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INDICI TOT MAI Probe de oțel produs Ia unul din 
cuptoarele Combinatului siderurgic 

Reșița

București ?n J?trecer,ea pa-- tnotica pentru în
frumusețarea și buna gospodărire a co
munelor din regiunea București, pe pri
mul loc s-a clasat comuna Scrioaștea, 
raionul Roșiorii de Vede, căreia i s-a 
înmînat duminică drapelul și titlul de 
comună fruntașă pe regiune pentru a- 
nul 1963. Locuitorii comunei, în frun
te cu deputății, au obținut cele mai 
bune rezultate în desfășurarea unor ac
țiuni gospodărești : plantări de pomi, 
alinieri de străzi și garduri, amenajări 
de interes obștesc etc. Rezultate 
au obținut și locuitorii comunelor 
seiet, raionul Oltenița, și Cacaleți, 
nul Giurgiu, care s-au situat pe 
rile II și III.

ții-montaj Onești. Printre invitați s-au 
numărat membrii brigăzii de zidari con
dusă de Miron Cimpoca, de pe șantie
rul Combinatului de cauciuc sintetic, 
cei din brigada dulgherului Mihai Do
minic, de pe același șantier, fierar-beto- 
niștii Vasile Potecă, Mihai Milea, frații 
Grigore din brigadă condusă de vesti
tul maistru Gheorghe Bucelea, deputat 
în Marea Adunare Națională, Nicolae 
Dumitrescu, care a adus o importantă 
contribuție la executarea primului bloc 
din elemente spațiale și alții.

Sesiune a cercurilor
științifice studențești

DOUĂZECI
CUM SE POATE DEFINI
TINEREȚEA ?

UN PROGRAM INGENIOS
ALCĂTUIT
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A sasea serie la odihnă3

Țf-iei Duminică au luat 
sfîrșit lucrările ce

lei de-a 11-a sesiuni de comunicări a 
cercurilor științifice studențești de la 
Universitatea „Al. I. Cuza“. Timp de 
două zile, cei peste 1 100 de studenți 
ai universității ieșene, care activează în 
51 de cercuri, au prezentat 114 comu
nicări.

DE FLĂCĂRI“

Combinatul siderurgic din Reșița 
este unul din principalii furnizori 
de metal pentru industria meta
lurgică prelucrătoare din țara noas
tră. An de an aici s-au înălțat noi 
construcții industriale, au intrat în 
funcțiune agregate moderne. Fabrica 
de aglomerare a minereurilor, cele 
două furnale de 700 mc, reconstruc
ția cuptoarelor Martin, creșterea ca
pacității laminoarelor sînt cîteva . 
dintre obiectivele realizate în ulti
mii ani la Reșița. Cuvintele tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej la Confe
rința organizației de partid a ora
șului București, cu privire la intro
ducerea largă în producție a celor 
mai avansate tehnologii și metode de 
muncă, la folosirea cu indici supe
riori a mașinilor și utilajelor, la îm
bunătățirea organizării producției 
sînt pentru colectivul nostru un pu
ternic îndemn în lupta pentru ridi
carea productivității muncii, creș
terea producției de fontă, oțel și la
minate..

Pentru anul acesta. Combinatului 
siderurgic din Reșița îi revin sar
cini sporite. Cunoașterea din vreme a 
sarcinilor de plan ne-a permis să 
stabilim un plan de măsuri bine 
chibzuite, menit să ducă la utili
zarea rațională a agregatelor, să 
aplicăm unele din aceste măsuri 
în procesul de producție încă înain
te de începerea anului.

în combinatul nostru întreaga 
producție depinde de cantitatea și 
calitatëa fontei pe care o realizează 
furnaliștii. Una din condițiile esenția
le pentru creșterea indicilor de uti
lizare a furnalelor o constituie apro
vizionarea cu materie primă, și în 
special cu aglomerat autofondant 
in cantități sporite și cu caracteris
tici fizico-chimice îmbunătățite, 
încă din luna decembrie a anului 
trecut noi am trecut la fabricarea 
aglomeratului cu bazicitate ridicată, 
ceea ce a contribuit la reducerea 
cantității de calcar consumată, la 
creșterea producției de fontă. A fost 
redus simțitor consumul de cocs pe 
tona de fonță elaborată. Pe de altă 
parte, în urma unor măsuri de per
fecționare a proceselor tehnologice, 
care au dus la sporirea producției de 
aglomerat, proporția de aglomerat în 
încărcătura furnalelor a crescut cu 
circa 10 la sută O .măsură eficientă 
a fost ridicarea temperaturii aeru
lui insuflat în furnale. Dacă anul 
trecut temperatura medie realizată 
a fost de 780° C, în luna februarie 
a.c. ea a fost ridicată în medie la 
850°C.

Pentru exploatarea cît mai rațio
nală a agregatelor, furnaliștii noș
tri au aplicat și tehnologii noi de 
elaborare a fontei Printre acestea 
amintim ridicarea presiunii la gîtul 
furnalului, măsură prin care in
dicii de utilizare cresc simțitor și în 
același timp se reduce consumul 
specific de cocs

Respectarea cu strictețe a proce
sului de elaborare a fontei și apli
carea acestor măsuri au făcut ca în 
primele două luni ale acestui an in
dicii de utilizare să sporească 
mult față de cei planificați reali- 
zîndu-se pe această bază o produc
ție de fontă cu 1 500 tone mai mare 
decît .prevedea planul în această 
perioadă consumul de cocs s-a re
dus cu 33.4 la sută față de anul 
1959 și cu 20 kg pe tona de fontă 
elaborată față de planul acestui an.

Un alt sector important de activi
tate in combinatul nostru il consti
tuie oțelăria Colectivul de aici a 
reușit să prelungească timpul efec
tiv de funcționare a cuptoarelor și 
să sporească producția lor pe oră 
efectivă Prin perfecționarea con
structivă a unor părți ale cuptoare
lor și printr-o organizare mai bună 
a lucrului, durata de refacere a cup
toarelor a fost micșorată în primele 
două luni ale acestui an cu 35 Ia 
sută fată de realizările medii ale a- 
nului trecut Adaptarea în luna fe
bruarie a acestui an a metodei de 
reparare a vetrelor într-un singur

strat cu ardere superficială — pro
punere făcută de prim maistrul Ion 
Putnic — a scurtat timpul de repa
rare la 1,4 la sută, față de 2,9 la 
sută cît s-a realizat în anul 1963.

O altă metodă eficace care asigu
ră ridicarea productivității muncii 

, este creșterea încărcăturii specifice 
a cuptoarelor. Prin mărirea încărcă
turii specifice cu 2 tone pe mp la 
cuptorul nr. 5 producția specifică 
de oțel a crescut cu 27 la sută.

în ultimul timp, în oțelărie 
fost aplicate și alte măsuri care 
contribuit la creșterea indicilor
utilizare a cuptoarelor, cum sînt : 
automatizarea conducerii regimului 
termic, încărcarea minereurilor di
rect pe vatră și altele. Toate aces
te măsuri au dus la reducerea tim
pului mediu de elaborare a șarje
lor, în luna februarie, cu 10 la sută 
față de media realizată în 1963.

Cea mai mare parte a producției 
de oțel din combinatul nostru este 
prelucrată în secțiile de laminoare. 
Pentru prelucrarea în bune condiții 
a cantităților sporite de oțel s-au 
făcut unele mecanizări și moderni
zări, s-a îmbunătățit fluxul tehno
logic etc —- ceea ce a înlesnit elimi
narea unor locuri „înguste" din 
procesul de producție.

Conducerea agregatelor construite 
la înalt nivel tehnic, exploatarea 
rațională a acestora, nu pot fi rea
lizate fără cadre cu o bună pre
gătire profesională. în acest scop, 
conducerea combinatului a luat 
măsuri pentru ridicarea califică
rii muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor și, în primul rînd, a 
acelora 
torului, 
care 
grad de mecanizare 
tizare. îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale s-a asigurat prin orga
nizarea cursurilor de ridicare a ca
lificării la care în prezent parti
cipă peste 2 200 muncitori din sec
toarele productive ale combinatului.

Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. prevăd că în in
dustria siderurgică indicii medii de 
utilizare a cuptoarelor Martin tre
buie să crească în 1965 cu 40 la sută 
față de anul 1959. iar productivita
tea furnalelor să sporească în ace
eași perioadă tot cu 40 la sută. Da
torită investițiilor realizate aici și 
organizării judicioase a procesului de 
producție 
sînt tot 
primele 
an, de

au

și, în 
din sectoarele 
furnalelor și 
agregate cu 

Și

aglomera- 
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un înalt 
automa-

In vacanța de primăvară se va 
desfășura în întreaga țară iaza raio
nală a concursului cultural-artistic 
al pionierilor și elevilor. La concurs, 
devenit tradițional, participă un 
mare număr de formații de cor, de 
dansuri, orchestre, brigăzi artistice 
de agitație etc. Multe formații desfă
șoară o activitate permanentă, pre
zentând programe in fața elevilor, a

Çinnin Stațiunile climate- öinaia rice de pe Va]ea 
Prahovei au primit duminică noi oaspeți 
din întreaga țară, sosiți să-și petreacă 
concediul de odihnă. în prezent, vilele 
din Sinaia găzduiesc peste 1 800 de oa
meni ai muncii din București, Galați, 
Constanța. Hunedoara și din alte orașe 
și centre muncitorești, iar vilele din 
Bușteni — aproape 600 persoane. A- 
ceasta este cea de-a șasea serie de oa
meni ai muncii care își petrec concediul 

stațiunile de pe Valea Prahovei.

Acțiuni culturale

în

In cinstea
constructorilor

Onești In,sala de ?p®cța- cole a clubului 
„Constructorul" din Onești a avut loc 
ieri un spectacol festiv închinat frunta
șilor întrecerii socialiste pe 1963 de pe 
șantierele întreprinderii de construc-

Roman Comitetul raional de 
cultură și artă și 

Casa raională de cultură Roman au or
ganizat ieri în comuna Dămienești o 
„duminică culturală" model la care au 
participat, în afară de locuitorii comu
nei, activiști culturali din satele înve
cinate. Manifestarea a început cu o „di
mineață de basm“ la care au participat 
copiii colectiviștilor, urmată de filme 
pentru copii. A avut loc apoi un schimb 
de experiență între brigăzile zootehnice 
ale gospodăriei de stat și gospodăriei 
agricole colective din comună. A doua 
parte a „duminicii culturale“ a fost 
consacrată unui proces literar pe margi
nea romanului „Drum deschis“ de Șer- 
ban Nedelcu și sărbătoririi fruntașiloi 
din sectorul zootehnic al gospodăriei co
lective. In cinstea lor a fost prezentat 
un program artistic.

părinților, 
Capitală 
școli peste 115 000 de pionieri și șco
lari. Cele mai bune echipe vor primi 
premii și diplome. In București, faza 
raională a concursului a început ieri. 
Formațiile artistice selecționate la
întrecerea raională și pe Capita
lă vor pregăti un spectacol dedicat 
Zilei tineretului din R. P. Romînă

în întreprinderi. Numai în 
au participat la iaza pe

Descoperiri 
de obiecte 
și piese Âe

Cum se poate defini tinerețea ? Am 
-primit un răspuns sîmbătă seara la Bra
șov, în sala de spectacole a Uzinelor 
„Tractorul". Un răspuns inedit, original, 
în care discuțiile s-au îmbinat cu spec
tacolul, cu muzica, cu dansul, cu umo
rul.

De unde a pornit ideea acestei ma
nifestări ? De la o anchetă. Peste o mie 
de tineri ai uzinei au răspuns la un ches
tionar cuprinzînd, printre altele, urmă
toarea întrebare : „Dintre tovarășii dv. 
de muncă, cine credeți că ar putea de
veni eroul unei cărți și de ce ?" Nu 
toate răspunsurile au fost senzaționale, 
cei „anchetați" n-au pornit în căutarea 
extraordinarului, ci au privit atent în jur, 
au dat o mie de răspunsuri și totuși, 
în esență, unul singur : poate deveni e- 
roul unei cărți acel tînăr care arde ca o 
flacără vie, dăruindu-se muncii sale, in
tereselor obștești, urcînd treptele califi
cării, însetat de cunoștințe, dornic să 
contribuie cu toate forțele și aptitudinile 
sale la prestigiul uzinei și al colectivu
lui ei. Ancheta a descoperit astfel zeci 
de eroi, despre care s-a vorbit în sala 
de spectacole a uzinei, la manifestarea 
dedicată profilului moral al tînărului de 
azi, eroismului cotidian al epocii noas
tre.

Cum s-a desfășurat această manifesta
re ? In definitiv, se putea alcătui un pro
gram cultural obișnuit, în virtutea unor 
formule consacrate. Dar s-a procedat alt
fel : cu inspirație, cu fantezie și inven
tivitate. Comitetul U.T.M. al uzinei a 
pregătit în colaborare cu cercul literar 
și cu cineclubul un montaj Iiferar-artis- 
tic, un gen de conferință-spectacol, un 
veritabil dialog cu sala, plin de prospe
țime.

