constituie vopsitul și imprimatul. 
Respectarea strictă a compoziției și 
concentrației soluțiilor prin care sînt 
trecute materialele, a presiunii și 
temperaturii de prelucrare influen
țează nemijlocit calitatea țesături
lor. Concomitent cu întărirea efortu
rilor pentru respectarea procesului 
tehnologic, specialiștii uzinei au 
știut să găsească o serie de soluții 
care asigură produselor un finisaj 
superior. Să dăm ca exemplu felul 
cum a fost rezolvată problema vop
sitului. Mai înainte, prin aplicarea 
coloranților direcți, pe lîngă o 
productivitate relativ scăzută (im
primarea era discontinuă), de 
multe ori culorile erau șterse, 
se întindeau pe material. în pre
zent, prin utilizarea coloranților 
reactivi se obțin contururi precise-, 
culori vii, frumoase.

*
La întreprinderea „Dacia" din 

Capitală există posibilități ca țesă
turile să fie de o calitate și mai bună, 
să țină mereu pasul cu exigențele 
cumpărătorilor. Se cer însă în con
tinuare eforturi pentru urmărirea de 
către toți maiștrii, muncitorii și in
ginerii a respectării întocmai a teh
nologiei elaborate, ridicarea conti
nuă a calificării acestora, perfecțio
narea neîntreruptă a tehnologiei de 
fabricație. Experiența de pînă acum 
arată că se poate face cu succes a- 
cest lucru.

Pefre NEDELCU

P. S. La magazinele unde se desfac 
produsele fabricii „Dacia" ni s-a 
atras atenția asupra unui lucru care 
la prima vedere pare mărunt. Ștam
pila de marcaj pe care fabrica o 
aplică pe material este prea mare, 
ocupă o suprafață destul de însem
nată; se irosesc astfel sute de metri 
de țesături, fiindcă, pe drept cuvînt, 
cumpărătorul nu este obligat să ia 
și porțiunea ștampilată.

Am făcut reclamație la Direcția re
gională C.F.R. Craiova. în loc să mi 
se răspundă unde se află marfa, 
mi-au cerut să achit 60 de lei costul 
transportului pe C.F.R. Am plătit. 
Dar nici azi, după 8 luni, n-am pri
mit sacii cu ciment. A.m cheltuit 
bani, am pierdut timp. Nu știu însă 
cînd voi primi cimentul sau despă
gubirile. (de la Iile Răducu, pensio
nar).
„Nu avem"

La magazinele cooperativei din 
comuna noastră — Mihai Bravu, 
raionul Brăila — se întîmplă foarte 
des ca la cererea unui articol să 
primești răspunsul : „Nu avem I“. 
Și, după părerea mea, sînt lu
cruri care pot fi aduse cu ușu
rință : vopsea albastră, biscuiți, ghe- 
tuțe pentru copii etc. Din cauza a- 
ceasta sîntem puși în situația să 
căutăm mărfurile respective la 
Brăila, distanță de circa 60 km. So- 
cot că tovarășii care se ocupă cu 
aprovizionarea cooperativei trebuie 
să dea dovadă de o mai mare preo
cupare pentru ca mărfurile existente 
în depozite să poată fi găsite și în 
comuna noastră. (De la Cezar Ilin- 
covicl, tehnician constructor).

Peripețiile excursiei
Mecanizatorii de la S.M.T. Roșeți 

au făcut o excursie la Brașov, prin 
filiala O.N.T. „Carpați“ din Călărași. 
Organizatorii n-au respectat însă 
programul stabilit. Ei s-au ocupat 
mai mult de aducerea de la Brașov

Brigada artistică a Teatrului 
„Constantin Tănase“

Pe ecranele cinematografelor

„Totul ramme oamenilor“

Cerkasov într-o scenă din film
Rolul academicianului Dronov din „To- 

tui rămîne oamenilor" prilejuiește una 
din acele fericite și fertile întîlniri între 
un erou și un interpret, care se gra
vează trainic în memoria publicului prin 
deplina contopire într-o singură imagine. 
Ar fi greu să ne mai închipuim figura 
plină de vitalitate și patos a minunatului 
om de știință descris de S. Alioșin în 
piesa transpusă acum pe peliculă altfel 
dectt cu trăsăturile pe care i le îm
prumută binecunoscutul actor Nikolai 
Cerkasov. Un rol mare a găsit un mare 
interpret.

Nu e penfru prima dată că popularul 
artist, care a dat viată unei bogate și 
variate serii de eroi isforici și contem
porani, reia pe ecran o creafie îndrăgită 
pe scenă. Filmul se menfine în limitele 
unei ecranizări corecte (respectînd în 
toarte mare măsură litera piesei, evitînd 
imixtiunile în text și menținînd întocmai 
multe scene) ; s-ar părea că ceea ce au 
urmărit, in primul rînd, autorii adaptării 
(scenarist — S. Alioșin ; regizor — 
Gheorghi Natanson) a fost nu atît re
zolvarea unor probleme de limbaj cine
matografic, ci valorificarea jocului pro
tagonistului. In acest sens, „Totul rămîne 
oamenilor” este o realizare memora
bilă.

In acerba încleștare cu boala, eu a- 
meninjarea morfii, pe care Dronov o sfi
dează dăruindu-$e pasionat științei In 
slujba omului, Cerkasov a descifrat ideea

A

„îndrăgostitul“
Filmul „îndrăgostitul” este, de fapt, o 

glumă cinematografică, o încercare de a 
reînvia fradifiile comediei burlești. Aceas
tă producție a studiourilor franceze im
pune afenfiei talentul original, virtuozita
tea interpretului principal (în același timp 
regizor și coautor al scenariului) : Pierre 
Etaix.

Aflat la primul film de lung metraj. 
Etaix amintește, prin unele trăsături ale 
jocului său, de celebrul Buster Keaton 
(Malec), pe care l-am revăzut nu de mult 
în „Mecanicul Generalei". „îndrăgosti
tul" are, ca și eroii creați de Keaton, o 
figură impasibilă, este un personaj trist, 
neajutorat, stîrnind rîsul tocmai prin con
trastul dintre această seriozitate exteri
oară și comicul uneori grotesc al situa
țiilor prin care trece. Dar spre deosebire 
de Malec, Pierre Etaix nu te lasă să ghi
cești, dincolo de chipul lipsit de zîmbet, 
prezenfa unui suflet generos, capabil de 
dăruire. El nu este nici fericit nici nefe
ricit — și ar fi inutil să caufi o expli
cate „filozofică” a comportării bizare a 
acestui personaj care pornește în căuta
rea dragostei, Dealtminteri, tînărul ci
neast a declarat că ceea ce a urmărit în
deosebi a fost nu tîlcul povestirii, ci ca
racterul de divertisment, comicul „pur". 
El a subordonat, de aceea, întîmplările 
filmului și pe eroul lor obținerii efectelor 
comice, „îndrăgostitul" constituind, în ul
timă instanță, un fel de recital de gaguri 
cinematografice mai noi iau mai vechi.

la Călărași a unor rubedenii ale 
responsabilului filialei. Nu e de mi
rare că vizita la muzeul Peleș a du
rat doar 30 de minute, iar în unele 
locuri prevăzute în programul 
excursiei nici n-am mai ajuns. Ce are 
de spus l'orul tutelar despre com
portarea lucrătorilor de la filiala 
Călărași ? (De la un grup de sala
riat! a! S.M.T. Roșeți).

tu centi-acî, dar fără filma
G.A.S. Moțăței are un cinemato

graf. Ca să fim siguri că vom primi 
cu regularitate filme, conducerea 
gospodăriei a încheiat contract cu 
întreprinderea cinematografică re
gională Oltenia. Dar tocmai în lu
nile de iarnă, cînd mecanizatorii a- 
veau mai mult timp liber, nu s-a 
primit nici un film. După cum se 
vede, am avut contract, dar au lipsit 
filmele. (De la Fiorea Achim, secre
tarul comitetului de partid).

Vrem liniște !
Locatarii străzilor Moldovei, Mun

teniei, Triumfului, Renașterii și al
tele, aflate în vecinătatea fabricii 
textile „Dacia" din Capitală, nu se 
pot bucura de efectele măsurilor 
pentru micșorarea zgomotului în 
oraș. O țeavă de evacuare a aburilor 
sub presiune instalată în spatele 
clădirii acestui combinat produce zi 
și noapte un șuier infernal, care-ți 
pune nervii la grea încercare. Ne-am 
adresat conducerii fabricii cu ru
gămintea de a lua măsuri pentru 
curmarea zgomotului. Pînă acum ce_ 
rerea noastră n-a avut nici un ecou. 
(Da la Ion Dumitru, muncitor). 

fundamentală a rolului. Ea e exprimată 
ca o concluzie în final : nemurirea constă 
în ceea ce reușești să lași oamenilor, să 
înfăpfuieșfi spre binele și fericirea lor. 
Aceasta e linia mare a rolului, prezentă 
în cele mai bune momente ale filmului 
— prima întîlnire cu doctorița, disputa 
de idei cu preotul, intervenția activă în 
redresarea tînărului său colaborator Viaz- 
min etc. Ea capătă relief gratie capaci
tății actorului de a stîrni emoția direct, 
simplu, convingător, grafie intuiției exac
te cu care redă datele esențiale ale ca
racterului eroului, stările de spirit care-l 
animă pe Dronov în diferite situații.

Prezenta plină de prestanță a lui Dro
nov—Cerkasov domină nu numai cerce
tările știinfitice din institut. Exemplul său 
de înaltă principialitate comunistă are o 
mare influentă asupra comportării celor
lalte personaje, ajutîndu-le (cum e ca
zul tinerei fiziciene Rumianțeva pe care 
o întruchipează actrița Elina Bîstrițkaia) 
să-și depășească erorile, să se ridice la 
o ținută morală superioară. Arta lui Cer
kasov se materializează în expresivita
tea privirilor, în inflexiunile grave, nuan
țate, ale vocii, în naturalețea cu care 
trece de la veselia generoasă la aspri
mea intransigentă, în liniștea gesturilor 
lipsite de orice grandilocventă exterioară. 
Forfa acestui erou emofionant vine din
lăuntru, rezidă în noblefea etică pe care 
interpretul știe să o comunice vibrant.

