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Elevi ai Școlii de 8 ani nr. 129 
din București își pregătesc cu 
sîrg materiale pentru o viitoa
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Mașină de semănat
o temeinică pregătire profesională cu 6 brăzdare

ai

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Delegația Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., din care fac parte 
tovarășii Emil Bodnăraș, Nico
lae Ceaușescu și Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., înapoindu-se 
de la Pekin și Phenian, a so
sit în seara zilei de 14 martie 
la Gagra, pentru a avea în
trevederi cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

La aeroportul din Adler, de
legația C.C. al P.M.R. a fost 
întâmpinată de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. I. Mikoian, mem
bru al “ 
P.C.U.S., 
membru 
lui C.C.
cretar al C.C. al P. C. din Gru- 
zia, I. V. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., G. D. Dja
vahișvili, membru al C.C. șl 
P.C.U.S., M. T. Bgajba, secre
tar al Comitetului regional de 
partid din Abhazîa.

La 15 și 16 martie, la Gagra

Prezidiului C.C. al 
V. P. Mjavanadze, 

supleant al Prezidiu- 
al P.C.U.S., prim-se-

au avut loc întîlniri între to
varășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

La întîlniri au participat din 
partea C.C. al P.M.R. tovarășii 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau
șescu, Chivu Stoica, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.

Din partea C.C. al P.C.U.S. 
au participat tovarășii A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., V. P. 
Mjavanadze, membru suple
ant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

In timpul întâlnirilor, repre
zentanții celor două partide 
au făcut un schimb de păreri 
în probleme care prezintă in
teres reciproc. In cursul con
vorbirilor s-a acordat o aten
ție deosebită problemelor le
gate de lupta pentru întărirea 
unității și coeziunii țărilor so- 

. cialistc, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale pe 
baza principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalis
mului proletar.

Intîlnirile s-au desfășurat 
într-0 atmosferă de prietenie 
frățească și cordialitate.

La 16 martie, delegația C.C. 
al P.M.R. a plecat spre patrie.

Delegația a fost condusă la 
aeroport de tovarășii N. S. 
Hrușciov, A. I. Mikoian, V. P. 
Mjavanadze, I. V. Andropov, 
G. D. Djavahișvili, M. T. 
Bgajba.

Părăsind spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a tri
mis tovarășului N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, ur
mătoarea telegramă;

De la bordul avionului, de
legația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
părăsind spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice, vă transmite 
un prietenesc și cordial salut, 
dumneavoastră personal și 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, și adresează tot
odată poporului sovietic cele 
mai calde urări de succes în 
munca și lupta pentru 
struirea comunismului și 
rarea păcii.

con-
apă-

LA ANCHETA NOASTRĂ RĂSPUND
ing. GHEORGHE ILEA

responsabil cu producția și calificarea în comitetul
I.S.C.M., Craiova

U.T.M.-
LS.C.M.,

Prima cerință - alegerea te
maticii conferințelor, a fost re
zolvată mai ușor. Spun aceasta 
deoarece în întreprindere, a 
fost organizată „Ziua ingineri
lor și tehnicienilor" care se ține 
săptămînal. Aici se dezbat pro
bleme de tehnică în construc
ții, aspecte din activitatea 
științifică în întreprindere etc. 
Din aceste dezbateri a reieșit 
că o seamă de probleme teh
nice trebuie clarificate cu în
treaga masă a muncitorilor. In 
acest fel au fost stabilite te
mele celor peste 20 de confe
rințe care au fost expuse anul 
trecut. Iată cîteva dintre ele : 
„Folosirea panourilor de in
ventar — sursă importantă de 
economisire a lemnului", „Teh
nica nouă în lucrul cu beton 
armat", „Folosirea cofrajelor 
alunecătoare — metodă rapidă 
și economică de executare a 
construcțiilor" etc.

După cum am arătat, am ți
nut seama ca din conferințe 
oamenii să învețe cît mult. 
Conferința „Folosirea panouri
lor de inventar — sursă impor
tantă de economisire a lemnu
lui", bunăoară, a fost prezen
tată de tov. Mircea Iordăche- 
scu, inginer șef al întreprin
derii. După expunerea confe
rinței, maistrul Ilie Coconu și 
șeful de echipă Carol Covaci

exemple 
șantierului.

au adus numeroase 
din activitatea
S-au făcut chiar calcule în ur
ma cărora dulgherii de aici au 
hotărât să extindă metoda res
pectivă și să pornească iniția
tiva de a lucra o zi pe săptă- 
mînă cu material lemnos eco
nomisit. Conferința „Tehnica 
nouă'în lucrul cu beton armat" 
expusă de tînărul inginer Ion 
Ciucuriță, a fost completată cu 
expunerile utemiștilor Aurel 
Ștefan și Ion Pamfiloiu, evi
dential în întrecerea socia
listă.

Datorită activității desfășu
rate în întreprinderea noastră 
pentru ridicarea calificării 
muncitorilor, la multe obiecti
ve calitatea lucrărilor s-a îm
bunătățit simțitor, iar timpul 
de construcție a fost redus sub 
cel prevăzut în deviz.

Anul acesta, cînd sarcinile 
constructorilor noștri sînt mai 
mari — comitetul U.T.M. a 
stabilit noi măsuri prin care 
să sprijine acțiunile privind 
ridicarea calificării muncito
rilor. Aceasta va face ca, pe 
lîngă respectarea termenelor 
de dare în funcțiune a unor 
obiective, să îmbunătățim cali
tatea și în același timp să rea
lizăm sarcina de creștere a 
productivității muncii.

Un colectiv de specialiști 
Consiliului agricol regional 
București a adaptat la semă
nătoarea 2 SPC-2 încă două 
brăzdare, făcînd ca mașina să 
lucreze pe șase brazde deoda
tă, în loc de patru. Semănă
toarea astfel modificată a fost 
utilizată anul trecut în mod 
experimental de către Stați
unea de încercare a mașinilor 
agricole de la Moara Dom
nească și de către S.M.T. 
tășești.

în urma probelor, s-a con
statat că semănătoarea 
brăzdare realizează indici teh- 
nico-economici superiori. Ast
fel, prin folosirea ei în pro
ducție, numărul tractoarelor 
necesare la semănat se reduce 
cu o treime, în aceeași măsură 
micșorîndu-se și consumul de 
carburanți.

Delegația Comitetului Central al PartiduluiGAVRILĂ PODINĂ
secretar al comitetului U.T.M.

Întreprinderea 1 Construcții — Cluj

de construcție: unul în faza de 
glisare, altul în faza de mon
tare a planșeelor prefabricate, 
al treilea în faza de finisaj, iar 
al patrulea gata de predare. 
Tînărul inginer Adrian Pacan- 
schi a vorbit atunci amănunțit 
despre felul cum este folosita 
această metodă și despre re
zultatele care s-au obținut.

In cadrul aceluiași schimb 
de experiență, tînărul Ștefan 
Buta a explicat pe larg meto
da folosită de echipa lui la 
montarea treptelor din mozaic 
prefabricate, la scări. Ne-am 
bucurat, apoi, cînd am aflat că 
nu după mult timp muncitorii 
constructori de pe șantierul 
„Dealul Florilor" din orașul 
Dej au și început să aplice a- 
ceastă metodă.

Altă dată, cu sprijinul Insti
tutului de cercetări în con
strucții (I.N.C.E.R.C.) am orga
nizat un schimb de experiență 
pe tema folosirii materialelor 
noi. S-a insistat atunci asupra 
necesității extinderii folosirii 
betoanelor celulare, a plăcilor 
f ibrolemnoase, a produselor din 
mase plastice sub formă de 
covor și dale, a adezivilor pe 
bază de polimeri etc. Ca ur
mare, echipele conduse de ti
nerii Vasile Matei și Ștefan 
Kadar au trecut la folosirea 
noilor materiale.

Acestea sînt numai cîteva 
exemple. Pe șantierele noastre 
au mai fost organizate și alte I
schimburi de experiență care [ 
au dat rezultate din cele mai s 
bune. Tocmai de aceea, în acest J 
an vom continua și vom extin- | 
de această formă de ridicare a | 
calificării.

De organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării se ocupă 
conducerea întreprinderii. Dar, 
în această direcție, sarcini im
portante revin și organizațiilor 
U.T.M. Comitetul U.T.M. în 
strînsă colaborare cu comitetul 
sindicatului s-a ocupat în mod 
deosebit de organizarea schim
burilor de experiență. Am por
nit de la faptul că unii tineri 
nu reușeau să obțină rezultate 
bune. Și aceasta, pentru că unii 
nu aveau suficientă experiență 
practică, alții nu cunoșteau o 
seamă de materiale noi și me
tode avansate de lucru. La 
schimburile de experiență or
ganizate de noi am invitat ti
nerii de pe șantierele de con
strucții din Dej și Cîmpia Tur- 
zii. Tinerii constructori de pe 
șantierele noastre au participat 
și la alte schimburi 
riență organizate la 
Iași, Timișoara, unde 
cum se construiesc
din panouri mari prefabricate, 
cum se execută finisajele în 
aceșt caz, cu ce utilaje .se lu
crează etc.