începe conferința. Ca un fundal plas
tic viu, scena ilustrează din cînd în cînd 
Ideile conferinței prin scurte dramati
zări, prin fragmente din programul unei 
brigăzi artistice de agitație, prin recitări 
și diapozitive înfățișînd imagini din via
ța uzinei, din preocupările tinerilor. La 
un moment dat, expunerea este continua
tă pe ecran. Realizat de cineclubul „Cu
tezătorii", un scurt-metraj prezintă as
pecte din munca și viața tînărului rec
tificator Mihai Cerchez. Alte scurte bio

grafii de tineri înfățișate în această con
ferință-spectacol se succed într-o conti
nuă interferență cu o altă biografie — 
a tractorului romînesc. Despre acest tî
năr „erou" al industriei noastre, despre 
nașterea și evoluția lui vorbesc și cîțiva 
oameni mai în vîrstă, veterani ai uzinei. 
Ei s-au adresat sălii după ce a luat sfîr- 
șit prima parte a programului.

...Seara a coborît de mult. Coborîm și 
noi într-o sală spațioasă și modernă — 
sala cantinei — unde are loc partea a 
doua a programului — dans, concursuri, 
întreceri amuzante și, bineînțeles, surpri
ze. Una din ele a fost emoționantă : săr
bătorirea Eroului Muncii Socialiste llie 
Trandafirescu, de curînd ieșit la pensie, 
alături de doi tineri muncitori care în 
aceeași zi au împlinii 18 și respectiv 25 
de ani. E o întîlnire între generații, pli
nă de sensuri. Așadar, și aici, în atmos
fera tinerească a dansului și a veseliei, 
seara educativă continuă. Inspirați, orga
nizatorii acestei manifestări au găsit, 
după cum se vede, mijloace și forme in
teresante, atractive.

Am întreprins o anchetă-fulger printre 
spectatori. N-am interogat... o mie de ti
neri, cum au procedat organizatorii, ci 
numai trei : un strungar, un inginer, un 
lăcătuș.

— M-a impresionai calitatea întregului 
program și în special finisarea amănun
telor — răspunde strungarul.

— Cred că în pregătirea acestui spec
tacol — ne spune tînărul inginer — se 
poate vorbi de o „tehnică" nouă. Fo
losirea ingenioasă a filmului, teatrului, a 
poeziei și a muzicii într-un montaj judi
cios alcătuit răspunde cerințelor tînăru
lui de azi. Poate n-ar fi stricat mai multă 
concentrare asupra ideii de bază : chipul 
luminos al tînărului din uzina noastră.

— Aștept cu nerăbdare alte asemenea 
manifestări închinate altor teme, la fel de 
importante — răspunde tînărul lăcătuș. 
Și, înfrucît o seară ca aceasta presupune 
eforturi și pregătiri îndelungate, mă gîn- 
desc la unele programe mai scurte, dar 
la fel de vii, destinate unor colective mai 
restrînse, de pildă, la nivelul secțiilor.

După cum se vede, solicitînd părerile 
tinerilor din uzină, comitetul U.T.M. ar 
putea găsi noi subiecte pentru o lungă 
„stagiune" de manifestări educative.

Deci, cum poate fi caracterizată seara 
culturală a tinerilor de la „Tractorul ?” 
Prin incandescența inimii și a minții lor, 
incandescență a vîrstei. Două versuri din 
spectacol surprind și mai bine această 
idee :

Douăzeci de flăcări — anii mei 
de-acum 

de flăcări — anii țării mele.

SATU MARE (coresp. „Scînteii“).— 
Cunoscut prin varietatea și originali
tatea colecțiilor adunate de-a lungul 
anilor, muzeul orășenesc din Satu 
Mare și-a îmbogățit de curînd fondul 
muzeistic cu alte piese vechi, desco
perite cu prilejul unor săpături efec
tuate în comunele Potău, Vima Mare, 
Domănești și orașul Satu Mare. 
La muzeu a fost expus un depozit 
de obiecte de bronz' cuprinzînd 72 de 
piese — brățări, diferite ornamente, fi
gurine etc. — datînd din epoca bronzu
lui, un topor de piatră din epoca neo
litică, numeroase vase și unelte de os 
avînd aceeași vechime, trei topoare 
de luptă din epoca bronzului și altele. 
In patrimoniul muzeului au mai in
trat o luntre de 15 m lungime, sco
bită din trunchiul unui singur stejar, 
o colecție de monede de argint din 
secolul al XVU-lea, o ladă, sigiliu, cî- 
teva protocoale și un număr de desene 
reprezentînd piese de mobilă din se
colul al XVIll-lea ș.a. împreună cu 
cercetători de la Institutul de istorie 
din Cluj, lucrătorii muzeului din 
Satu Mare efectuează în prezent noi 
săpături arheologice pentru determi
narea unor așezări antice.
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ale acestui 

utili-
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mai 
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zare la furnale 
iar a cuptoarelor Martin cu 36 
sută mai mari decît în 1959 Aceasta 
ne dă convingerea că indicii de_uti- 
lizare stabiliți în Directivele 
greșului vor fi realizați înainte 
•termen.

Gradul de folosire a capacității 
producție a furnalelor depinde în 
mare măsură de calitatea materiei 
prime. Am fi serios sprijiniți în 
munca noastră dacă minerii ar da 
mai multă atenție pregătirii mi
nereurilor. dacă ni le-ar trimite 
cu un conținut mai mare de fier. 
Furnalele noastre vor fi maț bine 
folosite în viitor prin 
funcțiune a unei 
rare ;

bine
luni
indicele de

a fost cu 37 la sută, 
la

Con- 
de

de

intrarea în 
benzi de aglome

rare ; capacitatea lor va crește și se 
va reduce și mai mult consumul de 
cocs prin ridicarea în continuare 
temperaturii aerului insuflat, prin 
extinderea lucrului cu presiune ri
dicată. prin asigurarea unei granu- 
lații mai bune a calcarului, minere
ului și aglomeratului

Colectivul Combinatului siderur
gic Reșița hotărît să-și respecte în
tocmai angajamentele luate în cin
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei desfășoară larg 
întrecerea pentru ridicarea sistema
tică a indicilor de utilizare prin 
exploatarea rațională a agregatelor 
siderurgice.

Inq. Ion POTOCEANU 
director general 

al Combinatului siderurgic Reșița

a
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Fabrica de pîine din Mediaș

MOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN INDUSTRIA
DE 10RĂRIT Șl PANIFICAȚIE

Sectorul industriei de morărit- pa
nificație cunoaște o dezvoltare con
tinuă. La Constanța funcționează 
un complex format dintr-o 
ră, o fabrică 
Din punct de 
complexul e în ton cu noile cons
trucții de pe litoral. Procesul de pro
ducție e mecanizat și automatizat. 
Majoritatea operațiilor din lanțul 
procesului tehnologic sînt efectuate 
de utilaje de înaltă tehnicitate, fie
care fază, de la descărcarea griului 
din vagoane, pînă la expedierea 
pîinii și a biscuiților fiind urmărită 
și dirijată de la tablouri de coman
dă Personalul are mai mult rolul 
de a supraveghea mașinile și de a 
urmări calitatea produselor. Zilnic.

pe poarta acestui complex ies zeci 
de tone de făină, pîine și biscuiți.

Au mai fost date în funcțiune de 
curînd fabrici noi de pîine la Plo
iești, Mediaș, Tg. Ocnă, Bocșa, 
Simeria etc. în acest an vor mai in
tra în funcțiune fabrici noi la Curtea 
de Argeș și Prundul Bîrgăului din 
regiunea Cluj, care în prezent sînt 
în construcție.

De asemenea, ca urmare a acțiu
nilor de modernizare efectuate în 
sectorul morăritului, s-a mărit capa
citatea de măcinat a unor secții. In 
multe mori din întreaga țară, siste
mul de acționare cu motoare cu 
combustie a fost înlocuit 
de acționare cu motoare

Paul DIÀCONESCU

Douăzeci

Un moment vesel din programul brigăzii artistice de agitație.

Handbaliștii romîni 
din nou campioni mondiali
PRAGA (prin telefon). — A V-a 

ediție a campionatului mondial 
masculin de handbal în 7, cea 
mai disputată dintre edițiile de 
pînă acum, s-a încheiat aseară la 
Praga cu un mare succes al echi
pei reprezentative a Republicii 
Populare Romîne. Handbaliștii ro
mîni, după o comportare excep
țională (șase victorii din tot atî- 
tea posibile), au cucerit din nou
titlul de campioni ai lumii, titlu pe 
care-1 dețineau de la ediția prece
dentă a campionatului, desfășu
rată la Dortmund. Performanța 
sportivilor noștri și în general înal
ta valoare a handbalului pe care 
l-au practicat au atras aprecie
rile cele mai elogioase. Jocul echi
pei noastre, plin de fantezie dar 
viguros, precis, cu o tehnică bine

pusă la punct, a ilustrat marile 
posibilități ale handbalului romî- 
nesc, satisfăcînd exigențele spec
tatorilor, ca și ale tuturor specia
liștilor prezenți la marea compe
tiție. In drumul spre titlul suprem, 
reprezentativa țării noastre a în
vins pe rînd echipele Uniunii So
vietice, Norvegiei, Japoniei, Dane
marcei, Cehoslovaciei și, în finală, 
echipa Suediei. Partida decisivă a 
avut loc aseară la „Sportovni 
Hala" din capitala Cehoslovaciei. 
După cum este cunoscut cititorilor 
din transmisiunile televiziunii și 
radioului, meciul s-a încheiat cu 
scorul de 25—22 în favoarea hand- 
baliștilor romîni. De remarcat că 
în cele șase partide susținute, e- 
chipa țării noastre 
puncte și a primit

prezintă un foarte bun golaveraj. 
La actualul campionat, echipa 
noastră a fost alcătuită din urmă
torul lot de handbaliști (în foto
grafii, de la stînga la dreapta) — 
rîndul I : Mihai Redl, Virgil Tale, 
Ion Bogolea, Petre Ivănescu, Ion 
Mozer, Virgil Hnat; — rîndul II: An
drei Oțelea, Iosif Iacob, Olimpiu 
Nodea, Mircea Costache II, Gheor
ghe Gruia. Ion Popescu ; — rîndul 
III : Aurel Bulgaru, Cezar Nica, 
Mircea Costache I. Antrenori : prof. 
Ion Kunst-Ghermănescu și proi. Ni
colae Nedef.

a înscris 136 
88, ceea ce re

In pag. IlI-a : amănunte asupra 
finalei de la Praga și asupra ce
lorlalte manifestări sportive din 
țară și de peste hotare.

moa-
de pîine și biscuiți, 
vedere arhitectonic

çu sistemul 
electrice.

Primele o- 
care ușu-

Direcția generală a miliției a 
luat măsura ca la intersecții, unde 
circulația este intensă să se am
plaseze oglinzi convexe în care 
șoferul, înainte de a intra cu auto
vehiculul în intersecție, vede dacă 
pe strada din dreapta sa vin sau 
nu alte autovehicule, 
glinzi de acest fel.

reaza mult circulația, 
montate în București. în viitor, ase
menea oglinzi vor fi montate la 
numeroase alte intersecții de străzi 
din Capitală și alte orașe, pe șo
sele la curbele periculoase, la în
crucișări de drumuri unde vizibili
tatea este limitată etc.
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FĂRĂ COMPLEXE
• Să ciștigi încrederea dar s-o și păstrezi • După șapte Suni

• Bilanțul arată altfel
De cum Intri în birou, ghicești că 

aci lucrează o femeie. Perdele a- 
ranjate cu gust la ferestre, multe 
flori în ghivece ; din tavan un tub 
cu neon revarsă o lumină plăcută. 
Pe unul din pereți se află un por
tret în tuș. Pe ceilalți pereți cîteva 
schițe cu organizarea teritoriului. 
Din vitrina unui dulap îți stîrnesc 
atenția numeroase vederi trimise din 
diferite locuri din țară.

Să aibă președinta chiar atîtea 
neamuri ori prieteni ? ne-am între
bat, descifrînd semnăturile de pe 
ilustrate.

— Sînt colectiviștii noștri care au 
fost în excursii sau la odihnă, ne 
lămurește Eugenia Perian.

Unele amănunte biografice... 
Eugenia Perian a absolvit Institutul 
agronomic din Timișoara în 1948. A 
lucrat o vreme în cadrul secției a- 
gricole a Sfatului popular raional 
Bozovici. O găsim, mai apoi, dispe
cer la S.M.T. Sînnicolau-Mare, unde 
răspundea de gospodăriile colective 
din Teremia Mare, Nerău, Beșenova 
Veche etc. Ca dispecer se în
grijea de calitatea lucrărilor, de 
planificarea tractoarelor și a celor
lalte mașini agricole, precum și de 
aprovizionarea lor cu piese de 
schimb, dădea ajutor în organizarea 
campaniilor agricole.

Incepînd cu primăvara lui 1962, 
titulatura Eugeniei Perian suna ast
fel : inginer agronom Ia gospodăria 
colectivă din Teremia Mare. După 
numai șapte luni, într-o adunare 
generală, era aleasă președintă. 
Prin ce anume și-a cîștigat Euge
nia Perian încrederea colectiviștilor 
într-un timp atît de scurt și cum se 
menține această încredere ? Vom în
cerca să răspundem relatînd cîteva 
întîmplări aflate la fața locului.