In limitele pe care și le-a propus au
torul său, filmul este o realizare cu multe 
episoade și detalii amuzante, în care 
inventivitatea comică a lui Pierre Etaix 
este răsplătită de rîsul spectatorilor. Există 
și unele accente satirice implicite — la 
adresa, de pildă, a faimoasei „publicity”, 
a mitului vedetei. Dotat cu o bogată fan
tezie, reeditînd într-o manieră care-i este 
proprie unele modalități ale comediei din 
epoca de aur a cinematografului mut, ci
neastul plătește, totuși, un anumit tribut 
lipsei de substanță a filmului, imaginează 
unele situații de un umor calitativ mai 
coborit (ca în secvența în care, pentru a 
găsi o bijuterie pierdută, eroul desface 
parchetul camerei sale). Dominante rămîn 
insă originalitatea stilului lui Pierre Etaix, 
verva și resursele sale comice.

N, B. Filmul „Îndrăgostitul” rulează la 
cinematograful Republica împreună cu o- 
bișnuitul jurnal de actualități, cu un izbu
tit documentar consacrat campionatului 
mondial de handbal și cu încă un scurt- 
metraj mai puțin izbutit („Ochii orașului 
meu" — film ale cărui inegalități le-am 
amintit într-un articol apărut anterior). 
Oare trei completări la un singur film nu 
este prea mult ?

M. POP

Filme
Pe ecranele cinematografelor va Intra 

în premieră filmul „Muguri în soare" 
(producție a studiourilor din R. P. Chi
neză, scenariul și regia : Hsieh Tien, 
Cien Fan-cien) — un variat spectacol 
de balet, cîntece, dansuri, operă clasi
că, muzică executată la diferita instru
mente populare, acrobații și cor; filmul 
a fost realizat cu colaborarea elevilor 
din diferite școli muzicale și de dans, 
studenți ai Institutului de cultură fizică 
din Pekin etc. De asemenea, va rula o 
producție destinată micilor spectatori: 
,,Secretul Iul Mathias" (realizare a stu
diourilor „Dafa’-Berlin, scenariul și re-
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film pentru ecran panoramic : Patria 
(bd. Magheru nr. 12—14) îndrăgostitul: 
Republica (bd. Magheru nr. 2), Bucu
rești (bd. 6 Martie nr. 6), Tomls (Calea 
Văcărești nr. 21), Melodia (Șos. Ștefan 
cel Mare, colț cu str. Llzeanu), Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1). Cele trei lumi 
ale Iui Gulliver ; Carpați (bd. Magheru 
nr. 29), Festival (bd. 6 Martie nr. 14) 
Feroviar (Calea Grlvlțel nr. 80). Lovitură 
de pedeapsă : Capitol (bd. 6 Martie nr 
16), înfrățirea între popoare (bd Bucu- 
reștii-Noi), Grivlța (Calea Grlvlțel — 
podul Basarab), Volga (Șos. I. Pintilie 
nr. 61). Domnișoara... Barbă Albastră ■ 
Victoria (bd. 6 Martie nr. 7), Arta (Calea 
Călărași nr. 153), Luceafărul (Calea Ra- 
hovel nr. 113). DezrădăcinațII : Central 
(bd. 6 Martie nr. 2). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Lumina (bd. 6 Mar
tie nr. 12). Totul rămîne oamenilor : 
Union (str. 13 Decembrie nr. 5—7), Vii
torul (str M. Emlnescu nr. 127). Leul și 
armonica ; Pîinlșoara , Aventurile unei 
prichinduțe ; în lumea păpușilor , Un 
loc la soare (dimineața) : Doina (str 
Doamnei nr. 9). Renul alb (după-amlază) 
Doina. împărăția oglinzilor strîmbe ; 
Vreau să știu tot nr. 24 ; Mingea de fot

Paralel cu spectacolele de revis
tă și concertele pe care le prezintă 
seară de seară pe cele două scene 
ale sale, teatrul satiric-muzical 
„Constantin Tănase" a creat, din 
inițiativa biroului organizației de 
bază din teatru și cu sprijinul co
mitetului orășenesc de partid, o 
nouă formă de spectacole : briga
da artistică, menită să prezinte pro
grame pe scene din cluburile ma
rilor uzine și întreprinderi din Ca
pitală. Aceste programe sînt baza
te pe fapte autentice, cunoscute la 
fața locului, abordează teme de ac
tualitate, răspunzînd preocupări
lor colectivelor respective, spriji- 
nindu-le în descoperirea și promo
varea noului, ca și în combaterea 
unor neajunsuri în producție, a 
unor manifestări retrograde; scopul 
brigăzii este de a contribui, cu 
mijloacele specifice acestui gen de 
artă atît de popular, la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste.

Pînă acum au fost prezentate 
spectacole la Uzinele „23 August" 
(„Intre noi, artiștii" — text de 
Angel Grigoriu, Romeo Iorgulescu, 
Cornel Constantinescu, muzica 
de George Grigqriu și Temistocle 
Popa), la fabrica de confecții 
„București" („Primăvara la Con
fecția" — text de Mircea Crișan, 
Al. Andy și Radu Stănescu, muzi
ca de N. Patrichi), la uzina de cau
ciuc „Danubiana" („Cu revista la 
Danubiana" — text de Sădi Rudea- 
nu și Horia Șerbănescu, muzica de 
Florentin Delmar), la uzina „Elec
tronica" („Electronica-melodii" — 
text de I. Avian și Fred Firea, mu
zica de Edmond Deda), la uzina 
Vulcan („Ca la Vulcan", — text 
de Aurel Felea și Sașa Georgescu ; 
muzica de Gelu Solomonescu și 
Aurel Giroveanu). Luînd contact cu 
realitățile dintr-o întreprindere sau 
alta, discutînd, pentru pregătirea 
spectacolelor, cu fruntași în între
cerea socialistă, cu reprezentanți ai 
birourilor organizațiilor de bază, 
de U.T.M. etc, am urmărit — pe lin
gă calitatea intervențiilor brigăzii 
— lărgirea orizontului de cunoaș
tere a colaboratorilor obișnuiți ai 
teatrului nostru, ceea ce va contri
bui la îmbunătățirea viitoarelor 
spectacole ale teatrului „C. Tă
nase".

Munca brigăzii artistice a 
fost răsplătită de faptul că, 
datorită conținutului lor concret, 
actual, spectacolele au trezit inte

Agendă muzicală
Marți, 31 martie, ora 20, în sala 

mică a Palatului R. P. Romîne va 
avea loc al treilea concert din ci
clul Vivaldi-Corelli. Interpretează 
orchestra de cameră dirijată de 
Paul Popescu. Soliști : Vladimir 
Orlov, Avy Abramovicl, Ercse 
Bacs Gyöngyvér.

La ora 20, în studioul Conserva
torului „Ciprian Porumbescu“ va 
avea loc o audiție „Olivier Mes
siaen“ din ciclul „Figuri contem
porane ale muzicii“. Prezintă lec
torul George Bălan.

Joi, 2 aprilie, ora 19,50, în stu
dioul din str. Al. Popov va avea 
loc concertul orchestrei simfonice 
și al corului de femei al Radiote- 
leviziunii. Dirijor : Emanoil Ele- 
nescu. Dirijorul corului : Alexan
dru Șumschi. în program : Simfo
nia a IlI-a de Mahler (primă au
diție). Solistă Dorothea Palade- 
Melinte. își dă concursul corul de 
copii al Radioteleviziunii dirijat de 
Elena Vicică.

Vineri, 3 aprilie, ora 20, în sala 
Dalles va avea loc un recital vocal 
instrumental organizat de Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu“. în 
program : lucrări de Bach, Beetho-

n o i
gia : Bărbi Bergmann). în cursul săptă- 
mînii viitoare va fi prezentat și filmul 
„Totul despre Eva’ (realizat în studiou
rile americane, scenariul și regia: Joseph 
Mankiewicz). Acțiunea redă retrospec
tiv drumul parcurs de o actriță care a 
făcut carieră, prilej de a dezvălui une
le moravuri ale vieții teatrale de peste 
ocean, intrigile da culise; filmul a fost 
distins cu premiul „Oscar” pentru sce
nariu și regie, precum și cu premiul 
special al juriului și premiul pentru cea 
mai bună interpretare feminină (acordat 
actriței Bette Davis) la Festivalul inter
național al filmului de la Cannes.

bal : Timpuri Noi (bd. 6 Martie nr. 18) 
Un surîs în plină vară: Giulești (Calea 
Glulești nr. 56), Excelsior (bd. 1 Mai nr. 
174), Drumul Sării (str. Drumul Sării 
nr. 30). Doamna Tu Hau : Cultural (Pia
ța I. Pintilie nr. 2). Foto Haber : Dacia 
(Calea Grlvlțel nr 137), Colentina (Șos 
Colentlna nr 84). Ferentari (Calea Fe
rentari nr. 86), Cotroceni (Șos. Cotroceni 
nr. 9). lolantha : Buzești (str. Buzeșt' 
nr. 9—11), Floreasca (str. J. S. Bach 
nr. 2). Rocco șl frații săi (ambele serii) : 
Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42). O zi ca 
leii : Bucegi (bd. 1 Mal nr. 57). Aurora 
(bd. Dimitrov nr. 118). Cei doi care au 
furat luna — cinemascop ; Unirea (bd. 
1 Mai nr 143). Vacanță la mare : Fla
căra (Calea Dudești nr. 22). Pisica de 
mare : vitan (Calea Dudești nr. 97). Vi-1 
prezint pe Baluev — cinemascop : Mio
rița (Calea Moșilor nr. 127). Cavalerul 
Pardalllan — cinemascop : Munca (Șos 
Mihai Bravu nr. 221). Scano Boa : Popu
lar (str. Mătăsarl nr. 31). Era noapte Ia 
Roma (ambele serii) : Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 221). Valea vulturilor : Cos
mos (bd. 30 Decembrie nr. 89). Mamelu- 
cul : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3) 
Omul cu rlcșa — cinemascop : Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Haiducul de pe 

resul oamenilor muncii din uzinele 
și întreprinderile vizitate. La Uzina 
„Danubiana", ca și în celelalte în
treprinderi, artiștii noștri au stat 
de vorbă, înaintea spectacolului, cu 
cei la care se făceau aluzii critice 
în cupletul pe care urmau să-l in
terpreteze ; un gest caracteristic 
sau felul de a vorbi al tovarășilor 
respectivi au apărut și în interpre
tarea actorilor, mărind și mai mult 
efectul satiric al momentului sce
nic prezentat.