Ce am urmărit prin aceste 
acțiuni? La șantierul „Grigo- 
rescu“ din cadrul întreprinde
rii noastre am organizat, de 
pildă, un schimb de experiență 
pentru generalizarea metodei 
de construire a blocurilor cu 
ajutorul cofrajelor glisante, 
metodă prin care s-a obținut o 
creștere a productivității mun
cii de 20 la sută. Pentru ca ti
nerii care au participat să aibă 
cît mai multe de învățat, am 
ales ziua cînd patru din cele 
șapte blocuri turn, realizate în 
lanț, se aflau în faze diferite

de expe- 
Brașov, 

au văzut 
blocurile

Tăr-

cu 6

(Agerpres)

Muncitoresc Domin s-a înapoiat in Capitală
Luni, la amiază, s-a înapoiat 

în Capitală delegația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, alcătuită 
din tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, conducătorul delega
ției, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, au fost prezenți to va-

rășii Gheorghe .Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Petre Bo- 
î’ilă, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Stefan Voitec, Mihai Da
les, Gheorghe Gaston Marin, 
Gogu Rădulescu. Constantin 
Tuzu, membri ai C.C. al P.M.R, 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai orga
nizațiilor obștești și instituții-

delor centrale, activiști 
partid.

Au fost prezenți I, K. 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R.P. Romînă, Gîăn 
Du Hoan, ambasadorul R.P.D. 
Coreene în R.P. Romînă, Hou 
Si-giu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Chineze în 
R.P. Romînă, și membri ai a- 
cestor ambasade.

Je-

N

ÎN ACESTE ZILE, LA SATE,
TINERII PARTICIPĂ LA:

Aspect din secția vulcanizare a Uzinei de anvelope „Danu
biana” din Capitală.

Sesiune științifică studențească
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
Recent, în aula Universită

ții „Babeș-Bolyai" din Cluj 
s-au deschis lucrările sesiunii 
de comunicări a cercurilor ști
ințifice studențești. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de 
Nicolae Lascu, prorector al 
universității'. In continuare

s-a prezentat referatul „Ac
tivitatea cercurilor științifice 
studențești în anul 1963-1964“.

Lucrările sesiunii se des
fășoară pe 12 cercuri în 
cadrul cărora vor fi prezen
tate peste 100 de referate, 
rod al activității studenților 
în cercurile științifice.

■
 I zmc pumicuie uiu

țară. Gospodăriile 
'agricole colective 

dețin peste 2 500 
de hectare plantate cu pomi, 
dintre care 1230 ' '
livezi tinere. In 1 
se preconizea
ză ca pe lîngă 
suprafața exis
tentă, să mai fie 
plantate peste 
3 000 de 'hec
tare. La realiza
rea acestui im
portant obiectiv 
o contribuție 
sporită trebuie 
s-o aducă tinerii

Primul lucru 
făcut era transportul gunoiu
lui de grajd pe locurile unde 
urmează să fie plantați puie- 
ții. Organizațiile U.T.M. din 
gospodăriile colective au mo
bilizat la această acțiune un 
număr mare de tineri. Cu căru
țele ori cu săniile ei au reușit

aionul Bistrița este 
unul dintre cele 
mai importante ba
zine pomicole din

hectare sînt 
următorii ani

să transporte pînă acum pe 
cîmp și în livezi cantitatea de 
aproximativ 60 000 tone de în
grășăminte naturale, adică cea 
mai mare parte din ceea ce 
este prevăzut.

La Viișoara, Lechința, Galați- 
Bistriței, Herina și altele au 
fost recomandați numeroși ti
neri care sînt instruiți timp de

(Agerpres)

-

Pe aeroportul Băneasa, la sosirea delegației.

dă, de cîteva luni de 
o bătălie între oa- 
șj Dunăre, în apro- 
de Hîrșova. Cîmpul 

lungime de 14 kilometri

de mărăcinișuri, pichetat, 
patul gropilor etc. .

Paralel cu aceasta, alți tineri 
sînt antrenați la lucrările de 
întreținere a livezilor pe rod. 
Pînă acum ei au contribuit la 
curățatul și stropitul a 690 000 
de pomi. Rezultate dintre cele 
mai bune au 
(iile U.T.M.

Dezvoltarea sectorului

pomicol
colectiviști, 
ce trebuia

mai multe zile de către horti
cultori experimentați în tăie
rile de rodire și de formare a 
coroanei pomilor.

In perioada actuală, în toate 
gospodăriile colective, organi
zațiile U.T.M. mobilizează tine
rii colectiviști la lucrările pre
gătitoare pentru plantările de 
primăvară : curățatul terenului

obținut organiza- 
din gospodăriile 

colective Arca- 
lia, Bistrița, Do- 
rolea, Viișoara, 
Lechința.

Prin toate 
măsurile pe ca
re le-am luat și 
acțiunile pe ca
re le-am inițiat 
și le vom iniția 
ne propunem să 

sporim contribuția tineretului la 
realizarea planului de plantare 
cu pomi fructiferi a unei supra
fețe de 460 de hectare și la 
creșterea producției de fructe 
în livezile pe rod.

ALEXANDRU NEMEȘ 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Bistrița

mem 
piere 
are o 
și o suprafață de 6 000 de 
hectare. Mînuind utilaje grele, 
oamenii au construit în calea 
apelor un dig care pe alocuri 
atinge 20 de metri înălțime. 
Dunărea, care în fiecare 
primăvară dă
dea cîte o raită 
prin părțile a- 
cestea inundînd 
pădurile de săl
cii de la Gîrli- 

’ ciu, Ciobanu și
Dăeni, pînă în 
prispa caselor, 
s-a retras în al
bia ei. O dată 
cu terminarea 
digului, drăgile 
execută canale 
de evacuare a apei provenită 
din infiltrații, iar buldozerele 
defrișează pădurile de sălcii și 
stuf. Trei unități economice de 
stat D.R.E.F., C.S.A. și G.A.S. 
Vadul-Oii (gospodărie care 
s-a înființat în 1963), co
laborează și coordonează a- 
ceastă activitate menită să 
traducă în viață sarcina 
trasată de partid de a se 
da în folosință în balta Dună-

apărut puternicele tractoare 
conduse de tinerii din brigă
zile comuniștilor Manoliu Ion, 
Mânu Valeriu, Preda Sandu, 
Tănasfi Dumitru și alții care 
au executat primele arături. 

Interesul acesta al mecani
zatorilor este stimulat de an
gajamentul lor de a ara și se
măna în această primăvară 
800 de hectare cu porumb, 

floarea-soarelui 
și plante fura
jere, care să 
dea producții 
mai bune decît 
în anul trecut.

Noua unitate 
agricolă socia
listă care a luat 
ființă aici — 
G.A.S. Vadul 
Oii — este pro
filată pe crește
rea animalelor. 

Dunării se găsesc comori ne- Viitoarele construcții moderne 
bănuite din care ei au smuls - au șl faceput să se profileze, 
recolte mari. Acesta a fost 
doar un început.

In primele zile favorabile 
de la sfîrșitul acestei ierni, 
tractoriștii s-au și avîntat să 
are suprafețele defrișate, pre- 
gătindu-le pentru alte recolte 
și mai bune. Alături de buldo
zerele care smulgeau sălcii au

rii, în anii următori, alte mii 
de hectare de teren arabil.

De fapt, pădurile de stuf au 
început încă de anul trecut să 
cedeze terenul cerealelor, pe 
primele suprafețe de cîteva 
sute de hectare scoase de sub 
inundație. S-au obținut astfel 
pe aceste pămînturi 2 176 kg de 
floarga-soarelui la hectar și 
3 400 kg de porumb. Oamenii 
s-au convins că în mîlurile

Redarea de noi terenuri
agriculturiia o

Curtea gospodăriei e un șan
tier. Gospodăria va deveni o 
mare unitate care va livra a- 
nual importante cantități de 
produse ale sectorului zooteh
nic.

GEORGE MIHĂIESCU

FELICITĂRI CAMPIONILOR
Vă prezentăm echipa reprezentativă a R.P.R. 

care a reușit duminică seara la Praga excep
ționala performanță dg a cuceri pentru a doua 
oară consecutiv titlul de campioană mondială 
la handbal în 7.

