
Biblioteca Centrală

Regională
Hunedoara-Oeva ț

în ziarul de azi'VtR.GLWXRl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

MUZICA DKÄGII

UN CIUDAT MESTER
MANQUE

4 PAGINI

PE TEMELE ZILEI SEMĂNATUL LA TIMP

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Anul XXXIII Nr. 6226 Luni 13 aprilie 1964

Pregătirea

examenului de maturitate
39 000 de elevi din ultima clasă a școlilor medii de cultură generală se • vor afla în curînd în fața unui eveniment deosebit din viața lor : examenul de maturitate, prilej de verificare a cunoștințelor însușite în anii de școală, a posibilităților de înțelegere a evenimentelor social-politice contemporane. Principala cale pe care se poate asigura reușita deplină a absolvenților școlii de cultură generală la examenul de maturitate și apoi la concursul de admitere la facultate este studiul, învățătura. Ca și în anii trecuți, la multe școli medii din București, Iași, Craiova și din alte orașe, elevii din clasa a Xl-a sînt înconjurați cu deosebită atenție de conducerile școlilor, de profesori, de organizațiile de partid și U.T.M. Paralel cu predarea cunoștințelor programate pentru acest ultim trimestru, se organizează recapitularea sistematică a noțiunilor predate în anii anteriori, aprofundarea unor capitole mai dificile, se pregătește expunerea unor teme de sinteză. La școlile medii din București, Suceava, Cluj, fie exemplu, în această activitate smt folosite concluziile comisiilor de maturitate din anii anteriori, ale sondajelor periodice efectuate în rîndul elevilor din ultima clasă. Profesorii se află permanent în mijlocul elevilor, îi ajută să cunoască programele, le explică problemele și temele mai puțin înțelese.Timpul care a mai rămas pînă la încheierea anului școlar este deosebit de prețios pentru pregătirea viitorilor absolvenți. Preocuparea de căpetenie în această perioadă trebuie să fie studiul individual, perseverent și sistematic — condiție a însușirii cunoștințelor și> implicit a obținerii unor rezultate bune. De aceea, elevii din clasa a Xl-a au datoria âă muncească intens în a- ceastă perioadă, pentru a aprofunda, sintetiza și generaliza problemele studiate. Folosirea cu grijă și chibzuială a timpului destinat învățăturii va asigura parcurgerea întregii materii planificate, însușirea ei temeinică. Orice zi de studiu pierdută acum va avea ca urmare un plus de eforturi și emoții în preajma examenului.Pentru ca elevii din clasa a Xl-a să se poată dedica pregătirii examenului de maturitate, conducerile școlilor, organizațiile de partid, U.T.M. trebuie să asigure ca eleviifie scutiți, . de acum înainte, de

orice le-ar învățăturii. Totodată, ca viitorii-absolvenți să fie îndrumați în continuare în alegerea drumului în viață, potrivit cu cerințele dezvoltării economiei și culturii socialiste, cu aptitudinile și înclinațiile fiecăruia. La rîndul lor, părinții pot a- juta pe elevi, creîndu-le condiții de muncă ordonată, stăruitoare, dîn- du-le încredere în forțele lor.Colectivele didactice din școli, sprijinite și îndrumate îndeaproape de secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare, de organizațiile de partid, au îndatorirea să se ocupe din timp de organizarea și buna desfășurare a examenului de maturitate, pentru ca acesta să asigure cu adevărat verificarea maturității candidaților, pregătirea pentru viață a tinerilor absolvenți ai școlilor de cultură generală,
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Muncă rodnică

să

activități extrașcolare care răpi din timpul destinat ......  este necesar
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — Ieri, pe ogoarele regiunii Oltenia s-a lucrat din plin. Colectiviștii și mecanizatorii din raionul Calafat, care au terminat primii pe regiune în- sămînțările din prima epocă, și-au concentrat acum toate forțele la semănatul porumbului. Gospodăria colectivă 23 August din comuna Maglavit a constituit un exemplu în folosirea utilajelor. Din cele hectare ce vor fi cultivate cu rumb, s-au însămînțat 425. S-a lucrat intens și pe tarlalele gospodăriilor colective cia și Seaca.

650 po-
din Dobridor, Sal- Duminică seara, la

consiliul agricol raional/ se aprecia că în cuprinsul zilei s-au însămînțat peste 2 500 ha. Duminică s-a lucrat din plin la semănatul porumbului și pe ogoarele raionului Segarcea. Suprafața însămînțată pînă acum este de peste 7 500 ha. în raionul Oltețu, pe lingă semănat și pregătirea terenului, colectiviștii au ieșit în mare număr la săparea gropilor și la plantarea pomilor fructiferi. Asemenea acțiuni au fost organizate ieri și în unitățile agricole socialiste din raioanele Craiova, Balș, Tg. Jiu, Turnu Severin, Vînju Mare și altele.
Mia de hectare msămmtateGALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Duminică, pe ogoarele regiunii Galați toate forțele au fost concentrate la întreținerea ogoarelor și semănat. In comunele Independența, Tulu- cești, Pechea, raionul Galați, Drăgu- șeni, Oancea și Smulți, raionul Bu-

La rezolvarea unor probleme de matematica.Foto : Gh. Vințilă
O întrebare și patru răspunsuri

Produse petroliere
CALITATE SUPERIOARĂ

,-ț

jor. Oprișenești și Ianca, din raionul Făurei, ca și pe cîmpiile din raioanele Brăila, Tecuci și Focșani, mecanizatorii și colectiviștii au lucrat cu hărnicie. In regiune au fost însămânțate cu porumb mii de hectare de teren. De altfel, în ultima vreme ritmul lucrărilor agricole s-a intensifi- ' cat simțitor în întreaga regiune. Din ultima situație existentă Ia consiliul agricol regional reiese că s-a însă- mînțat cu porumb o suprafață de aproape 45 000 hectare și au fost pregătite aproape 150 000 ha teren care vor fi însămînțate cu această plantă. Cele mai bune rezultate au fost obținute în raioanele Făurei, Brăila și Galați.
Cu sprijinul 
mecanizatorilor

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Profitînd de timpul prielnic, ieri, me
canizatorii și colectiviștii din regiu
nea Banat au lucrat, de zor la pre
gătirea terenului și la semănat. Pe 
tarlalele gospodăriei colective din 
Beșenova, mecanizatorii Andrei Ște
fan, Matei Reiter, Nicolae Șoica și 
alții“ I după ce au terminal însă- 
mînțările din epoca I, au pregătit 
terenul pentru porumb. La G.A.C. din 
Becicherecu-Mic au fost însămînțate 
primele 20 hectare cu porumb. Multe 
gospodării colective din raionul Ti
mișoara, ca acelea din Becicherecu- 
Mic, Jimbolia, Cărpiniș, Checea, Di- 
niaș și altele, au terminat semănatul 
culturilor din epoca I. De altfel, în 
raionul Timișoara, aare ocupă un 
loc de frunte în această campanie 
în regiunea Banat, însămînțările cul
turilor din epoca I se apropie de 
sfîrșit, iar în zilele următoare se va 
trece cu toate forțele la semănatul 
porumbului.

Atenție 
controlului tehnic

de ia Sulina

adîncuzile, draga deschide drum navelor.Scormonind necontenit

DE CE SE SCUFUNDAU 
GALERELE

Ați urmărit in ultimele zile cotele 
lor Dunării ? Dunărea crește. De la 
tislava la Tulcea, Dunărea crește cu 5, cu 
10, cu 20 cm. Din munții Germaniei și 
ai Austriei, din Tatra și din Carpații noș
tri, 120 de ape se varsă în Dunăre cu 
forța și impetuozitatea primăverii. De la 
București la Galați, de la Galați la Su
lina, telefoanele zbîrnîie zilnic : „Cum 
stăm cu bara de la Sulina ?" „24 de pi
cioare" — vine răspunsul, calm, aproape 
vesel, ca și cum ar raporta o victorie. 
Dacă ar fi fost însă 23 de picioare...

Dar ce este această „bară" care, mai 
ales, acum, primăvara, produce emoții și 
neliniști ?

Să ne întoarcem înapoi cu peste 2 000 
de ani, ceea ce pentru vîrsta imemorabilă 
a Dunării e o nimica toată. Din nămolul 
adus de brațe.le fluviului — constata is
toricul grec Polybiu — s-a format un cor
don în fața gurilor Istrului. „Navigatorii 
care plutesc încă în marea deschisă a 
Pontului se lovesc cîteodată, noaptea, 
fără de veste de el și își fărîmă coră
biile“. Acest cordon, prelungit cu timpul 
spre sud, a dus mai tîrziu la dispariția 
falnicei cetăți a Istriei. Pentru că nici in
teligența vechilor elini, nici geniul de 
constructori al romanilor nu descoperiseră, 
se pare, tehnica dragajului.

Ce este o dragă ? O descoperire sim
plă și destul de veche, un fel de exca
vator subacvatic, un săpător de maluri și 
funduri de apă. A săpa sub apă I O ase
menea trudă, aparent zadarnică, poate 
avea însă efecte miraculoase și chiar im
presionante, poate modifica un peisaj, 
poate corecta natura.

Nu demult am coborît pe brațul St. 
Gheorghe. Intîlnirea cu marea este un 
tablou de o frumusețe sălbatecă. Dacă 
n-ar fi cabanele pescărești pe malul stîng, 
dacă n-ar fi balizele fopometrice de pe 
insula Sahalin, acest peisaj ar putea părea 
vechi de cînd lumea. Aici, Dunărea și 
marea dau o luptă titanică dar dezordo
nată, fără plan, fără concepție. Apele ig
noră geometria, se conduc după o ingi
nerie subtilă, capricioasă, numai de ele 
știută. Rezultatul e un tablou al genezei 
de o primitivă grandoare.

Comparați acum această imagine cu 
alta.

Un vas alb — elegantă pasăre ocea
nică — traversează invizibila dar pericu
loasa bară de la Sulina, intrînd între cele 
două diguri subțiri, trase cu rigla ca o 
demonstrație a paralelelor pe tabla nea
gră a mării. Așa începe urcușul centime
tru cu centimetru, treaptă cu treaptă, pe 
ulucul Dunării. Este într-adevăr un uluc, 
un uriaș jgheab artificial prin care Dună
rea curge, străjuită în dreapta și în stingă 
de mare, ca și cum ar vrea să-și amine 
măcar cu cîteva minute pieirea. Dacă 
mergi cu o șalupă de-a lungul unui dig, 
ai ireala senzație că plutești pe o șosea 
la cîțiva centimetri .deasupra mării. Une
ori însă, datorită vînturilor puternice, ma
rea își ridică apele și valuri lacome pă
trund în jgheabul liniștit al Dunării, a- 
mintindu-ne ce dezmăț de furii și. forțe 
oarbe a avut loc aici pînă la intervenția 
omului. Este un peisaj emoționant și unic 
în felul său această întîlnire între doi co
loși naturali, întîlnire dirijată de legile și 
dorințele omului. Iar autorul principal al 
acestui peisaj este draga. Ea a săpat în 
bună parte canalul Sulinei, transformîndu-l 
într-o șosea maritimă, ea a străpuns cor
donul de nisip care i-a înspăimîntat de-a 
lungul veacurilor pe navigatorii greci, ro
mani, turci sau genovezi.

Coborîm spre mare la bordul unei pilo- 
tine. „Auziți muzica drăgii ?" — mă în
treabă Petre Bondar, un vechi marinar al 
Dunării și de șase ani comandant pe 
dragă. Intr-adevăr, printre rafalele de vînt 
și zgomotul valurilor, se aude parcă o 
muzică depărtată. Cel ce cunoaște mai

bine marea știe că uneori ea produce 
miraje auditive așa cum deșertul creează 
iluzii optice, vestitele „fata morgana". 
„Muzica drăgii " este de fapt scîrțîitul pre
lung al cupelor ce suie și coboară, zor
năitul lanțurilor la vinciuri și cabestane. 
Este un zgomot industrial, surprinzător 
aici, pe întinderea mării. De altfel, par
tea dinapoi a navei poate sugera, prin 
aspect și dimensiuni, utilajul unei uzine. 
29 de cupe masive urcă șiroind de apă, 
pline pe trei sferturi cu un mîl cenușiu. 
Sus, în vîrful elindei, cupele se răstoar
nă în șalande și coboară apoi- cu gura 
în jos spre fundul apei, pînă la 30 de 
picioare adîncime.

Complexul de dragare „Marea Neagră" 
este o uzină care lucrează împotriva Du
nării. Aici, la gura Sulina, apele aduc 
zilnic aproximativ 1 500 vagoane de mîl, 
formînd imense bancuri submarine, prin
tre care și redutabila bară.

Ne aflăm chiar deasupra acestei bare, 
la hectometrul 67, adică la 6,7 km de 
Sulina și la 200 m de capătul celor două 
diguri. Farurile de poziție — alb și roșu 
— au rămas în urmă cu 500 m. De ce ? 
Pentru că n-au mai fost mutate de peste 
doi ani. In fiecare an digurile înaintează 
in mare cu 200—250 m. Pe firul lor 
apar apoi sălciile, iarba, deci — pă- 
mîntul.

In acest univers în continuă prefacere 
draga încearcă să pună o oarecare or
dine. Alături de dragă, în tribord și ba
bord, stau, ca doi pui lipiți de cloșcă, 
două vase — șalandele. Mîlul ridicat de 
cupe se varsă prin jgheaburi în cele două 
șalartde, care o dată pline, se desprind de 
dragă pornind spre larg. Cu alte cuvinte 
aluviunile depuse la gura canalului sînt 
mutate, departe, in larg, acolo unde nu 
incomodează pe nimeni. Ceea ce Dună
rea clădește peste noapte, peste zi surpă 
draga. Și așa, zi după zi, săplămînă după 
săptămînă, ani după ani, ca într-o ciudată 
și inversă legendă a meșterului Manole.