In urma acestor spectacole pri
mim, la teatru, numeroase scrisori. 
In unele ni se cere să revenim cu 
programe asemănătoare în între
prindere, în altele este subliniată 
eficiența intervențiilor noastre. Așa 
au apărut primii corespondenți vo
luntari ai Teatrului satiric-muzical 
„C. Tănase", care ne scriu despre 
succesele lor sau despre greutățile 
ivite în muncă. Ca rezultat al ac
tivității brigăzii, actorii noștri s-au 
legat și mai mult de formațiile ar
tistice de amatori ; astăzi, aproape 
fiecare artist din colectivul teatru
lui este instructor voluntar pe lîn
gă o formație artistică de amatori. 
De asemenea, ni se cer adesea 
părerea și sprijinul în realizarea 
programelor artistice din întreprin
deri, în crearea textelor pentru 
brigăzi artistice de agitație etc. 
Spectacolele noastre de brigadă au 
dat sugestii brigăzilor artistice de 
agitație din întreprinderi, iar tex
tele prezentate (cuplete, scheciuri, 
cîntece satirice etc.) au apărut în
tr-o culegere editată de Casa cen
trală de creație, putînd fi preluate 
și îmbogățite de artiștii amatori.

Colectivul nostru se mîndrește cu 
rezultatele obținute — la mai pur 
țin de un an de la înființarea ei — 
de brigada artistică a teatrului, 
fiind hotărît să depună eforturi 
pentru ca aceste roade să fie tot 
mai bogate. Aceasta presupune să 
continuăm, cu neștirbită exigență, 
pregătirea și prezentarea de pro
grame în întreprinderi, valorifi- 

cînd, în același timp, contactul 
nostru nemijlocit cu viața, cu oa
menii muncii, ca o sursă inepuiza
bilă de inspirație pentru autorii, 
regizorii și interpreții spectacolelor 
din repertoriul teatrului.

Nicolae D1NESCU 
directorul teatrului 
„Constantin Tănase“

ven, Chopin, Enescu, Debussy, 
G. Fauré, Al. Pașcanu.

Sîmbătă, 4 aprilie, ora 20, în stu
dioul de concerte al Radiotelevi
ziunii va avea loc concertul orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“. Dirijor : 
Mircea Cristescu. în program : 
Concerto grosso op. 17 nr. 1 de Filip 
Lazăr ; Concert pentru orgă și or
chestră op. 4 nr. 6 în si bemol ma
jor de Haendel. Solist ; Mihai Ra
dulescu ; „Manfred“ de Ceaikov- 
ski. Concertul va fi prezentat și 
duminică, 5 aprilie, ora 11, în a- 
ceeași sală.

Sîmbătă, 4 aprilie, ora 20, în stu
dioul Conservatorului „Ciprian Po
rumbescu“ va avea loc un specta
col de operă alcătuit din „Lupta 
lui Tancred cu Clorinda“, madri
gal dramatizat după „Ierusalimul 
eliberat“ de Torquato Tasso, mu
zica de Cl. Monteverdi ; „La serva 
padrona“ de Pergolesi ; „Orfeu“ de 
Gluck.

Duminică, 5 aprilie, ora 20, în 
sala mică a Palatului R. P. Romî
ne va avea loc un concert „Muzica 
franceză" din ciclul „Muzica de-a 
lungul veacurilor“ organizat de Fi
larmonica de Stat „George Enescu“ 
pentru studenții Institutului poli
tehnic. Vor interpreta : Arta Flo- 
rescu, Valentin Teodorian, Corne
liu Gheorghiu, Nicolae Gafton, Al
fons Capitanovici, Mircea Opreanu.

In premiera
Aseară la Teatrul „C. I. Nottara" 

din Capitală a avut loc premiera 
piesei „Este vinovată Corina ?" de 
Laurențiu Fulga. Regia este sem
nată de Dinu Negreanu. Decorurile 
și costumele au fost realizate de 
Ion Ipser. în distribuție : Liliana 
Tomescu, Eugenia Bădulescu. Cris
tina Tacoi, Dorin Moga, Rodica 
Sanda-Țuțuianu, George Constan
tin, Angela Chiuaru, Mircea An- 
ghelescu, Natașa Nicolescu.

Ceremuș : Lira (Calea 13 Septembrie nr. 
196). Pași spre Lună : Pacea (bd. Liber 
tățil nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 _ Jurna
lul televiziunii 1910 - știință și teh
nică pentru tineretul școlar : Din apli
cațiile electronicii (II) 19,40 — Filmul 
„Scrisoare de la o necunoscută“. 21.00 
— Concertul maeștrilor artei - Trans
misiune de la Moscova. 22.00 — Tele- 
sport. în încheiere : Buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

WM VA Fl VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 31 
martie, 1 și 2 aprilie. ' Vremea 
schimbătoare cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, iar în regiunea 
muntoasă și nordul țării lapoviță și nin
soare. vînt potrivit. Temperatura va 
scădea ușor la începutul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 1 
și plus 9 grade. Iar maximele între 5 și 
15 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești vremea schimbătoare cu cer tempo
rar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt moderat. Temperatura va 
scădea ușor la începutul Intervalului,
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Cicliștii pe șoselele Tunisiei Foto : A. Bumbac

Combinațiile la mijlocul terenului, 
bine înjghebate, n-au fost totuși ur
mate de finalitate. Cu cît se apro
piau de poartă, înaintașii încetineau 
ritmul sau șutau imprecis.

După pauză, tot rapidiștii înscriu.
Etapa a XVI-a, rezultate tehnice :

Rapid—Steaua 2—0 (1—0); Dinamo 
București—Progresul 2—0 (0—0); Petro
lul—Crișul 3—1 (1—0); Știința Cluj — 
C.S.M.S. 4—1 (2-1); Steagul roșu—Știin
ța Timișoara 0—0 ; U.T.A.—Siderurgis- 
tul 3—1 (0—1) ; Dinamo Pitești—Farul 
2—1 (1—0).

CLASAMENTUL

După meciul da ieri, rapidișfii se 
pot declara satisfăcuți din două 
puncte de vedere : au cîștigat parti
da cu Steaua, revanșîndu-se pentru 
înfrîngerea suferită în toamnă, și au 
prestat un joc deosebit de bun, ceea 
ce — lucru deloc neglijabil — le-a 
atras simpatia spectatorilor prezenți 
ne marele stadion al Capitalei. De 
altfel, în ce privește valoarea fot
balului practicat în meciul Rapid- 
Steaua trebuie spus că meritele re
vin cam în aceeași măsură ambelor 
echipe, cu un plus pentru învingă
tori. Mai deciși în fața porții, ei au 
știut să finalizeze două din nume
roasele atacuri la poarta lui Eremia. 
Primul gol a fost înscris de Codrea- 
nu în minutul 24, cu larga contri
buție a colegilor lui de la înaintare, 
ieri în vervă deosebită. Mingea a 
pornit de la Dumitriu II, a ajuns la 
Năsturescu pe extrema dreaptă. Pă
truns spre colțul terenului, acesta a 
centrat. Doi dintre înaintașii Rapi
dului evită să tragă, lăsînd ca min
gea să treacă mai departe. Codrea- 
nu este atent. Complet nemarcat în 
marginea careului, el șutează impa- 
rabil. Faza amintită, precedată de 
alte acțiuni impetuoase ale rapidiș- 
tilor (trecuți la un moment dat cu 
întregul efectiv în terenul advers), a 
fost urmată de încă și mai nume
roase incursiuni ale acestora. Apă
rătorii echipei Steaua au rezolvat 
cu succes o serie de situații extrem 
de dificile, deși unii (Jenei, Petescu, 
Cojocaru) n-au apelat întotdeauna la 
mijloacele cele mai corecte. La înain
tare, Steaua s-a remarcat sporadic.

minute. Intercep-

Dinamo București 16 11 2 3 36:14 24
Progresul 16 8 4 4 31:27 20
Rapid 16 8 3 5 26:25 19
Petrolul 16 7 4 5 20:10 18
Steaua 15 8 1 6 38:26 17
Farul 16 8 0 8 19:21 16
Dinamo Pitești 16 7 2 7 19:23 16
Steagul roșu 16 6 3 7 20:19 15
Crișul 16 6 3 7 16:24 15
U.T.A. 15 6 2 7 18:19 14
Știința Cluj 16 6 1 9 23:26 13
C.S.M.S. 16 6 1 9 22:31 13
Știința Timișoara 16 5 2 9 18:24 12
Siderurgistul 16 4 2 10 13:30 10

Chiar în primele
tînd o minge ce și-o pasau adversa
rii, Ionescu a pătruns singur pînă 
aproape de poartă și a înscris, 2—0 
pentru Rapid. Steaua are apoi lungi 
perioade de dominare. Centrările lui

Crainiceanu, ca și pasele lui Raksi 
și Constantin (acesta din urmă a ju
cat totuși prea lent, lipsit de vlagă) 
creează în fața porții rapidiste mo
mente dificile. Motroc, Dan, Greavu 
și, în formă foarte bună, portarul 
Andrei intervin cu promptitudine. Fi
nalul partidei aparține rapidiștilor. Ei 
nu mai pot înscrie, cu toate că ata
cul lor din minutul 87 a fost de-a 
dreptul dramatic : de mai multe ori, 
mingea, șutată de la cîțiva metri 
spre poarta lui Eremia, s-a lovit de 
picioarele adversarilor sau de bară.

Meciului Dinamo București—Pro
gresul nu i se poate atribui decît cali- 
iicativul — mediocru : atît în privința 
calității fotbalului practicat de ma
joritatea jucătorilor, cît și în ce pri
vește vitalitatea cu care echipele 
și-au susținut șansa la victorie. 
Poate nu-i lipsit de semnificație fap
tul că, în timp ce pe teren jocul lîn- 
cezea, numeroși spectatori își poto
leau setea (sau poate gustul amar 
ce li-1 lăsa jocul îl) la chioșcurile de 
răcoritoare de lîngă tribune.

Dinamoviștii și-au asigurat victoria 
în repriza secundă prin golurile în
scrise — ambele cu capul —- de Țîr- 
covnicu (min. 60) și Nunweiller IV 
(min. 76). învingătorii, cu o condiție 
fizică mai bună, au atacat insistent 
în ultimele 15 minute ale meciului. 
Fără rezultat însă, pentru că Mîri- 
dru — în ciuda celor două goluri 
primite anterior — a intervenit cu 
multă siguranță.