în drumul către podiumul învingătorilor re
prezentativa țării noastre a cucerit 6 victorii 
din tot atâtea posibile, învingînd pe rînd : 
echipele U.R.S.S., Norvegiei, Japoniei, Dane
marcei, Cehoslovaciei și, îd finală, echipa

Suediei. Iată componenții reprezentativei 
R.P.R. (de la stingă la dreapta). în rîn- 
dul de sus : Virgil Hnat, Mihai Redl, Virgil 
Tale, Ion Bogolea ; în rîndul de jos : Petre 
Ivănescu, Ion Mozer, Cornel Oțelea, Iosif 
Iacob, Olimpiu Nodea, Mircea Costache II, 
Gheorghe Gruia, Ion Popescu, Aurel Bulgaru, 
Cezar Nica, Mircea Costache I și antrenorii

Ion Kunst Ghermănescu, Nicolae Nedef și 
Eugen Trofin,

IN PAGINA A II-A „SPORT publi
căm cronici, ecouri și declarații de la 
cea de-a V-a ediție a Campionatului 
Mondial de handbal în 7, precum și din 
desfășurarea primei etape a returului 
campionatului categoriei A la fotbal 
și a finalelor republicane de cros.



FELICITĂRI CAMPIONILOR PE SCURT

A cincea ediție a campiona
tului mondial de handbal în 
7, încheiată duminică seara la 
Prag-a, a înscris în fruntea 
clasamentului numele Romî- 
niei. Pentru a doua oară, con
secutiv, băieții noștri au urcat 
pe podiumul învingătorilor și 
de pe treapta de aur a supre
mației absolute, cel dintâi 
gînd al lor (așa cum o mărtu
risește Virgil Hnat) l-au în
dreptat către cei din țară. 
Semn de cinstire adîncă pen
tru dragostea cu care au fost 
înconjurați și pentru excep
ționalele condiții de pregătire 
create.

Meciul cu selecționata Sue

diei, urmînd celuilalt, la fel 
de dramatic, cu echipa Ceho
slovaciei, ne-a dăruit (și plini 
de legitimă mîndre descope
rim în presa străină o avalan
șă de elogii adresate repre
zentativei noastre) o oră de 
spectacol sportiv cum greu ne 
mai amintim să fi urmărit 
altcîndva.

Prima garnitură de handbal 
a lumii a prestat în întîlnirea 
cu redutabila și masiva echi
pă a nordicilor, un joc de o 
măiestrie desăvîrșită, dovedind 
celor 18 000 de spectatori (pre
cum și sutelor de mii de inși 
îngrămădiți în fața ecranului 
de patru șchioape al televizo

rului) că granița sportului se 
întâlnește cu a artei. înălță
rile lui Moser (supranumit 
omul numărul unu al hand
balului în 7), aruncările prin 
evitare ale lui Hnat, calculul 
precis și plin de fantezie al 
lui Ivănescu, cu care găsea 
culoarele de șut — fisuri a- 
proape imprevizibile în marele 
zid format de suedezi — au 
fost armele (cele spectaculoa
se) ale victoriei noastre. Ar
mele grele, care au dus la în- 
frîngerea în șir a tuturor ad
versarilor, începînd cu echipa 
Japoniei și sfîrșind cu Suedia, 
sînt voința de luptă, tehnica 
de mare clasă (rod al muncii

celor trei antrenori), calmul, 
stăpînirea de sine, unitatea în 
acțiuni și mai mult decit ori
ce, dragostea pentru culorile 
patriei.

Am învins, și o spunem, am 
învins așa cum înving adevă- 
rații, marii campioni : detașat, 
sigur, spectaculos. Mingea, în 
mîinile jucătorilor noștri, ur
ma traiectorii neprevăzute ca 
firul de arnici în țesătura 
gorjană.

Antrenorii și jucătorii sînt 
astăzi primiți cu urale. Le 
merită din plin.

Dragi băieți, din toată ini
ma, felicitări. Și pași la fel de 
buni în viitor.

Rapid-București în finala C. C. E
la handbal în 7 (feminin)

Duminică s-a disputat 
în localitatea Tata (R. P. 
Ungară) returul meciu
lui Rapid București- 
Spartakus Budapesta, 
contînd pentru semifi
nalele „Cupei Campio
nilor europeni" Ia hand
bal în 7 (feminin). Spor- 

ucureștene, care

cîștigaseră primul joc cu 
13—5, au obținut din 
nou victoria, de data a- 
ceasta la scorul de 11—7 
(5—3)- Echipa feminină 
Rapid București s-a ca
lificat astfel în finala 
Cupei Campionilor euro
peni.

La cîteva ore
după marea finală...

Victoria remarcabilă a handbaliștilor romîni, care au devenit pentru a doua oară 
consecutiv campioni mondiali, este comentată pe larg de specialiștii și ziariștii din dife
rite țări ale lumii prezcnți la Fraga. Duminică seara, în cadrul unei recepții care a avut 
loc la Casa de cultură a sindicatului feroviarilor, președintele Federației internaționale 
de handbal, HANS BAUMAN (Elveția) a decernat o nouă cupă de cristal echipei R.P. Ro
mine, iar jucătorului Ion Moser o cupă pentru cel mai bun jucător din lume. Alte nu
meroase premii și medalii au fost decernate echipei romîne. H. Bauman a felicitat pe 
jucătorii romîni care au dominat clar actuala ediție a campionatului mondial. El a arătat 
că echipele Romîniei și Suediei au prestat în finală un joc admirabil, pasionant, care a 
făcut o mare propagandă ace.stei discipline sportive. A fost una din cele mai frumoase 
întîlniri pe care le-am urmărit în ultimii ani — a spus H. Bauman. Ii felicit pe romîni 
pentru jocul lor valoros. In salutul său adresat echipei romîne, KURT WADMARK 
(Suedia), vicepreședinte al Federației internaționale de handbal, a spus :* „Nu pot să-mi 
încep discursul fără a felicita din toată inima echipa romînă care s-a comportat minu
nat. Echipa romînă este o merituoasă campioană mondială. Reprezentativa suedeză a 
făcut tot ce a fost posibil pentru a cîștiga titlul, dar nu s-a putut impune în fața unei 
formații cu un finiș impresionant".

FREDSLUND PEDERSEN (Danemarca), membru în Consiliul Federației Internațio
nale, a declarat printre altele: „Jocul romînilor a constituit un exemplu. Romînii sînt 
disciplinați pe teren și au o mare combativitate. Vă felicit sincer pentru acest succes pe 
care-l meritați cu prisosință".

Președintele Federației de handbal din S.U.A., dr. I. BUEHNING, a felicitat echipa 
romînă pentru jocul său valoros. „Romînii, a spus el, au făcut uneori demonstrație. Ma
niera de joc a romînilor trebuie să constituie un exemplu pentru toate echipele"

ARNOLD BITTNER, redactor-șef al publicației vest-germane „Sport Tribune' : 
„Rareori poate fi văzut un meci de felul și spectaculozitatea celui oferit de romîni în 
finala cu Suedia. Este interesant de amintit că miile de spectatori entuziasmați de acest 
meci, în care fără îndoială echipa dv. a fost mai bună, au uitat de supărarea de vineri 
seara cînd jucătorii romîni au barat drumul handbaliștilor cehoslovaci spre titlul mon
dial și la sfîrșitul finalei au aplaudat cu căldură cea mai bună echipă a campionatului î 
Romînia.

ALMQVIST — cel mai bun jucător al Suediei în meciul cu R.P.R. : „S-a văzut 
că noi am încercat totul, că am dat totul. Mai mult nu se putea. Echipa romînă are un 
atac greu de apărat în care Mozer, Hnat, Ivănescu, Costache Mircea II, și ceilalți jucători 
sînt la fel de buni șuteri și periculoși pentru orice portar. Sînt bucuros că Suedia a ocu
pat locul II. )

HENRIK DOMBROVSKI, redactor-șef al revistei Sportowec din Varșovia: 
„Mărturisesc că eram sigur de victoria echipei romîne. Am și făcut prinsoare eu un 
coleg și... am cîștigat. Duminică seara toți spectatorii au plecat din sala sporturilor de
plin satisfăcuți ca după cel mai reușit spectacol sau concert".

F. BOCZEK, președintele federației R.S.C. de handbal: „Ați confirmat valoarea 
care o dețineți, ați meritat cu prisosință cununa de lauri. Felicit sincer echipa R. P. Ro
mîne și îi doresc noi succese în viitor".

SCHNEIDER (R.F.G.), arbitrul meciului : Așa cum am spus, tuturor, Romînia a 
învins pe merit. Cu toată miza pe care o avea, jocul a fost excelent din punct de ve
dere tehnic. Mă bucur că am arbitrat această finală în care s-au întîlnit două echipe 
cu o pregătire superioară celorlalte. Victoria romînilor este fără îndoială meritată. Aș 
vrea să felicit pe jucătorii romîni nu numai pentru valoarea lor tehnică, ci și pentru 
atitudinea disciplinată, pentru sportivitatea pe care au arătat-o la acest campionat".

Aprecieri elogioase privind evoluția echipei noastre ne-au adresat de asemenea : 
W. AKERMAN, (Olanda), membru în consiliul Federației internaționale, N. SUSLOV 
(U.R.S.S.), președintele Federației unionale, HERMAN MILIUS, președintele Federației de 
handbal din R.D.G., AL. SCHWAB (Austria).