Sînt aproape 100 de oameni — echi
pajul drăgii și al celor două șalande — 
pe jumătate marinari, pe jumătate mun
citori industriali, lată-l pe dragorul Du
mitru Cacenco, cărunt și taciturn ca un a- 
devărat lup de mare, care de 24 de ani 
lucrează pe această dragă, sau pe mai 
tinerii Mihai Nicolau, mecanic, și Petre 
Neagu.’Știu să facă manevrele de navi
gație așa cum știu să monteze, să re
pare lanțul de cupe în greutate de zeci 
de tone. La prima vedere munca lor mi 
s-a părut monotonă, producția lor, invi
zibilă. Erau doar impresiile unui specta
tor grăbit. După ce am stat o zi și o 
noapte pe dragă, mi-am dat seama că 
munca lor este interesantă, producția lor

este concretă, că alaiuri de cunoștințe 
tehnice și perseverență, li se cere fante
zie, inspirație și chiar șiretenie. Pentru că 
munca lor este de fapt o luptă continuă 
cu forța uriașă, cu surprizele și capriciile 
Dunării.

Cum lucrează o dragă ? Fixată în cinci 
ancore instalate la mari distanțe, două în 
tribord, două în babord și una în față 
— așa-numitul avanii — draga execută 
o largă mișcare de evantai și, concomi
tent, de înaintare. „Abatajul" ei subma
rin are o lărgime de: 70 m. După ce a 
dragat un asemenea șanț pe fundul apei, 
draga se mută în funcție de capriciile 
Dunării — constatate prin sondaje și stu
dii permanente — acolo unde prezența 
ei devine necesară.

Ca în orice uzină de pe întinsul țării, și 
aici oamenii sînt preocupați de folosirea 
unor metode noi, de productivitatea 
muncii. Dacă în urmă cu cîfiva ani com
plexul de dragare „Marea Neagră“ ex
cava aproximativ 50 000 m c pe trimes
tru, acum se ajunge pînă la 80 000 m c 
pe lună. Explicația acestui salt ne-au 
dat-o cei doi comandanți — sau, dacă 
vreți, șefi de tură — Petre Bondar și 
Timofei Anton, cei doi dragori Ștefan 
Vîlciu și Constantin Libacov.

— Mai întii — mi-au spus ei — a fost 
o idee revoluționară in tehnica dragaju- 
lui la gura Sulina. O idee simplă ca oul 
lui Columb : am întors draga cu pupa 
spre canal și astfel cupele, ureînd împo
triva curentului, iau mai mult material a- 
luvionar.

In al doilea rînd, prin ancorarea la 
distanțe foarte mari, am scurtat timpii 
morți necesari schimbărilor de amplasa
ment. Iar-în al treilea rînd, am căpătat 
practică, am devenit mai șireți cu Du
nărea, reușind să-i descoperim uneori 
intențiile.

...S-a lăsat noaptea. Ridicat deasupra 
apei, lanțul cupelor sclipește sub lună ca 
un șirag de mărgele. Un vînt rece șuieră 
subțire pe punie. In dormitoare însă e 
cald și bine. In ultimii ani au fost insta
late calorifere, au fost căptușiți pereții de 
tablă.

Intre apă și cer, în timp ce Dunărea și 
marea continuă ostilitățile lor nevăzute, 
oamenii își văd de programul lor admi
nistrativ și cultural, apoi dorm liniștiți 
cîteva ore. In zorii zilei vinciurile zor
năie din nou, iar cupele coboară în „aba
taj". Din cînd în cînd, cargouri zvelte 
lunecă ușor spre mări și oceane înde
părtate. Modestă și perseverentă, draga 
rămîne aici să le deschidă drum.

Paul CMÀCONESCU

DUMINICĂ ÎN ȚARĂ
4453 de spectacole

Petroliștii din rafinării, specialiștii din acest sector 
caută să dea „picăturii de țiței“ o valoare cît mai 

,mare, lărgind necontenit sortimentul de produse, îm
bunătățind calitatea fabricatelor. Valorificarea com
plexă, superioară a materiei prime constituie un obiec
tiv principal în munca colectivelor din rafinării. Con
struirea de noi capacități de producție în industria de 
prelucrare a țițeiului, dezvoltarea și modernizarea in
stalațiilor existente, introducerea a noi procedee, mai 
perfecționate, de prelucrare si — în mare măsură —perfecționate, de prelucrare și — în

îmbogățirea experienței și cunoștințelor profesionale 
ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor au creat 
condiții favorabile realizării acestui obiectiv.

In legătură cu experiența dobîndită pînă acum în ri
dicarea nivelului calitativ al produselor petroliere, cu 
posibilitățile și rezervele ce mai pot fi puse în valoare 
în această direcție, ne-am adresat unor specialiști din 
unitățile ploieștene ale industriei de prelucrare a ți
țeiului.

Valorificarea 
rezervelor 
din rafinării

fabricație al ra- cu serviciul teh-

O benzină cu cifră octanică superioară înseamnă — pentru mașinile și utilajele care o folosesc — creșterea randamentului și puterii motorului, utilizarea acestora la capacitatea maximă de lucru.Colectivul Rafinăriei Ploiești s-a străduit să obțină produse petroliere cu caracteristici mereu îmbunătățite. In ultimii 3 ani, cifra octanică medie a benzinelor livrate a crescut continuu, produsele bucurîndu-se de o bună apreciere atit în țară cit și peste hotare. Această creștere s-a obținut mai ales prin perfecționarea instalațiilor existente și îmbunătățirea rețetelor de amestec al diferitelor fracții.în ce privește fabricația altor produse albe, atenția noastră s-a îndreptat spre creșterea sortimentului de petroluri speciale și de motorine cu o culoare deschisă și cu congelări reduse. Reușita asimilării în fabricație a unor asemenea produse de calitate superioară își are secretul în îmbunătățirea fracționării țițeiului în instalațiile de distilație atmosferică și în folosirea de materii prime selecționate.Pe baza experienței dobîndite pînă

acum, serviciul de finăriei, împreună nie, au studiat în ultima vreme rezervele de care dispunem în folosirea mai bună a capacităților de producție. Cu acest prilej, ne-am propus să trecem la amenajarea fostei instalații de distilație atmosferică nr. 4, ieșită din funcțiune, transformînd-o într-o instalație pentru fracționarea sub vacuum a unei serii largi de uleiuri cu vîscozitate mică și de motorine. Vom obține astfel cantități sporite de uleiuri de transformator, pentru turbine, frîne, precum și de motorine cu puncte de congelare scăzute și culoare bună.Amenajări asemănătoare au fost prevăzute și la instalația de dezas- faltare cu propan a păcurii, la instalațiile de bitum și de uleiurilor.Toate aceste lucrări täte prin fonduri de zare. Am și întocmit tehnică pentru 15 obiective cu o valoare de aproape 3 700 000 lei. Calculele economice făcute arată că prin realizarea lor se va obține o asemenea eficiență incit creditele respective vor fi recuperate intr-un an, cel mult doi. Avem însă o greutate. O parte din documentațiile întocmite de noi stau cam de mult timp la Filiala Ploiești a Băncii de Stat, în vederea aprobării. Considerăm că aceasta este o situație anormală, mai ales că pentru un octan la beri"

zine, pentru un indice de vîscozitate superior la uleiuri, colectivul nostru trebuie să lupte luni de zile.
Ing. Haralambie POPESCU 
șeful serviciului fabricație 
Rafinăria Ploiești

Este cunoscut rolul important pe care îl are controlul tehnic al fabricației în respectarea calității produselor. Exercitat cu competență, în fiecare din fazele principale ale procesului tehnologic, controlul tehnic de calitate contribuie nemijlocit la realizarea unor produse corespunzătoare cerințelor pieței, consumului.Serviciul C.T.C. din întreprinderea noastră aduce o mare contribuție la îmbunătățirea calității produselor. Anul trecut, de pildă, în urma analizelor de laborator, s-a constatat că benzinele reformate au un final de distilație mai mare decît cel prevăzut. Pentru a remedia acest neajuns, controlui tehnic a venit cu propunerea de a se introduce un proces suplimentar de redistilare a benzinelor. Această soluție a fost apre-

ciată de conducerea rafinăriei șl a- plicată în practică. în acest scop s-a folosit una din instalațiile de distilație atmosferică existentă în rafinărie. Experiența dobîndită prin introducerea acestui proces a fost extinsă ■și la o parte din motorinele provenite de la instalația de distilație atmosferică și în vid. Se realizează astfel motorine cu o curbă de distilație și culoare îmbunătățite.Cu toate aceste succese, mai sînt necesare unele măsuri pentru a ridica controlul tehnic de calitate al producției la nivelul exigențelor sporite ce se pun în acest domeniu.atenție a derealiza

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Teatrul de Sfat din Pitești a împlinit 
15 ani de activitate. Evenimentul a 
fost marcat prin premiera „Noaptea 
regilor" de William Shakespeare, în 
regia lui Ion Șahighian, maestru e- 
merit al artei. în cei 15 ani, bilanțul 
colectivului teatrului este rodnic : 
pînă aseară, secția de dramă a pre
zentat 110 premiere, din care 65 din

dramaturgia originală ; numărul spec
tacolelor este de 4 453, iar al specta
torilor de circa 1,5 milioane. Tea
trul clin Pitești funcționează ți 
cu o secție de estradă și un teatru 
de păpuși. Actorii acestor două for
mații au prezentat peste 4 000 de 
spectacole, vizionate de circa un mi
lion de spectatori.

contactare avor fi execu- mică mecani- documentația

Vom acorda o mare proceselor de fracționare zelor de la complexul formare catalitică, spre aproduse pentru chimizare la nivelul
ga-re-

LA ȘTRAND
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Prima duminică însorită și căldu
roasă din această primăvară a a- 
tras sute de excursioniști la 
ștrand.ul cu apă termală al băi
lor Victoria. Peste 500 de orădeni 
au inaugurat ieri aici sezonul de... 
ștrand. în aceeași zi, la băile Vic
toria au continuat să sosească 
oaspeții celei de a 6-a serii de oa
meni ai muncii veniți la odihnă și 
tratament balnear.

Alexandru NAN 
maistru, Rafinăria Brazi

(Continuare în pag. IlI-a)

S-au deschis 
grădinile de vară

W

Brazi. Instalația de distilare atmosferică in vid.
Foto t R. Costin

In Capitală s-au deschis primele 
grădini-restaurant. Pînă la sfîrșitul 
acestei luni, 176 de grădini, aparți- 
nînd T.A.P.L.-ultii București, vor fi 
reamenajate. La Snagov, cea mai im
portantă lucrare este construcția 
unei terase acoperite pe malul la
cului, iar la restaurantul-grădină „Șo
sea" (fost 1 Mai) s-au refăcut și mă
rit pergolele. La „Bordei", aleile 
grădinii au fost pavate cu dale din 
beton, pergolele au fost acoperite cu 
material plastic. Unitățile de ali
mentație publică din Capitală vor fi 
dotate cu mobilier, utilaje frigorifice, 
agregate în valoare de 1 600 000 lei.

de festivități a Fabriciiîn sala
ds confecții și tricotaje-București 
a avut loc ieri dimineața prezen
tarea a 300 de modele noi de ar
ticole de îmbrăcăminte pentru fe
mei, bărbați și copii. Acestea re
prezintă o completare a colecției 
întreprinderii, ce urmeasă să fie 
prezentată la contractările pentru 
semestrul al 2-lea al anului.

e x c u r s i eBRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Frumoasa zi de ieri — veritabilă zi de primăvară — a îndemnat un număr mare de oameni ai muncii din Capitală și din alte orașe ale țării să pornească în excursie pe Valea Prahovei, la Brașov, Poiana Brașovului. Cu trenul și cu autocarele O.N.T. „Carpați“, au poposit duminică la Brașov și la Predeal mii de turiști, care au

luat drumul cabanelor Cioplea, Dîmbul Morii, Capra Neagră. Vinătorul și altele sau au suit cu telefericul pe Postăvarul și Cristianul Mare. Grupuri de tineri au urcat în munții Făgărașului. In multe din aceste locuri, excursioniștii au întîlnit numeroși turiști din R. S. Cehoslovacă, U.R.S.S., R. P. Bulgaria, Franța, R. D. Germană și din alte țări.
4
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CONTRACTĂRILE
și preferințele consumatorilor
® VII DEZBATERI ASUPRA

MĂRFURILOR
CATALOAGELE
S-AU LASÂÎ AȘTEPTATE

B MAI MULTE PRODUSE
ÎN SERII MICIîncep în această perioadă contractările pe semestrul II al anului. Concepute nu ca o operație tehnică închisă, -ci ca o acțiune largă, strîns legată de satisfacerea -cererii de consum, contractările constituie un moment important în realizarea sarcinii permanente a comerțului de a influența industria în producerea a noi sortimente .de mărfuri de calitate superioară.Cum s-au pregătit cei ce participă la contractări ? Reprezintă ei cu a- devărat preferințele consumatorilor ? Sînt informați despre articolele oferite de industrie ? în legătură cu a- cestè probleme am Vizitat de cu- rînd regiunile Ploiești și Bacău.