în noiembrie 1962, cînd a fost 
propusă și aleasă președintă, unul 
dintre angajamentele cele mai de 
seamă pe care Eugenia Perian și 
le-a luat în fața colectiviștilor a fost Gheorghe VLAD

G.A.C. „Drumul belșugului" din Romos, raionul Orăștie. Se execută împrăștlerea îngrășămintelor natu
rale pe cimp

de a pune sectorul zootehnic pe pi
cioare. Pînă aci, dacă o parte dintre 
colectiviști se văitau că „de unde să 
scoatem teren și pentru furaje!', in
ginera le-a dovedit că această pro
blemă se poate rezolva îndeosebi 
prin sporirea recoltei la hectar și 
extinderea culturilor intercalate. 
Printre rîndurile de porumb se pu
teau foarte bine cultiva dovleci. 
Porumbul furajer și mohorul (a- 
cesta din urmă le-a dat 3 500 kg 
de fîn la ha ) au intrat și ele în 
componența meniului planificat ani
malelor pe 1963. Au urmat la rînd : 
întocmirea de rații pentru fiecare lot 
de animale, după specii și vîrstă ; ca 
să se înlăture orice risipă a fost 'nu
mit'un colectivist care să răspundă 
numai de gospodărirea furajelor.

Șirul,de măsuri nu s-a oprit aici. 
Anul trecut, sectorul zootehnic a fost 
modernizat prin introducerea apei 
în grajduri (în două dintre ele s-au 
instalat adăpători automate), a u- 
nei linii decovil la maternitatea de 
scroafe, a curentului electric.

Cu sprijinul organizației de bază 
au fost antrenați să lucreze în secto
rul zootehnic un mai mare număr 
de membri și candidați de partid. 
De unde în 1961 erau doar 
patru, în prezent sînt 18. Printre a- 
ceștia, Robert Ardelean, crescător 
de viței, Elena Giomidis, mulgătoa
re, Mihai Bala, îngrijitor de porci, și 
Hallas Iosif, îngrijitor de tăurași — 
sînt un continuu exemplu de ceea 
ce înseamnă muncă depusă cu pa
siune și conștiinciozitate. în februa
rie, anul trecut, cînd Eugenia Perian 
a fost primită în rîndul membrilor 
de partid (fără stagiul de candidat), 
a cerut să facă parte din organiza
ția de bază ce luase ființă nu cu 
mult înainte în sectorul zootehnic. în 
felul acesta e în permanent contact 
cu problemele ce se ridică aci.

Așa se explică de ce, la sfîrșitul 
lui 1963, bilanțul realizărilor din 
acest sector a arătat cu totul altfel: 
2 314 litri de lapte pe cap de vacă 

furajată, 670 de porci și 80 de tău
rași livrați statului. Venituri din 
creșterea animalelor: 1 200 000 de lei.

■Ar
Chiar din prima lună, cînd venise 

ca inginer agronom în gospodărie, 
se găsiseră cîțiva care s-o priveas
că chiondorîș ; se simțeau oarecum 
jigniți în demnitatea lor de bărbați 
la gîndul că vor fi conduși și în
drumați de o femeie. Cu toate că 
și-a dat seama din capul locului de 
acest lucru, inginera nu s-a lăsat 
nici o clipă intimidată, n-a avut, 
ceea ce se cheamă, complexe de 
inferioritate. Intr-o zi, era vara, 
s-a dus să vadă cum se prezintă 
semănăturile, împreună cu un bri
gadier de cîmp. Acesta, vînător pa
sionat, își luase și pușca. Și în loc 
să ia seama la culturi, era tot 
timpul cu ochii după iepuri. I-a tras 
praftură inginera, de-i venea briga
dierului să lase și pușcă și tot și să 
se tot ducă...

In primăvara anului trecut, cînd 
controla calitatea lucrărilor la ră- 
ritul sfeclei de zahăr, tovarășa 
Perian a observat cum, la brigada 
a Il-a, colectiviștii lăsau distanțe 
prea mari între plante. Multe cea
suri a stat inginera acolo, în cîmp, 
explicîndu-le ce importanță are 
densitatea optimă la ha. Și dacă, a- 
tunci, unii or fi ascultat cu neîn
credere sfaturile ei, cînd au re
coltat 28 154 kg de pe fiecare hec
tar, s-au convins că așa este 
și nu altfel. Cu aceeași mare 
grijă a fost urmărit felul cum s-au 
executat lucrările la celelalte 
culturi : grîu, porumb etc. Astfel că 
atît pe 1962, cît și pe 1963, s-au ob
ținut producții în jurul a 3 000 kg 
porumb boabe și peste 2 000 kg grîu 
la ha.

Anul trecut venitul bănesc total 
realizat de gospodărie a fost de 6 
milioane. E un merit al colectiviști
lor, precum și al președintei lor. 
Eugenia Perian s-a dovedit a fi 
nu numai un specialist ce-și cu
noaște temeinic meseria, ci și un 
bun conducător, drept care și-a cîș
tigat prețuirea și încrederea tuturor.

IVAN PEW: UN BORIS GODUNOV 
IMPUNĂTOR

în domeniul teatrului liric, Bo
ris Godunov — eroul dramei mu
zicale populare a lui Mussorgski 
— este unul dintre cele mai difi
cile roluri, dar și dintre cele mai 
bogate. Personajul este și astăzi 
legat de . creația marelui cîntăreț 
rus Feodor Șaliapin ; toți interpre- 
ții rolului sînt datori, într-un fel 
sau altul, acestui, artist care a fi
xat, cu 60 de ani în urmă, coordo
natele scenice ale eroului mus- 
sorgskian. Dar Boris este un rol 
cu o țesătură sufletească atît de 
densă, cu o atît de substanțială 
întruchipare muzicală, încît tipa
rul creat de Șaliapin permite nu
anțări largi. în țara noastră, au 
putut fi urmăriți mulți interpreți 
ai acestui rol, fiecare cu individua
litatea sa : cîntăreți ca Nicolae Se- 
căreanu și Petre Ștefănescu-Goan- 
gă, sau artiști mai tineri — David 
Ohanesian și Valentin Loghinf 
precum și oaspeți de renume in
ternațional ca Mark Reizen și Mi
roslav Ceangalovici.

Spectacolul de sîmbătă seara, de 
la Teatrul de Operă și Balet, a 
prilejuit publicului nostru reîntîl- 
nirea cu actualul titular al rolului 
pe scena Teatrului Mare din Mos
cova, eminentul bas Ivan Petrov, 
care ne-a mai vizitat în urmă cu 
trei ani, cu prilejul Festivalului in
ternațional „George Enescu“. Unii 
interpreți ai lui Boris tind spre ex
teriorizări violente, ca imagini ale 
sfîșierii sufletești a țarului. Opera 
cuprinde, într-adevăr, trei scene 
capitale în care Boris, obsedat de 
crimă, oscilează la limita nebuniei: 
monologul, „Scena pendulului“ și 
„Moartea". Ivan Petrov însă, alege 
soluția simplității. Limitînd la 
strictul necesar înfățișarea prin 
gest și mimică a suferințelor lui 
Boris Godunov, el își clădește ro

lul în linii monumentale. Concepția 
aceasta este unitară pe planul dra
matic și pe cel muzical. Superba 
voce, amplă și frumos timbrată, a 
lui Petrov urmărește linia melodi
că și cuvîntul, redînd textul mus- 
șorgskian cu o exemplară limpezi
me, fără nici un efect apăsat.

Cîntărețul își construiește rolul 
punînd în valoare resursele dra
matice ale vocii sale într-o creș
tere treptată echivalată actoricește 
prin trecerea gradată de la imobi
lismul statuar al primei apariții 
(„ Ce trist mă simt“), pînă la im
presionanta destrămare din scena 
morții. Interpretarea lui Ivan Pe
trov nu vizează spectaculosul; este 
o concepție care înfățișează tragica 
măreție și prăbușire a eroului, cu 
mijloace lapidare, concentrate ex
clusiv asupra conținutului operei. 
Ca și în urmă cu trei ani, am ad
mirat în Ivan Petrov pe unul din 
marii interpreți contemporani ai 
lui Boris Godunov.

Oaspetele a fost încadrat de an
samblul Teatrului nostru de operă 
și balet, aflat sub bagheta — ca tot
deauna prezentă în întreg specta
colul, pe scenă ca și în orchestră 
— a dirijorului Egizzio Massini. 
Notăm- apariția savuroasă a lui 
loan Hvorov în Varlaam, prezența 
muzicală și scenică reușită a Verei 
Rudeanu. nou distribuită în rolul 
Marinei, expresiva conturare de 
către Ion Stoian a Inocentului, 
pérsonaj episodic dar semnificativ 
în dramă. în alte roluri, Mircea 
Buciu (Pimen), Mihail Știrbei 
(Șuiski), Maria Săndulescu (cîrciu- 
măreasa), Constantin Iliescu (fal
sul Dmitri) au reluat creații cu
noscute publicului din reprezen
tări anterioare ale operei „Boris 
Godunov“.

Radu GHECIU

PREMIERE TEATRALE
Teatrul Muncitoresc C.F.R. a pre

zentat în premieră piesa „Jurnalul 
unei femei“ de K. Finn. Regia este 
semnată de Geta Vlad, iar sceno
grafia aparține Sandei Mușatescu.

Colectivul Teatrului Național din 
Cluj a prezentat în premieră pe 
țară piesa „Judecata“ de Teodor 
Boșca, în regia lui Victor Tudor 
Popa.

Pe scena Teatrului Maghiar de

Agendă muzicală
Luni, 16 martie, ora 20, în sala Dal

les va avea loc un recital vocal instru
mental organizat de Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu“. în program : lucrări 
de George Enescu, S, Golestan, Bach, 
Prokofiev, Donizetti, Massenet, Liszt, 
Strauss, Chopin, M. Jora, V. Jianu.

Joi, 19 martie, ora 19,50, orchestra 
simfonică și corul Radioteleviziunii vor 
prezenta un concert în studioul din str. 
Al. Popov. în program : Simfonia a III-a 
în do major pentru pian, orgă, cor și 
orchestră de George Enescu ; Concertul 
în do major pentru flaut și orchestră de 
André Ernest Grétry (primă audiție). 
Solist : Petre Mateiciuc ; O arie de con
cert și Aria Constanței din actul al II-lea 
al operei „Răpirea din Serai” de Mozart. 
Solistă : Magda Ianculescu-Muscel; Uver
tura la opera „Tannhäuser” de Wagner. 
Dirijor : Emanoil Elenescu. Dirijorul co
rului : Alexandru Șumschi.

Vineri, 20 martie, ora 20, orchestra 
simfonică a Cinematografiei, dirijată de 
Constantin Bugeanu, va prezenta în sala 
mare a Palatului R. P. Romîne „Flautul 
fermecat". Vor interpreta : Ioan Hvorov, 
Ludovic Spiess, Valeria Rădulescu, Vir

Î N...A P_RJT-L!

Turnee ale unor soliști și formații 
muzicale de peste hotare

Luna viitoare vor da spectacole în 
|ara noastră mai mulți artiști și formafii 
de peste hotare. Este anunfatä sosirea 
tenorului bulgar Nicola Nicolov, prim 
solist al Operei Nafionale din Sofia, 
care va cînta pe scena Teatrului de O- 
peră și Balet din Capitală și pe sce
nele operelor din Cluj și lași. Vor sosi, 
de asemenea, pianistul maghiar Bacher 
Mihaly și basul Ladko Korosek din 
R.S.F. Iugoslavia. Tolodată, vor mai fi 
prezente și două formafii de muzică de 
cameră : „Trio Pasquier" din Franța și 
Cvartetul „Praga” din R. S. Ceho
slovacă.

Iubitorii de muzică simfonică din 
Sibiu și Arad vor avea prilejul să înfil- 
nească la pupitrele Filarmonicilor din 
aceste orașe pe dirijorul Jiri Pinkas 
de la Opera „Janacek1' din Brno. 
Vor sosi în țara noastră și vio
lonistele sovietice Roza Fain și Zo- 
ria Sîhmurzaeva. Roza Fain,, cunoscută 
publicului dintr-un alt turneu făcut în

Ciclul „Fiîe de calendar“
In sala Lectoratului central va a- 

vea loc joi 19 martie,' ora 19, în cadrul 
ciclului de manifestări „File de ca
lendar" organizat de Consiliul pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, o expunere consacrată îm
plinirii a 20 de ani de la moartea lui 
Grigore Antipa, întemeietorul Muzeu
lui de istorie naturală din București. 
Va vorbi prof. univ. C. Motaș. 

stat din Cluj a avut loc premiera 
piesei „Opera de trei parale“ de 
Bertolt Brecht. Regia aparține lui 
Taub Ianoș.

La Teatrul de stat „Victor Ion 
Popa“ din Bîrlad a avut loc pre
miera spectacolului „In lumea a- 
pelor“ de Aldo Nicolaj. Regia este 
semnată de Cristian Nacu, iar 
scenografia a fost realizată de. A- 
driana Leonescu.

ginia Gudzichievici, Viorica Verbițchi, 
Ruxandra Argeșiu, Vasile Micu, Niculina 
Cîrstea, Mircea Ștefănescu, Bogdan Pan- 
cu și copiii Micaela Fumu, Mîndruța 
Radu, Grete Otahal. Comentator : Ale
xandrina Zorleanu.

Sîmbătă, 21 martie, ora 20, orchestra 
simfonică a Filarmonicii „George Enes
cu” va prezenta un concert în studioul 
Radioteleviziunii. în program : Simfonie 
de Mihai Walter Klepper, Concertul pen
tru vioară și orchestră nr. 1 dé Karl Szy
manowski. Solist : Mihai Constantinescu ; 
Simfonia a IV-a de Beethoven. Dirijor : 
Henry Selbing. Concertul va fi repetat 
duminică, 22 martie, ora 11.