Ziarul „RUDE PRAVO" apărut luni dimineața scrie în titlu : „Cea de a 3-a ediție 
a campionatului mondial a luat sfîrșit. Echipa Romîniei și-a păstrat titlul de campioană 
mondială". în cronica meciului se scrie printre altele : „întîlnirea finală dintre Romînia 
și Suedia s-a disputat la un înalt nivel, a fost o adevărată finală de campionat. Spec
tatorii au putut urmări un joc perfect de handbal modern, oferit de ambele echipe. 
Romînia și-a apărat cu siguranță titlul cucerit cu 3 ani în urmă la Dortmund. Această 
formație reprezintă un colectiv excepțional. Handbaliștii romîni sînt perfect pregătiți din 
punct de vedere fizic, puțind susține același ritm de la primul pînă la ultimul minut de 
joc. In meciul cu Suedia, romînii au avut un final de joc viguros, cînd au știut să mar
cheze punctele victoriei".

Ziarul suedez „STOCKHOLM TIDNINGEN" scria în numărul său de luni, că 
Romînia a jucat atît de bine îndt este imposibil să crezi că handbalul se poate juca 
mai bine. Făcînd o cronică amplă a jocului, ziarul remarcă că această finală a constituit 
o excelentă propagandă pentru acest sport: „s-a jucat corect, frumos, atractiv, și evo
luția scorului a fost pasionantă".

Un alt ziar din Stockholm, „DAGENS NYHETER", apreciază că „în finală fiecare 
echipă a primit ce i se cuvine în această întrecere pasionantă (romînii — aur și suedezii 
— argint). Jocul în sine a fost de o rară spectaculozitate. Un meci care nu se poate 
vedea în orice zi. Victoria romînilor este meritată. A fo6t cea mai bună formație a 
acestui campionat, cîștigînd fără discuție pentru a doua oară consecutiv titlul de cam
pioană mondială".

Căpitanul echipei, campioane mondiale, VIRGIL HNAT, ne-a făcut următoarea 
declarație : „Colegii mei au luptat cu toată ardoarea pentru a duce la victorie culorile 
patriei noastre. închinăm acest succes celei de-a 20-a aniversări a eliberării patriei nostre. 
Sîntem fericiți că am reușit să reprezentăm cu cinste mișcarea sportivă din țara noastră. 
Mulțumim partidului și guvernului pentru condițiile create. Ne angajăm să purtăm cu 
cinste titlul de campioni mondiali".

SpartachiadaPrima ediție a Cupei cam
pionilor europeni la polo pe 
apă, al cărui turneu final s-a 
desfășurat la Zagreb, a fost 
cîștigată de echipa Partizan 
Belgrad. Sportivii iugoslavi, în
vingători în toate cele cinci 
meciuri susținute, au totalizat 
10 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Dinamo Mos
cova 8 puncte, Dinamo Magde
burg 6 puncte, Duisburg 4 
puncte. —......................
puncte, 
puncte.

Cel de-al 10-lea meci dintre 
echipei© masculine de patinaj 
viteză ale U.R.S.S. și Norve
giei, disputat în orașul Sverd
lovsk, s-a încheiat cu scorul 
de 321—222 puncte în favoarea 
patinatorilor sovietici. La indi_ 
vidual, pe primul loc s-a cla
sat campionul olimpic Ants 
Antson (U.R.S.S.) — 183,048
puncte, urmat de Kosicikin 
(U.R.S.S.) 185,065 puncte, Ma
yer (Norvegia) 185,741 puncte. 
Campionul olimpic Knut Jo- 
hanssen a ocupat locul 6. In 
proba de 500 m a învins Ev- 
gheni Grișin, cu timpul de 40“ 
4/10, nou record mondial pen
tru patinoarele de șes.

In prima etapă a campiona
tului maghiar de fotbal pe anul 
1964 s-au înregistrat următoa. 
rele rezultate : Gyor—Csepel
1—0; M.T.K.—Tatabanya 0—0; 
Perencvaros—Komlo 2—0-, Do- 
zsa—Debreczen 3—0; Pecs— 
Honved 0—0; Dorog—Szeged 
0—O, Szombathely—Lang 
Diosgyor—Vasas 0—1.

Concursul atletic de 
desfășurat la Lyon a fost 
cat de cîteva performanțe va
loroase. Astfel, polonezul Czer
ny a sărit la înălțime 2,1'5 m, 
coechipierul său, Komar, a a- 
aruncat greutatea 18,42 m, iar 
francezul Hovioun a 
săritura cu prăjina 
de 4,75 m.

Alte rezultate : 60 ,___
Leidebeur (Franța) 6”2/10; 60
yarzi garduri — Mazza (Italia) 
7”3/10 ; 1 000 m — Whitton 
(Anglia) 2’22” ; 3 000 m — Be- 
diaf (Franța) 8'25”4/10,

Canottieri Neapole 2 
Legia Varșovia zero

3—0;

sală 
mar-

Republicană
dornici să se întreacă la această 
disciplină sportivă.

In acesfe zile, întrecerile Spar
tachiadei Republicane se află în 
plină desfășurare la „Vulcan". Ele 
se organizează pe ateliere și sec
ții, urmînd ca abia în a doua ju
mătate a primei etape să se cu
noască campionii asociației. Peste 
300 de tineri și tinere au partici
pat la probele sportive în atelie
rele modelărie, sculerie, energetic 
și mecanic, întrecerile continuînd 
să se desfășoare cu succes la ate
lierele turnătoria de oțel, trata
ment termic, turnătoria de fontă, 
mecanică reductoare, forjă, meca
nica grea etc. Deocamdată, dato
rită timpului nefavorabil organi
zării întrecerilor în aer liber, 
sportivii își dispută întîietatea Ia 
tenis de masă, trîntă, haltere și 
șah. Dintre cei ce s-au evidențiat 
în concursurile desfășurate pînă 
în prezent s-au remarcat la hal
tere : Ioniță Florea, C-tin Ștefan, 
Iosif Velicu, Sever Bolocan, iar la 
tenis de masă Gh. Mikloș, Nic. 
Dragnea și alții.

Comitetul U.T.M. al uzinei (se
cretar Pompiliu Tătulescu) urmă
rește îndeaproape felul în care 
membrii biroului U.T.M. mobili
zează tinerii la startul întreceri
lor Spartachiadei.

Consiliul asociației și comitetul 
U.T.M. nu trebuie să se mulțu
mească însă numai cu mobilizarea 
concurenților din sectoarele di
rect productive. Sute de tineri și 
tinere din cadrul serviciilor teh- 
nico-administrative, trebuie a- 
trași în întreceri, ceea ce va con
stitui un bun prilej de creștere a 
numărului celor ce vor deveni oa
speți ai sălilor și terenurilor de 
sport.

De asemenea, disciplinele spor
tive la care se desfășoară con
cursurile în aceste zile, pot fi și 
mai numeroase.

O preocupare mai atentă trebuie 
să existe și pentru atragerea fete
lor în întreceri. Astfel, un număr 
și mai mare de tineri și tinere 
vor participa Ia prima etapă a 
Spartachiadei Republicane.

AUREL CRISAN

Printre primii la start se aflau ti
neri care participaseră la întreceri 
de haltere, cîștigători 
concursuri __ ____
„Celui mai puternic om din ate
lier" (sau din secție), care s-au 
bucurat de o largă popularitate.

De la președintele consiliului 
asociației, tov. Ion Didilescu, am 
aflat că la întrecerile Spartachidei 
Republicane vor participa aproape 
5 000 concurenți. Ei se vor întrece 
în 14 discipline sportive, avînd

ai unor
pentru desemnarea

a Uzina Vulcan din 
Capitală, lucrează 
mii de tineri. Spor
tul este — în mod 
firesc prieten apro
piat. Faptul îl do
vedește succesul de

care se bucură aici marile com
petiții și concursuri, care atrag 
mii de participanți. Astfel, la 
Spartachiada de vară (ediția 1963) 
au luat startul peste 4 800 con
curenți iar la cea de iarnă aproape 
3 000 tineri. Sînt cifre care vor
besc de la sine. Vom adăuga însă 
faptul că la excursiile organizate 
anul trecut s-au înregistrat peste 
6 000 de participanți pentru a în
tregi imaginea despre popularita
tea de care se bucură sportul în 
rîndul tinerilor metalurgiști de la 
Vulcan,

Desigur, în mijlocul unor astfel 
de tineri care îndrăgesc activita
tea de pe terenuri și din sălile de 
sport, întrecerile în cadrul Sparta- 
chiadei Republicane au găsit un 
larg ecou. In secții și ateliere, 
membrii consiliului asociației au 
afișat regulamentul competiției, 
lozinci și panouri sugestive. La 
stația de radioficare și în gazeta 
de uzină s-a vorbit pe larg des
pre Spartachiada Republicană. 
Consiliul asociației sportive a 
constituit comisia de organizare 
și a întocmit un plan concret de 
muncă. Pe scurt s-au făcut pre
gătiri temeinice pentru ca prima 
etapă a acestei competiții organi
zate în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei, să 
reprezinte un succes al sportului 
de masă în uzină.