In atenția comisiei 
economice, ■Și într-un loc,, și. în celălalt,, activitatea comercială este în atenția comisiilor eConoinice ale comitetelor regionale de pârtîcl’; cum e și firesc, însă, metodele de muncă diferă dé la o regiune la alta.— De fapt, actualele contractări — ne-a spus Tov." Tomă Păun din comisia economică a' Comitetului regional de partid Ploiești — am început să le pregătim cu multă vreme înainte. Din capul locului ne-am pus întrebarea : ce competență au oamenii care contractează fondul de marfă al regiunii ? Ne-am dat bine seama că, în această privință, este foarte important ca lucrătorii din comerț să-și completeze cunoștințele profesionale. Sute de lucrători s-au înscris la școli, iar unii chiar la facultăți de specialitate. Evident, singură această măsură n-ar fi fost suficientă. Ea este întregită de informări asupra mărfurilor, de discuții între membrii comisiei economice și colectivele care participă la încheierea contractelor.La Bacău, discuții despre calitate, sortiment • s-au purtat chiar în incinta fabricilor producătoare din regiune. Fabrica . de postav Buhuși, „Proletarul“ din Bacău au primit operativ, prin mijlocirea lucrătorilor din comerț, informații în legătură Cu cerințele consumatorilor. Organizațiile de bază din întreprinderile comerțului cu ridicata au analizat stadiul pregătirilor pentru contractări.Ce articole vă sînt pe plac ? Ce produse noi ați dori, să găsiți în magazine??-— sînt întrebări care, pe diferite cai, solicită răspunsul cumpărătorilor din orașele regiunii Ba
MB SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
Creditele de mică mecanizareîn planul pé 1964, la Atelierele de reparat material rulant Nicolina- lași se prevede executarea a 300 de boghiuri pentru vagoane speciale ce se construiesc la uzinele din A- rad. Pentru sporirea productivității și asigurarea unei calități superioare, s-au construit din creditele de mică mecanizare 5 standuri ce vor fi, folosite la executarea sudurilor și la asamblarea diferitelor elemente componente ale boghiurilor. Valoarea acestora va fi amortizată pînă la sfîrșitul anului prin economiile realizate pe seama creșterii productivității muncii. Tot prin folosirea
Ce ne propunem 
după schimbul de

împreună cu cadrele de conducere ale 
sectorului de alimentafie publică din 
Craiova, am participat la schimbul de 
experienfă organizat la T.A.P.L. „Carpați” 
din Brașov. Fantezia și eleganfa care ca
racterizează fiecare unitate aparfinind a- 
cestui frust au fost mult apreciate de 
participanfîi la consfătuire, iar varietatea 
preparatelor culinare, utilarea tehnică a 
unităfilor, organizarea judicioasă a apro
vizionării, ne-au reținut îndeosebi a- 
tenfia. Directorii Trustului de alimentafie 
publică din regiunea noastră, ca și toți 
cei care au participat la acest schimb de 
experiență ne-am întors cu tolba plină 

cău. Ziarul local își aduce și el contribuția la studiul cererii de consum, publicînd, printre altele, anunțuri prin care invită pe cetățeni să completeze chestionare despre calitatea și aspectul produselor. Vitrinele magazinelor expun afișe care convoacă întîlniri între lucrătorii din comerț și cetățeni. Prezentările de modele, expozițiile cu vînzare sînt alte mijloace folosite aici în mod curent pentru sondarea gustului. Părerile publicului, ca și situația reflectată de vînzări și alte indicii folositoare au stat la baza întocmirii necesarului de mărfuri pentru regiune. După cum ne-a spus tov. A. Chircu, directorul I.C.R.T.I. Bacău, concluzia , desprinsă din studiul cererii de consum arată orientarea cumpărătorilor spre mărfuri de calitate superioară.Inițiative în studiul cererii d,e consum sînt numeroase și în regiunea . Ploiești. Aici — ca și în alte regiuni — accentul cade pe cercetarea dinamicii vînzărilor. Pentru a cunoaște care dintre miile de articole sînt în atenția cumpărătorilor, întreprinderile comerțului cu ridicata au întocmit grafice, evidențe care urmăresc produsele mult solicitate,-cît au ridicat unitățile cu amănuntul din .cantitățile contractate ; comenzile, - date de magazine sînt ’ studiate • și din punct de vedere al orientării cererii. Constatările ce s-au impus sînt aceleași ca la Bacău : cumpărătorii au devenit mult mai exigenți, vor numai mărfuri superioare.. Printr-o muncă-de loc ușoară, ore ganizațiile comerciale din regiunile Ploiești și Bac.ău și-au format un punct de vedere. Ele cunosc — deși încă incomplet — care dintre mărfurile existente în magazine sînt cerute de populație. Dar pe cele produse între timp ? Așa cum este prevăzut, organizațiile comerțului cu ridicata ar fi trebuit să aibă la în- demînă din vreme cataloage, mostre, desene etc., care să prezinte produsele noi oferite de industrie. Pînă acum cîteva zile însă, I.C.R.T.I. Bacău nu primise nimic din toate acestea ; la Ploiești, din 120 de furnizori, numai 7—8 informaseră despre noile lor produse ; cît privește colecțiile unice ale modelelor de confecții — pe care le .difuzează Ministerul Industriei Ușoare — ultimele au plecat spre regiuni abia la data de 4 aprilie a.c. Iată de ce pregătirile pentru stabilirea mărfurilor ce trebuie contractate s-au făcut cu oarecare în- tîrziere, de ce abia acum s-au putut organiza la Bacău expoziții și consultări asupra unor mărfuri,- confecții, țesături etc.
Propuneri, sugestiiDiscuțiile avute în cele două regiuni cu economiști, directori de organizații comerciale și alți lucrători din acest domeniu au scos la iveală sugestii, propuneri menite să îmbu-- 

creditelor de mică mecanizare s-a construit un pod rulant de 17 m deschidere și 3 tone sarcină, proiectat de serviciul constructor-șef și executat în întreprindere. Prin punerea în funcțiune a acestui pod se creează condiții de muncă mai bune în sectorul rotă- rie vagoane și se asigură o productivitate sporită. El va fi amortizat în mai puțin de 3 ani din economiile realizate prin creșterea productivității în sectorul respectiv.
C. PETROVICI 
tehnician

experiență
de idei și cu hotărîrea de a lua, la rîn- 
dul nostru, măsuri menite să ridice pe o 
treaptă mai înaltă deservirea consumato
rilor. în acest scop, Direcția comercială a 
Sfatului popular regional Oltenia a întoc. 
mit un plan — aprobat de comitetul exe
cutiv — care a fost dezbătut cu cadrele 
de bază din alimentația publică.

Dintre măsurile mai importante, m-aș 
referi la cîteva. Se prevede réamenajarea 
unor localuri din Craiova și deschiderea 
unor noi unități : a unei crame, a unei 
café-braserii și a unui bar. Vom mări ca
pacitatea de deservire și vom dota cu 
inventarul necesar numeroase unități din 

nătățească metodele de lucru în cadrul contractărilor. „Studiem cu a- tenție cererea de mărfuri pentru a stabili un necesar cît mai apropiat de realitate — ne-a spus tovarășul Petre Mitroi, directorul Direcției comerciale regionale Bacău. Dar cînd ajungem la contractări, cuvîntul nostru nu prea este ascultat. Cum să-și respecte comerțul obligația de a influența producția,- cînd repartiția de mărfuri indică atît de amănunțit sortimentele din care urmează să alegem? După părerea mea. repartiția ar trebui să fie globală. Ar fi bine ca fiecărei regiuni să i se repartizeze o cantitate de produse dintr-o anumită materie primă. Modelele, culorile, desenele și alte detalii însă, să fie stabilite de către reprezentanții organizațiilor comerciale regionale. S-ar putea obiecta că în felul acesta nu s-ar asigura producția de serie mare la un articol sau altul. Practica, arată însă că seria mare nu este întotdeauna avantajoasă. Adesea un articol căutat, tocmai pentru că e prea mult răspîndit, începe să se vîndă din ce în ce mai lent. După cum experiența o dovedește, produsele de série mică sînt tot mai solicitate“.„Așa cum s-a hotărît mai de mult, definitivarea contractelor ar trebui făcută imediat, chiar la locul confruntării dintre industrie-șr‘comerț — propune tov. Mircea Jinga, director al Direcției comerciale regionale Ploiești. Amînarea semnării contractelor aduce deseori modificări nedorite. Uneori .se reduc cantitățile stabilite inițial. Alteori sînt scoase cu totul din contract anumite produse, pe motiv că n-au fost cerute în cantități destul de mari. N-ar fi mai potrivit să se ajungă pe loc la un acord definitiv ?“.„Să nu se ofere la contractări articole fără preț sau cu preț informativ — este de părere tovarășul Ion Mănescu, economist la Direcția comercială Ploiești“.
★O mai strînsă colaborare între organizațiile comerciale și fabricile producătoare încă din perioada premergătoare contractărilor, permite comerțului să fie bine informat asupra noilor produse ale industriei, spre a le putea comanda și- recomanda pe piață. Fără îndoială că și propunerile, sugestiile unor cadre de specialitate, consultate în acest scop, ar aduce o importantă contribuție la cunoașterea cerințelor, la un spor de eficacitate a lucrărilor de contractare.

Eva SZABO

I

Tg. Jiu și alte localități. Pentru îmbogă
țirea sortimentelor de preparate culinare, 
se vor introduce noi rețete de fabricație, 
acordîndu-se atenție atît calității, cit și 
prezentării lor — acțiune însoțită de. stu
dierea atentă a preferințelor consumato
rilor. Planul cuprinde extinderea vînzării 
semipreparatelor prin mai multe maga
zine alimentare, înființarea unei unități 
tip „Gospodina" în orașul Craiova și 
introducerea deservirii la domiciliu cu 
produse de cofetărie.

Desigur că pentru îmbunătățirea acti
vității avem nevoie de sprijinul Ministe
rului Comerțului Interior și al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regional Ol
tenia. Am în vedere asigurarea fondului 
de marfă, a mijloacelor de transport și a 

Dar in interi
La, Pitești s-au construit sau silit 

în curs de execuție zeci de blocuri. 
Dacă-l privești pe dinafară, și 
blocul de pe strada Unirii nr. 2 pare 
la fel cu celelalte: frumos, îngrijit, 
In schimb interiorul a fost lu
crat de mântuială. Iată despre 
ce este vorba. Băile, bucătării
le și cămările n-au aerisire. Ori
cine își poate da seama că in ca
zul de față este vorbă de o econo
mie prost înțeleasă, în dauna con
fortului locatarilor. Cazanéle din 
băi (după eite sintern, informați 
— „inovația“ unui tehnician, răs
plătită de trustul local de con* 
strucții) s-au dovedit cu totUl. neeo- 
respunzătoare. Pentru a nu mai fi 
în văzul nostru, au fost mai intîi sigilate și apoi ridicate de către LG.O.

REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ DE
DIN PERSPECTIVĂ UNEI DUBLE CONVORBIRI CU ARTISTUL
POPORULUI AL U.R.S.S., V. 0. TOPORKOV, Șl CU INSPECTORUL 
GENERAL AL SPECTACOLELOR DIR FRANȚA, MICREL SAINT-DENISSîmbătă, într-o atmosferă de niune, care ne-a ocazionat astfelmare însuflețire, cei peste o sută de participant la reuniunea din București a Institutului internațional de teatru au încheiat fructuoasa Tor dezbatere și și-au luat rămas bun, făgăduindu-și b nouă întîlnire în anul viitor și o alta în 1966, la Stockholm. Timp de cinci zile au discutat asupra rolului improvizației în școala de artă dramatică și în interpretarea actoricească, au cunoscut, pe viu, prin exemplificări, practice, . puncte de. vedere romînești, .americane, franceze și italiene în problema abordată, aü studiat experiența noastră teatrală sub diferite aspecte.I-am rugat pe cei doi raportori ai întîlnirii — oameni de teatru de Veche și trainică reputație, care au cunoscut nemijlocit și multilateral istoria teatrală a secolului nostru — să-și exprime o- piniile privitoare la lucrările a- cestei reuniuni a organizației mondiale a oamenilor de teatru.Dl. Michel Saint-Denis, vicepreședinte al I.T.I., inspector general al spectacolelor din Franța, a apreciat că discuția de la București constituie un mare succes atît în privința excelentei organizări, cît și în aceea a rezultatelor — prielnice întăririi spiritului de colaborare în viața teatrală internațională- .Confruntările., inițiate . aU decurs -foarte bine, reprezentanții- celor douăzeci -și patru de - țări sînt în posesia unor rezultate' excelente, obținute după o dezbatere vie, într-o atmosferă de lucru foarte favorabilă. La rîndul său, artistul poporului V. O. Toporkov, personalitate de frunte a teatrului sovietic, a considerat că întîlnirea de la București este de un real folos și și-a exprimat părerea că ea va exercita, prin ceea ce s-a realizat aici, o influență binefăcătoare asupra dezvoltării ulterioare a artei teatrale.A verificat oare consfătuirea buna alegere a temei hotărîte ? Problema abordată s-a demonstrat ca fiind actuală pentru mișcarea teatrală contemporană ?— Fără nici o îndoială, a subliniat delegatul sovietic. Și, deși în unele chestiuni laterale s-au iscat discuții contradictorii, reuniunea nu s-a îndepărtat niciodată de la țelul urmărit de toți participâriții, dezvoltarea, în continuare, a artei teatrale realiste. Eu, ca elev al lui Stanislavski, ca artist care lucrez în domeniul deschis de acest mare premergător, am fost deosebit de bucuros să constat că, în linii generale, principiile sale se află în centrul preocupărilor celor mai diferiți oameni de teatru.— Neîndoios că școlile de artă dramatică au o importanță capitală pentru înnoirea teatrului — a fost de părere delegatul francez. Bineînțeles, în măsura în care sînt călăuzite de preocupări artistice veritabile. De aceea, această reu-
Săptămma aceasta pe ecrane

Mitică — este titlul unui scurt 
metraj de desene animate, realizat 
de studioul cinematografic „Bucu
rești". Scenariul și desenele apar
țin lui Nell Cobar, care semnează 
și regia alături de Iulian Herme- 
neănu. Muzica : George Grigoriu. 
Imaginea : R. Codrean.

Cum stăm, tinere ? — producție 
a studioului „Hunnia" (R.P. Unga
ră). Scenariul : Săndor Somogyi

utilajelor necesare. Executarea construc
țiilor este condiționată și de repartizarea 
de către secțiunea de plahificare a sfa
tului popular regional a cantităților nece
sare de materiale de construcții. Solici
tăm, de asemenea, sprijinul furnizorilor 
locali ca : „VinalcooT-Craiova, pentru a 
ne da un sortiment variat de vinuri din 
podgoriile regiunii ; I.R.I.C. Craiova și 
Tr. Severin, pentru a ne pune la dispo
ziție preparatele de carne solicitate și 
subprodusele destinate laboratoarelor.

Andrei NICOLAE 
director adjunct 
al Direcției comerciale 
regionale Oltenia

or?
Pitești. Cu toate insistențele noastre, 
altele n-au mai fost aduse.