Duminică, 22 martie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîfie va avea 
loc un concert de muzică franceză; din 
ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor", 
organizat de Filarmonica „George. Enes
cu“ pentru studenții Universității Bucu
rești Vor interpreta : Arta Florescu, Vla
dimir Orlov, Hilda Jerea, Corneliu 
Gheorghiu, Nicolae Gafton, Ilarion lo- 
nescu-Galați, Ioana Caracotta și un cvar
tet de coarde. Cuvînt introductiv : V. 
Pop Băleni.

jara noastră, va fi solista unor concerte 
date de orchestra simfonică a Radiofe- 
leviziunii și de Filarmonicile din Cluj, 
Timișoara și Tg. Mureș. Zoria Sîhmur
zaeva va da concerte la Craiova, Tg. 
Mureș, Oradea și Satu Mare.

FILME NOI
Un suris în plină vară — come

die realizată de studioul cinema
tografic „București". Scenariul : 
D. R Popescu ; regia : Geo Saizes- 
cu; imaginea: George Cornea; mu
zica : Radu Șerban ; decoruri : 
Virgil Moise. îrj distribuție : Se
bastian Papaiani, Florina Luican, 
Silvia Fulda, Dem. Rădulescu, Ma
tei Alexandru, George Constantin, 
Nineta Guști, Draga Olteanu, Ca- 
tița Ispas.

Totul rămîne oamenilor — film 
realizat de studioul „Lenfilm" după 
piesa cu același titlu a dramatur
gului sovietic S. Aleșin. Regia : G. 
Natanson. Eroul principal — aca
demicianul Dronov — este inter
pretat de Nikolai Cerkasov.

O zi ca leii — realizare a stu
diourilor italiene în regia lui Nanni 
Loy, inspirată din lupta..partizani
lor italieni împotriva fascismului.

Domnișoara Barbă-Albastră — o 
comedie a studioului „Hunnia", Bu
dapesta. Scenariul: Miklos Markos. 
Regia : Lăszlo Kalmar.

DIN POȘTA SÀPTÀMÎNII
GATA PENTRU ÎNSĂMÎNȚĂRI

Gospodăria agricolă de stat Boro- 
lea, raionul Săveni, se specializează 
în cultura porumbului și florii-soa- 
relui, iar în zootehnie în creșterea 
ovinelor cu lînă fină și semifină. 
Pentru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan pe anul 1964 la po
rumb și la floarea-soarelui, con
ducerea gospodăriei a luat o se
rie de măsuri încă din anul trecut. 
S-au încorporat în sol 300 tone de 
îngrășăminte chimice, după care 
s-au executat arături adînci de 
toamnă pe întreaga suprafață. Ți- 
nînd seama de recomandările Con
siliului Superior al Agriculturii și 
de propria noastră experiență, vom 
însămînța hibridul dublu 203 care, 
în condițiile de sol și climă ale gos
podăriei, dă cele mai mari sporuri 
de producție. întreaga cantitate de 
sămînță este asigurată. Repararea 
tractoarelor și a mașinilor agricole 
a fost terminată cu 10 zile înainte 
de termen. Toți mecanizatorii 
sînt instruiți pentru cunoașterea și 
buna folosire a mașinilor. Cursu
rile agrozootehnice de 3 ani, care 
iarna aceasta au funcționat mai 
bine decît în trecut, au contribuit 
la îmbogățirea cunoștințelor meca
nizatorilor și ale celorlalți lucrători 
din gospodărie. (De la Vasile Ro- 
taru, director G.A.S. Borolea, raio
nul Săveni).

CLUBUL E ÎN VACANTĂ ?
De' cîteva luni n-am mai avut 

prilejul să urmărim programele 
brigăzii de agitație, echipei de 
dansuri și altor formații ale clubu
lui nostru. Doar orchestra se mai 
vede pe la baluri, nunți etc. Cu a- 
ceasta, responsabilul cultural Ion 
Stăniloiu consideră că-și îndepli
nește sarcinile. Noi sintern însă de 
altă părere și cerem comitetului sin
dicatului să ia măsuri de îmbunătă
țire a activității culturale. (De la un 
grup de muncitori din Uzina meca- 
pică-Cîmpina),

PE ADRESA PĂGUBAȘILOR
Călătorii coborîseră de mult din 

trenul 202. Vagoanele se aflau încă 
pe linia de parcare în stația Bucu- 
rești-Grivița. Ca de obicei, lăcătușul 
de revizie Dumitru Mircioiu verifica 
starea garniturii. Deodată, pe o ban
că zări un portmoneu din piele. In 
el se aflau 745 de lei, un stilou și 
diferite acte ale lui Vasile Teodo- 
rescu din Proștea Mare-Brașov. Ce
feristul a pornit spre secția de mili
ție căi ferate. Acolo, păgubașul ve
nise să anunțe pierderea portmoneu- 
lui. Se găsesc uneori și obiecte mari 
uitate de călători în trenuri. Intr-un 
vagon al trenului 8018, lăcătușul de 
revizie Nicolae Neață a găsit o bi
cicletă nouă. A fost predată secției 
de miliție căi ferate, spre a o înmî- 
na păgubașului. Ceferiștii Sandu Ia- 
mandi și Zaharia Marinescu au gă
sit pachete uitate în tren de Victor 
Plămădeală din Galați. Aproape zil
nic, la secția de miliție căi ferate 
se aduc colete sau alte obiecte uitate 
ori pierdute de călători. (De la Gri- 
gore Moholea, muncitor).

„NU NE MAI DERANJAȚI..."
în aprilie 1963 am contractat cu 

T.R.C. Argeș, întreprinderea nr. 1 
Pitești, executarea unei construcții 
pentru un magazin alimentar pe 
strada Exercițiului din Pitești. Deși 
termenul de predare prevăzut în 
contract era 30 septembrie, nici pînă 
în prezent construcția n-a fost ter
minată. Pe de altă parte, unele din
tre lucrările executate s-au făcut de 
mîntuială. Adresîndu-ne conducerii 
întreprinderii constructoare (direc
tor Margine, șef de șantier Nedelcu), 
ni s-a răspuns : „Această lucrare nu 
este importantă și nu ne mai deran
jați". Nu sintern de acord cu 
această părere și cerem ca obliga
țiile contractuale să fie respectate 
întocmai. (De la Ion A. Dumitru, 
directorul O.C.L. Mixt-Pitești).

SCRISOARE DE MULȚUMIRE
Cu ani în urmă, m-am îmbolnă

vit de o boală grea. Am stat imobi

lizat în pat 18 luni. Mi s-au aplicat 
diferite tratamente, dar nu m-am 
vindecat. Auzisem că la spitalul 
„Victor Babeș“ din Timișoara există 
specialiști în tratarea bolii de care 
sufeream și am plecat acolo. De la 
prima vizită, medicii mi-au spus că 
mă voi însănătoși și am căpătat cu
raj. După 3 luni de tratament am 
reușit să merg, la început cu ajuto
rul cîrjelor, apoi în două bastoane, 
într-un singur baston și, în cele din 
urmă, pe picioarele mele. Datorită 
felului cum am fost îngrijit de me
dicii acestui spital sînt din nou să
nătos, în mijlocul familiei.

Mulțumesc pe această cale tuturor 
celor ce mi-au redat sănătatea, mul
țumesc partidului pentru condițiile 
de îngrijire și tratament create oa
menilor muncii. (De la Gh. I. Tem- 
neanu, colectivist, comuna Dimă- 
cheni, raionul Dorohoi).

CINEMASCOP FĂRĂ... SCOP
După îndelungate așteptări a fost 

dat în folosință la Cernavodă cine
mascopul „Republica“. Ne-am bucu
rat însă prea devreme. Condițiile de 
vizionare sînt complet nesatisfăcă
toare. în timpul proiecției, filmele 
se rup de multe ori și la reluare ob
servi că s-a tăiat din ele, replicile 
și muzica nu le înțelegi. Uneori se 
vînd două bilete pentru același loc, 
iar orele de intrare la spectacole nu 
se respectă. Așteptăm ca acest ci
nemascop să-și atingă mai repede 
scopul. (De la B. Nicolae, muncitor).

INITIATIVE GOSPODĂREȘTI
Dările de seamă ale comitetelor de 

blocuri din Capitală, care au loc în 
prezent, scot în evidență inițiative 
prețioase ale locatarilor pentru în
grijirea și păstrarea în bune condi
ții a locuințelor, a spațiilor verzi 
și a terenurilor de joacă pentru 
copii.

Cu posibilități locale, comitetul de 
complex din Ferentari a executat re
parații la clădiri, a amenajat două 
terenuri de sport și un loc de joacă 
pentru copii, realizînd o economie de 
100 000 de lei. Echipa de meseriași 
formată din rîndul locatarilor blocu
lui din șos. Alexandriei 1 a executat 
reparații la instalațiile de apă în va
loare de 5 000 lei, iar din resurse 
proprii comitetul a amenajat spații 
verzi în jurul blocului. Anul 
trecut, în toate raioanele Capi
talei au luat ființă pe lîngă comi
tetele noilor blocuri echipe formate 
din ingineri, tîmplari, tinichigii, e- 
lectricieni, care intervin ori de cîte 
ori este nevoie. Echipa de meseriași 
din blocul 19, b-dul 1 Mai, a execu
tat zugrăveli la casa scărilor, afi- 
șiere pentru diferite comunicări, re
parații ja instalația electrică de la 
spălătorie și uscătorie, vopsirea uși
lor etc., valoarea lucrărilor însumînd 
5 000 de lei. în bloc s-a amenajat un 
mic atelier cu uneltele necesare di
feritelor intervenții curente. Un ase
menea atelier s-a creat și în cartie
rul Nițu Vasile. în cartierul Steaua, 
comitetele de clădire au confecționat
240 de cutii de scrisori și au efectuat 
diverse reparații. în Capitală sînt 
multe comitete de blocuri formate 
din buni gospodari, care se ocupă cu 
grijă de întreținerea și înfrumuse
țarea locuințelor. (De la Marin Ta- 
bacu, funcționar).

NU GĂSIM IMPRIMATE
Pentru evidența activității desfă

șurate într-o gospodărie colectivă 
sînt necesare diferite imprimate și 
registre. De la începutul anului cău
tăm aceste imprimate la librăriile 
din Slatina și Pitești, dar nu le gă
sim. De fiecare dată ni se spune că 
n-au sosit încă de la Editura de stat 
pentru imprimate și publicații din 
București. Propunem conducerii 
E.S.I.P. să urgenteze executarea co
menzilor pentru gospodăriile colec
tive. (De la Nicolae Matei, brigadier, 
G.A.C. din comuna Tîmpeni, raionul 
Slatina).

CINEMA • TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 

film pentru ecran panoramic : Patria 
(bd. Magheru nr. 12—14). Dezrădăcinații: 
Republica (bd. Magheru nr. 2), Excelsior 
(bd. 1 Mai nr. 174), Feroviar (Calea Gri- 
vițel nr. 80), Tomis (Calea Văcărești nr. 
21), Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț 
cu str. Lizeanu). Domnișoara Barbă- 
Albastră : Carpațl (bd. Magheru nr. 29). 
Capitol (bd. 6 Martie nr. 16), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr 155). Totul rămîne 
oamenilor : București (bd. 6 Martie nr. 
6), Grivlța (Calea Grlvlțel — podul Ba- 
sarab), Modern (Piața G. Coșbuc nr 1) 
Vi-1 prezint pe Baluev — cinemascop. 
Festival (bd. 6 Martie nr. 14), Floreasca 
(str. J. S. Bach nr. 2). Iolantha : Victo
ria (bd. 6 Martie nr. 7), Arta (Calea 
Călărași nr. 153). Era noapte la Roma — 
(ambele serii) : Central (bd. 6 Martie 
nr. 2). A treia repriză — cinemascop • 
Lumina (bd. 6 Martie nr. 12). Medica
mentul care ucide — (ambele serii) 
Union (str. 13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram de filme pentru copii (dimineața) 
Doina (str. Doamnei nr. 9). Pași spre 
Lună (după amiază) : Doina, Drumul 
Sării (str. Drumul Sării nr. 30). Cartea 
ruptă ; Măsurarea timpului ; Aparate 
care salvează viaU : Clubui probleme
lor interesante ; singura plăcere ;

Grădina zoologică ; Orașul : Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie nr. 18). Foto Haber: Glu- 
lești (Calea Glulești nr. 56), Bucegi (bd. 
1 Mal nr. 57), Aurora (bd. Dimitrov nr 
118). Haiducul de pe Ceremuș : înfrăți
rea între popoare (bd. Bucureștli-Noi). 
Tudor — (ambele serii) : Cultural (Piața
I. Plntllle nr. 2). Valea vulturilor : Da
cia (Calea Grivlțel nr. 137). Hoțul din 
San Marengo : Buzești (str. Buzești nr. 
9—11), Viitorul (str. M. Emlnescu nr. 127). 
Nu-i loc pentru al treilea : Crîngași 
(Șos. Crîngași nr. 42). Locotenent Cris
tina : Unirea (bd. 1 Mal nr. 143). Popu
lar (str. Mătăsarl nr. 31). Scano Boa : 
Flacăra (Calea Dudești nr 22), Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127), Lira (Calea 13 
Septembrie nr. 196). Qivitoq : Vltan (Ca
lea Dudești nr. 97). Cascada diavolului: 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221). Va
canță la mare — cinemascop : Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221). A 12-a noapte: 
Cosmos (bd. 30 Decembrie nr. 89). Viață 
sportivă : Colentina (Șos. Colentina nr. 
84). Elena din Troia — cinemascop : Vol
ga (Șos. I. Plntllle nr. 61). Omul cu ricșa 
— cinemascop : Luceafărul (Calea Raho- 
vei nr 118). Pisica de mare : Progresul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Doamna Tu Hau: 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). Renul 
alb î Cotrocenl (Șos. Cotrocenl nr. 9). 