La deschiderea Spartachiadei 
Republicane sala de festivități de
venise neîncăpătoare. Afișele a- 
minteau prezența unor oaspeți 
dragi, a unor sportivi fruntași.

Mii de participant!’
la Uzina „ Vulcan66

Ia dispoziție sala de sport, terenu
rile asociației, echipament și ma
teriale, precum și sprijinul unor 
antrenori, instructori și sportivi 
fruntași ai asociației și ai clubului 
raional „Progresul".

La această festivitate de deschi
dere a Spartachiadei Republicane 
au participat mae6trele emerite ale 
sportului Ella Constantinescu și 
Maria Alexandru. Alături de alți 
sportivi fruntași ele au făcut o 
demonstrație a jocului în care au 
reușit să cucerească laurii unor 
victorii internaționale, de răsunet 
mondial.

Au urmat apoi Virgil Sîndcanu 
și Sergiu Luchian (tenis de masă), 
Stoian Dan, Sandu Spiridon (lup
te), Ștefan Hîrsu, Marcel Apostol 
(box) și mulți alți sportivi. S-a 
remarcat ca' pozitivă inițiativa clu
bului raional „Progresul", care a 
trimis în mijlocul sportivilor de 
la „Vulcan" și pe cunoscutul antre
nor de haltere Apostol Gheorghe, 
pentru a da îndrumări tinerilor

Telefoto : AGERPRES

obținut la 
rezultatul

yarzi

Fotbaliștii
au debutat timid

^P3 inaugurală
i returului s-a co:

advers și mai ales

în semn de omagiu, handbaliș- 
romlni poartă drapelul 

scumpei noastre patrii.

Ikmiyi. tapa inaugurala a 
njflfn returului s-a con- 

sumat în decor de 
zăpadă, ceață, ga- 
zon înghețat. A- 

I1TT1TTT111 dică în plină iarnă.
La București 

marea favorită a galeriei, Ra
pidul, a cîștigat două puncte 
în fața Crișului, în. condiții în 
care, destul de lesne, putea să 
le și piardă. Giuleștenii (che
stie veche, pe care nici nu-ți 
mai vine s-o pomenești) nu 
știu să cîștige la un adversar 
de talie mai scăzuta și atunci 
se angrenează într-un joc con
fuz, cu noduri multe. Dumi- 
triu II înoadă aerul în jurul 
lui (rar cu minge, mai mult 
fără), Dan toacă din picioare 
încercînd foarfeci care nu-i 
izbutesc — iar linia de halfi 
— Georgescu, Jamaischi — în 
loc să lege, rup jocul pe zeci 
de metri... Drept urmare, gre
ul lucrului sînt siliți să-l facă 
doi-trei echipieri cu indivi
dualitate pronunțată (cazul lui 
Ozon și Greavu) care, însă, 
oricît s-ar zbate, imposibil să 
ducă totul la împlinire singuri.

Există o scuză a nivelului 
slab arătat de Rapid, dumi
nică : timpul nefavorabil. O 
acordăm, dar numai pe jumă
tate, pentru că spre deosebire 
de Dan, Codreanu, dar în a- 
celași echipament, și pe ace
lași teren, Ozon, Greavu, Lu- 
pescu s-au mișcat în voie, de
rutant și cu fantezie.

Crișul, echipă cu joc de 
forță (Donciu și Szakacs II în- 
trecînd, uneori, nepermis, mă
sura) are o apărare solidă cu 
un stoper, Solomon, excelent. 
Ii lipsește — curios lucru la o 
echipă din prima categorie — 
puterea de a pătrunde în dis

pozitivul 
îndrăzneala de a trage la 
poartă. Chiar și cînd și-au 
creat situații mai favorabile, 
orădenii au ezitat să șuteze (se 
aplică cumva amendă la Cri
șul celui care încearcă să mar
cheze ?), complicîndu-se în- 
tr-un fel de : „Ia-o tu și dă-o 
ăluia" și așa mai departe.

Partida Progresul-Știința 
Timișoara a fost întrucîtva 
mai îndîrjită — studenții ob
sedați de ideea unei eventuale 
retrogradări au atacat în 
trombă, toată repriza primă, 
deciși să infirme pronosticu
rile și au transformat în mi
nutul 44 o lovitură de la 11 
metri prin Lereter (rămas cel 
mai bun om al lor). Dar reac
ția Progresului a fost fulge
rătoare. Mingea pornită de la 
centru a ajuns la Mateianu. 
plasat pe dreapta, în umbra 
lui Oaidă, două driblinguri 
scurte și... 1—1.

De aici încolo partida a fost, 
cum s-ar spune, la piciorul 
Progresului. Calculat, fără 
grabă (ceea ce nu e totdeauna 
bine) colegii lui Mîndru — cel 
mai în formă portar al cu
plajului — au scos pe studenți 
din apărare și au mai marcat 
două goluri prin Stoicescu și, 
din nou, Mateianu. Al doilea 
gol — absolut imparabil — se 
datorează, în mare parte, apă
rării studenților: luft, bîlbî- 
ială, pas greșit, plus binecu
noscuta putere de șut al lui 
Stoicescu...

Rămîne palpitantă în conti
nuare lupta pentru șefie din
tre Dinamo-București și 
Steaua, amîndouă cîștigătoare 
în deplasare fără a primi 
vreun gol.

La mijlocul clasamentului:

liniște. în ultima zonă, Știința 
Cluj a făcut un salt care, poate 
e primul dintr-un șir mai 
lung. Gălățenii, obosiți și după 
vacanță, se mișcă încet, lip
siți de ambiție, retezîndu-și, . 
etapă de etapă, șansele rămî- 
nerii în prima categorie. Ce se 
întîmplă oare acolo pe malul 
Dunării ?...

Mîine, vom urmări pe Sta
dionul „23 August” cuplajul 
(amînat din toamnă) dintre 
echipele bucureștene. Nădăj
duim să vedem în evoluția ce
lor 4 formații din Capitală, 
fazele pe care noi le așteptam 
chiar la începutul returului.

Cronicile sportive 
de FANUȘ NEAGU

La start, concurentele din proba Junioare L 
Foto : S. DUMITRESCU

Gheorghe Vilmoș 
campion republican 
la biatlon modern

La Poiana Brașov, pe o zăpadă favorabilă, s-a 
desfășurat primul campionat republican de biatlon 
modem, probă care constă într-o cursă de schi pe 
distanța de 20 kilometri și tragere la țintă. Titlul 
de campion a fost cucerit de schiorul 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 pena
lizare). Pe locurile următoare s-au clasat Gheorghe 
Cimpoia și Constantin Carabela.

e Valea Oltului, la 
Călimănești, s-au 
decernat duminică 
dimineața primele 
titluri de campioni 
republicani la atle
tism din acest an.

Cei peste 300 de participanți (la 
șapte probe) au evoluat pe trasee 
foarte bine alese. Numeroși spec
tatori, au urmărit întreceri dispu
tate care s-au bucurat de-o orga
nizare excelentă. Aceasta a con
tribuit ca ediția campionatelor 
R.P.R. de cros pe anii 1963—1964 
să se soldeze cu succese.

Gîndindu-ne la crosurile inter
naționale la care vor participa a- 
tleții noștri, și în special la cam
pionatele balcanice de cros, fina

Un atac spectaculos al formației Progresul București, din partida susținută 
duminică în compania echipei timișorene Știința.

Foto: EMIL COJOCARU

n F.R.H.P." a revenit formației Steaua
bucureșteni 
Steaua au

Hocheiștii 
ai clubului 
reușit să cucerească fără 
nici o înfrîngere Cupa 
F.R.H.P. înaintea reluă
rii campionatului repu
blican, această competi
ție a oferit formațiilor 
participante un bun 
prilej de verificare. Se 
cuvine apreciată în mod

deosebit evoluția selec
ționatei de tineret care 
a realizat jocuri valo
roase în partidele susți
nute.

în ultimele două zile 
au fost înregistrate re
zultatele : Steaua—Lotul 
de tineret: 6—0 (2—0, 
1—0, 3—0); Steaua—
Știința: 7—1 (2—0, 4—0,

1— 1); Dinamo—Lotul 
de tineret: 6—0 (0—0,
2— 0, 4—0).

Iată configurația cla
samentului final al în
trecerii : Steaua 6 p., 
Dinamo 2 p., Știința 2 
p., Lotul de tineret 2 p. 
Ultimele două clasate 
au un golaveraj inferior 
formației Dinamo.

lele de duminică ne-au adus de
sigur satisfacții dar și unele mo
tive de îngrijorare.