Șirul ciudățeniilor continuă. Caza
nul de la spălătoria comună, de e- 
xemplu, nu a fost prevăzut cu un coș 
de evacuate a gazelor, iar din ti.seă- 
torie lipsește... instalația de uscare. 
De ce s-au mai cheltuit bani pen
tru ele ?

Am aflat că blocul a fost con
struit, după proiectul întocmit de 
arhitectul N. Petrescu, de că
tre trustul local de construcții, lu
crarea fiind condusă de maistrul Gr: 
Poreceanu. ti întrebăm : s-au gîn- 
dit oàré ei la cei căre-l vor locui ?

Greșelile și neglijențele în Con
strucția acestui bloc au pricinuit pa
gube statului, iar nouă, locatarilor, 
destule neplăceri. După ce că la re

cunoașterea metodelor de pregătire /pentru profesia de actor, capătă, la rîndu-i, o însemnătate aparte.Convorbirea a intrat apoi pe făgașul aprecierilor concrete asupra prezenței diferitelor școli naționale care au produs exemplificări, cu ajutorul studenților, pe scena studioului. Firește că o asemenea împrejurare reliefează mai cu seamă concepțiile pedagogice și didactice ale învățămîntului artistic și ca- ■ racterul pregătirii tehnice. Totuși, după-cum s-a văzut, chiar și sub acest raport, școlile de artă dramatică se subordonează oarecum unei metodologii artistice generale, uneori unui stil, în orice caz unei orientări care este a practicii teatrale din fiecare țară ; ele nu pot fi judecate în afara teatrului pentru care se pregătesc actorii.— Tocmai de aceea și consider— a spus profesorul V. O. Toporkov — că exercițiile văzute sînt utile numai în măsura în care apar ca elemente ajutătoare ale pregătirii actoricești și nu ca preocupări în sine. Mai toate grupurile studențești ne-au arătat o muncă plină de rîvnă asupra tehnicii și în această privință cred că toți au ajuns la un nivel înalt. E bine, e folositor, cred că ar fi însă periculos ca aspectul tehnic să devină primordial. îm spectacolul studenților romîni cu fragmente din‘ „Hamlet“ și în cursul Unei vizite pe care am făcut-o la o clasă a anului doi al Institutului, am aVut satisfacția de a vedea cum, în mare măsură, tehnica artistică temeinică este subordonată țelului înalt al reprezentării pe scenă a vieții spiritului omenesc. Un exemplu edificator în același sens, care mi-a produs satisfacție, îl reprezintă expozeul și exemplificările profesorului francez Jacques Lecoq ; el ne-a arătat, prin intermediul corpului omenesc, viața spiritului omenesc. Iată unul dintre modurile în care întîlnirea ne îmbogățește pe toți.— Metodele de lucru ale studenților depind, evident, de profesori — a opinat dl. Saint-Denis— iar profesorii depind și ei de teatrul din care fac parte. Cu toate acestea, se poate aprecia și diferențiat, de exemplu la studenții ro- mîni, jocul viu, sănătos, seriozitatea și bucuria muncii creatoare, degajarea cu care se mișcă pe scenă, maturitatea artistică, precum și frumoasele cunoștințe tehnice. Specialistul francez a făcut de asemenea unele considerații cu privire la exercițiile prezentate de studenții americani și italieni, care au stimulat discuții fertile.Ne-am interesat de impresia produsă asupra interlocutorilor de contactele cu teatrul romînesc. Oaspeții și-au manifestat mulțumirea, în primul rînd, că aceste contacte n-au fost formale, legăturile cu oamenii de teatru romîni
Toth. Regia : György Révész. Ac
țiunea, care se petrece în zilele 
noastre, aduce pe ecran viața su
fletească a unui adolescent, rapor
turile lui cu oamenii maturi din ju
rul său.

Douăsprezece scaune — realiza
re a studiourilor cubane, inspirată 
din romanul cu același titlu al lui 
Ilf și Petrov (regia Tomds Gutiér- 
rez).

cepție s-au trecut cu vederea defec
tele construcției, acum se tărăgănea
ză la nesfirșit înlăturarea lor. Cre
dem că organele în drept ar trebui 
să tragă la răspundere pe vinovați și 
să ia măsuri pentru executarea lu
crărilor de remediere necesare la a- 
cest bloc.

Un grup de locatari

Numai în depozitEfectul curativ al apelor minerale în tratarea diferitelor afecțiuni este bine cunoscut. Apele de Malnaș, Hebe, Căciulata, Slănic sînt foarte căutate de numeroșii consumatori care urmează tratamente la domiciliu. De obicei, ele se găseau și în magazinele alimentare din Oradea, dar de la o vreme aproape că au dispărut. în toate magazinele, vînză- torii dau același răspuns : „Nu mai ținem decît ape minerale de Tinea“ Există oàfé vreun motiv special ca la Oradea să nu se mai aducă ape minerale medicinale?
Mariana VASILE 
funcționară Oradea

N. R. După cum sintern informați, în depozitele întreprinderii comerțului cu ridicata de produse alimentare (I.C.R.A.) din Oradea se găsesc dé mai mult-timp peste 20 000 sticle cu apă minerală de Malhăș, Hebe, Căciulata. Repetăm și noi întrebarea justificată a corespondentei : de ce apele minerale nu sînt puse în vînzare, cu atît mai mult cu cît ele nu lipsesc din localitate ? Doar obligația organelor comerciale este aceea de a asigura ca toate mărfurile care se găsesc in depozite să existe și în unitățile de desfacere. 

fiind caracterizate de ospitalitatea și cordialitatea gazdelor.— Cunosc mai de mult teatrul romînesc — a amintit oaspetele sovietic. în cursul turneului .Teatrului Național „I. L. Caragiale“ la Moscova, am luat cunoștință cu în- cîntare de arta înaltă a actorilor romîni. M-a entuziasmat „Revizorul“ și am fost fermecat de creația actorului Radu Beligan, artist al poporului, pe care am considerat-o excepțională. M-am întîlnit cu colegii romîni la București, cu prilejul turneului Teatrului de Artă și am văzut apoi, la Moscova, Teatrul de Comedie, un teatru tînăr, interesant, efervescent în căutările sale. Am urmărit cu atenție, premiera Teatrului Național, „Moartea unui artist“ de Horia- Lovines- cu, o piesă interesantă, actuală. Am [ găsit foarte atrăgătoare regia, atît : ca punere în scenă cît și ca lucru I calificat cu actorii. E un ansamblu | actoricesc bun, antrenat, de o înal- : tă profesionalitate ; în unul din ro- î luri mi-a apărut ca avînd un real talent, sensibilitate și gîndire clară, tînăra Ilinca Tomoroveanu.— Am văzut cîteva spectacole — a declarat oaspetele francez — printre care „Rinocerii“, piesă ce mi-e cunoscută din reprezentațiile ei anterioare în cîteva capitale a- pusene. Regia spectacolului bucu- reștean, jocul actorilor au constituit pentru mine o realitate nouă, uimitoare, iar sensul lucrării l-am regăsit cu pregnanță. Dintre interpret, unii aii o atitudine scenică ce se resimte întrucîtva de o anume înclinare retorică, dar la cei mai buni am remarcat o sinceritate scenică strictă, modernă, cîtuși de puțin lipsită de poezie. Nu cunosc piesa „Umbra“, dar mi-am putut da seama, asistînd la spectacol, de realitatea poetică pe care o construiesc pe scenă realizatorii ei. Protagonistul, pe care l-am reîntîl- nit și în rolul domnului Papillon din „Rinocerii“ (Gheorghe Dinică— n.r.) mi ș-a părut ' un actor excelent. M-a interesat, de asemenea, concepția scenică originală în „Cum vă place", încercarea de a reconstitui teatrul elisabethean și ; mai cu seamă spiritul care a pre- [ zidat această reconstituire. Și aici cei mai mulți actori sînt buni și foarte buni.în ce privește impresia făcută asupra oaspeților de oraș și de ambianța lui spirituală, ea a fost calificată drept admirabilă de dl. Saint-Denis, care a subliniat că a văzut aici lucruri nesperat de interesante, că Lau emoționat legăturile strînse, pe care le-a constatat, cu țara sa, și a remarcat în mod deosebit libertatea de a munci, de a crea cu reale rezultate. între cele două vizite făcute în Romînia— a adăugat prof. V. O. Toporkov— admirația mea pentru București a sporit simțitor. Orașul este atît de frumos, îneît, cinstit vorbind, îi invidiez pe cei ce trăiesc aici.
Vatenlin SILVESTRU

Scenă din filmul „Cum stăm, tinere?"

CINEMA ©TELEVIZIUNECinematografe — Șeherazada — film pentru ecran panoramic : Patria (bd. Magheru nr. 12—14). Frații corsicani — cinemascop : Republica (bd Magheru nr. 2), Qrivița (Calea Griviței — podul Basarab), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). Germanie, steluțele tale ! : Carpați (bd. Magheru uf. 28), Festival (bd. 6 Martie nr. 14), Tomis (Calea Văcărești nr 21), Aurora (bd. bimitrov nr. 118). Totul despre Eva : București (bd. 6 Martie nr. G), Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Cum stăm, tinere ? : Capitol (bd. 6 Martie nr. 1G), GiUleștl (Calea Giulești nr. 58), Floreasca (str J. S. Bach nr. 2), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Două, sprezece scaune : victoria (bd. 6 Martie nr. 7), Feroviar (Calea Griviței nr. 80), Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22). / Domni, șoara... Barbă-Albastră : Central (bd. 6 Martie nr. 2), BUzești (str. Buzești nr. 9—11). Un sdrîs în plină vară : Lumina (bd. B. Martie nr 12), Popular (str. Mă. tăsari nr. 31), Luceafărul (Calea Rahovei nr. 118). Foto Haber : Union (str. 13 Decembrie nr. 5—7), Viitorul (str. M. Emi. nescu nr. 127). Program de filme pentru copii (dimineața) : Doina (str. Doamnei nr. 9).Cele trei lumi ale lui Gulliver : Doina (după-amiază). Cosmos (bd. 30 Decembrie nr. 89). Pașii marilor gim. naști ,• Cît mai multă mișcare ; Un mare gînditor ; Copiii și pescărușii ; Mitică : Timpuri Noi (bd. 6 Martie nr. 18) Tra. gedia optimistă : înfrățirea între popoare (bd. Bucureștii-Noi). Rude de sînge : Excelsior (bd. 1 Mai nr. 174). Melodia (Șos. ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu), Lira (Calea 13 Septembrie nr. 19G). To. tul rațhîne oamenilor : Cultural (Piața I. Pintllle nr 2). Pași spre Lună : Dacia (Calea Griviței nr. 137). Valea Vulturilor ; Crîngașl (Șos. Crîngași nr. 42). Lovitură de pedeapsă : Bucegi (bd. 1 Mai nr. 57). Pacea (bd. Libertății nr. 70—72). Hoții) din San Mai’engo : Unirea (bd. 1 Mai nr. 143). Renul Alb : vitan (Calea Dudeștl nr, 97). Dezrădăcinații : Munca (Șos. Mlhal Bravo HI*. 221). Vi-l prezint pe Baluev — cinemascop : Arta (Calea

Agendă muzicală
Luni, 13 aprilie, ora 19, în studioul 

Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu“ va avea loc o audiție din ci
clul „Operele lui Wagner“. în com
pletare, muzică din secolele XII—XIV.

Marți, 14 aprilie, ora 20, în stila 
mică a Palatului R. P Romîne va a- 
vea loc un recital de arii și lieduri 
susținut de Dan Iordăchescu. La 
pian : Suzana Szöreny.

La ora 20,30, în sala Dalles va- a- 
vea loc un concert de muzică de ca
meră, susținut de noul cvartet „Mu
zica“.

Miercuri, 15 aprilie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va a- 
vea loc un recital dat de Adrian Sar- 
vaș (vioară) și Mariella Rădulescu 
(pian).

Joi, 16 aprilie, ora 19,50, în stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii 
va avea loc concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. în pro
gram : Simfonia nr. 4 op. 43 de Șos- 
takovici (primă audiție) ; Trei poeme 
pentru soprană și orchestră de Alfred 
Alessandrescu. Solistă : Teodora Ltica- 
ciu ; Poemul simfonic „Ucenicul vră
jitor" de P. Dukas. Va dirija Iosif 
Conta.

La ora 20, în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne va avea loc recitalul te
norului Artur Aidinian (U.R.S.S.).

La ora 19, la școala medie „Matei 
Basaräb“ va avea loc concertul-lecție 
pentru elevi „începuturile muzicii 
culte romînești“ organizat de Filar
monica de Stat „George Enescu“.

Vineri, 17 aprilie, ora 20, în sala 
Dalles va avea loc un recital vocal- 
instrumental, susținut de studenții 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu“.

Sîmbătă, 18 aprilie, ora 20, în stu
dioul de concerte al Radioteleviziu
nii va avea loc concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“. Dirijor ; Mircea 
Basar ab. în program : Simfonia a
IlI-a de Arthur Honegger ; Concer
tul pentru vioară și orchestră nr. 1 de 
Paganini. Solist : Ion VoiCu ; „Pinii 
din Roma" de Respighi. Concertul ' 
fi repetat duminică, 19 aprilie, ora il, 
în aceeași sală.

La ora 20, în studioul Conservato
rului „Ciprian Porumbescu“ va avea 
loç un spectacol de operă susținut de 
studenții Conservatorului. In pro
gram : „Lupta lui Tailored cu Glo- 
rinda“ de Cl. ■ Monteverdi, „La serva 
padrona“ de Pergolesi, „Orfeu“ de 
Gluck.

Duminică, 19 aprilie, ora 20, în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne 
va avea loc un concert coral de mu
zică veche, susținut de corul Filarmo
nicii de Stat „George Enescu“, ^diri
jat de D. D. Botez. ■

La ora 20, Filarmonica de Stat 
„George Enescu“ va prezenta în aula 
Facultății de științe juridice concert- 
tul „Literatura Renașterii spaniole și 
muzica inspirată de ea“, în cadrul 
ciclului „Muzica-Poezia-Pictura“. își 
dau concursul : Emilia Petrescu, artis
tă emerită, Martha Kessler, Ileana 
Pitoa, Crișan Onofrei, Ilie Caloianu 
și o formație de cameră din corul 
Radio.