Babette pleacă la război — cinemascop: 
Pacea (bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Știință și tehnică 
pentru tineretul școlar ; Povestea ra
dioului — în vizită la Muzeul tehnic. 
19.40 — Moment liric : „Taras Sevcenko". 
20,00 — Cronica discului. 20,35 — Filmul 
„Partea ta de vină". 22,00 — Recitalul 
violoncelistului Josef Chuchro. 22,15 — 
Telesport. In încheiere : Buletin de știri 
și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 

Și 19 martie : Vreme în general umedă, 
cu cerul variabil, mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații temporare, mal 
ales sub formă de ploaie șl lapoviță. 
Vîntul va sufla potrivit, temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor înregistra 
valori cuprinse între plus 3 grade șl 
minus 7 grade, iar maximele între mi
nus 2 grade și plus 8 grade. Ceață lo
cală. In București : Vremea în general 
umedă, cer variabil mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie șl lapoviță. Vîntul va sufla po
trivit, Temperatura ușor variabilă,
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FOTBAL

A reînceput campionatul
CUPLAJUL DIN CAPITALĂ

DIN NOU PRIMII
Ieri, la capătul dramaticei fi

nale, cei 18 000 de spectatori, ve- 
niți să vadă dacă maeștrii nordici 
vor reuși să bareze cursa „non
stop" a romînilor, au aplau
dat victoria echipei noastre.

Pînă-n seara de vineri, publi
cul nutrise convingerea că în ul
timul meci va saluta mult aș
teptata izbîndă a propriilor cu
lori. Natural, gazdele nu puteau 
concepe să nu-și adjudece, aca
să, titlul de care fuseseră atît de 
aproape cu trei ani în urmă. Insă, 
ca și atunci, echipa noastră a răs
turnat toate calculele, reeditînd, 
în capitala Cehoslovaciei, senza
ționala performanță de la Dort
mund. De data aceasta, în condi
ții mai dificile : cunoscută înde
aproape de ceilalți competitori, 
jucînd în cea mai tare serie se
mifinală, în compania principali
lor candidați la medalia de aur. 
Intrecîndu-se pe ei înșiși, liderii 
incontestabili ai handbalului 
mondial au reușit să cîștige „am
bele finale" — căci, în definitiv, 
atît partida cu Cehoslovacia, cit și 
aceeh cu Suedia au însemnat ve
ritabile culmi ale actualei ediții.

De fiecare dată, reprezentanții 
noștri s-au impus printr-o uimi
toare claritate în acțiuni, prin- 

tr-un joc exploziv, plin de fante
zie și de subtilitate. Și, mai ales, 
printr-un calm suveran, apanaj 
exclusiv al campionilor autentici. 
Aseară, de pildă, după ce „vikin
gii“ au egalat la 22, iar ceasul e- 
lectric indica încă șase minute 
pînă la sfîrșitul partidei, Mozer, 
Nodea, Hnat, Oțelea și ceilalți au 
reluat lupta ca și cum meciul a- 
bia ar fi început, au marcat, cu 
obișnuita dezinvoltură, un gol en- 
tuziasmant (bravo, Ivănescu 1) și 
oamenii din față au căzut ire
mediabil...

Așadar, țara noastră își înscrie 
numele — pentru a doua oară 
consecutiv — în vîrful piramidei 
internaționale a handbalului în 7. 
Performanța învingătorilor, pre
gătiți admirabil de antrenori, face 
cinste culorilor sportive ale pa
triei, reprezintă un prilej de mân
drie, un exemplu stimulator.

Acum, cînd ecourile ovațiilor 
din Sportovni Hala s-au risipit în 
qter, iubitorii de sport aplaudă pe 
așii spectaculoasei discipline, 
handbaliștii romîni, foști, actuali 
și — cine știe — poate chiar 
viitori campioni mondiali.

Dan DEȘL1U

PRAGA (prin telefon de la trimi
sul nostru). — In fața a peste 18 000 
de spectatori prezenți în „Palatul 
sporturilor" din capitala Cehoslova
ciei și a altor sute de mii de tele
spectatori din diferite țări europene, 
reprezentativa masculină de hand
bal în 7 a R. P. Romîne a încheiat 
cu o excelentă victorie campiona
tul mondial. Intr-un pasionant final, 
handbaliștii romîni au întrecut re
prezentativa Suediei, fostă de două 
ori campioană a lumii, reușind să 
păstreze astfel titlul mondial cuce
rit cu trei ani în urmă. Scorul aces
tei ultime partide este, desigur, cu
noscut celor mai mulți dintre citito
rii noștri. Romînii au învins cu 
25—22 (14—13).

Meciul Romînia—Suedia s-a ca
racterizat printr-o luptă epuizantă, 
de mare tensiune, ambele echipe 
dovedindu-se bine pregătite și de
cise să cucerească înaltul titlu spor
tiv de campioană a lumii. Primii 
înscriu romînii. Două goluri ale lui 
Ivănescu si unul, al lui Mozer fac ca 
după cîteva minute echipa noastră 
să conducă cu 3—0. Suedezii mar
chează și ei două puncte, dar în 
minutul 12 conducem cu 10—6. O
puternică revenire a partenerilor 
noștri face ca, după aproximativ 
zece minute, scorul să fie egal 
(12—12). Mozer șutează de cîteva 
ori extrem de puternic, la două din
șuturi portarul suedez nemaiputînd 
interveni. Conducem cu 14—12. Dar,

după un gol înscris de suedezi în 
minutul 29, prima repriză se încheie 
cu un minim avantaj pentru echipa 
romînă. După pauză, jocul începe cu 
atacurile insistente ale formației 
suedeze. Aceasta egalează și ia apoi 
conducerea cu 15—14 în urma trans
formării unei lovituri de la 7 m. Era 
minutul 34. La atacul care a urmat 
imediat după reluarea jocului, hand
baliștii noștri sînt faultați pe semi
cerc. Arbitrul dictează 7 m, însă 
Mozer ratează. Cîteva minute mai 
tîrziu egalăm (15—15), prin golul în
scris de Gruia. Sfaturile antrenori
lor, încurajările entuziastului grup 
de turiști romîni aflați în tribune au 
efectul scontat asupra echipei noa
stre. Inițiativa în joc și avantajul 
scorului trec de parted acesteia 
Suedezii nu renunță însă la luptă 
Se apără cu îndîrjire, uneori con
traatacă periculos. Conducem la un 
scor strîns — un punct-două dife
rență. Avem ocazii de a mări sco
rul (beneficiem de o lovitură de la 
7 m. ca și de un contraatac per
fect), însă Oțelea și Iacob ratează. 
Egalitatea survine din nou (22—22) 
aproape de sfîrșitul jocului. Finalul 
partidei, de-a dreptul dramatic — 
(victoria surîdea în aceeași măsură 
ambelor echipe), aparține totuși ju
cătorilor romîni. Ivănescu înscrie un 

gol. Era minutul 57. Apoi, în minu
tul următor, Hnat aduce echipei 
noastre un avans de două puncte 
Același Hnat pecetluiește scorul la 
25—22, în momentul cînd secunda
rul cronometrului sălii mai avea de 
parcurs un singur circuit de ca
dran.

Victorie. Jucătorii noștri se îmbră
țișează. Un grup de spectatori co
boară din tribune felicitîndu-i și pur- 
tîndu-i în brațe pe handbaliștii noș
tri, pe antrenori.

La festivitatea de încheiere a vor
bit Hans Baumann, președintele Fe
derației internaționale de handbal. 
El a subliniat că actuala ediție a 
campionatului mondial de handbal 
a constituit un succes remarcabil 
pentru acest sport. După ce a anun
țat că echipa reprezentativă a R. P. 
Romîne a ocupat primul loc, el a 
înmînat jucătorilor noștri cupa șl 
medaliile de aur de campioni ai lu
mii. Apoi a fost intonat Imnul de 
stat al R. P. Romîne.

Constantin ANI
★

In meciul pentru locurile 5—6, e- 
chipa U.R.S.S. a învins cu 27—18 
(13—9) selecționata R.S.F. Iugo
slavia.

SPECIALIȘTII

In Capitală, sezonul fotbalistic de 
primăvară a fost inaugurat într-un 
decor autentic de iarnă. Intr-adevăr, 
zăpada, frigul, și-au dat întîlnire cu 
cele cîteva mii de temerari amatori 
de fotbal, care au ținut cu orice preț 
să semneze condica de prezență, la 
sportul preferat, chiar din prima 
etapă a returului.

Cuplajul inaugural (Rapid-Crișul.

In meciul Progresul-Știința Timișoara
★

Progresul—Știința Timișoara) a pur
tat amprenta debutului, ambele în- 
tîlniri situîndu-se la un nivel tehnic 
destul de scăzut, puterea de luptă 
și pregătirea fizică fiind factorii care 
au înclinat balanța victoriei în fa
voarea echipelor gazdă. In primul 
meci, deși a avut inițiativa majori
tatea timpului, formația feroviară 
n-a reușit să înscrie nici un gol, uni-: 
cui punct al partidei fiind un auto
gol. al cărui autor a fost fundașul 
orădean Georgescu. Din nou, rapi- 
diștii au înghesuit joçul pe tripletă, 
care, ca și în alte ocazii, a bătut pa
sul pe loc. In plus, ea a avut de-a 
face cu un stoper în formă, Solomon, 
ieri unul dintre cei mai buni jucă
tori de pe teren.

Cel de-a] doilea meci, Progresul—?. 
Știința Timișoara, s-a situat la un 
nivel de joc ușor superior primului, 
nu atît datorită numărului mai mare 
de goluri cît mai ales datorită numă
rului sporit de faze de fotbal. Știin
ța Timișoara, după o primă repriză 
promițătoare, a cedat în cea de-a 
doua parte a meciului, cînd. se pare, 
insuficienta pregătire fizică și-a spus 
cuvîntul. Formația bucureșteană a 
cîștigat meciul în repriza a II-a, cînd 
a întreprins o serie de atacuri peri
culoase care, fructificate într-un 
procentaj superior, ar fi dus la mă
rirea serioasă a scorului. Rezultat- 
final : 3—1 pentru Progresul Au- 
înscris : Mateianu (2) șj Stoicescu 
pentru Progresul, Lereter, din lovi
tură de la 11 m, pentru Știința Ti
mișoara.

M. POPESCU

★

Un nou gol în poarta Suediei.

ALTE SPORTURI
Rugbi

Lovitura de începere în noul 
campionat de rugbi a avut-o Grivița 
Roșie sîmbătă după-amiază pe te
renul Gloria. In compania echipei 
gazdă, ceferiștii au pornit la atac din 
primele minute, reușind să aibă un 
avantaj substanțial (8-0 în minutul 
4), care a fost hotărîtor în obținerea 
victoriei, în ciuda tuturor eforturi
lor adversarilor. „Gloria“, mai ales 
în partea a doua a jocului, s-a ri
dicat la valoarea oaspeților prin
tr-un joc deschis și uneori eficace.

Duminică dimineața, Steaua a fă
cut o adevărată demonstrație de 
rugbi în compania studenților timi
șoreni, deși terenul a fost acoperit 
de zăpadă, s-a jucat permanent cu 
pase la mînă și cu schimbări rapide 
între centri, ceea ce a dus la marca
rea a foarte multe încercări : Ciobă
nel, Vasilescu, Luscal, Șerban, Fo
dor, Penciu. învinșii au jucat cu
rajos, dar lipsa condiției fizice și-a 
spus pînă la urmă cuvîntul.

Același factor a fost hotărîtor și 
în partida Progresul — Știința Pe- 
troșeni. Dominînd în prima repriză, 
oaspeții au cedat pasul în următoa
rele 40 de minute permițînd Pro
gresului să înscrie două încercări 
prin Mihai Dumitrescu și Radu To

Duel pentru balon între înaintările echipelor de rugbi Progresul șl 
Știința Petroșeni

ma, ultima transformată de Nicu- 
lescu. Echipa gazdă a jucat la în
ceput dezlînat, neștiind să contraca
reze jocul organizat al Științei. 
După greșeala fundașului echipei din 
Petroșeni, din care s-a marcat pri
ma încercare, gazdele și-au intensi
ficat atacurile, care au avut mai 
multă clarviziune și eficacitate. Am 
remarcat în această partidă pe Mi
hai Dumitrescu, Emil Dumitrescu, 
Alexandrescu (Progresul), Manola- 
che, Drăcea gi Anatol Ipsilante (Ști
ința Petroșeni).

Și acum, iată rezultatele primei 
etape : Grivița Roșie — Gloria 21-12 
(13-6) ; Steaua — Știința Timișoara 
28-3 (14-0) ; Progresul — Știința Pe
troșeni 8-0 (0-0) ; Știința Cluj — 
Rulmentul Bîrlad 6-0 (3-0); Dinamo 
—Unirea 17-0 (11-0); Ancora Galați 
—C.S.M.S. Iași 3-6 (3-3).

Baschet
Așteptat cu deosebit interes, me

ciul dintre echipele bucureștene 
Steaua și Știința s-a încheiat cu 
victoria primei echipe : 76—59 
(40—26). întrecerea, echilibrată doar 
la început, a fost dominată de jucă
torii de la Steaua.