Ion DUMITRU

Ș a h

DIN COLTUL TRIBUNEI

Așa cum începuse, după amiaza 
fotbalistică de ieri lăsa să se între
vadă o duminică neverosimilă : soare 
darnic, tribune arhipline, joc de 
bună calitate... Confirmând victoria 
de la Arad, feroviarii bucureșteni au 
demonstrat încă o dată adevăratele 
lor posibilități. învinșii au luptat și 
ei curajos, contribuind la frumusețea 
spectacolului.

Atmosfera primăvăratică n-a sti
mulat deopotrivă pe protagoniștii 
cuplajului. Dinamo și Progresul, cele 
două fruntașe ale clasamentului, s-au 
complăcut într-o hărțuială cu prea 
puține faze de fotbal. Bine că Pîr- 
călab și-a adus aminte — cam la 
spartul tîrgului — că este socotit o 
extremă de valoare internațională... 
Detaliu nu tocmai îmbucurător, cîți- 
va 'selecționabili (Constantin, Pe
tescu, Mateianu — chiar Petru Emil 
printre ei) par departe de forma o- 
bișnuită. La cinci săptămîni de me
ciul cu Bulgaria, faptul e de natură 
să ne pună pe gînduri. Și, mai ales, 
pe treabă !

In seara precedentă — respectiv, 
sîmbătă — au evoluat în fața publi
cului bucureștean și alți candidați la 
biletele pentru Tokio. E vorba de 
pugiliștii din lotul olimpic, progra
mați la Floreasca in cadrul unei gale 
de verifioare. Din rîndurile lor s-a 
detașat categoric Ion Mihalic, prin
tr-o viteză în execuție și o claritate 
în acțiuni demne de admirat. în 
schimb, Monea, Niculescu, Pătrașcu, 
Leou) (ultimul, învins la puncte de 
tînărul Maidan l) au deziluzionat, 
în genere, partenerii 
au fost de clasă inferioară — 
verificarea, în atari condiții, dove- 
dindu-se neconcludentă. Printre pu
ținele puncte luminoase ale progra
mului : debutul talentatului junior 
irăilean Niculaie Deicu, care a fă

cut meci nul, la prima apariție în 
Capitală, cu campionul republican 
Florea Pătrașcu.

Dovedind o dată mai mult că nu
mai de talente nu duce lipsă sportul 
romînesc, încă o reprezentantă a ce
lei mai tinere generații de scrimeri 
cîștigă laurii consacrării internațio
nale. După Ana Ene, lideră mon
dială a tinerelor floretiste pe 1963, 
eleva Ileana Ghiulai își adjudecă lo
cul II și medalia de argint în cadrul 
campionatului mondial de la Buda
pesta. în vîrstă de 16 ani, acest 
d’Artagnan cu codițe se află la pri
mul său concurs de anvergură ; de 
remarcat faptul că Brigitte Gapais, 
cîștigătoarea concursului, nu s-a im
pus decît la limită, în asaltul decisiv. 
Și o mențiune pentru inimoșii maeș
trii de scrimă din Satu Mare, care 
împrospătează an de an planșele 
noastre cu elemente de cprtă va
loare.

„olimpicilor"

Dan DEȘLIU

© O nouă performanță do valoare a fost 
stabilită în ziua a doua a concursului do 
natație de la Baku. Cunoscutul campion 
sovietic Gheorghi Prokopenko a stabilit un 
nou record al Europei în proba de 200 
m bras cu timpul de 2’30’’2/10. De remar
cat că în prima zi a concursului Proko
penko a corectat recordul mondial în pro- 
oa de 100 m bras cu timpul de 1’07"4?10.

® Pe stadionul central al orașului Parma 
s-a disputat duminică meciul internațional 
de rugbi dintre echipele Italiei și Franței. 
Rugbiștii francezi au terminat învingători 
cu scorul de 12—3 (6—0).

® în zona africană a turneului preolim- 
pic de fotbal, la Cairo s-a desfășurat me
ciul dintre selecționatele Republioii Arabe 
Unite și Sudanului. Au cîștigat gazdele cu 
scorul de 4—1 (2—1). Returul va avea loo 
la 17 aprilie în orașul Khartum.

O Echipele selecționate de volei ale R.P. 
Chineze și-au continuat turneul în Japonia, 
evoluînd din nou la Tokio. Victoriile au 
fost împărțite: la masculin echipa R. P. 
Chineze a întrecut cu 3—2 echipa Japoniei, 
iar la feminin, gazdele, care dețin titlul 
de campioane mondiale, au cîștigat cu 3—0 
(15--4; 15—2, 15—5).

© Pe apele Tamisei s-a disputat a IT'-a 
ediție a cursei de canotai academic dintre 
echipele universităților Oxford și Cambrid
ge. Desfășurată pe o distanță de 7 000 na

INFORMAȚII
Duminică au sosit în Capitală 29 

de reprezentanți ai principalelor or
ganizații de turism și voiaj din 
S.U.A. în vederea încheierii unor 
convenții turistice cu Oficiul Națio
nal de Turism Carpați.

★
Sîmbătă și duminică s-au desfășu

rat la Institutul politehnic din Ca
pitală lucrările sesiunii științifice 
studențești. Aproape 500 de studenți 
au prezentat cu acest prilej, în ca
drul celor 42 de cercuri existente în 
institut, mai bine de 140 de lucrări 
științifice pregătite în ultimii doi ani. 
Multe din aceste lucrări, elaborate 
cu ajutorul unor cadre didactice cu 
experiență, tratează diferite proble

me legate de introducerea tehnicii 
noi în procesul de producție. Sesiuni 
științifice studențești au avut loc și 
la Institutul, de construcții din Bucu
rești și la Institutul politehnic 
din Cluj.

De la I, T. B.
Din cauza lucrărilor efectuate de 

I.D.G.B. pe strada Polizu, începînd 
de luni 30 martie a. c. autobuzele 
liniei 33 își modifică traseul de pe 
străzile Lt. Lemnea, Occidentului, 
Polizu prin : Bd. Ana Ipătescu, Pia
ța Victoriei, bd. N. Titulescu, strada 
Dreaptă, bd. Duca, de unde revin 
apoi pe traseul cunoscut.

Ritm susținut
nivel agrotehnic înalt
(Urmare din pag. I-a)

DUMITRESCU București 
(despre Petrolul—Crișul) : „Jocul a 
fost de bună factură tehnică. Deși 
în deplasare, orădenii au practicat 
un fotbal frumos, dar au lipsit fina
lizările la poartă. Victoria Petrolului 
este meritată. Echipa locală a dove
dit mai multă forță și dorință de a 
înscrie. De fapt scorul putea lua 
proporții dacă nu erau ratate un șir 
de ocazii clare, printre care și o lo
vitură de la 11 m de către Dridea, 
în min. 20“.

AL. PlRVU — București (despre 
Știința Cluj—C.S.M.S.) : „Meciul a 
avut o desfășurare interesantă. Stu
denții au acționat mai decis și au 
cîștigat pe merit. Ieșenii au practi
cat jocul la ofsaid, dar defectuos, 
căci apărarea a fost des depășită. 
Deși în condiții grele (teren moale 
în urma ploii căzute noaptea și îna
inte de meci), s-a jucat în limitele 
sportivității. Aș remarca în mod de
osebit pe Marcu, care a jucat exce
lent, atît în apărare, cît și în atac. 
A muncit mult și bine Alexandru 
Vasile. De la ieșeni, cel mai bun ju
cător a fost Voica".

I. DOBRIN — Petroșeni (despre 
Steagul roșu—Știința Timișoara) : 
„Un joc de slabă factură tehnică, 
deoarece ambele echipe au luptat 
numai pentru rezultat. în prima 
repriză Steagul roșu, avînd avanta
jul vîntului, a dominat, dar n-a reu
șit să înscrie, fiind puțin eficace în 
atac. în repriza secundă și timișo
renii au avut perioade de domina
re, dar scorul a rămas alb. După as
pectul general al jocului, rezultatul 
este echitabil“.

C. GEANĂ — Brașov (despre 
U.T.A.-Siderurgistul): „Au învins cei 
care au știut să-și organizeze mai bine 
jocul. Aceștia au fost textiliștii din 
localitate. Țîrlea, în mare formă, a 
înscris toate cele 3 goluri ale ară- 
danilor. Meciul, al cărui rezultat in
teresa în egală măsură pe toți jucă
torii, a fost disputat în limitele 
sportivității, ceea ce nu ne-a creat 
greutăți deosebite în arbitraj“.

I. MIHÄILESCU — București (des
pre Dinamo Pitești-Farul) : „Joc dina
mic. In prima repriză ambele echi
pe au ratat cel puțin cîte două oca
zii clare. După pauză, perioade ega-

In campionatul republican de 
rugbi s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Steaua—Știința Cluj 20—0 
(14—0), Grivița roșie—Știința Timi
șoara 42—3 (18—3), Unirea—Gloria 
15—8 (9—8), C.S.M.S. Iași—Progresul 
3—9 (0—0), Ancora Galați—Rulmen
tul 3—3 (0—3), Știința Petroșeni— 
Dinamo 3—6 (3—6).

★
Derbiul etapei de ieri a campiona

tului republican de baschet mascu
lin (Steaua—Dinamo București) s-a 
încheiat cu victoria echipei Steaua : 
78—76 (41—39). Punctele victoriei au 
fost înscrise de Novacek, din două

intra punctele Putney și Mortlake, cursa a 
prilejuit o întrecere pasionantă încheiată cu 
victoria echipei universității Cambridge, 
care a realizat timpul de 19T8’'.

® In cadrul unei reuniuni de haltere dis
putate la Kazan, semimijlociul Alexandr 
Kurînov a stabilit un nou record mondial 
la cele trei stiluri cu un total de 442,500 
kg. La stilul „împins" Kurînov a ridicat o 
halteră de 147 kg (nou record al lumii).

0 Cu prilejul campionatelor de atletism 
ale Republicii Ciad (Africa), sportivul ne
gru Mahamat Idriss a obținut la săritura 
în înălțime rezultatul de 2,16 m — cea mai 
bună performanță mondială în aer libei 

anului.