Călărași nr. 153) Omul cu 1'icșa — cine, mascop: Moșilor (Calea Moșilor nr 221). Cavalerul Pardaillan — cinemascop Colentlna (Șos. Colentina nr. 84). Tudor — cinemascop (ambele serii): Volga (Șos. I. Pintilie nr. 01). îndrăgostitul : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3), Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). O zi ca leii 1 Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9). Iolan- tha : Drumul Sării (str. Drumul Sării nr. 30).Televiziune — Orele 19.00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Știință șl tehnică pentru tineretul școlar : Strămoșii bicicletei și al automobilului — în vizită la Muzeul tehnic. 19,40 — Filmul „Omul de lingă tine“. 21,15 — Pagini din opera ro- mînească. 22.00 — Telesport. în încheiere — BUletin de știri și buletin meteorologic.
Cum e VREMEAIeri în țară: Vremea a fost frumoasă cu Cerul mai mult Senin, exceptînd Banatul și Oltenia unde în cursul după- ainiezii s-a înnourat. Vîntul a suflat în general slab, prezentind intensificări în estul țării din sectorul sud.est. Temperatura aerului la orele 14 a fost cuprinsă între 16 grade în nordul Banatului, la iași. Cimpulung Moldovenesc și Tirgu Ocna și 7 grade la Mangalia. In București: Vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 16 grade.Timpui probabil pentru zilele de 14, 15 și 1G aprilie a.c. In țară: Vreme ușor instabilă cu cerul schimbător. Vor cădea, ploi locale mal ales sub formă de aver, se. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 4 și 14 grade, iar maximă întră 14 și 24 grade. In București; Vreme ușor instabilă cu ceru) schimbător. Vînt slab pînă la po» trivit. Temperatura ușor variabilă.
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DIN NON LAAtac în careul gălățenilor. (Fază din meciul Steaua — Siderurgistul).

65öööl DIN COLTUL TRIBUNEI

Declarația comună sovieto-ungară

Sala Floreasca din Capitală a găzduit întîlnirea internațională de gimnastică dintre echipele olimpice ale R.P. Romîne și R.P. Polone. Valoarea apropiată a celor două formații a făcut ca întrecerea să fie neașteptat de disputată și de un bun nivel tehnic. Concurentele și-au apărat cu dîrzenie șansele, oferind celor prezenți un spectacol reușit. E- chipa R.P. Polone a fost un bun partener de concurs. S-au remarcat, pentru siguranța cu care au evoluat, Apostolska, Eustachewicz și Nie- durna.Echipa noastră, care se pregătește pentru Olimpiada de la Tokio, a

cîștigat concursul. A impresionat în mod deosebit comportarea. Soniei Iovan — o adevărată „vioară primă“ ä concursului — cît și a celorlalte două componente de bază ale echipei : Atanasia Ioneșcu și Emilia Liță. Meritorie a • fost și comportarea tinerelor E. Tütan, E. Ceampe- lea și R. Baizath.Rezultatul final al întîlnirii 373,521—372,987 puncte pentru selecționata romînă. Primul loc la toate cele patru aparate (sărituri, paralele, bîrnă și sol) a fost cîștigat de Sonia Iovan, clasată de altfel pe locul întîi și la individual compus.
ETAPA A XVIII-A, 

REZULTATE TEHNICE
Dinamo București — Dinamo 

tești 2—0 (2—0).
Steaua ■— Siderurgistul 5—2 (2—1).
C.S.M.S. — Crișul 6—0 (2—0).
Știința Cluj — Progresul 3—2 

(1-1).
Știința Timișoara — Farul 2—2 

(1-0).
U.T.A. — Steagul roșu 0—0.
Petrolul — Rapid 0—1 (0—0).

Pi-

Spre sfîrșitul partidei, Petrolul revine în 
atac, dar nu reușește să înscrie, datorită 
pe de o parte impreciziei șuturilor ata- 
canfilor, iar pe de altă parte jocului orga- 
nizaf al apărării Rapidului.

CLASAMENTULDinamo București RapidProgresulSteauaPetrolulFarulDiuanio PiteștiSteagul roșu U.T.A.Știința ClujI \ Crișul
Y C.S.M.S.Știința TimișoaraȘidanii'gistuiI
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ETAPA DIN APRILIE

Crișul — Steaua; Rapid — Farul:
Dinamo Pitești — C.S.M.S.; Steagul 
roșu — Petrolul: Știința Cluj — Știin. 
ța Timișoara; Siderurgistul — Dinamo 
București; Progresul — U.T.A.

RAIP-PHROîM 1-0
PLOIEȘTI (prin telefon). — Derbiul eta

pei a i 8-a a campionatului categoriei A 
de fotbal (Pefrolul —- Rapid), dispufaf 
duminică la Ploiești, a afras în tribunele 
stadionului Pefrolul .zeci de mii de pasio
nați ai acesfui sp°d. A fost uri meci de 
luptă, .in care ambele echipe au făcut 
risipă'■ de energie pentru a cîștiga între
cerea. Din păcate, unii jucăfdri au depă
șit pe alocuri limitele sportivităjii, comi- 
find durifăji. Jocul a început într-un ritm 
susfiiiut, fazele s-au succedat cu> repezi
ciune, însă frecVenja șuturilor pe poartă 
a fost destul de slabă. în prima repriză, 
gazdele au manifestat .o ușoară superio
ritate teritorială. în cea de-a doua repriză 
jocul a cîștigat prii, spectaculozitate, am
bele echipe rëàlizînd combinații reușite. 
După o scurtă perioadă de dominare a 
gazdelor,, oaspeții echilibrează jocul și, 
profiting de o ezifare a apărării ploieș
tene, reușesc .săs înscrie în rijin. 6:1 unicul 
gol al partidei prin Dinu (care înlocuise 
din mini 8 pe Dumitriu, accidentât). Cei 
care atacă în continuare sint rapidiștii.

In cuplajul fotbalistic din 
Steaua și Dinamo București 
partidele cu Siderurgistul și, 
Dinamo Pitești. Ar fi fost greu, dacă nu 
imposibil, să se anticipeze altfel de re
zultate ; echipele învingătoare au un 
plus substanțial de experiență și de pre
gătire față de adversarele lor de ieri. Cele 
două cunoscute formații bucureștene, în 
rindul cărora joacă marea majoritate a 
selecționabililor din lotul reprezentativ, 
se mențin în fruntea clasamentului, di- 
namoviștii — pe primul loc — distanțin- 
du-se chiar la cinci puncte față de a 
doua clasată, acum echipa Rapid.

Meciurile de ieri de pe stadionul „23 
August" ■— și în special jocul formațiilor 
învingătoare — merită însă o atenție a- 
parte. La 3 mai, se știe, echipa noastră 
va întîlni la București pe olimpicii bul
gari. E firesc, deci, ca înainte cu numai 
3 săplămîni de această importantă parti
dă, specialiștii și spectatorii să urmă
rească cu mai multă atenție evoluția a- 
celora care vor reprezenta fotbalul romî- 
nesc la întîlnirea de la 3 mai. Selecjio- 
nabilii nu se pot declara mulțumiți (după 
cum nici publicul n-a făcut-o) față de jo
cul pe care l-au prestat ieri. Cîțiva dintre 
înaintași probabili ai selecționatei olim
pice au jucat la clubul lor, la Steaua. în 
rîndul dinamoviștilor bucureșteni i-am vă
zut jucînd pe cei mai mulți dintre olimpici: 
perechea de mijlocași Petru Emil—O. 
Popescu, linia de fundași Popa, frații 
Nunweiller, Ivan. înaintarea dinamovistă 
a beneficiat de aportul extremelor na
ționalei — Pîrcălab și Haidu.

Cum au jucat toți aceștia ? Răspunsul 
ar putea fi formulat astfel : „Atît cît a fost 
necesar ca echipa lor să cîștige meciul’ 
Trebuie să recunoaștem totuși că este prea 
puțin. Steaua a înscris cinci goluri, da<- 
cu largul aport al apărării adverse. A- 
ceeași mențiune se poate face și în pri
vința celor doua goluri marcate de dina- 
moviștli bucureșteni. Pîrcălab a făcut di.i 
nou un joc anonim, pe feren îndeplinin- 
du-și parcă o simplă datorie de serviciu. 
Nu îndeajuns de convingător au jucat ieri 
și alți colegi de club și de reprezenta
tivă ai dinamovisfului.

N-ar fi rău dacă antrenorii celor două 
echipe, ca și antrenorii lotului ar căuta să 
stimuleze mai mult la fotbaliștii selecțio- 
nabili dorința de a se comporta întot
deauna, în toate meciurile publice, la ni
velul corespunzător numelui de sportiv 
fruntaș.

Capitală, 
au cîștigat 

respectiv,

Echipele de handbal din categoria 
A și-au reluat ieri activitatea com- 
petițională prin jocurile primei eta
pe, desfășurată în aer liber. Deși, în 
general, s-au înregistrat rezultate 
scontate, favoritele și-au învins par
tenerele mai greu decît se așteptau.

în campionatul masculin, un rezul
tat oarecum surpriză a furnizat for
mația Rapid București învingînd în 
deplasare pe Rafinăria Teleajen 
cu 18—14. Jucînd în compania 
colegilor lor din Bacău, dinamoviș- 
tii bucureșteni, din formația cărora 
au lipsit Moser, Hnat, Mircea Cos
tache I și Mircea Costache II, s-au 
întrebuințat serios pentru a putea 
cîștiga. Foarte mobili în apărare, ca 
și în atac, oaspeții, dacă n-ar ii 
slăbit ritmul spre sfîrșitul jocului, 
cînd plusul de experiență al gazde
lor și-a spus cuvîntul, ar fi putut 
cîștiga două puncte prețioase. Scor 
final : 14—11 (5—7) pentru Dinamo 
București.

Alte rezultate : Tractorul Brașov— 
Steaua 12—20 ; Știința Galați — 
C.S.M.S. Iași 17—13.

Ieri dimineață, în cadrul cuplaju
lui de pe terenul Giulești, echipa 
campioană Rapid 
un meci de bun
Ș.S.E. Ploiești cu 13—7 (6—3). La în
ceputul partidei, căpitana echipei 
ploieștene, Mioara Nicolae, a oferit 
un buchet de flori și un sărut prie
tenesc căpitanei rapidiste, Maria 
Constantinescu, felicitînd-o în acest 
fel pentru recentul succes din „Cupa 
campionilor europeni". In deschidere 
s-a disputat partida dintre Știința 
București-Tractorul Brașov, cîștigată 
de prima formație cu 8—7 (4—3). 
Ambele echipe s-au complăcut în- 
tr-un joc mediocru, lipsit de orizont 
și de vioiciune.

Alte rezultate : Voința Sighișoara 
— Progresul București 8—8 ; 
mentul Brașov 
rești 5—15.

Rapidistele în ofensivă la poarta echipei S. S. E. 
Ploiești,

I. D.

Campionate
RUG Bl

a întrecut, după 
nivel tehnic, pe

După atîtea dispute dinamice 
— box, handbal, volei, baschet, 
tenis de masă, etc — sala Flo
reasca a găzduit sîmbătă și du
minică o reuniune internațională 
sui-generis :■ un concurs în care 
nu se aude fluierul arbitrului, nu 
se bat recorduri, nu se înscriu go
luri, nu cade nimeni la podea (cel 
mult, de pe bîrnă), iar spectato
rii, în loc să exalte la fazele spec
taculoase, păstrează tocmai în a- 
semenea momente cea mai adîncă 
tăcere... Desigur, chiar dacă 
știți din gazete, ați ghicit 
vorba despre gimnastică.

întîlnirea dintre echipele femi
nine ale R. P. Romîne și R. P. Po
lone s-a dovedit deosebit de a- 
tractivă ; buna pregătire a celor 
două formații, echilibrul de forțe, 
exprimat prin diferențe minime 
atît în clasamentele individuale 
și pe aparate, cît și în cele pe e- 
chipe și generale, au contribuit la 
realizarea unui spectacol sportiv 
apreciat călduros de publicul 
bucureștean. Printr-o regretabilă 
coincidență, ambele loturi au fost 
lipsite de aportul prețios al cam
pioanelor respective, Elena Leus- 
tean și Natalia Kot, indisponibile 
în ultimul moment. Cu toate a- 
cestea, spectatorii au putut ur
mări numeroase evoluții de certă 
valoare, aplaudînd precizia Do- 
rotheei Miller la sărituri, grația 
explozivă a Atanasiei Ionescu la 
paralele inegale, comportările re
marcabile ale Emiliei Liță, Ersz- 
bietei Apostolska, Malgorzatei 
Wilczek, Elenei Ceampelea și ale 
celorlalte gimnaste. Subliniind a- 
portul fiecărei concurente la succesul competiției, se cuvine să e- 
vidențiem excelenta performanță 
a reprezentantei noastre Sonia 
Iovan. Intr-o formă de zile mari, 
ea și-a dominat cu autoritate co
legele și adversarele, cîștigînd 
șase dintre cele opt probe indi
viduale ! Mai important decît re
zultatul statistic, stilul în care a 
evoluat învingătoarea de-a lungul 
întregii reuniuni ne face să pri
vim cu încredere viitoarele sale 
apariții pe arena internațională.

nu 
că-i

BUDAPESTA (Agerpres). — După cum transmite Agenția M.T.I., a fost dată publicității declarația comună sovieto-ungară, în urma convorbirilor delegațiilor de partid și guvernamentale ale U.R.S.S. și R. P. Ungare, conduse de N. S. Hrușciov și Jănos Kâdar.în declarație se arată că părțile au făcut un schimb de păreri privind situația politică și economică a ambelor țări, despre activitatea partidelor și guvernelor ambelor țări, experiența muncii de construire a socialismului și comunismului, precum și despre căile continuei dezvoltări multilaterale a colaborării dintre U.R.S.S. și Ungaria.Sînt subliniate succesele de importanță istorică ale poporului sovietic în construirea comunismului și ale oamenilor muncii din Ungaria, care pășesc cu siguranță pe calea socialismului aleasă de ei.Părțile scot în evidență că ele a- plică neabătut principiul leninist al coexistenței pașnice dintre statele cu orînduiri sociale diferite, principiu care, în actualele condiții istorice, constituie singura politică corespunzătoare intereselor omenirii, ale păcii, ea înlesnind înaintarea continuă a puternicelor forțe ale socialismului.Trebuie continuate căutările — se spune în declarație — în vederea realizării unor acorduri asupra problemelor internaționale arzătoare, trebuie urmărită înfăptuirea unor măsuri radicale în vederea înlăturării pericolului unui război mondial.Este relevată însemnătatea excepțională a încheierii unui tratat cu privire la dezarmarea generală și totală a statelor, precum și importanța realizării oricărui acord parțial care duce la acest țel.în declarație este reafirmată propunerea cu privire la retragerea totală sau parțială a trupelor străine care, staționează pe teritoriile altor state, în limitele frontierelor lor naționale. „Staționarea vremelnică a trupelor sovietice pe teritoriul R. P.