Echipa senioarelor, cu excepția 
brașovencei Viorica Gabor, pentru 
care distanța de 2 000 metri se 
pare că va fi prea lungă, s-a do
vedit capabilă să păstreze titlul 
de campioană. De asemenea, Irina 
Zegreanu-Micloș, noua campioană, 
ca de altfel oricare dintre compo
nentele echipei feminine, sînt ca
pabile să lupte cu șanse și pentru 
titlul individual balcanic. Senio
rii însă nu formează încă o echipă 
omogenă. Cu excepția lui Vamoș 
și Barabaș, ceilalți nu au arătat o

reprezentat anul trecut. Numai așa 
se explică faptul că atleți încă ne- 
cunoscuți pînă acum ca llie Cioca, 
Vasile Pătrășcanu, Alexandru Dîn- 
dăreanu au reușit să se claseze îna
intea altor juniori mai cunoscuți : 
Balteș, Șerbescu, Bălașa.

La probele de juniori participa
rea a fost cea mai numeroasă. Va
sile Dumitru și Elisabeta Baciu, 
campioni la juniori II, ambii pregă
tiți de antrenorul Nehoi Constan
tinescu se anunță de pe acum ca 
fondiști de viitor, ca de altfel și 
campioana junioară I, Doina .Bîr- 
san. Cît despre Constantin Bloțiu, 
el este probabil în trecere la pro-

Finalele campionatului
republican de cros

valoare corespunzătoare. Ion Rus- 
nac, fost mărșăluitor, actualmente 
în pregătire pentru maraton, a ocu
pat un nesperat loc IV, după Ovi- 
diu Lupu. El nu este însă pregătit 
să facă față cu succes unei curse 
de 10 000 metri alături de atleții 
buni din Balcani. Poate însă că re
intrarea lui N. Mustață va rezolva 
situația dificilă în care se găsește 
acum echipa noastră masculină.

La juniori atît la fete cît și la 
băieți echipele noastre sînt mai 
omogene, însă nivelul general este 
deocamdată sub cerințele pe care 
le va pune confruntarea în crosul 
balcanic. Băieții au arătat o mai 
slabă pregătire decît cei care ne-au

bele lungi; demifondul rămînînd 
proba unde-și poate arăta adevă
rata valoare.

Clasamentele pe echipe au scos 
în evidență cîteva secții unde 
pregătirea juniorilor fondiști este 
pe prim plan; C.S.M. Cluj, Școala 
sportivă U.C.F.S. Roman, orașul 
Brașov, S.S.E. Viitorul, ..Meta
lul" București. De asemenea, sur
prize plăcute au furnizat elevii 
Școlii profesionale din Lupeni și 
Școlii sportive U.C.F.S. Hunedoara, 
care ș-au clasat pe locurile IJ la 
juniori l și 11. Antrenorii Gh. 
Biro și Gh. Kiss, Nehoi Constan
tinescu. Ladislau Deac, Dumitru 
Buiac, Eveline Ghimpu, Gheorghe

Băleanu etc, au putut cu ocazia 
acestor întreceri să arate rezulta
tele muncii lor competente. Tot
odată au fost secții care s-au pre
zentat mai slab decît în edițiile 
precedente ale campionatului de 
cros; C.S.M. Iași, secțiile din Ti
mișoara, Sibiu, Ploiești. Desigur 
că antrenorii 1. Puică, C. Iovăne- 
scu, E. Treybal, A. Ardeleanu care 
ne obișnuiseră ca elevii lor să fie 
adesea în fruntea întrecerilor de 
fond, vor reuși să promoveze în 
viitor noi elemente de valoare.

Totuși se poate atribui ca o ca
racteristică a acestor campionate, 
apariția multor nume noi, mai 
ales în probele de juniori; llie 
Cioca (Hunedoara) Vasile Pătrăș
canu (S.S.E. nr. 2), Alexandru 
Dîndăreanu (Metalul București), 
Viorica Bîrsan (C.S.M.-Cluj), Vasi- 
lica Ioniță (S.S.E. 2) Claudia Iacob 
(Progresul) loan Nicolae (S.S.E. 
Focșani), Radu Rusu (C.S.M. Cluj), 
Paul Olteanu (S.S.E. Viitorul). De 
asemenea, la probele de seniori au 
apărut cîteva nume care merită să 
fie reținute : Ion Rusnac (Steaua)', 
Constantin Schiopu (Dinamo), Paul 
Kbrosi (Steaua), Florin Luca (Știin
ța Timișoara).

Aceasta arată că munca de se
lecție și de pregătire în multe sec
ții a dat rezultatele așteptate.

Elementele tinere, pregătite cu 
competență și mai ales cu răbdare, 
pot ajunge în curînd printre atle
ții fruntași ai țării. Se impune 
multă grijă deoarece în goana după 
rezultate rapide, mulți atleți do
tați s-au pierdut pe drum.

O muncă de perspectivă, pe mai 
mulți ani, trebuie să constituie 
preocuparea de bază a antrenorilor 
în pregătirea acestor noi „spe
ranțe".

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism
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ITINERARELE 
VACANTEI

e apropie vacanta de primăvară a elevilor. 
Ne-am adresat cu acest prilej conducătorilor u- 
nor instituții care contribuie la pregătirea și 
organizarea unor acțiuni la care vor participa 
elevii in vacanța de primăvară. Iată ce am 
aflat...

Ovidiu Andrei
director adjunct al Direcției 
rețelei cinematografice și 

difuzării filmelor:

— Întocmind planul de ac
țiuni pentru vacanța de primă
vară a elevilor, ne-am propus, 
în primul rînd, să oferim unui 
număr cit mai mare de elevi 
posibilitatea de a viziona filme. 
De aceea — în colaborare cu 
întreprinderile regionale de di
fuzare a filmelor — am hotărit 
ca la toate cinematografele din 
țară și la cele mai multe din 
Capitală să se organizeze în 
timpul vacanței matinee spe
ciale pentru elevi.

De asemenea, pentru elevii 
care merg în tabere sau pentru 
cei din sate, s-a rezervat un 
număr suficient de caravane 
cinematografice care se vor de
plasa în aceste locuri și vor 
prezenta filme în premieră. Iar 
pentru acțiunile organizate în 
școli cu „prietenii filmului*, 
oficiile interregionale cinemato
grafice vor pune la dispoziția 
școlilor filmele de care au ne
voie.

Si acum, o surpriză pentru 
elevi. Direcția noastră a achi
ziționat din vreme filme cu su- 

Cinematografe

biecte inspirate din viața șco
lară. Iată citeva dintre ele: 
„Vacantă cu Minca", „Cum 
stăm, tinere „Lovitura de 
pedeapsă", „Muguri in soare" 
etc. Totodată, vor ti prezentate 
— la matineele speciale pentru 
elevi — desene animate fl fil
me documentare.

Ștefan Tofh 
director al Direcției turism 
intern din O.N.T. „Carpați":

SEHERAZADA — film pen
tru ecran panoramic: Patria 
(8,30; 11: 13,30; 16,15: 19; 21,30). 
UN SURIS IN PLINĂ VARĂ:

Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45. 
19; 21,15). DOMNIȘOARA
BARBA ALBASTRĂ: Carpați 
(10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30).
capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 21), Flamura (10; 12; 14; 
16: 18,15: 20,30). DEZRĂDĂCI- 
NATII: Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21). TOTUL 
RĂMINE OAMENILOR: Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Modem (10; 12; 15; 17;
19; 21). VI-L PREZINT PE 
BALUEV — cinemascop: Fes
tival (10; 12; 14,30; 16,30:
18,30; 20,30), Floreasca (16,30; 
18,30; 20,30). IOLANTHA: Vic
toria (10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Arta (16; 18,15;
20.30) ERA NOAPTE LA
ROMĂ (ambele serii): Central 
(10,15; 13; 16; 19). A TREIA 
REPRIZĂ — cinemascop: Lu
mina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare; 
18,15; 20,30). MEDICAMEN
TUL CARE UCIDE (ambele 
serii): Union (16; 19,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII: Doina (orele 10). PAȘI 
SPRE LUNA: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 16,30; 20,30), Dru
mul Sării (16; 18; 20). CAR
TEA RUPTĂ, MĂSURAREA 
TIMPULUI; APARATE CARE 
SALVEAZĂ VIAȚA; CLUBUL 
PROBLEMELOR INTERE
SANTE; SINGURA PLĂCE
RE; IN GRĂDINA ZOOLOGI
CA; ORAȘUL: Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 ru
lează în continuare; 19; 21). 
FOTO HABER: Ciulești <10: 
12,15; 14,30; 17,45; 20), Bucegl 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Aurora (9,45; 11,45: 14; 16,15; 
16,30; 20,45). HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ: înfrățirea între 
popoare (10; 15,45; 18; 20,15). 
TUDOR (ambele serii); Cultu-