PRONOSPORT
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Concursul nr. 13 din 29 martie
Progresul—Dinamo București 
Steaua—Rapid
Dinamo Pitești—Farul
Steagul roșu—Știința Timișoara 
Știința Galați—Dinamo Bacău 
C eahlăul—Poiana
Industria Sîrmei—C.S.M. Cluj 
Gaz Metan—C.S.M. Sibiu 
Bologna—Internazionale 
Mantova—Juventus 
Sampdoria—Spăl
Torino—Roma

a.c.
2
2
1
X
1
2
1
1
2

X
1

X

înle de dominare. Dar, deși jocul 
ansamblu a fost egal, victoria dina- 
moviștilor este meritată. Ei au a- 
tacat mai insistent, au tras de mai 
multe ori la poartă. Apreciem de la 
gazde pe jucătorii Valcan, Constan- 
tinescu și C. Ionescu, iar de la oas
peți pe Stancu, Neacșu și Tufan".
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BORDEAUX 29 (Agerpres). — Șahistul 
romîn, Florin Gheorghiu, a obținut o nouă 
victorie în turneul internațional de la Bor
deaux, cîștigînd în runda a ll-a partida cu 
maestrul belgian Lindos. Alte rezultate : 
Forintos (R. P. Ungară) — Durao (Portu
galia) 1—0 ; Clarke (Anglia)—Bilek (R. P. 
Ungară) remiză; Matanovici (Iugoslavia)— 
Darga (R.F. Germană) remiză ; Tringov 
(R.P. Bulgaria)—O’Kelly (Belgia) remiză ; 
Măriei (Iugoslavia)—Boutfeville (Franța) 
1 •0. După două runde, în fruntea clasa
mentului se află Gheorghiu, Forintos și 
Măriei cu cîte 2 puncte.

TUNIS 29 (Agerpres). — în Turul ciclist 
al Tunisiei s-a desfășurat ieri etapa a 
7-a, Le Kef—Gafsa (243 km). A fost 
cea mai lungă și mai grea etapă a com- 
petiției. Cicliștii au trebuit să pedaleze 
mai mult de 7 ore și jumătate, pe o șo
sea anevoioasă, sub un soare arzător. 
Printre animatorii întrecerii s-a aflat și 
Gabriel Moiceanu, care se comportă cel 
mai bine din echipa noastră. El a sosit al 
7-lea, după ce cu o zi înainte se clasase 
pe locul 9. Moiceanu se situează între 
primii 8 în clasamentul general individual, 
al cărui lider este suedezul G. Petersson.

Etapa de ieri a fost cîșfigată de bel
gianul Van Roy,
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Apărarea Rapidului oprește din nou un atac al echipei Steaua.

Rezultate, categoria B
SERIA I. Știința Craiova—Foresta 

Fălticeni 7—0; Metalul Tîrgoviște — 
Metalul București 0—1 ; C.F.R. Paș
cani—Unirea Rm. Vîlcea 3—1; Știin
ța București—Flacăra Moreni 5—1 ; 
Chimia Făgăraș—Tractorul Brașov 
0—1 ; Știința Galați—Dinamo Bacău 
2—1 ; Ceahlăul Piatra Neamț—Poia
na Cîmpina 2—3.

SERIA a Il-a ; Jiul Petrila—Arie- 
șul Turda 3—0; C.F.R. Timișoara — 
A. S. Cugir 2—0; Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii—C.S.M. Cluj 1—0 ; 
Minerul Baia Mare—Mureșul Tg. 
Mureș 2—1; Gaz Metan Mediaș—• 
C.S.M. Sibiu 1—0; C.S.M. Reșița— 
A.S.M.D. Satu Mare 1—1 ; Flamura 
roșie Qradea—Minerul Lupeni 1—0.

aruncări libere în ultimele secunde 
ale jocului. Alte rezultate : mascu
lin : Rapid—Dinamo Oradea 71—69, 
Știința Timișoara—Știința București 
60—62, Știința Craiova—Steagul 
roșu 68—86 ; feminin : Știința Bucu
rești—Crișul 66—50, Rapid—Voința 
București 59—39, Voința Oradea— 
Voința Brașov 48—51.

Ut
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la zvîntată, să nu aștepte pînă se 
creează condiții bune de lucru pe 
întreaga suprafață. Se știe că pri
măvara, datorită vîntului, dacă nu 
se fac lucrări de întreținere, în 24 de 
ore se evaporă din' sol o cantitate 
de 20 000—50 000 litri apă la hectar. 
Cum pentru a produce un kilogram 
de porumb boabe este nevoie de 
circa 600 litri apă, înseamnă că se 
poate pierde o cantitate apreciabilă 
de recoltă. Iată de ce colectiviștii și 
lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. au fost 
antrenați, în primul rînd, la gră- 
patul arăturilor de toamnă. Folosin- 
du-se fiecare oră bună de lucru, s-a 
reușit să se execute grăpatul ogoa
relor pe o suprafață de peste 35 000 
ha, această acțiune urmînd să fie 
terminată în următoarele 4—5 zile.

Paralel cu lucrările de pregătire a 
terenului s-a trecut la însămînțarea 
culturilor din prima epocă, reali- 
zîndu-se pînă la 26 martie o supra
față de peste 13 000 hectare (mazăre, 
floarea-soarelui, plante furajere etc). 
Cele mai bune rezultate s-au obți
nut în raionul Mizil unde s-au în- 
sămînțat 4 300 ha din cele 7 700 ha 
prevăzute pentru prima urgență. în 
numai trei zile, cele două gospodării 
colective din comuna Glodeanu Si
liștea au semănat 430 ha cu sfeclă 
de zahăr, mazăre, ovăz și borceag. 
Faptul că în raionul Mizil s-au ob
ținut rezultate bune nu este deloc 
întîmplător. Consiliul agricol raio
nal a urmărit permanent momen
tul optim de începere a lucră
rilor agricole. Intr-una din seri, s-a 
organizat, pe trei centre, consfătuiri 
scurte cu toți inginerii agronomi din 
gospodăriile colective. Cu acest pri
lej s-a stabilit data începerii lucră
rilor agricole și îndeosebi a semă
natului, în funcție de condițiile con
crete din fiecare unitate. în acest 
raion se asigură un control eficace, 
luîndu-se măsuri pe loc pentru înlă
turarea unor deficiențe. Nu același 
lucru se poate spune despre raionul 
Ploiești. Cu toate că are aceleași 
condiții ca și raionul Mizil, rezulta

tele sînt cu totul neînsemnate. Consi
liul agricol raional n-a, luat pînă a- 
cum măsuri corespunzătoare, nu des
fășoară o muncă de . îndrumare și 
control la nivelul sarcinilor. Cunos- 
cînd această situație, consiliul agri
col regional a luat operativ măsuri 
de îndreptare a lucrurilor.

ICum se urmărește calitatea 
lucrărilor ?

învățămintele recoltei din anul 
trecut ne arată ce mare importanță 
are pentru sporirea recoltei execu
tarea unor lucrări de bună calitate. 
Dintre acestea, asigurarea densității 
potrivite de plante la hectar pre
zintă o importanță deosebită. Anul 
trecut gospodăria colectivă Bărcă-- 
nești a obținut cu peste 1 000 kg mai- 
mult porumb la hectar decît cea din 
Tătărani. La G.A.C. Tătărani s-a ob
ținut o producție mai mică din cau
ză că nu s-a asigurat numărul co
respunzător de plante la hectar. Cele 
mai mari lipsuri au fost însă ia asi
gurarea densității la sfecla de zahăr. 
Pentru această primăvară s-au dat 
indicații inginerilor agronomi să cal
culeze cu multă atenție cantitatea de 
sămînță la hectar în funcție de va
loarea culturală stabilită prin bule
tinele de analiză. Se controlează și 
îngroparea în sol a semințelor, la a- 
dîncimea stabilită. După semănat, 
pentru a grăbi încolțirea, terenul se 
tăvălugește obligatoriu și apoi se dă 
cu o grapă ușoară.

Vreau să mai adaug un lucru. 
Consiliul agricol regional acordă cea 
mai mare atenție controlului și în
drumării pe teren. Toți specialiștii 
din permanenta consiliilor agricole 
au fost instruiți pentru a face un 
control eficace, cerîndu-li-se să stea 
în unități atît cît e necesar pentru 
rezolvarea problemelor ce se ridică.

Măsurile care s-au luat, munca 
plină de entuziasm a tuturor oame
nilor muncii de pe ogoarele regiunii 
sînt o chezășie că lucrările agricole 
se vor face la timpul optim și de 
calitate bună, ceea ce va contribui 
la obținerea unor recolte sporite la 
hectar.

CORESPONDENȚĂ DÎN MOSCOVA
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Dinamovistul Petre Ciobanu a 
ieri, în primul concurs atletic 
liber, recordul de juniori la 

plat (10" 7/10).
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Există pe larga arteră Sadovaia 
din Moscova o clădire care îți atra
ge privirea prin stilul arhitectonia 
și prin culorile ei, alb și verde, 
armonios și plăcut îmbinate. E clă
direa Institutului medical de ur
gență „Sklifosovski", spre care se 
îndreaptă zi și noapte limuzinele 
veșnic grăbite ale Salvării. Zil
nic, medicii institutului smulg din 
ghearele morții zeci de oameni. 
Aici se dă o luptă încordată la 
sfîrșitul căreia chirurgii părăsesa 
adeseori sala de operație epuizați, 
dar fericiți că au putut să redea 
vieții un om. Multe pagini minunate 
s-ar putea scrie despre acești oa
meni în halate albe, despre medicii 
institutului. Dacă am zăbovi în să
lile de operație am putea urmări 
munca lor încordată, ca și căutările 
lor, care deschid cîteodată drumuri 
noi în medicină. Așa, de pildă, in
stitutul a devenit cunoscut prin me
todele sale chirurgicale de extirpare 
a esofagului la bolnavi de cancer și 
înlocuirea acestuia cu o porțiune de 
intestin gros ; sute de oameni au 
fost salvați astfel de la o moarte 
aproape sigură.

In toamna anului trecut, ziarele 
moscovite au publicat o știre care 
părea de domeniul fanteziei. Un co
laborator al Institutului „Sklifosov
ski’, profesorul V. Demihov, a reușit 
să transplanteze în corpul unui cîi- 
ne o a doua inimă. Timp de cinci 
luni cîine !e Grișa și-a purtat cele 
două inimi, zburdînd neobosit prin 
parcul institutului și pozînd impasi
bil reporterilor fotografi.

0 FĂPTURĂ NEOBIȘNUITĂ
Cum se desfășoară experiențele 

profesorului Demihov?; ce per
spective deschid ele științei ? Pre
ocupat de aceste întrebări șl pă
truns de curiozitate, am străbătut 
zilele trecute coridoarele institutu
lui, în căutarea „laboratorului de 
transplantare a organelor’. L-am 
găsit, în sfîrșit. Profesorul Demihov 
ne-a strîns mîna cu prietenie și ne-a 
invitat să aruncăm o privire asu
pra celei mai recente experiențe 
din laboratorul său. Pregătiți pen
tru orice surpriză, ne-am grăbit să-1 
urmăm în încăperea alăturată.