Ungare decurge din obligațiile aliate în virtutea Tratatului de la Varșovia. Această staționare nu este determinată de cauze interne, ci este o consecință a actualei situații internațional?. Părțile se pronunță pentru retragerea totală sau parțială a trupelor de pe teritorii străine, inclusiv teritoriul Ungariei, dacă statele membre ale N.A.T.O., care au trupe pe teritorii străine, își vor a- suma obligații corespunzătoare și își vor retrage trupele, total sau parțial, în limitele frontierelor naționale“.Părțile se pronunță pentru crearea de zone denuclearizate , în Europa centrală și de nord, în Balcani, în regiunea Mării Medite- rane, în Africa și în alte regiuni ale lumii, precum și interzicerea diseminării în continuare a armelor a- tomice și cu hidrogen.în continuare, declarația reafirmă poziția celor două părți față de necesitatea lichidării rămășițelor celui de-al doilea război mondial și încheierii tratatului de pace german, apreciază stabilirea relațiilor diplomatice între R. P. Chineză și Franța ca un act de politică realistă și o salută ca atare, exprimă sprijinul față de năzuințele legitime ale poporului cipriot, solidaritatea cu poporul Vietnamului de sud. în declarație se subliniază că cele două țări și partide „sprijină cu hotărî- , re popoarele Asiei, Africii, Americii Latine, care duc o luptă dreaptă pentru independența lor națională, pentru libertate și progres“.Declarația expune punctele de vedere ale celor două părți asupra problemeloi- mișcării comuniste și muncitorești, arătîndu-se că aceste puncte de vedere coincid întru totul.„P.M.S.U. și P.C.U.S. — se spune în declarație — vor lupta și pe viitor neobosit pentru coeziunea tuturor țărilor socialiste și pentru întărirea unității mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar“.
N. S. Hrușciov

MIHAI IGNAT, cazangiu (despre 
C.S.A1.S. — Crișul) : „Mi-a plăcut faptul 
că echipa gazdă a practicat de la început 
și pînă la ultimul minut un joc în viteză, 
bine orientat, cu numeroase faze de gol 
în careul echipei adverse. Oaspeții s-au 
străduit să facă față acestui ritm de joc, 
reușind să destrame de multe ori atacu
rile ieșenilor. Dar n-au putut finaliza nici 
o acțiune deoarece apărarea gazdă a fost 
în formă. Aș dori ca și în viitor să asist 
la astfel de îhtîlniri de fotbal, în care ju
cătorii de la . C.S.M.S. să muncească cu 
aceeași pasiune pentru a răsplăti încre
derea noastră, a suporterilor".

M. CONSTANTIN, maistru la 
ciorapi din Timișoara (despre 
mișoara — Farul) : „Un meci
surprins totuși riposta dată de constănțeni 
și mai ales apărarea 1 -r, care a fost greu 
de trecut. Este adevărat că și fotbaliștii 
timișoreni au jucat înghesuit și au tras im
precis la poartă. Arbitrul Pîrvu a comis 
unele greșeli, care, după mine, 
fluenfat chiar rezultatul.

Mi-a plăcut portarul Manciu 
Farul, care a salvat multe goluri, 
de la Știința a apărat foarte slab".

DUMITRU RADU POPESCU, 
(despre Știința Cluj—Progresul) :

)a a făcut o partidă frumoasă în fafa u- 
nui adversar bun, care n-a depus „ar
mele" pînă în ultimul minut al partidei. 
Aș remarca întreaga formație a Științei, 
dar lăsîndu-i locul I tîriărului Mureșan. 
II, care iarăși s-a dovedit a fi un jucă
tor bun, cu mari perspective. De la Pro
gresul : Mîndru și Știrbei s-au 
deasupra coechipierilor lor".

ILIE PARASCHIV, funcționar 
U.T.A.—Steagul roșu) : „Și de
ceasta, U.T.A. a jucat bine în cîmp, a 
presat aproape 70 de minute, însă Țîr- 
lea, Floruf și ceilalți înaintași arădani au 
șutat Imprecis. Am remarcat intervențiile 
prompte ale portarului Haidu de 
oaspeți, care, după părerea méa, a 
cel mai bun jucător de pe teren".
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dis-e Sîmbătă seara la Stockholm s-a .. . putat meciul revanșă dintre echipele selecționate de. polo_ pe apă ale R. P. Ro- victoria a reve- (0-0 ; 1-0 ; 1-0 ; și Kroner.mîne și Suediei. Din nou nit sportivilor romîni : 2-0 0-0). Au marcat Grințescu Budapesta—Du-
Seria I. Foresta Fălticeni — Metalul 

Tîrgoviște 4—3; Metalul București — 
Unirea Rîmnicu Vîlcea 4—1; Tractorul 
Brașov — Dinamo Bacău 1—0; Știința 
Craiova — Știința București 1—0; , 
Știința Galați — C.F.R. Pașcani 3—1; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Chimia Fă
găraș 2—0; Poiana Cîmpina — Flacăra 
Moreni 2—0.

Seria a Il-a. C.S.M. Sibiu — A. S. 
Cugir 3—0; Minerul Lupeni — Jiul Pe- 

•2; C.S.M. Reșița — Minerul
Baia Mare 2—0; Flamura roșie Oradea 
— C.F.R. Timișoara 1—1; Gaz Metan 
Mediâș — C.S.M. Cluj 2—0; Alieștil 
Turda — Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii 2—0; A.S.M.D. Satu Mare — 
Mureșul Tg. Mureș 1—0,

trila 2

o Duminică, pe traseul najvaros—Budapesta (135 km), s-a disputat competiția internațională de ciclism pentru „Cupa Ostapenko“, care a reunit 67 de rutieri din Austria, R. P. Romînă Și R. P. Ungară. Victoria a fost decisă la sprintul final. Primul a trecut linia dé sosire maghiarul A. Megerdy în 3h 08’15”, urmat de coechipierii săi A. Meszaros și Fr. Horvath. în același timp cU învingătorul au fost cronometrați alți 41 de alergători, printre care se aflati și reprezentanții echipei romîne (I. Brahatu, Gh. Rădulescu, Gh. Neagoe, A. Șelaru și C. Ciobanu).
o în eliminatoriile celui de-al 8-lea campionat mondial de fotbal, echipa R. P. Romîne va juca, după cum se știe, în aceeași grupă cu selecționatele R. S. Cehoslovace, Portugaliei și Turciei. Recent, la Florența, a avut loc o reuniune în cadrul căreia S-a stabilit calendarul întîlnirilor din această grupă. Echipa R. P. Romîne va susține primul meci la 30 mai cu R. S. Cehoslovacă la București, urmînd ca returul să se dispute la 19 septembrie. Jocurile cu Portugalia

Rul-
— Confecția Bucu- Dan DEȘLIU

în zbor.;, (La concursul de motociclete cu obstacole 
de pe stadionul „Steaua").

Foto : A. Cartojon

competiții
mației Steagul roșu Brașov. învingăto
rii au luptat cu multă ardoare de-a 
lungul întregului meci, făcînd adevă
rată risipă de energie. Surprinși de re
plica viguroasă a acestora, militarii ri-au’ 
reușit să țină pasul cir ritmul de joc 
și au comis și numeroase greșeli teh
nice. Rezultatele etapei de ieri sînt : 
Steaua-Steagul roșu Brașov 86—97; Ra- 
pid-Știința Craiova 85—59; Știința Ti- 
mișoara-Dinamo București

Grivița roșie a cîștigat ieri cea. de-â 
cincea partidă din actualul campionat, 
menținîndu-se neînvinsă pe primul loc 
în clasament. Grivițehii au întîlnit acum 
pe studenții clujeni. După cele 80 de 
minute de joc, bucureștenii au învins cu 
scorul de 14—0 (5—0). Cei mai buni ju
cători au fost Demian, Stănescu, Dorn 
Pavel, Balcan (Grivița roșie), Căliman, „ .. 
Tolu și Buzilă (Știința). A arbitrat foar- Cluj-Dmamo Oradea
te bine Vasile Cismaș. Iată celelalte re- " * 
zultate ale etapei a cincea: Dinamo — 
Gloria 14—3 (3—3); Progresul — Rul
mentul Bîrlad 9—9 (9—0); Ancora Ga-' 
lăți — Steaua 6—33 (3—8); Știința Ti
mișoara — Unirea 0—17 (0—9);
C.S.M.S. Iași —• Știința Petroșeni 3—0 
(3-0).

BASCHET
Surpriza etapei de ieri a campionatu

lui masculin de baschet a constituit-.o 
înfrângerea pe teren propriu suferită de 
echipa campioană Steaua în fața for-

fixate la 13 iunie și 21 noiembrie meci la Lisabona). De asemenea, aau fost(primul ................ ........,. _ _ __________ , _fost stabilit primul joc cu Turcia, la 24 octombrie, la Istanbul. Data returului va fi fixată ulterior. Toate partidele din această grupă se vor desfășura în anul 1965.

(Urmare din pag. I-a)
72—93 ;
72—59 ; 

BucureștiPolitehnica Cluj-Știința
68—51 ; Siderurgistul Galați-Știința Tg. 
Mureș 75—62.

C8CUSM
Circuitul ciclist al regiunii Ploiești, 

desfășurat în trei etape, a fost cîștigat 
la actuala ediție de dinamovistul 
Gheorghe Calcișcă, urmat de S. Ariton 
(Voința) și tînărul Gh. Suciu de la Tor
pedo Brașov, Ultima etapă, Ploiești — 
Tîrgoviște și retur, a revenit lui Ion 
Cosma. El a parcurs 110 km în 2h 
50’55'1. Pe locul doi s-a clasat S. Aritôn.

• Cunoscutul schior american Bud Werner și schioara vest-gerniaiiă Bărbi Henne- berger, participant la Jocurile Olimpice de la Innsbruck, și-au găsit moartea, acoperiți de o avalanșă, în timp ce lucrați la turnarea unui film documentar în apropiere de localitatea Samedaii (Elveția).• Cu prilejul campionatelor de natațieale Japoniei, au fost înregistrate ö serie • Aproape 50 000 de spectatori au urmă- de rezultate valoroase. Satoko Tanaka, re- duminică la Amsterdam meciul intema- cordmană mondială a câștigat proba de țional de fotbal dintre echipele reprezeu-100 m spate in 1’09’5/10. Isso Nakajima ‘ , . ■ , n.j. . Ț . ' .a terminat învingătoare în proba de 10Ö m t?t,ve ale 0Iande‘ Ausitr,e’’ J?.™ 1 jfluture cu rezultatul de 58”9/10. olleiat cu un rezultat de egalitate : 1—1' (1-1).© Cu scorul de 109-94 puncte a cîștigat echipa de natație a U.R.S.S. întîlnirea cu reprezentativa Angliei desfășurată în piscina acoperită de la Blackpool. în ultima zi de întreceri au fost stabilite duri mondiale : Grtlina (U.R.S.S) — în vîrstă (le ......rectat recordul mondial în proba de 220 varzi bras obținînd timpul de 2’47”7/JO. Al doilea record mondial a fost stabilit dc echipa feminină a Angliei, care în proba de ștafetă 4x110 yarzi mixt a marcat 4’43'’4/10.® în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în S.U.A., echipa feminină de baschet a U.R.S.S. selecționata S.U.A. tice au terminat de 73-27 (33-17).

două noi reeor- PfzumencikoVă 16 ani — a eo-

a jucat la Gallup cu Baschetbalistele sovie- învingătoare cu scorul

PRONOSPORTConcursul nr. 15 din 12 apriliePetrolul — RapidȘtiința Cluj — ProgresulU.T.A. — Steagul roșuȘtiința Tini, —FarulSteaua — Siderurgistul C.S.M.S. — CrișulDinanîq Buc. — Dinamo Pitești Arleșui — Industria SîrmeiC.S.M. Reșița — Minerul B Mare Flamura roșie — C.F.R. Timișoara Foresta — Metalul Tîrgoviște Știința Craiova — Știința Buc.
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cerințelor. Controlul de calitate al producției va fi exercitat cu multă atenție, în așa fel Ca să turăm posibilitatea livrării de duse neconforme.
mai înlă- pro-

de

MOSCOVA (Agerpres). — Nikita Hrușciov a luat cuvîntul duminică la posturile de radio și televiziune din Moscova, relatînd despre călătoria în Ungaria a delegației de partid și guvernamentale sovietice.Vizita noastră la prietenii ungari a fost nu numai plăcută, ci și extrem de utilă — a declarat șeful guvernului sovietic. Vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale țărilor frățești au devenit una din formele principale ale schimbului reciproc de experiență în domeniul construcției socialiste și comuniste.Caracterizînd tratativele care au avut loc, N. S. Hrușciov a subliniat unitatea deplină de vederi în toate problemele discutate. Convorbirile cu conducătorii ungari, cunoașterea vieții acestei republici, a arătat el, ne-au dovedit în mod convingător că oamenii muncii din această țară, sub conducerea partidului, traduc în viață cu succes sarcina desăvîrșirii construirii societății socialiste.Șeful guvernului sovietic a arătat că unitatea țărilor socialiste se întemeiază pe principiile marxism-le- ninismului, pe comunitatea scopului și intereselor vitale. „Noi plecăm de la faptul că în comunitatea popoarelor socialiste nu trebuie să existe mari și mici, dascăli care nu greșesc și elevi docili. Noi învățăm cu