O sd încep cu acțiunile cele 
mal mult Îndrăgite de elevi in 
perioada vacanței: excursiile. 
O.N.T. Carpați va organiza in
tre 22 martie fi 5 aprilie — în 
colaborare cu secțiile de invă- 
țămlnt ale sfaturilor populare 
regionale — excursii cu o du
rată de la 2 plnă la 7 zile. La 
aceste excursii vor participa 
elevi din toată țara. Din Dobro- 
gea, de pildă, elevi din aproape 
toate raioanele vor pleca intr-o 
excursie pe traseul Constanta, 
Urziceni, Buzău, Mărășesti, Ba
cău, Piatra Neamț, Bicaz. Pește 
900 de pionieri din Timișoara, 
Lugoj, Caransebeș, Orșova, vor 
pleca cu. trenul la București. 
După ce vor vizita Capitala își 
vor continua drumul — cu au
tocarele — in direcția Ploiești, 
Cimpina, Doftana, Sinaia. Peste 
700 de elevi din Onești vor vi
zita Brașovul, Sinaia, Bucureș- 
țiul. Lista ar putea continua — 
pentru că in această vacantă 
un număr foarte mare de elev! 
vor participa la excursiile or
ganizate de O.N.T. „Carpați". 
Am stabilit un bogat program 
turistic. Elevii vor primi în
drumări și explicații din partea 
unor ghizi competent! — re
crutați de O.N.T. „Carpați" 
dintre profesorii cu experiență 
sau dintre cei mai buni ghizi 
ai O.N.T. Menționez că pentru 
toți elevii din țară care vor vi
zita Capitala (ca șl pentru mulți 
elevi bucureșteni) se va orga
niza „turul orașului București" 
— cu autocarele — urmărindu- 
se vizitarea principalelor o- 
biective industriale și culturale, 
locuri Istorice legate de insu
recția armată de la 23 August 
1944 etc.

De asemenea, cele peste 80 
de agenții șt filiale ale O.N.T. 
„Carpați" din țară au primit 
indicații ca in rezolvarea ce
rerilor de excursii (in perioada 
22 martie —• 5 aprilie} să acor
de intlietate școlilor.

O altă acțiune importantă de 
care răspundem este organiza
rea taberelor de odihnă pentru 
elevi. In vacanța de primăvară 
O.N.T. „Carpați" va organiza 
tabere la Sinaia șl Predeal — 
pentru elevii din Capitală, la 
Bușteni —• pentru elevii din 
Iași, la Călimănești — pentru 
elevii Scolii sportive de elevi 
nr. 1 din București etc. In toate 
aceste tabere elevii vor avea 
cele mai bune condiții de re- 
creere șl odihnă.

Emil Pinfea 
director al Palatului pio

nierilor din Capitală :

— Cele mai multe dintre ac
țiunile noastre vor fi organiza
te sub semnul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. 
Din seria acțiunilor de masă 
consacrate cunoașterii de către 
copii a mărețelor realizări ale 
patriei noastre socialiste, sub 
conducerea partidului, mențio
năm concursul cu tema „Fru
moasă, bogată ești patria mea* 
(28 martie — în sala de teatru 
a palatului), întîlnirile cu rea
lizatorii a două dintre cele mai 
valoroase producții cinemato
grafice românești — „Lupeni 
29“ și „Tudor* (23 și 27 martie 
— în sala de teatru a palatu
lui) și întîlnirea cu un grup de 
scriitori care vor vorbi pionie
rilor despre „Viața nouă oglin
dită în literatura pentru copii* 
(24 martie). Vor fi prezentate, 
de asemenea, filme artistice do
cumentare și de desene anima
te, se vor organiza acțiuni de 
înfrumusețare a parcului pala
tului (cu pionierii din cercuri), 
se vor învăța noi jocuri, poezii 
Si cîntece pionierești.

Spectacolelor de teatru, tea
tru de păpuși și balet le este 
rezervat un spațiu larg în ca
drul manifestărilor din această 
vacanță. Copiii care nu știu 
încă „De ce fuge clinele după 
pisică*, pot afla acest lucru 
participînd Ia spectacolele tea
trului de păpuși (în zilele 22— 
24 martie). Iar iubitorii baletu
lui se vor putea bucura de re
întoarcerea păsărilor călătoare 
în... sala de teatru, vizionînd 
spectacolul coregrafic „Puiul 
de barză (3—5 aprilie). Cercul 
de teatru al Palatului pionieri
lor va fi, de asemenea, prezent

în programul vacanței cu piesa 
„O idee nemaipomenită* (24— 
26 martie). Formația de teatru 
va face apoi un turneu cu spec
tacolul de mai sus în orașul 
Pitești, și va vizita, cu acest 
prilej, șantierul Hidrocentralei 
„16 Februarie* de pe Argeș.

în cadrul manifestărilor spor
tive ce se organizează la palat, 
pionierii din Capitală au avut 
posibilitatea să se pregătească 
în vederea trecerii normelor 
pentru cucerirea insignei de 
polisportiv. Cei care s-au pre
gătit temeinic vor participa în 
ziua de 22 martie, la concursul 
„Să fim purtători ai insignei 
de polisportiv" (pe terenurile 
din parc). între 26 martie și 5 
aprilie peste 1 500 de pionieri, 
și școlari vor participa la între
cerile sportive din cadrul Pa
latului pionierilor. Totodată, 
pionierii din cercurile sportive! 
vor participa Ia campionatele 
de fotbal, volei, atletism, șah.

Și, în sfîrșit, în zilele de 26 
și 27 martie vom organiza tra
diționalul „Carnaval al primă
verii*, la care vor participa 
1 000 de pionieri. Cu acest pri
lej formațiile artistice ale pala
tului vor prezenta un spectacol 
de cîntece și dansuri. Pionierii 
vor avea însă și oaspeți pe cei 
mai îndrăgiți artiști comici.

D. D. Neleanu 
directorul Teatrului pentru 
tineret și copii din Capitală:

— în primul rînd, în perioa
da vacanței ne vom mări vo
lumul activității: în fiecare zi
— atît la sala pentru copii cît 
și la sala pentru tineret — vom 
prezenta cîte două spectacole. 
Menționez însă că în afara pie
selor care se află în prezent pe 
afiș, elevii vor avea prilejul să 
vadă, în vacanță, două piese 
noi: „Arbitrul* de Xenia Ro
man și „yu sîntem singuri* de 
Anica Pătrașcu.

Cele 15 zile de vacanță ne 
dau posibilitatea să intensifi
căm pregătirile cu grupul de 
elevi — actori care activează 
pe lîngă teatrul nostru. Așa că, 
la siîrșitul vacanței vom pre
zenta și două noi spectacole 
ale elevilor: „Seară de basme*
— cu concursul scriitorului Al. 
Mitru (la sala pentru copii) și 
Recital „Eminescu* în regia lui 
M. Dogaru (la sala pentru tine
ret). Prin tot ceea ce facem ur
mărim ca elevii să se apropie 
mai mult de teatru, să-1 îndră
gească.

V. ALEXIANU

fruntași in activitatea gospodărească

în întrecerea patriotică pen
tru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a satelor din re
giunea București, comunei 
Scrioaștea din raionul Roșiorii 
de Vede i s-a atribuit premiul 
1 și Diploma de comună frun
tașă pe regiune.

Peste 180 de tineri au parti
cipat cu elan la lucrările de

reparare a drumurilor pe o în
tindere de 4 km, la amenajarea 
peluzelor cu flori, a unui parc 
de odihnă și Ia construirea 
unui amfiteatru în aer liber, 
cu o capacitate de 1 000 locuri.

Mulți tineri din comună s-au 
evidențiat. Dintre aceștia Popa 
Anișoara, Stavarache Stelian, 
Turubei Ion, Sandu Iile și alții

au fost prezenți la panoul de 
onoare.

Ca răsplată a hărniciei, pe 
piepturile multora din ei stră
lucește acum insigna de „Frun
taș în gospodărirea satului*.

Vă prezentăm pe trei dintre 
ei: Dumitru Nicolae, Georgescu 
Florina și Rusu Iulian.

E. V.

La Casa de cultură „Mihail Eminescu" din raionul 1 Mai 
a avut loc duminică festivitatea de înmînare a buletinelor 
de identitate unui grup de tineri care au împlinit vîrsta de 
14 ani.

Importanța acestui moment din viața tinerilor a fost sub
liniată prin cuvîntul unor reprezentanți ai Comitetului raio
nal U.T.M., ofițeri de miliție, profesori și părinți ai sărbăto
riților.

Un aspect din timpul festivi tații l-a surprins și fotorepor
terul nostru: momentul înmînării buletinelor.

Lucrările ședinței plenare
a Consiliului Superior al Agriculturii
Luni dimineața, în sala 

Palatului Republicii Populare 
Romîne, au început lucrările 
ședinței plenare a Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Ședința a fost deschisă de 
tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Iau parte membrii Consi
liului și invitați — specialiști 
din institutele de cercetări și 
de învățămînt agricol supe
rior, de la consiliile agricole 
regionale, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești.