Surprins probabil de apariția 
noastră neașteptată, un cățel ne-a 
întîmpinat lătrînd. Aruncîndu-ne 
privirile asupra lui, am constatat cu 
uimire că ceea ce luasem drept 
un cățel era de fapt numai capul lui.

Fără plămîni, inimă și stomac pro
prii, capul trăia, grefat cu gîtul și 
labele dinainte pe ceafa unui... du
lău. Printr-o operație măiastră, pro
fesorul Demihov a unit cele două 
organisme, racordîndu-le arterele și 
venele și creînd astfel o făptură 
nouă — un cîine cu două capete.

— După cum vedeți — ni se a- 
dresează profesorul — cercetările 
noastre continuă. Experiența de fa
ță ne permite să studiem compor
tarea organismelor la grefă și să 
lămurim numeroasele fenomene care 
o însoțesc.

— Va fi oare posibilă aîndva o

soarbe sau se desprinde. Aceasta a 
făcut pe mulți savanți să considere 
că resorbția și desprinderea pielii 
sînt rezultatul imunității sau incom
patibilității țesuturilor, fiind ex
primată ca o lege absolută extinsă 
și asupra altor țesuturi și organe în
tregi.

Și totuși, multe fapte din practica 
noastră infirmă această lege. Pro
fesorul N.N. Jukov-Verejnikov a de
monstrat încă cu treizeci de ani în 
urmă că particularitățile de grupă 
ale sîngelui și țesuturilor se pot 
spăla în ser fiziologia, devenind 
prin aceasta neutre.

Profesorul V. Demihov arătînd unor studențl cîinelo Danka în corpul 
căruia au fosi transplantați plămînii și Inima altul cîine.

transplantare de organe vii în 
organismul omenesc ? — l-am între
bat.

Profesorul Demihov zîmbește. „Ci
neva relata, spune el, că într-o 
uzină de automobile din Statele Uni
te, e afișată la vedere o inscripție 
plină de umor american : „Domnul 
a făurit cu pricepere pe om, dar a 
uitat să-i facă piese de rezervă. 
Luați aminte"... Piese de rezervă 
pentru om ? De ce nu î — continuă 
profesorul. Transplantarea țesuturi
lor și a organelor interesează ome
nirea încă din timpuri îndepărtate. 
Medicina a și obținut unele succe
se pe acest tărîm. Se cunosc, de 
pildă, multe cazuri de transplantare 
a pielii, descrise și comentate în 
revistele de specialitate. S-a dove
dit că pielea transplantată în limite
le aceluiași organism suportă bine 
operația. Transplantată de la un 
organism la altul, pielea trăiește 
însă temporar, după care se re-

Experiențele pentru transplantarea 
organelor au început în laboratorul 
nostru încă din 1940. Folosind cîini, 
am făcut transplantări de inimi, plă
mîni, capete, rinichi, glande supra
renale. Colaboratorii noștri, V. M. 
Goriakov și A.B. Sveikovski, au 
transplantat intestin și ficat în or
ganismul unui cîine. A fost și un caz 
de transplantare de inimă la o 
maimuță. Mai mult, solicitați de spi
talul „Botkin* într-un caz grav, am 
reușit să transplantăm, pentru pri
ma oară într-un organism omenesc, 
un rinichi luat de la un cadavru.

IN LOCUL INIMILOR
Ș! PLÀMÎNILOR ARTIFICIALI...

L-am întrebat pe profesorul Demi
hov despre transplantarea de țesu
turi practicată la institut. „Da. In 
secția învecinată, colaboratorii noș

tri vă vor putea arăta numeroase 
asemenea „piese de rezervă’ —. 
piele, cartilagii, cornee, vase de 
sînge, articulații și chiar oase. Din 
toate aceste țesuturi doar pielea 
suportă transplantarea temporar, 
după care se desprinde ; celelalte 
țesuturi, în cazul cînd n-au fost in
fectate în cursul operației, suportă 
bine transplantarea".

— Și totuși, pe cînd prima trans
plantare de organe în corpul ome
nesc ?

— Desigur, experiențele pe om 
sînt inadmisibile — răspunde profe
sorul. Pentru asta trebuie să ne 
pregătim cu minuțiozitate. Aici nu 
ne este permisă nici o greșeală. 
Mai avem încă de rezolvat unele 
probleme. De pildă, păstrarea orga
nelor în stare vie. Pînă acum orga
nele erau păstrate în stare înghe
țată în frigorifere speciale, dar 
metoda s-a dovedit insuficientă. 
Teoretic s-ar părea că cel mai 
Bimplu mod de a întreține metabo
lismul în diferite organe ar fi cu a- 
jutorul inimii și plămînilor artifici
ali, iar viața rinichilor — cu ajuto
rul unor soluții hrănitoare. Mai bună 
însă ar fi o metodă care ne-ar per
mite să menținem în ele circulația 
sîngelui și în felul acesta metabo
lismul, păstrîndu-le astfel vii. Vă 
împărtășesc un secret — ni se adre
sează profesorul Demihov — labora
torul nostru încearcă sub toate as
pectele o astfel de metodă, pe care 
urmează s-o punem în practică în 
curînd. Dar despre asta vom mal 
vorbi. Spuneam că e posibil să se 
creeze „piese de rezervă" pentru om. 
Intr-un prim stadiu am putea porni 
de pe acum la această realizare, 
care pare de domeniul fanteziei. Se 
știe că în clinicile medicale se fo
losesc azi inimi, plămîni, rinichi ar
tificiali care înlocuiesc pentru cîte- 
va ore organul omenesc, bolnav 
și scos din funcțiune. Ce-ar fi dacă 
în locul acestor aparate, care func
ționează doar cîteva ore, s-ar co
necta organismului omenesc orga
ne vii care pot funcționa nu ore, 
ci săptămîni, luni șl poate chiar ani? 
Inchipuiți-vă ce perspective ar des
chide aceasta medicinei. M-ați în
trebat cînd vom face prima operație 
de transplantare a unui, organ viu 
în organismul omenesc ? Curînd, 
poate chiar foarte curînd — ne-a 
asigurat profesorul. . ...

...Lîngă noi, clinele , cu două ca
pete își lua prînzul oferit de .labo
rantă, înfulecînd cu două guri deo
dată și cercetîndu-ne din cînd în 
cînd cu două perechi de ochi, plini 
de o împătrită curiozitate.

Ambrozie MUNTEANU
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MARȘURILE ANTIATOMICE DE PRIMĂVARĂ

GENEVA 29 (Agerpres). — Marșul 
Lausanne-Geneva, desfășurat sub lo
zinca interzicerii armelor nucleare, 
s-a încheiat la 29 martie cu un mare 
miting organizat în piața Plain- 
Palais — una din cele mai mari 
piețe din Geneva. (Un aspect din 
timpul marșului este prezentat în 
fotografia de mai sus). Cei pes
te 1 000 de participant la acest 
marș au parcurs 65 km — de la 
Lausanne la Geneva, purtînd pan
carte în care chemau la luptă pen
tru lichidarea armelor nucleare, 
pentru crearea în Europa Centrală a 
unei zone denuclearizate și slăbirea 
încordării internaționale.

BONN 29 (Agerpres). — Peste 
11 000 de cetățeni au participat în 
prima zi la „marșurile antiatomice“ 
din această primăvară organizate în 
Germania occidentală. Cele mai 
mari coloane de participanți, cuprin- 
zînd reprezentanți de seamă ai tu
turor păturilor populației, s-au for
mat la Duisburg, Braunschweig, 
Wiesbaden, Karlsruhe, Lübeck și 
Pegnitz.

La adunarea din Duisburg, a luat 
cuvîntul Frank Werkmeister, mem

AZI ALEGERI PARLAMENTARE 
IN SOMALIA

MOGADISCIO 29 (Agerpres). — 
Guvernul somalez a anunțat că as
tăzi în Republica Somalia vor avea 
loc alegeri generale pentru desem
narea primului parlament din isto
ria țării. Cu acest prilej urmează să 
fie aleși 123 deputați din cei cîteva 
sute de candidați prezentați de 18 
partide politice.

Fosta Adunare Națională somale- 
ză, dizolvată în luna februarie în 
urma expirării mandatului ei, era 
alcătuită din două consilii legislative 
alese separat în fostul protectorat 
englez Somalia și în teritoriul Soma
lia, aflat sub tutela Italiei înainte 
de 1 iulie 1960, cînd țara a devenit 
independentă.

REVISTA PRESEI

PE BANCA ACUZAȚILOR
Procese in R. F. G.

în R. F. Germană se desfășoară 
cîteva procese ale foștilor naziști 
vinovați de crime de război. Ele își 
găsesc o largă oglindire în presa in
ternațională care publică nume
roase relatări despre acțiunile ju
ridice în curs de desfășurare sau 
în pregătire.

Cel mai important din aceste pro
cese, un adevărat „proces-monstru", 
după cum îl caracterizează presa 
vest-germană, a început în decem
brie 1963 la Frankfurt pe Main. In 
fața judecătorilor se află 22 foști 
SS-iști din personalul lagărului de 
exterminare de la Auschwitz. „După 
condamnarea vîrfurilor aparatului 
nazist la Nürnberg, a fostului co
mandant al lagărului Auschwitz, Ru
dolf Höss (executat în 1947 în Po
lonia), a lui Adolf Eichmann, acum 
— scrie revista „Der Spiegel" — în 
fața judecătorilor se află o a treia 
garnitură a personalului nazist de 
exterminare. Acuzația : asasinat în- 
tr-un număr nedefinit de cazuri".

Amploarea procesului este carac
terizată de cîteva cifre citate de zia
rul „Die Welt" : „Rezultatele an
chetei au fost strînse în 80 de vo
lume însumînd 16 000 de pagini. Au 
fost audiați 1 300 de martori, din care 
250 vor compărea în fața instanței. 
Ei vor sosi din 14 țări. Durata pro
cesului este apreciată între 6 luni 
și un an. Cifre puțin obișnuite — 
continuă ziarul vest-german — care 
sînt însă puse în umbră de o altă 
cifră : în lagărul de la Auschwitz 
au fost lichidați pînă la 4 milioane 
de oameni". Actul de acuzare nu
mără nu mai puțin de 700 de pagini. 
La baza lui stau listele celor execu- 

bru al Conducerii centrale a Comi
tetului pentru marșurile de primă
vară, la Bielefeld — Rolf Koitzsch, 
membru al parlamentului regional, 
din partea partidului social-demo
crat. Participanții la întrunirea din 
Kusel au primit din Lambarene un 
mesaj de solidaritate din partea cu
noscutului savant și luptător pentru 
pace Albert Schweitzer.