Depozitare, 
ambalare, transport

Ca peste tot, și în rafinăriile petrol calitatea materiei prime folosite în procesul de fabricație are o deosebită însemnătate în ce privește realizarea unor produse corespunzătoare din punct de vedere calitativ, cu indici tehnico-economici ridicați. Noi apreciem eforturile depuse de petroliștii din schelele de extracție Boldești. Țicleni, Moreni. de a trimite rafinăriilor țiței curat și sortat pe calități. Nu același lucru se întîmplă totuși Cu schelele Mo- șoaia și Ciurești ale Trustului de extracție Pitești. In primul rînd, în aceste schele nu se acordă suficientă atenție selecționării țițeiurilor.în al doilea rînd, este vorba de conținutul în impurități și sare al țițeiului, care de multe Ori depășeș- Proc>use

produc >n șl descăr-petroliere

în rafinării și în depozitele noastre s-au luat în ultimii ani măsuri pentru îmbunătățirea transportului produselor petroliere și pentru crearea unor condiții mai bune de depozitare. A fost intensificat în mod deosebit transportul prin conducte al. fabricatelor, ceea ce contribuie la evitarea pierderilor ce se. mod normal la încărcarea carea din cisterne.Volumul de produse transportat în vagoane se menținetotuși la un nivel ridicat. Măsura luată de a specializa unele cazane numai pentru transportul produselor aromate, gazelor pentru chimizare și a gazelor lichefiate s-a dovedit a fi bine venită și ea trebuie extinsă și la alte sortimente de produse petroliere. întrucît cea mai mare parte a parcului de vagoane nu este specializată pentru transportul anumitor ! — după necesități, cazanele te limitele admise. Consecințele : au sînt trecute des de la un produs la loc coroziuni mai mari în instala- altul — se impune ca acestea să fie (iile de distilare primară, fiind necesare revizii mai dese pentru ca acestea să funcționeze în condiții bune. Este necesar ca peste tot schelele de extracție să aibă în vedere îmbunătățirea tratării și desemulsio- nării țițeiurilor, fie pe cale chimică, fie în instalații electrice.Dată, fiind însemnătatea selecționării și desalihării țițeiurilor. este necesar ca peste tot petroliștii din schele să acorde atenția cuvenită a- cestei probleme.
Ion N1COLESCV
Inginer șef al rafinăriei 
Teleajen

cît mâi bine curățite pentru a evita degradarea încărcăturii în prezent, în unele rafinării acest lucru nu se fâce eu suficientă atenție și, din a- ceastă caUză, calitatea produselor are de suferit.Cele mai multe greutăți le avem cu vagoanele care.au servit la transportor țițeiului. La schimbarea destinației cazanelor de la produse negre la produse albe, intervin și alte inconveniente. Dacă o cantitate cît de mică de asemenea produse famine în fundul sau pe pereții vagoa- nelor-cisterne, afectează imediat cu-

unul de la celălalt, ne ajutăm pe celălalt, ne gîndim împreu-toții unul nă cum să construim mai bine viața - nouă, ne îngrijim de interesele comune ale mișcării comuniste mondiale, de cauza noastră revoluționară comună.“,„Forța noastră, înțelepciunea noastră în teoria revoluționară mar- xist-leninistă — a spus el în continuare — cohstă în gîndirea colectivă, în experiența colectivă a tuturor partidelor frățești, a tuturor țărilor socialiste, a tuturor popoarelor revoluționare“. •Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a remarcat cu satisfacție că relațiile dintre Uniunea Sovietică și Ungaria se dezvoltă pe temelia trainică a marxism-leninismului, pe principiile internaționalismului proletar. Re- levînd că se dezvoltă cu succes colaborarea în domeniul economic, a- jutorul reciproc în construirea socialismului și comunismului, că ambele țări apără politica leninistă a coexistenței pașnice, întăresc în comun capacitatea de apărare a comunității socialiste, el a declarat că merite mari în întărirea prieteniei sovieto-ungare îi revin lui Jânos Kâdar.După ce a mulțumit cordial prietenilor unguri pentru ospitalitatea lor, șeful guvernului sovietic a urat', poporului ungar noi și mari succese în construirea socialismului.

CUdin S-a

loarea benzinei, petrolului sau motorinei.Pentru a ușura operația de curățire a vagoanelor-cisterne, ar fi bine ca Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să amenajeze în centrele importante ale industriei prelucrătoare de țiței și îndeosebi la Ploiești stații centralizate de spălare, bine organizate și dotate instalații moderne de lucru.în timpul depozitării, o parte produsele petroliere se evaporăcalculat că la un rezervor mare de benzină se irosesc vara prin evaporare cîteva zeci de tone de produs., Prin evaporare se pierd de obicei părțile mai prețioase, cu valoare mare. Tehnica modernă a venit însă, în sprijinul rafinăriilor și al unităților care se ocupă cu transportul și' desfacerea produselor prin construirea de rezervoare complet închise sau prin adaptarea de ecrane plutitoare din material plastic, care evită evaporările.în depozitele întreprinderii noastre am montat ecrane plutitoare la toate rezervoarele de produse ușor volatile. Pri*n aplicarea acestei măsuri procentul de pierderi a fost redus în vara anului 1963, de 2,5 ori, în ui-, tima vreme s-au introdus ecrane plutitoare la rezervoarele de produse, ușor volatile și în unele rafinării din regiunea Ploiești. Este bine să se studieze posibilitățile de perfecționare a acestor dispozitive pentru extinderea lor în toate unitățile de prelucrare a țițeiului, precum și în bazele Direcției generale de aprovizionare și desfacere din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei.
lon ENACHE
director al întreprinderii 
de desfacere și transport 
produse petroliere Ploiești

care.au
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PRESA INTERNAȚIONALĂ Lansarea aparatului cosmic „Poliot-2"
DESPRE EVENIMENTE LA ORDINEA ZILEI

Sesiunea Consiliului ministerial al 
pactului S.E.A.T.O., care urmează să 
se deschidă azi la Manila, formea
ză obiectul unor comentarii de pre
să. Agenția ASSOCIATED PRESS re
levă că sesiunea se deschide în- 
tr-un moment în care se manifestă 
„semne tot mai numeroase ale unor 
ascuțite divergențe între membrii 
pactului". Agenția citează surse ale 
delegației americane la sesiune care 
au afirmat că în cursul lucrărilor vor 
avea loc „cu siguranță schimburi 
dure de cuvinte" între participanți.

S-a anunțat că Anglia șl alte pu
teri maritime europene vor face de
mersuri la Washington împotriva re
centei hotărîri a Comisiei maritime 
federale americane, care cere ar
matorilor vest-europeni să majoreze 
cu 15 la sută taxele de navlu la 
transporturile efectuate în S.U.A. In 
legătură cu aceasta, publicația bri
tanică „DAILY HERALD" scrie : „Sta
tele Unite sînt o țară mare. Dar 
nimeni nu i-a făcut pe americani 
șefii comerțului maritim mondial. Ar
matorii britanici au primit un brutal 
ultimatum al Comisiei federale ma
ritime a S.U.A. E drept să se rezis
te hotărît acestui ultimatum. Potrivit 
spuselor comisiei, vasele britanice 
care transportă mărfuri britanice 
spre America încalcă legea ameri
cană oferind tarife contractuale spe
ciale ieftine pentru firmele exporta
toare. De aceea, americanii cer: a- 
nulați aceste 
noile contracte 
sie sau trebuie 
amenzi pînă la
zi. La baza acestei dispute stă fap
tul că flota comercială a Statelor 
Unite nu poate lupta cu Europa. A- 
ceasta nu dă însă americanilor 
dreptul să se interpună între expor
tatorii. britanici și companiile nava
le britanice. Abdicarea poate însem
na prețuri mai mari pentru exportu
rile britanice și daune pentru co
merțul nostru".

de Murville, au plecat -în Japonia 
pentru a deschide o nouă fază a ac
tivității diplomatice tot mai lărgi a 
Franței în Asia... Guvernul francez 
este de părere că o conferință ge
nerală asupra tuturor problemelor 
Asiei de sud-est devine inevitabilă... 
Se crede că japonezii consideră pla
nurile generalului de Gaulle drept 
inaplicabile. Francezii afirmă că a- 
ceste planuri oferă singurele mij
loace practice de a stabiliza situa
ția din Asia de sud-est".

Intr-o corespondență din Leopold
ville, publicația vest-germană „HAN
DELSBLATT" din Düsseldorf comen
tează actuala situație a Congoului. 
După ce trece în revistă realitățile 
economice sumbre din țară, ziarul 
scrie : „Nesiguranța politică împie
dică orice reînviorare a economiei. 
Cercurile economice sînt deosebit 
de îngrijorate de „rebeliunea lu- 
mumbistă" din provincia Kwilu 
(astfel e numită în presa burgheză 
recenta răscoală a patrioților con
golezi), chiar în fața porților orașu
lui Leopoldville. în provincia Kiwu, 
situația continuă, de asemenea, să 
fie tulbure. Pentru a pacifica țara, 
se proiectează încă pentru anul a- 
cesta o acțiune mare. Nouă miliarde 
de franci congolezi au fost alocate 
scopurilor militare, în comparație cu 
numai patru miliarde cheltuite în 
anul 1963".

MOSCOVA 12 (Agerpres). — In — înălțimea la apogeu — 500 km, conformitate cu programul de ex- la perigeu — 310 km;plorare a spațiului .cosmic, ,1a. 12 a- prilie 1964 în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou aparat manevrabil teleghidat „Poliot-2". Lansarea . aparatului cosmic „Poliot-2“. a fost efectuată - în scopul perfecționării continue, a aparatelor cosmice, care permit o largă manevrare în toate direcțiile și studierea, aspectelor legate de rezolvarea problemei privind apropierea și întîlnirea obiectelor în Cosmos. Pentru efectuarea manevrelor în Cosmos și stabilizarea zborului, aparatul cosmic „Poliot-2“ a fost utilat cu aparataj special de comandă și cu un sistem de instalații motrice. La bordul aparatului cosmic a fost instalat aparataj științific, un sistem radio-telemetric și un emițător, care funcționează pe frecvența de 19,895 megaherți. După separarea de racheta purtătoare și după zborul balistic, aparatul cosmic „Poliot-2“ a fost plasat, cu ajutorul unei instalații motrice speciale, pe orbita inițială și, în conformitate cu programul stabilit, a e- fectuat repetate manevre în diferite direcții. în urma efectuării uneia din manevre, în regiunea Ecuatorului a- paratul cosmic a schimbat simțitor unghiul de înclinație al planului orbitei.După îndeplinirea întregului program de manevrare, orbita finală a aparatului cosmic „Poliot-2“ are următorii parametri :— unghiul de înclinație față de planul Ecuatorului — 58,6 grade ;

D-

Imagini din viața

contracte, acceptați 
pregătite de comi
să faceți față unor 

1 000 de dolari pe

Timp de mai multe zile, primul mi
nistru francez, Pompidou, a efectuat 
o vizită oficială în Japonia, în 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
primul ministru Ikeda și cu membri 
ai guvernului japonez. Ziarul „NEW 
YORK TIMES" 
lor 
nat 
tre 
rul 
cu

consacră convorbiri- 
franco-japoneze un articol sem- 
de Drew Middleton, în care, prin- 
altele, se spune : , „Premie- 
Georges Pompidou, împreună 

ministrul afacerilor externe, Couve

BIRMANIA Naționalizări in diferite
sectoare ale economiei(Agerpres).RANGOON 12Consiliul revoluționar al guvernului Uniunii Birmane a luat în continuare măsuri pentru lichidarea sectorului capitalist din êconomia țării. La 12 aprilie presa a publicat știri despre o nouă acțiune întreprinsă în această direcție, și anume naționalizarea întregului comerț de export. După naționalizarea comerțului de import și a întreprinderilor comerciale particulare din țară — se spune într-o declarație a Ministerului Informațiilor în această problemă — guvernul preia întregul comerț de export, care pînă în prezent era condus de capitalul particular.

In declarație sînt enumerate măsurile pe care guvernul le-a și luat pentru organizarea achiziționării, transportării și repartizării mărfurilor destinate atît desfacerii pe piața internă, cît și exportului.Comitetul Central organizatoric al Partidului Calea Birmană spre Socialism a adresat o chemare oamenilor muncii, în care le cere să sprijine activ naționalizarea realizată în diferite ramuri ale economiei țării. Naționalizarea unor întreprinderi și lichidarea capitalismului — se spune în chemare — constituie principala măsură în crearea economiei naționale a Bir- maniei.

— Perioada inițială a. revoluției a- paratului cosmic pe această orbită este de 92,4 minute.în cadrul procesului de zbor al aparatului cosmic s-au efectuat numeroase viraje ale aparatului, orientate după programul prevăzut. Pentru stabilizarea neîntreruptă și e- fectuarea manevrelor aparatului cosmic, s-a procedat în repetate rîn- duri la conectarea motoarelor de stabilizare și manevrare a rachetei.Aparataj ui de bord funcționează normal. Aparatele radiotele- metrice asigură transmiterea informațiilor științifice necesare legate de studierea spațiului cosmic. Centrele terestre de comandă și măsurători, situate pe teritoriul Uniunii Sovietice, urmăresc zborul aparatului cosmic „Poliot-2“ și recepționează datele telemetrice. Prin lansarea aparatului cosmic „Poliot-2“, în Uniunea Sovietică s-a făcut un nou pas important spre perfecționarea aparatelor cosmice manevrabile și spre cucerirea spațiului cosmic.
Ziua cosmonauticiiMOSCOVA 12 (Agerpres). — Ziarele sovietice din 12 aprilie au publicat numeroase materiale consacrate Zilei cosmonauticii. Printre aceste materiale sînt interviuri a- cordate de cosmonauți, articole ale oamenilor de știință, articole despre zborurile cosmice de neuitat. Primul cosmonaut din lume, Iuri Gagarin, a declarat într-un interviu : „Sînt întrebat adesea dacă voi mai zbura din nou în Cosmos. Voi zbura".Multe articole sînt consacrate lui Konstantin Țiolkovski, întemeietorul științei cosmonauticii. Ziarul „So- vetskaia Rossia" publică fragmente din cartea consacrată marelui om de știință scrisă de nepotul lui.