Celelalte întîlniri ale etapei cam

pionatelor republicane de baschet 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : masculin : Rapid — Știința 
Tg. Mureș 100—63 ; Știința Cluj — 
Siderurgistul Galați 95—54 ; Stea
gul roșu — Dinamo Oradea 63—48 ; 
Politehnica Cluj — Știința Timi
șoara 81—75 ; Știința Craiova — 
Dinamo București 60—76 ; feminin: 
Unirea — Voința Brașov 73—66 ; 
Știința București — Voința Bucu
rești 66—60 ; Voința Tg. Mureș — 
Rapid 40—64 ; Mureșul — Crișul 
56—39 ; Voința Oradea — Știința 
Cluj 44—40.

Volei
Echipele fruntașe de volei au con

tinuat sîmbătă și duminică întrece
rile din cadrul „Cupei R. P. Ro
mîne“. Iată rezultatele : Progre
sul — Știința Galați 3—1 ; Minerul 
Bihor - Știința Cluj 3—0 ; C.S.M.S. 
— Tractorul 2—3 ; Petrolul — Fa
rul 3—0 ; Steaua — Rapid 0—3 ; Di
namo — Știința Timișoara (m) 3—1; 
Dinamo București — Știința Bucu
rești 3—1 ; Progresul — C.S.M. Si
biu 2—3 ; C.P.B. — Știința Cluj
1— 3 ; C.S.M. Cluj — Rapid 0—3 ; 
Voința Craiova — Farul (fem.)
2— 3.

Schi
La Poiana Brașov, pe o zăpadă 

favorabilă, s-a desfășurat primul 
campionat republican de biatlon 
modern, probă care constă într-o 
cursă de schi pe distanța de 20 ki
lometri și tragere la țintă. Titlul 
de campion a fost cucerit de schio
rul Gheorghe Vilmoș, care, după 
cum se știe, a ocupat locul cinci la 
Jocurile Olimpice de la Innsbruck. 
El a parcurs distanța în timpul de 
1 h 22’ 47” (4 minute penalizare). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Gheorghe Cimpoia și Constantin 
Carabela.

PRONOSPORT
Concursul nr. 11 din 15 martie

Steagul roșu — Steaua (0-1) 2
Farul — Dinamo București (0-2) 2
Progresul — Știința Timișoara (3-1) 1
Rapid — Crișul (1-0) 1
Știința Cluj — Dinamo Pitești (5-1) 1
C.S.M.S. lași — Siderurgistul (1-0) 1
Petrolul - U.T.A. (1-0) 1
Atalanta — Lanerossi (2-1) 1
Catania — Bari (1-0) 1
Internazionale — Roma (1-0) 1
Modena — Milan (0-1) 2
Torino — Juventus (0-0) X

HANS BAUMANN, (Elveția). — 
președintele Federației Internațio
nale de Handbal : „Echipa romînă 
s-a dovedit a fi cea mai îndreptățită 
la deținerea titlului de campioană 
mondială. O felicit din toată inima. 
Arbitrajul lui Schneider a contri
buit din plin la reușita acestei ex
cepționale finale de campionat".

KURT WADMARK, antrenorul 
selecționatei suedeze : „Nu încape 
nici o îndoială că la ora actuală 
echipa României este cea mai bună 
din lume. A dovedit-o cu prisosință 
la acest campionat, atît în grupa 
preliminară de la Pardubice, în seria 
a II-a semifinală (cea mai grea, de 
altfel), cît și în finală. Suedezii, cu 
puțin noroc, ar fi putut recuceri ti
tlul pierdut în 1961. Romînii însă nu 
le-au dat răgaz nici un moment, gă
sind resurse suficiente ori de cîte 
ori au fost puși în pericol. Ei au 
cîștigat pe merit în cea mai specta
culoasă finală de campionat mondial 
de pînă acum. Arbitrajul lui Schnei
der a fost excelent“.

HORST SCHNEIDER (R. F. Ger
mană) — arbitru internațional : 
„Ambele finaliste au dat dovadă de 
multă sportivitate, așa încît am con
dus partida în foarte bune condiții. 
Jucătorii care s-au dovedit cei mai 
buni- de-a lungul competiției — și 
aceștia sînt incontestabil romînii — 
sînt acum victorioși. Suedezii au 
fost astăzi foarte buni, au jucat mai 
bine decît selecționata Cehoslovaciei 
în partida cu campionii mondiali și 
au dat tot ce au putut, însă jocul 
excelent al echipei romîne nu ïe-a 
permis să pericliteze serios victoria 
acesteia. Consider că la viitoarea e- 
diție a campionatului mondial de 
handbal reprezentativa Romîniei are 
din nou cele mai mari șanse".

Echipa feminmă de handbal Rapid București 
în finala „Cupei Campionilor Europeni"

BUDAPESTA 15 (Agerpres), — Dumi
nică s-a disputat tn localitatea Tata (R. P. 
Ungară) returul meciului Rapid Bucu
rești — Spartakus Budapesta, contînd 
pentru semifinalele „Cupei campionilor 
europeni” la handbal în 7 (feminin).

Agențiile de presă transmit
® în capitala Iranului a început un 

turneu preolimpic de lupte clasice. Par
ticipă sportivi din Japonia, U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, Irak și Iran. In primul 
tur la categoria muscă, iranianul Kama- 
ni l-a învins la puncte pe sovieticul Li- 
tuyme, japonezul Yoshida a cîștigat în 
fata iranianului Abdul Hasan. La cate
goria cocoș, Ibrahimov (U.R.S.S.) și Fo- 
koda (Japonia) au făcut meci nul. La ca
tegoria pană, iranianul Seifur a cîștigat 
în fața japonezului Harobaya.

• La Geneva se desfășoară un turneu 
internațional de hochei pe gheață cu par
ticiparea unor formații din Canada, 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, Elveția și o 
selecționată a hocheiștilor canadieni, pro
fesioniști, care joacă în Europa. în pri
mul meci, formația sovietică „Himik“ a 
învins cu 7—4 (2—0, 3—1, 2—3) selec
ționată canadienilor.

• Stațiunea de sporturi de iarnă A- 
are din Suedia a găzduit unul din ulti
mele concursuri de schi alpin ale aces
tui sezon. în proba de slalom uriaș fe
mei, pe - primul loc s-a clasat sportiva 
austriacă Edith Zimmermann. Campioa
na olimpică Christine Goitschel (Franța) 
a ocupat locul doi. în aceeași probă, la 
masoulin a terminat victorios francezul 
Jean Claude Killy, urmat de austriacul 
Gerhard Nenning.

® Echipele de fotbal ale S.U.A., Pa
nama, Surinam și Mexic vor disputa, în- 
cepînd de astăzi, la Mexico, un turneu 
preolimpic al cărui învingător va lua 
parte la Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Programul primei etape este următorul : 
Panama—Mexic ; Surinam—S.U.A.

O în orașul Zagreb a început turneul 
final din cadrul primei ediții a „Cupei 
campionilor europeni" la polo pe apă. în 
prima zi echipa Dinamo Moscova a în
vins cu 7—3 formația Duisburg (R. F. 
Germană). Rezultatele celorlalte întîl
niri : Partizan Belgrad—Canottieri Nea- 
pole 6—2 ; Dinamo Magdeburg-Legia 
Varșovia 14—3. în turul doi : Dinamo 
Moscova—Dinamo Magdeburg 8—5 ;

FRANTISEK BOCEK, președin
tele Federației cehoslovace de hand
bal : „Am asistat la ultimele 4 cam
pionate mondiale. Actuala ediție a 
antrenat un număr mult mai mare 
de echipe cu valori apropiate. Pre
gătirea lor a fost superioară față de 
edițiile trecute. Pregătirea lotului 
românesc a fost excelentă sub toate 
aspectele : tehnic, tactic și mai ales 
psihic. Echipa are o foarte bună co
eziune. Felicit echipa romînă pentru 
comportarea ei".

VIRGIL HNAT, căpitanul echi
pei noastre : „A fost un meci foarte 
greu, epuizant, ca de altfel întregul 
campionat. Jucătorii suedezi, foarte 
buni tehnicieni șt tacticieni, pose
sori ai unor lovituri de. la distanță 
foarte puternice, s-au dovedit ad
versari greu de trecut. In numele 
meu și al colegilor de echipă îmi 
exprim bucuria de a fi adus culori
lor țării o nouă victorie sportivă de 
prestigiu. Închinăm acest succes, 
care ne obligă pe viitor la o pregă
tire și mai bună, celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre".

ȘASE MECIURI — 
ȘASE VICTORII

R. P. Romînă — U.R.S.S. 16—14 
R. P. Romînă — Norvegia 18—10 
R. P. Romînă — Japonia 36—12 
R. P. Romînă — Danemarca 25—15 
R. P. Romînă — R. S.,Cehoslovacă 16—15 
R. P. Romînă — Suedia'25—22

CLASAMENTUL FINAL
1. R.. P. Romînă — campioană: mondială
2. Suedia
3. R. S. Cehoslovacă
4. ,R. F. Germană
5. U.R.S.S.
6. R.S.F. Iugoslavia
7. Danemarca
8. R. P. Ungară

Sportivele bucureștene, care cîșfigaseră 
primul joc cu 13—5, au obfinut din nou 
victoria, de data aceasta la scorul de 
11—7 (5—3). Echipa feminină Rapid 
București s-a calificat astfel în finala ,',Cu
pei campionilor europeni".

Partizan—Legia 6—0 ; Duisburg—Ca-
nottieri 4—0.

• Campionul lumii la săritura în 
înălțime, Valeri Brumei, a părăsit sîmbă
tă seara New Yorkul plecînd pe calea 
aerului spre Moscova. Brumei a vizitat 
S.U.A. la invitația companiei americane 
de televiziune „American Broadcasting 
Company”, care i-a conferit premiul de 
„Cel mai bun sportiv pe anul 1963”.

LA RELUAREA CAMPIONATULUI
Din condica de sugestii a spectatorului de fotbal

Sportivitate, cavalerism, politețe (dacă se poate însă, După iiecare meci să iie necesară restabilirea integrl- 
înainte și nu după ce di faultat). lății plasei.

Desene de NELL COBAR

DINAMO BUCUREȘTI—FARUL 2-0
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— începutul de sezon fotbalistic la 
Constanța a atras ieri, cum era și fi
resc, un număr mare de spectatori. 
Peste 20 000 de constănțeni au asis
tat la meciul dintre echipele Farul 
și Dinamo București. în general, jo
cul a fost de un bun nivel tehnic, 
meritul principal revenind dinamo- 
viștilor Aceștia, mai calmi și mult 
mai tehnici, pun stăpînire pe joc 
încă de la început și marchează prin 
Pîrcălab (min. 4) și Ene (min. 13). în 
repriza a doua, constănțenii încearcă 
Cîteva acțiuni, dar din cauza inefica
cității înaintării nu pot înscrie. Pînă 
la terminarea meciului, scorul rămî- 
ne neschimbat : 2-0 pentru Dinamo. 
La sfîrșitul partidei, arbitrul grec 
Ianis Kanelloppoulos ne-a . decla
rat : „Ambele echipe au jucat bine 
Dinamoviștii au jucat mai tehnic și 
merită pe deplin victoria. Mi-a plă
cut in special apărarea bucurește- 
nilor, care chiar în momentul cînd 
Farul acționa cu multă hotărîre, a 
fost totdeauna la post.

PETROLUL - U.T.A. 1-0
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Petrolul a învins, ieri, la limită 1—0 
(0—0) formația arădeană, intr-un 
meci desfășurat în condiții deosebit 
de grele (vreme rece, teren moale, 
alunecos). în prima repriză, petro
liștii au avut inițiativa, dar Dridea I 
și Badea ratează ocazii favorabile 
de a înscrie. Golul victoriei este 
înscris în minutul 55 La o acțiune 
a echipei locale, Marin Marcel îl 
deschide, în careu, pe A. Munteanu. 
și acesta trage ușor pe deasupra 
portarului Coman. care ieșise din 
poartă, în continuarea partidei, 
U.T.A. forțează egalarea, atacînd in
sistent prin tripleta Tomeș — 
Țîrlea — Floruț. Apărarea petrollstă 
însă respinge toate atacurile echipei 
adverse.

ȘTIINȚA CLUJ—DINAMO PITEȘTI
5-1

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Știin
ța Cluj și-a luat revanșa în fața e- 
chipei Dinamo Pitești pentru înfrîn- 
gerea suferită în toamnă. Intîlnirea 
s-a caracterizat prin lupta dîrză 
pentru victorie. Mai bine pregătiți 
fizic, tehnic și tactic, studenții au 
reușit să străpungă de 5 ori apăra
rea dinamoviștilor. Primul gol a fost 
înscris chiar în minutul 2 de către 
Mureșan II, la o centrare a lui Ivan- 
suc. Pîrță la sfîrșitul reprizei, stu
denții mai ratează cîteva situații cla
re prin Adam și Szabo. In repriza 
a doua a jocului clujenii păstrează 
inițiativa. Ca urmare, Mureșan II 
mai înscrie de două ori (în minutele 

55 și 74). în urma unor combinații 
frumoase la care a participat întrea
ga înaintare. O neatenție a apărării 
clujene și Cacoveanu reduce din 
handicap (min. 83). Ultimele minuta 
ale întilnirii sînt pasionante. In mi-“ 
nutul 86, Adam driblează toată apă
rarea oaspeților și înscrie. Tot el pe
cetluiește scorul cu două minute îna
inte de sfîrșitul partidei. Scor fi
nal : 5—1.