NEW YORK 29 (Agerpres). — La 
28 martie, marșul tradițional de 
primăvară al partizanilor păcii din 
New York s-a încheiat cu un mare 
miting. Venind din toate cartierele 
orașului, circa 5000 de demonstranți 
s-au întîlnit în piața din cartierul 
Washington. Participanții — munci
tori, studenți, gospodine, funcționari 
— purtau pancarte pe care era scris: 
„Pace, muncă, libertate !", „Război 
mizeriei și nu oamenilor !"

OSLO 29 (Agerpres). — Partizanii 
păcii scandinavi, care au organizat 
un „marș antiatomic" pe traseul 
Eidsvold-Oslo, își continuă drumul. 
Participanții la marș poartă panouri 
pe care sînt înscrise lozincile : „Hi- 
roșima nu trebuie să se repete“, 
„Nici un fel de rachete „Polaris“ în 
Norvegia".

BRAZILIA Amnistierea marinarilor 
participanți la reuniunea de h Rio

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 
Amiralul Paulo Mario da Cunha 
Rodriguez, noul ministru al marinei 
braziliene, a anunțat sîmbătă amnis
tierea generală a tuturor marinari
lor și șefilor de echipaje care au 
participat la reuniunea cu caracter 
politic organizată în clădirea sindi
catului metalurgiștilor din Rio de 
Janeiro. „Cauza profundă a eveni
mentelor — a declarat ministrul — 
constă în antagonismul ideologic 
care opune pe ofițerii de marină 
marinarilor și șefilor de echipaje. El 
a arătat că, în prezent, „obiectivul 
principal este restabilirea unui cli
mat de încredere“. Amiralul Rodri
guez a declarat că recunoaște drep

ale foștilor naziști
tați, salvate de fostul deținut Emil 
Vulkan, și încă aproape 4 000 de 
documente.

Referindu-se la atitudinea cinică a 
inculpaților, „Die Welt" scrie : „Ei a- 
firmă că nu știu nimic, că n-au făcut' 
nimic și n-au văzut nimic".

Vina acuzaților este confirmată 
însă în mod concludent de depozițiile 
martorilor. Iată un extras din depozi
țiile scrise ale martorei Helen Meh- 
ler, referitoare la Wilhelm Boger, a- 
părute în ziarul „Frankfurter Rund
schau". „El (Boger) a avut în lagăr 
o adevărată cameră de tortură. De- 
ținuții au fost de fiecare dată schin- 
giuiți pînă la desfigurare și tre
buiau să fie transportați cu tar
ga. ...într-o altă parte a acestui docu
ment se găsește următorul pasaj — 
continuă „Frankfurter Rundschau" : 
«O deținută din lagăr,, care a scris 
o scrisoare unui deținut, urma să 
fie spînzurată în public pentru a- 
cest delict (la Auschwitz era strict 
interzisă scrierea oricăror scrisori). 
Pentru a scăpa de execuție, nenoro
cita și-a tăiat venele. Deși încă mai 
trăia după săvîrșirea acestui act 
disperat, a fost arsă de vie în pu
blic»". O altă fostă deținută în lagăr, 
Louise Alcan, de naționalitate fran
ceză, care a asistat la recente audieri 
din acest proces, a scris după întoar
cerea ei în Franța în ziarul „l'Huma- 
nité' : „In fundul sălii de ședințe se 
află trei planșe care reprezintă la
gărele de la Auschwitz și Birkenau, 
amplasarea detașamentelor de deți
nuți care depindeau de aceste la
găre. Le priveam și revedeam to
tul : crematoriile fumegînde, foa
metea, bătăile, frigul, torturile...

■■ • .........■ ............ - ................ . .... ......... -.................................. .. ....... ....... .... . ........................................................... ............. , ----- — , , ....... ........................
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii“. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorll voluntari din întreprinderi șl Instituții, Tiparul 1 Combinatul Pollgraflo Casa Sctnteil

DELEGAȚIA SOVIETICĂ DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALĂ 
À PLECAT ÎN R. P. UNGARĂ

MOSCOVA 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, duminică 
a plecat din Moscova delegația de 
partid și guvernamentală sovietică, 
condusă de N. S. Hrușciov, prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care va face o vizită ofi
cială prietenească în R.P. Ungară, 
la invitația C.C. al P.M.S.U. șl a gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar.

Chile: CERERI PENTRU
UN CONTROL NATIONAL
ASUPRA INDUSTRIEI CUPRULUI

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager
pres). — După cum transmite agen
ția Prensa Latina, senatorii Carlos 
Contreras Labarca și Luis Quinteros 
Tricot au prezentat în Congresul 
Național un proiect de lege care pre
vede trecerea sub controlul guver
nului chilian a exporturilor de cupru, 
control deținut actualmente de so
cietățile americane „Anaconda Cop
per Mining" și „Braden Copper 
Mining". Proiectul de lege a fost 
aprobat de una din comisiile sena
toriale urmînd să fie prezentat spre 
examinare Senatului. Acest proiect 
de lege este considerat ca un prim 
pas pe calea spre naționalizarea in
dustriei cuprului, care se află în 
mîinile unor societăți americane.

ÎN APĂRAREA DETINUTILOR
POLITICI DIN R. S. A.

PRAGA 29 (Agerpres).— într-o te
legramă adresată Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, secretarul 
general al F.S.M., Louis Saillant, a 
cerut intervenția de urgență a Comi
siei O.N.U. pentru a salva viața unor 
activiști sindicali din R.S.A., con
damnați la moarte de către regimul 
lui Verwoerd. în ciuda rezoluției ul
timei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., autoritățile din R.S.A. pre
gătesc noi procese împotriva luptă
torilor pentru drepturile populației 
de culoare.

tul marinarilor de a se organiza în
tr-o asociație proprie, ațîta timp cît 
aceasta respectă constituția. „Ofițe
rii — a spus el — doresc să conti
nue rînduielile învechite, fără nici 
un fel de evoluție“.

într-o declarație făcută în capita
lă reprezentanților presei, președin
tele Braziliei, Joao Goulart, a spus 
că în marină vor fi restabilite ordi
nea și disciplina, subliniind că noul 
ministru al marinei se bucură de 
sprijinul deplin al guvernului său. 
Totodată, el a declarat că în tot 
timpul crizei a primit un sprijin fără 
rezerve din partea armatei terestre 
și a aviației.

Inculpații din procesul de la Frank
furt au participat la masacrarea a 
peste 4 000 000 de oameni din 22 de 
țări ocupate din Europa. Astăzi, în 
întreaga lume au rămas doar apro
ximativ 30 000 de supraviețuitori de 
la Auschwitz". „Vrem să sperăm — 
încheie Alean — că acest proces va 
determina țările în care se mai află 
criminali de război notorii să răs
pundă la cererile de extrădare și 
că prescrierea care urmează să in
tervină în ce privește crimele de 
război la 8 mai 1965 va fi anulată. 
Genocidul nu poate fi prescris 1".

Din păcate, criminali de război din 
cei mai odioși se mai aciuesc 
prin unele țări care le acordă azil. 
Este vorba, printre alții, de faimosul 
medic de la Auschwitz, dr. Josef 
Mengele, supranumit „îngerul mor- 
ții" care, după cum a declarat 
Hubert Halin, secretar äl Uniunii in
ternaționale a foștilor luptători din 
Rezistență, a obținut cetățenia pa- 
raguayană. „Locul lui Mengele ar 
fi astăzi pe banca acuzaților la pro
cesul de la Frankfurt' — scrie „Die 
Andere Zeitung".

Un alt proces de mari proporții se 
judecă în prezent la Limburg. In fața 
completului de judecată au compă
rut conducătorii așa-zlsei „acțiuni 
de euthanasie" (cuvîntul euthana
sie, în înțelesul său strict, înseam
nă a acorda ajutor unui bolnav să 
moară pentru a nu se mai chinui — 
lucru în genere nepermis în medi
cină). în statul hitlerist acest 
procedeu a fost aplicat, inițial, pen
tru lichidarea bolnavilor mintali șl a 
așa-zișilor bolnavi „incurabili", iar 
apoi extins pe scară largă pentru

IMAGINI

Disputa dintre Saud și Feisal

DIN VIATA INTERNAȚIONALĂ

Zeci de mii de oameni au luat parte în primele zile ale sâptâmînll trecute 
la mari demonstrații antiguvernamentale la Seul șl în alto orașe alo 

Coreei de sud.

BEIRUT 29 (Agerpres). — Surse 
informate din Beirut au anunțat că 
regele Arabiei Saudite, Ibn Saud, a 
acceptat hotărîrea luată de consiliul 
prinților familiei regale și de -con
gresul fruntașilor religioși și al șefi
lor de triburi consimțind să predea 
toate puterile fratelui său, prințul 
moștenitor Feisal. în felul acesta se 
pare că noua fază a luptei pentru 
putere în sînul familiei regale sau
dite s-a soldat cu o victorie a 
grupului Feisal.

Recent, editura pariziană Albin Michel 
a publicat volumul „Hitler vorbește cu 
generalii săi", conjinînd dările de seamă 
despre conferinjele ce au avut loc într-o 
anumită perioadă a celui de-al doilea 
război mondial între Hitler și statul său 
major, Volumul este alcătuit de Raymond 
Henry, traducător cunoscut șl fost luptă
tor în mișcarea de rezisfenjă împotriva

„îmbunătățirea rasei", potrivit pla
nului „Acțiunea „T-4", care a dus la 

. uciderea a peste 100 000 de persoane.
Inițial în acest proces au fost patru 
inculpați: prof. W. Heyde și ajutorii 
săi Tillmann, Hefelmann și Bohne. 
Heyde s-a sinucis însă în ajunul înce
perii procesului ; Tillmann a „căzut" 
de la etajul 8 alunei clădiri din Köln 
și a decedat pe loc. Bohne a reușit să 
fugă în Argentina unde a fost însă 
arestat. După cum anunță agenția 
France Presse, guvernul argentinian 
a hotărît să dea curs cererii de ex
trădare formulate de către autorită
țile vest-germane împotriva lui 
Gerhard Bohne. în acest fel, Hefel
mann, în prezent singur pe banca 
acuzaților, ■ se va afla în curînd în 
compania fostului său „coleg".