INTERNAȚIONALĂ

în Cipru continuă eliberarea ostaticilor luați în timpul recentelor incidente. Pe do 
altă parte, la 12 aprilie în regiunea muntoasă Kyrenia, la 20 km nord de Nicosia, a 
avut Ioc un intens Schimb de focuri între ciprioții greci și ciprioții turci. în fotogra

fie : ostatici eliberați își îmbrățișează familiile.

Inaugurarea, la cimitirul Père-La
chaise din Paris, a monumentului ri
dicat in memoria victimelor lagăru

lui de la Buchenwald.

Alegerea noului președinte al Braziliei

BEIRUT 12 (Agerpres). — In Libanul răsăritean s-a desfășurat la 12 aprilie cea de-a doua fază a ale- gerilor legislative. Alegătorii au fost chemați să desemneze 15 din cei 99 de membri ai Parlamentului libanez. în timpul alegerilor s-au înregistrat, potrivit relatărilor agenției Reuter, unele incidente în urma cărora o persoană a fost ucisă, iar trei rănite. Rezultatele, care vor fi anunțate în cursul zilelor viitoare, se vor adăuga celor înregistrate în precedenta etapă desfășurată în Libanul de nord. Alegerile vor continua pînă la 3 mai. La Viena s-a desfășurat un marș in sprijinul luptei pentru pace șl dezarmare

în timpul recentelor demonstrații de 
la Seul, poliția a intervenit cu bru
talitate împotriva manilestanților. 
Ciocnirile care au avut loc cu acest 
prilej s-au soldat cu numeroși răniți; 
au fost operate arestări. Fotografia 
de mai sus ilustrează un moment 

din timpul represiunilor.

Corespondență din Oslo

Cu schiurile peste Polul Nord
în Norvegia se vorbește mult des

pre o „mare aventură". Este vorba 
de expediția a 12 tineri -norvegieni, 
conduși de Björn Staib, care încear
că să treacă pe jos din America de 
nord spre insula sovietică Novaia 
Zemlea, traversînd Polul Nord.

Această expediție, avînd un traseu 
de circa 2 500 kilometri, va dura a- 
proximativ 10 săptămâni. Tinerii 
sportivi sînt înzestrați cu cîteva să
nii, construite din material plastic, și 100 de dini. Membrii expediției 
intenționează să se despartă în trei 
grupuri, două fiind însărcinate să 
stabilească tabere de aprovizionare 
în cazul cînd drumul nu va putea fi 
continuat. Staib, fost instructor de 
schi în armata norvegiană, s-a an
trenat anul trecut în vederea acestei 
călătorii, parcurgînd pe schiuri ap
proximativ 800 km în nordul Groen
landei, pe traseul străbătut de ex
ploratorul norvegian Nansen.

Expediția a pornit la drum dumi
nică 29 martie, de la baza militară 
canadiană Alert, situată pe insula 
Ellesmere — cel mai nordic punct al 
Canadei. Potrivit știrilor, la 7 apri
lie expediția se afla la 82 grade, 53 
minute nord; 60 grade, 52 minute 
vest. în primele opt zile după por
nire, ea a străbătut doar 47 de km. 
Aceasta se datorește faptului că

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor definitive ale votului pentru alegerea noului președinte al Braziliei, generalul Humberto Castelo Branco a obținut în congresul brazilian 361 voturi, devenind astfel președinte. Pentru funcția de vicepreședinte al țării a fost ales în cel de-al doilea tur de scrutin cu 256 voturi pentru Jose Maria Alquimin, deputat social-democrat.Humberto Castelo Branco îl va înlocui pe Ranieri Mazilii, care a deținut funcția de președinte interimar
CONFERINȚA DE PRESĂ A PREȘEDINTELUI JOHNSONWASHINGTON 12 (Agerpres). — în conferința sa de presă de sîm- bătă, președintele S.U.A., Lyndon Johnson, s-a referit la o serie de probleme internaționale. El și-a exprimat speranța. că acțiunile întreprinse de conducătorii Braziliei vor fi acțiuni pozitive.In altă ordine de idei, el a declarat că dezbaterile din Senat în legătură cu proiectul de lege pentru drepturile cetățenești „Vor mai continua încă un timp", dar majorita- 

grupul se află într-o regiune foarte 
dificilă, presărată de banchize de 
gheață sfărîmată, care au supus pe 
membrii expediției la mari eforturi, 
în unele locuri, tinerii au fost ne- 
voiți să spargă gheața cu topoarele, 
temperatura fiind tot timpul între 
30—35’ C. sub zero. Staib apreciază 
totuși că în zilele următoare expe
diția va trece aceste bariere de 
gheață, iar apoi vor fi necesare încă 
3 săptămâni pentru a ajunge la Po
lul Nord.

Fiecare sanie poartă o încărcătu
ră de 400 kg. în afară de aceasta, 
fiecare membru al expediției mai 
poartă în rucsac încă 15 kg.

A fost desemnată o brigadă de șoc, 
formată din 6 oameni, care să-par
curgă ultima distanță pînă la pol, 
iar grupul auxiliar care a însoțit 
pînă acum expediția pentru a trans
porta proviziile și a asigura prima 
distanță, se va înapoia la stația în 
derivă Arlis 2, care în prezent se 
află la 86 grade, 40 minute nord ; 47 
grade, 21 minute vest. Va fi foarte 
greu de reperat această stație, care e 
ascunsă după banchize de gheață, 
dar tinerii vor încerca s-o găsească 
cu ajutorul semnalelor de radio 
emise de ea. Potrivit programului, 
după trecerea Polului Nord, expedi

după demiterea fostului președinte, Joad Goulart. El va rămîne în funcția de președinte pînă là 31 ianuarie 1966. Ceremonia învesțirii lui Branco va avea loc la 15 aprilie la Brasilia.
★Agenția France Presse transmite că Luiz Antonio da Gama e Silva, ministrul brazilian al justiției, a a- nunțat abrogarea decretului de reformă agrară semnat la 13 martie de către fostul președinte Joao Goulart, prevăzînd exproprierea terenurilor situate de-a lungul șoselelor și căilor ferate federale.

tea Senatului „își va impune treptat voința“ și proiectul de lege va fi aprobat.Președintele S.U.A. a reafirmat că nu intenționează să părăsească Statele Unite pentru a întreprinde vreo călătorie în străinătate, în afară de cazul cînd s-ar ivi o situație excepțională neprevăzută.Referindu-se la Conferința G.A.T.T., care va începe la Geneva în luna mai, președintele a arătat că Statele Unite sînt optimiste în privința acestor negocieri. MALE. Guvernul Insulelor Mal- 
dive a dat publicității o notă în 
care se arată că o fregată britanică a 
pătruns în apele teritoriale ale Maldi- 
velor, hărțuind pescarii locali. „Ac
țiuni de această natură, se spune în 
notă, sînt contrare acordului existent 
între guvernele Maldivelor și Marii 
Britanii“.

ția își va continua drumul spre te
ritoriul sovietic.

Ce perspectivă de reușită are ex
pediția ? Staib transmite că are 
totul sub control și că timpul pro
gramat va fi respectat. Dar este ne
îndoios că expediția mai are de în
fruntat greutăți care nu vor fi mai 
mici decît cele pe care le-a învins 
pînă acum.

în Norvegia, nu toată lumea a a- 
doptat o atitudine pozitivă față de 
această expediție. Unele ziare au 
criticat reclama foarte mare ce i s-a făcut afirmindu-se, printre mul
te altele, că marele cercetător Nan
sen a străbătut drumuri mai grele, 
în condiții mult mai modeste.

Fapt este însă că înaintarea- expe
diției către Polul Nord este urmări
tă, pe zi ce trece, cu un tot mai mare 
interes în Norvegia. Tinerii de sub 
conducerea lui Staib urmează o tra
diție de mare faimă din istoria nor
vegiană. Chiar dacă acțiunea lor nu 
reprezintă aceeași însemnătate știin
țifică ca expedițiile conduse de 
Fridjof Nansen, Roald Amundsen 
și marii cercetători polari din alte 
țări, ea constituie, totuși, un exemplu 
de zel, curaj și spirit sportiv ce me
rită stimă.

Reidar LARSEN

ANCHORAGE. După recentul cu
tremur de pămînt, Alaska este ame-

• i

Festivalul internațional al filmului 
de la Buenos Aires
„TUDOR" DISTINS CU PREMIUL SPECIAL AL MARELUI JURIU

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — Sîmbătă seara s.-a încheiat la Buenos Aires Festivalul internațional al filmului. Juriul a decernat Marele Premiu filmului italian „Camarazii“, realizat de Mario Monicelli, avînd ca interpreți pe Marcello Mastroiani, Renato Salvatori,. Annie Girardot în rolurile principale. Juriul a mai decernat premiul pentru cea mai bună punere în scenă lui Karel Kachyna (Cehoslovacia) pentru filmul „Speranța“, premiul pentru cea mai bună producție filmului spaniol

„Los Tarantos“, premiul pentru cea mai bună interpretare feminină Nataliei Wood (S.U.A.), interpreta principală din filmul „Greșeala unei nopți“, premiul pentru cea mai bună interpretare masculină actorilor Vittorio Gassman și Ugo Tognazzi (Italia), interpreți ai filmului „Monștrii".Filrnulul romînesc „Tudor“ i-a fost decernat premiul special al marelui juriu. Au fost, de asemenea,- premiate, filmul polonez de scurt metraj „Cai arabi“ și filmul științific „Priviri asupra nebuniei“ (Franța).
SCURTE ȘTIRI

nințată de inundație. Cutremurul din 
27 martie a avut ca efect scufundarea 
scoarței pămîntului într-o parte a re
giunilor de coastă și aceste zone sînt 
expuse în prezent inundațiilor. Potri
vit agenției France Presse, în regiunea 
Homer apa a și năvălit, iar la Kodiak 
străzile principale sînt acoperite de 
apă. în unele regiuni locuitorii au 
construit diguri pentru a preveni 
inundația.

Nave aruncate pe litoralul Alaskăl în timpul recentului cutremur, 
care a provocat mari pagube.

Trupe motorizate pe 
telor care au dus

LONDRA. La 12 aprilie la Lon
dra s-a deschis conferința liderilor 
socialiștilor din 11 țări, care în cadrul 
lucrărilor sale de două zile va examina 
o serie de probleme privind situația 
internațională. Primul ministru al 
Suediei, T. Erländer, liderul partidu 
lui social-democrat suedez, a declarat 
la sosirea sa la Londra că intenționea
ză să ridice problema dezarmării. 
Premierul danez Otto Krag, președin
tele Partidului social-democrat din 
Danemarca, a subliniat că țara sa este 
preocupată în mod deosebit de pro 
blemele păcii și comerțului mondial.

OSAKA. La Osaka a început cel 
de-al 7-lea Festival internațional 
muzical. La această manifestare, care 
se organizează în Japonia din 1958, 
participă în fiecare an cele mai bune 
colective muzicale și soliști din dife
rite țări ale lumii. La actualul festi
val participă delegați din U.R.S.S., 
Iugoslavia, orchestra simfonică a Con
servatorului din Paris, colective mu
zicale din S.U.A., R.F.G., artiștii tea
trului japonez „No“ și reprezentanți 
din alte țări.

TEHERAN. In urma unui incendiu, 
care a izbucnit pe un vapor iranian 
aflat în Golful Persic, 113 persoane 

'și-au pierdut viața. O navă iraniană, 
diată în apropiere, nu a putut salva 
lecît șapte persoane.

BAMAKO. în Republica Mali au 
rvut loc duminică alegeri legislative. 
Acestea sînt primele alegeri pentru 
Adunarea națională care ’au loc în 
această țară după cucerirea indepen
denței.

o stradă din Rio de Janeiro, In timpul evenlmen- 
la înlăturarea fostului președinte Joao Goulart

NEW YORK. La 11 aprilie a avut 
loc la San Francisco (statul Califor
nia) o mare demonstrație de protest 
împotriva discriminării rasiale la an
gajarea muncitorilor în industria de 
automobile. Poliția a arestat 50 de 
oameni.

SANAA. Postul de radio. Sanaa 
anunță că un avion militar englez a 
încălcat spațiul aerian al Republicii 
Arabe Yemen în regiunea orașului 
Mocba, Guvernul yemenit a protestat 
pe lîngă autoritățile engleze în legă
tură cu acțiunile repetate ale forțelor 
armate engleze.

PARIS. Curtea supremă franceză a 
condamnat pe Bernardette Praloran la 
5 ani închisoare pentru complicitate 
Ia încercarea de asasinat împotriva 
președintelui de Gaulle din august 
1962.

LIMA. Originalul constituției ■ pe- 
ruviene, în vigoare din aprilie 1933, 
a fost pierdut, anunță agenția France 
Presse. Ministrul justiției a dat alar- 
ma precizînd că, în ciuda tuturor cer
cetărilor, documentul n-a fost găsit. 
Legea prevede că toate originalele 
documentelor legislative trebuie ținu
te în arhivele naționale. Constituția 
nefiind găsită în aceste arhive, func
ționari speciali au fost desemnați 
pentru a întreprinde cercetări.

LIBREVILLE. Agenția Reuter 
transmite că, cu prilejul alegerilor le
gislative din Gabon, desfășurate ieri, 
pe străzile capitalei au patrulat în tot 
cursul zilei detașamente ale armatei 
și poliției gaboneze, împiedicînd orice 
adunare sau demonstrație.
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