STEAUA—STEAGUL ROȘU 1-0
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Pe stadionul Tractorul din localitate 
se aflau ieri mii de spectatori iubi-' 
tori ai sportului cu balonul rotund 
care au ținut, să asiste la meciul 
Steagul roșu — Steaua. în prima 
repriză jocul a fost echilibrat Cei 
prezenți au asistat la faze frumoa
se care au alternat de la o poartă là 
alta. După 45 minute,, scorul a ră
mas însă alb (0 -0). Tn repriza se
cundă. militarii au intrat pe teren 
hotărîți să învingă. în această par-? 
te a meciului ei joacă mai legat, a- 
tacă deseori pe extreme, folosindu^l 
mai ales pe Crăiniceanu, ieri cel 
mai bun jucător de pe teren Unicul 
gol al partidei este înscris în minu
tul 66. de către Voinea Jucătorii 
oaspeți prestează în continuare un 
joc rapid, spectaculos, fără a mai 
modifica scorul.

C.S.M.S.—SIDERURGISTUL 1-0
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Decor 

de iarnă. Tribunele stadionului ,23 
August“ din Iași au trăit totuși din 
nou freamătul a mii de spectatori 
care au venit să asiste la prima in- 
tîlnire de fotbal din returul cam
pionatului Echipa favorită. C.S M.S., 
s-a-'‘întîlnit cu Siderurgistul Galați.

Formația ieșeană are inițiativa mai 
tot timpul, dar nu reușește să con
cretizeze. Oaspeții sé apără în 9—10 
oameni. La reluare. echipa gazdă 
continuă să domine cu autoritate și 
în minutul 52 Milea înscrie plasat de 
la 6 m. înscrierea punctului scoate 
pe jucătorii gălățeni din dispozitivul 
de apărare. Jocul se echilibrează oa
recum. Meciul ia sfîrșit cu scorul de 
1—0 pentru ieșeni.

CLASAMENTUL
Dinamo București 13 8 2 3 30—13 18
Progresul 13 7 4 2 27-21 18
Petrolul 14 6.4 4 17- 8 16
Farul 14 8 0 6 18-18 16
Steaua 12 7 1 4 • 32—21 15
Rapid 13 6 3 4 23—23 15
Steagul roșu 14 6 ,2 6 ?0—17 14
C.S.M.S. 14 6 1 7 20—22 13
Crișul 14 5 3 6 13—21 13
U.T.A. 13 5 .2 6 15—17 12
Dinamo Pitești 14 5 2 7 14—20 12
Știința Cluj 14 5 1 8 18—23 11
Știința Timișoara 14 4 1 9 17-24 9
Siderurgistul 14 3 2 9 11—27 8

(
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Conferința națională

CĂLĂTORIA PRE

NORDUL--ZONA DENUCLEARIZATA
DEMONSTRAȚI! STUDENȚEȘTI 
LA MADRID SI LISABONA//

Conferința reprezentanților opiniei

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 
La 15 martie, în cea de-a doua zi a 
Conferinței reprezentanților opiniei 
publice din țările nordice, care se 
dâsfășoară sub lozinca 
zonă denuclearizată“, 
discuția pe marginea rapoartelor 
prezentate de juristul norvegian T. 
Upsal și publicistul danez V. 
Knudsen.

A. Sponberg, deputat în Riksdagul 
suedez, Andrea Andreen, cunoscută 
militantă pe tărîm social din Sue
dia, U. Hansen, preot danez, O. Lah-

„Nordul — 
a avut loc

publice din fările nordului Europei

tela, deputat în Parlamentul finlan
dez, K. H. Hermansson, deputat în 
Riksdagul suedez, președintele Par
tidului Comunist din Suedia, și cei
lalți vorbitori care au participat la 
discuții au subliniat în cuvîntările 
lor că ideea creării zonei denuclea- 
rizate găsește un sprijin tot mai 
larg și se bucură de aprobarea po
poarelor din țările Europei nordice, 
că țările mici pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la destinderea în
cordării internaționale.

IN COMISIA DREPTURILOR OMULUI A O.N.U.

Proiect de convenție internațională pentru eliminarea
discriminării rasiale

in- 
tu- 
ra- 
su-

NEW YORK 15 (Agerpres). — Co
misia drepturilor omului a Organi
zației Națiunilor Unite a aprobat 
sîmbătă un proiect de convenție 
țernațională pentru eliminarea 
turor formelor de discriminare 
sială. Acest proiect urmează a fi
pus spre aprobare Consiliului eco
nomic și social și Adunării Gene
rale a O.N.U.

Proiectul, care se compune din- 
tr-un preambul și 7 articole, con- 
darțmă orice propagandă rasistă și 
orice organizație fondată pe ideea 
sau teoria superiorității unei rase 
sau unui grup de persoane de o a-

numită culoare sau . de o anumită o- 
rigine etnică, conține obligația asu
mată de statele semnatare de a lua 
măsuri corespunzătoare în vederea 
eliminării oricărei incitări la dis
criminarea rasială, de a abroga ori
ce dispozițiune care ar crea sau per
petua discriminarea rasială și de a 
garanta egalitatea în fața legii tu
turor oamenilor fără distincție de 
rasă, culoare sau origine etnică.

Un articol special condamnă se
gregația rasială și apartheidul.

MADRID 15 (Agerpres). — Poliția 
din Madrid a intervenit sîmbătă, 
pentru a doua oară în decurs de 24 
de ore, cu scopul de a împrăștia o 
demonstrație la care au participat 
cîteva sute de studenți, organizată 
în semn de protest împotriva, inter
zicerii din partea autorităților a 
unei conferințe ce urma să fie ținu
tă la Facultatea de științe economice 
și politice, de profesorul Enrique 
Tierno Galvan. Potrivit relatărilor 
agențiilor occidentale de presă, stu
denții așteptau, pentru a protesta, 
pe șeful statului spaniol, Franco, 
care urma să vină la ședința de în
chidere a congresului al 3-lea al 
sindicatelor spaniole, organizație a- 
flată sub controlul guvernului, dar 
Franco a renunțat să-și facă apari
ția în sala congresului.

★

LISABONA 15 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că stu- 

. denții din Lisabona au organizat o 
manifestație de protest împotriva 
hotărîrii ministrului educației na
ționale de a interzice sărbătorirea 
„Zilei studentului“. Politia a blocat 
străzile pe care înaintau manifestan- 
ții spre clădirea Institutului tehnic 

; superior și a intervenit pentru a-i 
: împrăștia. Mai mulți studenți au 
1 fost răniți.

A! doilea tur de scrutin al alegerilor
CIPRU

SßSIREA PRIMELOR TRUPE 
DIN FORȚELE INTERNAȚIONALE

NICOSIA 15 (Agerpres). — Pe ae
roportul din Nicosia a sosit sîmbă- 
tă seara un prim contingent de tru
pe canadiene, care fac parte din 
Forțele internaționale ale O.N.U. în 
Cipru. Cu acest prilej, ministrul 
de interne al Republicii Cipru, Poly- 
carpos Gheorghiadis, și-a exprimat 
încrederea că Forțele internaționale 
ale O.N.U. vor aduce o contribuție 
la eforturile guvernului cipriot de a 
instaura liniștea și ordinea în insulă.
Agenția France Presse menționează 

că „începînd de sîmbătă, în insulă, 
se înregistrează o destindere evi
dentă“. Singurele incidente, trans
mite agenția, s-au semnalat în sa
tul Ghaziveran din nordul Ciprului 
unde comunicațiile telefonice au 
fost întrerupte, și pe o șosea în a- 
propiere de Nicosia, unde o mașină 
militară britanică a fost atacată cu 
focuri de armă.

cantonale din Franța
PARIS 15 (Agerpres). — Dumi

nică a avut loc în Franța cel de-al 
doilea tur de scrutin — și ultimul 
— al alegerilor cantonale.

Alegerile din 15 martie au avut 
loc în 585 cantoane în care dumi
nica trecută nici unul din candidați 
n-a obținut majoritatea absolută a 
voturilor. în decurs de o săptămînă

partidele democratice din Franța 
și-au întărit și mai mult pozițiile la 
alegeri. în multe departamente co
muniștii, socialiștii, radicalii au că
zut de acord asupra desemnării u- 
nui singur candidat împotriva re
prezentanților partidului de guver- 
nămînt U.N.R. și a grupărilor care 
s-au alăturat acestui partid.

Coi^resd partidului Uniunea creșîin-demoOTtă
din R. F, Germană

a Partidului Comunist Italian
NEAPOLE 15 (Agerpres). — Du

minică și-a încheiat lucrările la 
Neapole cea de-a V-a Conferință 
națională a Partidului Comunist 
Italian, care a discutat problema 
continuei întăriri organizatorice a 
rîndurilor partidului în lumina noi
lor sarcini care se pun în fața co
muniștilor italieni în condițiile ac
tuale. în ședința de închidere a 
rostit o amplă cuvîntare Palmiro 
Togliatti, secretar general al P.C. 
Italian.

La încheierea lucrărilor, Confe
rința a adoptat în unanimitate tex
tul unei chemări către organizațiile 
de partid, către toți membrii parti-

dului și oamenii muncii din Italia. 
Chemarea subliniază necesitatea de 
a desfășura neîntîrziat o vastă cam
panie de lămurire și propagare a 
liniei partidului, de a da o ripostă 
uneltirilor monopolurilor, care în
cearcă să înăbușe elanul de luptă 
al oamenilor muncii și să-și subor
doneze mișcarea muncitorească.

„Partidul comunist — se spune 
în chemare — reprezintă o forță 
vie și elementul cel mai important 
al democrației italiene ; el poate a- 
duce o nouă contribuție hotărîtoare 
la lupta comună a poporului ita
lian pentru pace și socialism“.

Premierul Ciu En-Iai 
s-a înapoiat la Pekin
PEKIN 15 (Agerpres). — Ciu En- 

lai, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, s-a înapoiat la Pekin 
din călătoria întreprinsă în diferite 
țări din Asia, Africa și Europa. îm
preună cu el s-a înapoiat la Pekin 
Cen I, locțiitor al premierului, mi
nistrul afacerilor 
Chineze.

SCURTE ȘTIRI

externe al R. P.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a adoptat hotărîrea privitoa
re la reducerea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul pentru aparatele de ra
dio și aparate de radio cu pik-up în 
medie cu 15 la sută.

Ghana : UN

CONSTRUCȚIA
PLAN PENTRU

DE LOCUINȚE
ACCRA 15 (Agerpres). — Guver

nul Republicii Ghana a trecut la 
înfăptuirea planului de construcții 
de locuințe pentru populație. Se 
prevede ca în țară să se construias
că 15 fabrici de cărămidă. Guver
nul acordă, de asemenea, o mare 
importanță construcției fabricii de 
prefabricate din beton armat, care 
se realizează cu ajutorul specialiști- 
loi' sovietici.

SANAA. Mareșalul Abdallah As- 
Sallal, președintele Republicii Arabe 
Yemen, a plecat duminică pe calea a- 
erului prin Cairo într-o vizită oficia
lă de stat în Uniunea Sovietică.

Președintele Franței, generalul de 
Gaulle, s-a urcat duminică după-a- 
miază în avionul cu reacție pe bor
dul căruia și-a început călătoria spre 
țările Americii Latine. Evenimentul 
este amplu comentat atît de presa 
franceză, cit și în numeroase alte 
ziare occidentale.

Autorii articolelor și reportajelor 
atrag mai intîi atenția că, pe agenda 
șefului de stat francez, figurează 
vizitarea în acest an a aproape tu
turor statelor Americii Latine, tur
neul său fiind împărțit în două eta
pe. Prima, aflată acum în desfășu
rare, cuprinde Mexicul, unde gene
ralul de Gaulle răspunde vizitei fă
cute anul trecut la Paris de pre
ședintele acestui stat, Adolfo Lopez 
Mateos, și o serie de „departamente 
franceze de dincolo de mare“, cum 
sînt numite în mod curent la Paris 
Guadelupa, Guyana (franceză) și 
Martinica. A doua etapă, care va 
dura mai multe săptămîni, va avea 
loc la toamnă și îl va purta pe pre
ședintele Franței de la Amazoane și 
pînă la Țara de Foc.

După cum reamintesc comentato
rii, ideea 
relațiilor dintre Franța și țările 
Americii 
mult în
Gaulle. Dar ea a început să se con
tureze mai clar în ultimele luni și 
a fost definită cu prilejul confe
rinței de presă pe care generalul a 
ținut-o la începutul acestui an. Șeful 
statului francez a promis atunci a- 
jutor material și tehnic țărilor în 
curs de dezvoltare, printre care a 
menționat în mod deosebit țările 
Americii Latine. El a numit coope
rarea cu aceste țări drept „o mare 
ambiție a Franței“. Asemenea decla-

dezvoltării și consolidării

Latine se află mai de 
atenția generalului de

rații și unele măsuri concrete între* 
prinse ulterior, cum sînt trimiterea 
unei delegații parlamentare fran
ceze în mai multe țări latino- 
americane, precum și anumite tran
zacții încheiate de firme franceze 
în aceste țări, cărora li se adaugă 
vizitele pe care șeful statului fran
cez le va face în acest an, au stîrnit 
multe comentarii în presa nord-ame- 
ricană. Drew Middleton, în „New 
York Times“, a considerat, de pildă, 
că este vorba de „o nouă formă de 
subminare a leadershipului“ (rolului 
dominant) al Statelor Unite într-o 
zonă unde acestea au mari interese.