După cum anunță „Die Welt*, la 
Frankfurt vor începe alte două pro
cese : la 27 aprilie — împotriva lui 
Otto Hunsche și Hermann Krumey, 
foști colaboratori apropiați ai lui 
Eichmann, iar la 25 mai — un al 
doilea proces Auschwitz. în ambele 
cazuri acuzația sună : „Asasinate 
într-un număr nedefinit de mare de 
cazuri'. Mai este în pregătire un al 
treilea proces Auschwitz împotriva 
a circa 10 acuzați.

Procese similare de mai mică am
ploare au loc în diferite orașe din 
R.F.G. —• Hănovra, Kiel, Braunsch
weig, München, pentru a enumera 
doar cîteva din ele.

Nu de mult la postul de ra
dio al landului Hessen, de crimele 
de război s-au ocupat ministrul fe
deral al justiției, Ewald Bucher, mi
nistrul justiției al landului Hessen, 
Lauritz Lauritzen și deputatul în 
Bundestag din partea U.C.D., Max 
Güde. Toți vorbitorii s-au pronunțat 
pentru aspra pedepsire a criminali
lor naziști, iar Güde a adăugat că 
„în următorii 5—8 ani mai trebuie să 
aibă loc 500 de procese avînd ca 
subiect crimele săvîrșite de naziști*.

G. DASCÀLU

După cum scrie ziarul libanez „Al 
Hayat", regele Saud se află de 48 de 
ore izolat în palatul său împreună 
cu mai mulți fii ai săi și cu 
cîțiva servitori. Se anunță, de ase
menea, că regele a semnat un de
cret prin care renunță la protecția 
gărzii personale, încorporată acum 
în. rîndul trupelor regulate, accep- 
tînd în același timp ca cheltu
ielile sale să fie reduse la jumătate. 
Singura condiție pusă de el a fost ca 
să-și mențină titlul de monarh.

ocupanfilor naziști. După cum relatează 
ziarul „Le Monde", acesta s-a declarat 
„stupefiat și ultragiat” din cauza prefefei 
cerute de editura Albin Michel lui Be- 
noist-Méchin, fost secretar de stat la mi
nisterul de externe al guvernului de la 
Vichy. Acesta s-a folosit de prilej pentru 
a relata cum, în vara anului 1941, a ple
cat împreună cu amiralul Darlan la 
Berchtesgaden pentru a avea o întreve
dere cu Hitler, în cursul căreia și-a expus 
părerile în privinfa celor mai bune mij
loace de a alunga trupele franco-britani- 
ce din Siria și Orientul mijlociu.

R. Henry a cerut editurii să retragă din 
vînzare lucrarea „Hitler vorbește cu ge
neralii săi", considerînd că prezenfa nu
melui Benoisf-Méchin alături de numele 
său, dat fiind conjinutul prefeței, ii cau
zează un considerabil prejudiciu moral. 
„Notorietatea și reputafia lui ■ Raymond 
Henry — scrie „Le Monde” in încheiere 
— justifică acest protest la care se vor 
solidariza numeroase cercuri literare".

ATENA. Liga greacă de tineret 
„Bertrand Russel“ a anunțat că la 10 
mai va avea loc în Grecia al doilea 
„maraton al păcii“. Comitetul de or
ganizare a maratonului, format din 
personalități ale vieții literare, ar
tistice și sociale, a adresat un apel 
poporului grec să participe la acest 
maraton care va avea caracterul 
unei mari manifestări pentru pace și 
dezarmare.

PEKIN. La 29 martie a sosit la 
Pekin o delegație guvernamentală 
comercială sovietică, în frunte cu 
I. T. Grișin, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S. Ea 
va duce tratative cu privire la 
schimbul de mărfuri între U.R.S.S. 
și R. P. Chineză pe anul 1964.

DAKAR. La 1 aprilie la Dakar se 
va deschide sub președinția lui 
Leopold Senghor, președintele Re
publicii Senegal, prima conferință 
africană de cooperare mondială in- 
tercomunală. Conferința va avea loc 
sub auspiciile Federației mondiale a 
orașelor înfrățite și a UNESCO.

CAIRO. Reprezentantul perma
nent al R. A. Yemen la Liga țărilor 
arabe, Ahmed Numan, a adresat 

La 23 martie în Palatul Națiunilor 
din Geneva și-a început lucrărilo 
Conferința pentru comerț și dezvol
tare, la caro participă delegații a 
123 de țări. încă din prima săptămî- 
nă a dezbaterilor generale ideea 
promovării și dezvoltării comerțului 
internațional fără discriminări a fost 
sprijinită do majoritatea vorbitori
lor. Fotografia de sus înfățișează 
un aspect din timpul lucrărilor 

conferinței.

în timp ce în Senaîul ameiican rasiștii au suferit o înfrîngere 
de a se trimite proiectul de lege privitor la drepturile civile în 
miletului juridic dominat de sudiști fiind respinsă), la Jackson
ville (Florida) au avut loc grave incidente între populația de culoare și 

adopții discriminării rasiale.

Distrugerile provocate 
de cutremurul din Alaska

ANCHORAGE ALASKA 29 (Ager
pres). — Autoritățile americane au 
anunțat că 66 de persoane și-au 
pierdut viața în urma cutremurului 
distrugător care a avut loc vineri în 
Alaska. Cifre neoficiale indică însă 
că numărul persoanelor dispărute 
s-ar ridica la peste 100. După cum 
s-a anunțat din diferite surse, loca
litatea Valdez a fost distrusă în în
tregime de cutremur, cei 1200 locui
tori fiind evacuați cu ajutorul eli
copterelor. De asemenea, au fost 
distruse localitățile Cordova și Ko
diak, unde însă nu s-au înregistrat 
victime. In orașul Anchorage, cu 
45 000 locuitori, pagubele materiale 
sînt evaluate la 150 milioane dolari. 
Aproximativ 20 de persoane au fost 
ucise sub dărîmăturile clădirilor 
distruse. în tot cursul zilei de 
sîmbătă, la Anchorage s-au semna
lat noi cutremure, unele dintre ele 
de gradul 6. în total în această re
giune au fost înregistrate sîmbătă 

'42 cutremure de pămînt. Cutre
murul din Alaska este apreciat
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secretarului general al Ligii rugă
mintea de a se discuta, în cadrul 
Consiliului Ligii țărilor arabe, pro
blema atacurilor trupelor engleze 
împotriva Yemenului.

ROMA. în noaptea spre 29 mar
tie, în orașul Catania, în fața clădirii 
în care își are sediul secția Partidu
lui Comunist, a explodat o bombă, 
pricinuind grave avarii clădirii. Se
cretariatul Federației din Catania a 
partidului comunist a dat publici
tății o declarație în care subliniază 
că această explozie a fost precedată 
de alte două puse la cale recent de 
huligani fasciști.

TUNIS. Președintele Republicii 
Guineea, Seku Ture, a sosit dumi
nică la Tunis, într-o vizită oficială 
de patru zile.

BONN. La 28 .martie a apărut 
ultimul număr al ziarului vest- 
german „Deutsche Zeitung", care a 
sprijinit politica lui Adenauer și a 
Partidului Creștin Democrat. El a 
fost preluat de publicația finan
ciară și economică „Handelsblatt“ 
din Düsseldorf.

Forța O.N.U. în Cipru a început o- 
ficîal să-și îndeplinească misiunea 
ce i-a fost încredințată. Un prim con
tingent de trupe canadiene și engle
ze, purtînd berete cu insigna O.N.U., 
patrulează în localitățile unde s-au 
semnalat în trecut incidente. La Ni
cosia a sosit sîmbătă primul grup de 
militari din batalionul irlandez pus la 
dispoziția forței O.N.U. Comandanții 
unităților de trupe suedeze, irlandeze 
și finlandeze sosite în Cipru au discu
tat cu generalul Gyani, comandantul 
forței O.N.U., probleme legate do 
sarcinile trupelor lor în cadrul ac
țiunii de restabilire a ordinei în 
Cipru. (în fotografie, militari cana
dieni patrulînd pe șoseaua spre Li
massol).

ca fiind de 35 de ori mai puternic 
decît acela care a distrus în anul 
1906 orașul San Francisco și de 10 
ori mai puternic decît cutremurul 
de la Assam (India), considerat ca 
cei mai distrugător din istoria mo
dernă. Numărul redus de victime în
registrat cu prilejul cutremurului 
din Alaska se explică prin aceea că 
acest stat al S.U.A. este slab popu
lat și, pe de altă parte, datorită fap
tului că majoritatea locuitorilor nu 
se aflau în locuințe în momentul 
cînd s-a produs cutremurul.

LONDRA 29 (Agerpres). — 
nisterul poștelor din Anglia a anu. 
țat că rețeaua telefonică ce leaga 
țările Commonwealthului nu mai 
funcționează, circuitele către Aus
tralia și Noua Zeelandă fiind între
rupte. Se presupune că întreruperea 
circuitelor se datorește cutremure
lor din nordul continentului ameri
can, deoarece, la aproximativ 7 mile 
de coasta canadiană s-a constatat o 
ruptură a cablului ce lega Canada 
cu țările amintite.

CAIRO. Printr-un decret dat pu
blicității la Cairo, societatea „Pepsi 
Cola" din R.A.U. a fost naționali
zată, iar bunurile ei puse sub se
chestru.

NEW YORK. Centrul de boli con
tagioase al Ministerului Sănătății, cu 
sediul la Atlanta (Georgia), a anun
țat că în Statele Unite s-a declarat 
o epidemie de rujeolă.

LONDRA. în ultima analiză, în 
secolul atomic securitatea Angliei 
depinde de dezarmare, a declarat 
Dennis Healey, principalul pur
tător de cuvînt al Partidului 
laburist pentru problemele militare. 
El a subliniat că Anglia trebuie să 
renunțe la iluzia periculoasă a „fac
torului nuclear independent de re
ținere".

ALGER. S-a anunțat că între 26 
septembrie și 11 octombrie va 
avea loc la Alger primul tîrg inter
național din această țară.

LIMA. Agenția Reuter relatează 
că, în urma inundației provocate de 
rîul Racra în regiunea localității 
Cahamarca, 5 000 de persoane au 
rămas fără adăpost.