„In S.V.A., scrie și „Le Figaro“, se 
manifestă neliniști în legătură cu 
voiajul generalului de Gaulle în 
Mexic și cu alte vizite în perspectivă 
în țările latine ale Americii. Mulți se 
întreabă dacă aceste vizite nu riscă 
să trezească anumite susceptibilități".

„Ca din întîmplare, scria la rîndul 
său ziarul „Combat“, președintele 
Johnson l-a întîlnit pe președintele, 
mexican acum cîteva săptămîni... El 
și-a fixat discursul în legătură cu 
„Alianța pentru progres" la 16 mar
tie, chiar în ziua sosirii lui de Gaulle 
în Mexic". în legătură cu subiectele 
pe care 
oameni 
sideră 
explica 
curs de 
dițiile în care ea se aplică și se poa
te aplica în Mexic".

In general, observatorii califică 
vizitele președintelui de Gaulle în 
țările Americii Latine ca unul din 
faptele marcante ale activității di
plomatice franceze în 1964.

le-ar putea aborda cei doi 
de stat, același ziar con- 
că oaspetele francez va 
politica sa față de țările în 
dezvoltare și „va studia con-

Tudor VORNICU

Decla rația 
noului președinte 

aü Venezuelei

SANTO DOMINGO. Ministerul de 
Externe al Republicii Dominicane a 
anunțat că a dat instrucțiuni ambasa
dorului acestei țări la Madrid să cea
ră guvernului spaniol extrădarea fiului 
fostului dictator, Rafael Trujillo, și a 
altor trei ofițeri care s-au refugiat în 
Spania. S-a precizat că ei urmează a 
fi judecați, între altele, pentru ucide
rea a șase persoane acuzate de a fi 
participat la asasinarea dictatorului 
Trujillo în mai 1961.

Corespondență din Viena

DESCHIDEREA TIMÜLÔÎ
INTERNATIONAL DE PRI
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HANOVRA 15 (Agerpres). — Du
minică s-a deschis la Hanovra cel 
de-al 12-lea Congres al Uniunii 
creștin-democrate — principalul 
partid al coaliției guvernamentale 
din R.F.G. în centrul atenției con
gresului stă pregătirea în vederea 
alegerilor în Bundestag, care vor a- 
vea loc în toamna anului 1965. Pe 
ordinea de zi figurează raportul de

activitate al președintelui comisiei 
U.C.D. pentru problemele activității 
partidului, J. Dufhues, raportul can
celarului L. Erhard, consacrat pro
blemelor politicii interne și externe, 
precum și alegerea organelor de 
conducere ale partidului.

Congresul a fost deschis printr-un 
cuvînt introductiv rostit de K. Ade
nauer, președintele U.C.D.

CARACAS 15 (Agerpres). — Râul 
Leoni, noul președinte al Venezue- 
lei, a declarat în fața delegațiilor 
sosite în Venezuela cu prilejul cere
moniei preluării puterii, că pacea și 
coexistența pașnică dintre toate ță
rile vor constitui bazele politicii ex
terne a noului guvern. Guvernul, a 
spus el, va promova o politică de 
prietenie și înțelegere cu toate ță
rile. Raul Leoni s-a
sprijinul principiilor neamestecului 
în treburile interne și autodetermi
nării popoarelor.

TEHERAN. In urma unei puterni
ce furtuni de nisip, care a avut toc 
în provincia Huzistan din sudul Ira
nului, activitatea normală din aceas
tă regiune a fost perturbată. Au fost 
închise școlile, majoritatea magazine
lor nu funcționează, iar transportul a 
fost întrerupt. Totodată, navelor li s-a 
interzis să părăsească porturile.

ediție a 
primă- 
deschis 
deschi-

pronunțat în

NEW YORK. Ploile torențiale au 
provocat serioase inundații în statele 
Indiana, Illinois, Ohio, Kentucky și 
Virginia de vest. Potrivit agențiilor de 
presă, în valea rîului Ohio, aceasta 
este cea mai mare inundație din ulti
mii 20 de ani. In urma inundațiilor 
au avut de suferit aproximativ 110 000 
de persoane, iar distrugerile materiale 
sînt evaluate 
Ohio la 200

numai în valea fluviului 
milioane de dolari.

Imt^lsil din via fa Infernaflanală
La Recife (Brazilia) a avut loc o im
punătoare demonstrație a țăranilor 
în sprijinul reformei agrare, (foto

grafia din stînga sus).
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tineri norvegieni pun laOSLO. 11
punct ultimele pregătiri pentru o ex
pediție îndrăzneață: 2 500 km cu 
schiurile de la capul Columbia (Ca
nada) pînă la insula Komsomoleț (Si
beria) prin Polul nord. Expediția va 
avea loc în regiuni unde temperatura 
se menține la minus 50 de grade.

VIENA (prin telefon). — „O pri
vire în vitrina economiei“ — astfel 
este intitulată cea de-a 79-a 
Tîrgului internațional de 
vară de la Viena, care s-a 
duminică. La festivitatea
derii au participat președintele 
Austriei, dr. Adolf Schärf, mem
bri 
lui 
meroase personalități din Austria și 
de peste hotare. Delegația țării 
noastre este condusă de Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei.

După cuvîntul de salut adresat 
celor prezenți de către Franz Jonas, 
primarul Vienei, a luat cuvîntul mi
nistrul austriac al comerțului, dr. 
Fritz Bock,, care a subliniat impor
tanța care se acordă azi schimburi
lor economice internaționale în 
continuă dezvoltare. Apoi, preșe
dintele Austriei, dr. Adolf Schärf, a 
deschis Tîrgul.

ai guvernului și ai corpu- 
diplomatic, precum și nu-

La ediția din acest an a Tîrgului de 
primăvară de la Viena, care se des
fășoară ca de obicei în două centre: 
Messegelände Prater și în centrul ora
șului la Messepalast, participă 26 de 
țări reprezentate de 2 090 de firme. 
Austria, țara gazdă, este reprezen
tată de 2 917 firme. Sînt aici expuse 
mașini-unelte, aparataj electric, bu
nuri de consum etc.

La Messepalast, în hala K-2, se 
află expoziția turistică O.N.T. „Car- 
pați" în care sînt înfățișate panouri 
cu imagini de pe litoralul romînesc, 
peisaje ale stațiunilor noastre cli
materice, precum și din diferite o- 
rașe ale țării noastre etc.

Vizitatorilor li se prezintă două 
filme romînești : „Vacanța soarelui" 
și „Paradisul păsărilor“, care-i poar
tă pe spectatori de-a lungul litoralu* 

și prin Delta

Săptămînă trecută, în Cipru au 
avut loc noi ciocniri între ciprioții 
greci și turci. Fotogralia din stînga 
jos redă o imagine din orașul Ktima 
unde, după o serie de ciocniri, între 
cele două comunități s-a semnat un 
acord cu privire la încetarea focului.

Autoritățile rasiste din Rhodesia de 
sud încearcă pe toate căile să înă
bușe mișcarea de eliberare naționa
lă a populației africane, (fotografia 
din dreapta jos). Sîmbătă, parla
mentul a adoptat un proiect de 
lege cu privire la „menținerea lega
lității și ordinei", care permite re
primarea în masă a africanilor.

COTONOU. Agențiile de presă a- 
nunță că trupele guvernamentale tri
mise în orașul Parakou din nord-estul 
Republicii Dahomey (unde au avut 
loc incidente provocate de membri 
ai triburilor Baribas, partizani ai fos
tului președinte Hubert Maga), au 
reușit să restabilească ordinea. Guver
nul Republicii Dahomey a anunțat 
că Chabi Mama, lider al triburilor 
Baribas, a fost arestat împreună cu 
alte 192 de persoane.

CAIRO. Pe întreg teritoriul Repu
blicii Arabe Unite a intrat duminică 
în vigoare, după o perioadă de tran
ziție, sistemul metric. Legea care pre
vede introducerea sistemului metric 
în R.A.U. a fost promulgată la 16 no
iembrie 1961.

Ștefan

Dunării.

în centrul Vienei.

Presse“

DALLAS După
ill

O relatare a agenției
Agenfia „France Presse” transmite din 

Dallas relatări despre ecoul produs de 
condamnarea la moarte a lui Jack Ruby 
și despre desfășurarea ulterioară a eve
nimentelor legate de procesul său. „Ver
dictul împotriva lui Jack Ruby, ca și re
peziciunea cu care cei 12 jurați din Dal
las au ajuns în unanimitate la hotărîrea 
de a pronunja pedeapsa cu moartea, au 
impresionat pe observatorii străini pre- 
zenji la procesul abia terminat — scrie 
agenfia. Pe străzile Dallasului, verdictul 
e acceptat de majoritatea celor întrebafi. 
„El a căpătat ceea ce merita", spun ei. 
Ici, colo, pot fi întîlniți oameni surprinși 
de verdict, dar aceștia constituie mino
ritatea". După ce se referă la „intermi
nabilele ședinfe de selecționare a juriu
lui", agenfia relevă competenfa celor 8 
bărbați și 4 femei care au alcătuit ju
riul. „Tofi jurații erau convingători prin 
seriozitatea, cinstea și nivelul lor inte
lectual : ingineri, tehnicieni, muncitori, 
specialiști și capi de familii numeroase. 
Un juriu excelent — acesta era comen
tariul auzit de cele mai multe ori".

Majoritatea participanților la proces — 
relatează agenfia — s-au exprimai pen
tru pedepse • severe și mulfi dintre ei 
pentru pedeapsa cu moartea. Un sondaj 
al ziariștilor prezenfi la proces a scos 
la iveală că 34 la sută au fost 
pentru pedeapsa capitală. leza acuzării 
— crimă premeditată — a fost refinută 
de jurați și apărarea a încercat în za
dar să apeleze la sentimentele aces
tora.

Apărarea a jucat totul pe o singură

„France
carte, pledînd în sensul că Ruby e bol
nav mintal — relatează în continuare a- 
genfia. Avocafii apărării s-au menfinut 
pe această poziție în ciuda faptului că 
opt medici s-au pronunfat cu fermitate 
împotriva diagnosticului de epilepsie psi- 
homofrice și numai doi dintre cei cinci 
experfi prezentați de apărare au fost în 
mod categoric în favoarea acestui diag
nostic.

Procurorul Henry Wade a declarat 
după pronunțarea verdictului : „Sînt 
foarte satisfăcut. Este un verdict just. A- 
părarea și-a pus toate ouăle în același 
coș. Ea a mizat totul pe nevinovăfie, în- 
trucît pretindea că în momentul crimei 
Ruby era nebun. Ea trebuia să demon
streze aceasta, dar n-a putut-o face. De 
fapt, noi am furnizat juraților mai multe 
dovezi în sensul că Ruby era sănătos la 
minte, decîf a prezeniat apărarea dovezi liei lui Ruby", 
în sensul tezei contrare".

Bill Alexander, unul dintre principalii 
avocafi ai acuzării, a adăugat : „Verdic
tul acesta îi va face să reflecteze pe tofi 
lunatecii. pe cei care cred că au drep
tul să scrie scrisori otrăvite, să comită 
violuri sau asasinate și să se refugieze 
îndărătul pretextului de demență, 
chiar faimosul avocat Belii n-a 
reuși în cazul acesta".

Cît privește pe avocatul apărării, 
acesta a mărturisit că se aștepta 
pedeapsă cu închisoarea de maximum 5 
ani cu suspendare".

După pronunțarea verdictului, jurafii au 
părăsit în mașini ale poliției reședința ce 
le era rezervată la etajul VI al închisorii.

Cei mai mulți dintre ei au preferat să nu 
se înapoieze acasă, ci să se instaleze 
cîteva zile la adrese ce rămîn secrete. 
Judecătorul Brown a părăsit clădirea tri
bunalului însoțit de trei polifiști în haine 
civile. Unul dintre jurați, Allen McCoy 
care, potrivit apărării, ar fi afirmat îna
inte de a fi selecționat că el „îl va tri
mite pe Ruby pe scaunul electric", a ce
rut poliției să aresteze orice persoană 
care s-ar prezenta la domiciliul său.

Șeriful Bill Decker, șeful poliției din 
Dallas, a anunțat că judecătorul Joe 
Brown, care a condus procesul lui Jack 
Ruby și a citit verdictul de condamnare 
la moarte a acestuia, va fi păzit în ur
mătoarele zile de mai mulți detectivi, 
„Nu ne putem asuma nici un risc — a 
spus șeriful Intenționăm să asigurăm de 
asemenea paza avocaților ca și a fami-

Nici 
putut

Belli, 
la „o

Se pare că azi avocafii apărării vor 
prezenta o cerere referitoare la începe
rea unui I 
Presse. Este 
fea apelului 
timp, Ruby 
de sentinfă și apoi judecătorul 
data executării 
la Huntsville.

Apărarea ar dori însă să 
nicească executarea verdictului, 
după proces, avocatul Belii s-a 
celula lui Ruby. „Acuzatul va rămîne în 
această celulă pe toată perioadă cît vor 
dura apelurile pe care intenfionează să 
le facă avocafii săi, un an sau poate 
chiar doi ani", a precizat el.

nou proces, relevă France 
> o etapă de procedură înain- 

fafa Curții Supreme, între- 
fi anunțat în mod oficial 

va fixa 
electric,

în
va

sale pe scaunul

zădăr- 
Imediat 
dus în

REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚIA > București. Piața „Scînteii" Tel. 17.60 10. L7.60.20. Abonamentele se tac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și institute Tiparul i Combinatul Poligrafio Casa Scînteii