La ședință participă tova
rășul Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Lucrările ședinței sînt con
sacrate analizei muncii depuse 
de consiliile agricole, de spe
cialiștii și lucrătorii din agri
cultură, a rezultatelor obți
nute în anul 1963 în vederea 
stabilirii celor mai eficiente 
măsuri și metode de muncă 
pentru îndeplinirea planului 
pe acest an.

Tovarășul Eugen Alexe, vi

cepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, a pre
zentat apoi darea de seamă 
asupra activității consiliilor a- 
gricole regionale și raionale, a 
gospodăriilor agricole colecti
ve în anul 1963 și măsurile 
necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 
1964. Tovarășul Bucur Șchio- 
pu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii, a expus raportul pri
vind activitatea economică și 
de producție a gospodăriilor 
agricole de stat pe anul 1963 
și măsurile pentru îndeplini
rea planului pe anul 1964. în 
continuare, tovarășul Nicolae 
Giosan, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al A- 
griculturii, a prezentat refe
ratul asupra rezultatelor cer
cetărilor științifice ale Insti
tutului Central de Cercetări 
Agricole și a tematicii de cer
cetare pe acest an.

După-amiază au avut loc 
discuții în secțiile de specia
litate ale Consiliului Superior 
al Agriculturii în legătură cu 
rapoartele prezentate.

Lucrările ședinței plenare 
continuă.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni, vicepreședintele Con

siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Ale
xandru Bîrlădeanu, a primit 
pe ambasadorul Republicii 
Socialiste Federative Iugosla

via, Arso Milatovici, în legă
tură cu apropiata sesiune a 
Comisiei mixte de colaborare 
economică romîno-iugoslavă.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării „Gazetei Literare
Cu prilejul aniversării a 10 

ani de la apariția primului nu
măr al revistei „Gazeta Litera
ră", organ al Uniunii Scriitori
lor din Republica Populară Ro- 
mînă, la Casa scriitorilor din 
Capitală a avut loc luni seara 
o adunare festivă.

Au participat scriitori, redac
tori de la revistele literare din 
Capitală, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor. Colec
tivul redacțional al „Gazetei 
Literare" a fost salutat de acad. 
Tudor Arghezi, președinte de 
onoare al Uniunii Scriitorilor. 
Salutul conducerii Uniunii 
Scriitorilor adresat revistei a

ff

fost transmis de Ion Brad, se
cretar al Uniunii Scriitorilor.

Despre activitatea și sarcinile 
„Gazetei Literare" a vorbit Ti
beriu Utan, redactor șef al re
vistei. „Gazeta Literară", a fost 
salutată cu acest prilej de De- 
mostene Botez, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mîne, redactor șef al revistei 
„Viața Romînească"; Eugen 
Barbu, redactor șef al revistei 
„Luceafărul" ; E. Stoffel, redac
tor șef al revistei „Neue Lite- 
ratur" ; Dan Hăulică, redactor 
șef adjunct al revistei „Secolul 
XX" și de poetul Al. Andrițoiu.

(Agerpres)

Luptători înflăcărați
pentru cauza poporului
20 de ani de la masacrarea luptătorilor antifasciști

in închisoarea de la Ribnita

■
 a 17 martie 1964 

se împlinesc 20 de 
ani de cînd hitle- 
riștii au asasinat 
luptătorii antifas
ciști deținuți în 
închisoarea de la 
Rîbnița.

I în anii întunecați ai dicta
turii fasciste, cînd Romînia a 
fost tîrîtă în prăpastia răz
boiului hitlerist, clasa munci
toare în frunte cu partidul co
munist, ținînd sus steagul a- 
părării intereselor naționale, 
a desfășurat o neobosită acti
vitate pentru unirea și mobi
lizarea tuturor forțelor pa
triotice în lupta împotriva 
dictaturii antonesciene și a 
trupelor hitleriste. Cei mai 
buni fii ai poporului nostru 
în frunte cu comuniștii, însu
flețiți de o fierbinte dragoste 
de țară au luptat cu eroism și 
spirit de sacrificiu pentru eli
berarea patriei de sub jugul 
fascist. Sute de comuniști, 
uteciști și numeroși luptători 
antifasciști au fost arestați, 
schingiuiți în beciurile poli
ției, condamnați la zeci de ani 
muncă silnică sau chiar la 
moarte.

Execuțiile, lagărele și închi
sorile n-au putut infringe 
lupta poporului. Partidul Co
munist din Romînia — în ciu
da terorii cumplite instaurate 
de dictatura militară fascistă 
în strînsă colaborare cu Ges
tapoul — a organizat acțiunile 
hotărîtoare menite să ducă 
la dezvoltarea luptei forțelor 
patriotice în vederea răstur
nării dictaturii militaro-fas- 
ciste, la scoaterea țării din 
criminalul război antisovietic 
și trecerea Romîniei de partea 
coaliției anti-hitleriste.

în primăvara anului 1944 
războiul intrase în faza sa fi
nală. Ofensiva Armatei Sovie
tice dădea lovituri nimicitoare 
hitleriștilor care se retrăgeau 
în derută și panică de pe pă- 
mîntul sovietic.

în aceste împrejurări, la 
Rîbnița — localitate de pe 
malul sting al Nistrului, în
tr-o fostă cazarmă, transfor
mată de fasciști în temnița 
erau deținuți numeroși lup
tători antifasciști printre care 
și un grup de deținuți politici 
din Romînia. în rîndurile lor 
se găseau Lazăr Griimberg și 
Bernat Andrei, activiști de 
frunte ai P.C.R.

Din fragedă tinerețe ei in
traseră în rîndurile mișcării 
muncitorești revoluționare și 
și-au închinat întreaga lor 
viață luptei pentru victoria 
cauzei clasei muncitoare. 
Partidul Comunist din Romî
nia i-a educat în spiritul de
votamentului nemărginit față 
de interesele poporului mun
citor, al dragostei fierbinți 
față de patria noastră, al in
ternaționalismului proletar.

Lazăr Griimberg ia parte 
activă începînd din anul 1927, 
la organizarea acțiunilor de 
luptă ale tineretului muncito
resc și la organizarea acțiuni
lor de răspîndire a literaturii 
de partid. Pentru meritele 
sale în munca revoluționară 
i se încredințează de către 
Partidul Comunist sarcini de 
răspundere în cadrul C.C. al 
U.T.C.

Bernat Andrei, membru al 
P.C.R. încă din fragedă tine
rețe și activist al organizației 
U.T.C. din Tg. Mureș, a parti
cipat la organizarea unui șir de 
acțiuni ale tineretului munci
tor. Bucurîndu-se de o înaltă 
încredere în mișcarea revolu
ționară și prețuindu-i-se acti
vitatea desfășurată în rîndul 
tineretului, a fost ales secre
tar al C.C. al U.T.C.

Arestați și întemnițați pen
tru mulți ani, Lazăr Griim
berg și Bernat Andrei s-au 
călit mai departe la școala 
aspră a închisorilor ca luptă-

ral (10; 16; 19,30). VALEA 
VULTURILOR: Dacia (9,30; 
11: 13; 15; 17; 19; 21). HOȚUL 
DIN SAN MARENGO: Buzești 
(13; 15,30; 17,45; 20). Viitorul 
(14; 16,15; 20,30). NU-I LOC 
PENTRU AL TREILEA: Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30). LOCO
TENENT CRISTINA: Unirea 
(16; 18,15: 20.30). Popular
(10,30: 16; 18,15; 20,30). SCANO 
BOA: Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Lira (15; 
17: 19; 20,45). QIVITOQ: Vitan 
(15; 17; 19; 20,45). CASCADA 
DIAVOLULUI: Munca (16; 
18,15; 20,30). VACANȚĂ LA 
MARE — cinemascop: Moșilor 
(15; 17; 19; 21) A 12-A NOAP
TE: Cosmos (16: 18: 20). VIA
TĂ SPORTIVĂ: Colentina (15; 
17,45; 20,30). ELENA DIN
TROIA — cinemascop: Volga 
(10; 12,15; 15,30: 18; 20,30).
OMUL CU RICȘA - cine
mascop : Luceafărul (15: 17; 
19; 21). PISICA DE MARE ; 
Progresul (15,30; 18; 20,15).
DOAMNA TU HAU: Feren
tari (16; 18,15: 20,30). RENUL 
ALB: Cotroceni (15: 17; 19; 
21). BABETE PLEACĂ LA 
RĂZBOI — cinemascop: Pacea 
(16; 18; 20,15).

Televiziune
MARȚI 17 MARTIE 1964

Orele 18,30 — Universitatea teti. 
nică la televiziune » Mecanizarea 
lucrărilor de terasament, de ing. 
Mihail Anastasescu. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Pentru 
pionieri și școlari : Cercul curioși
lor. 19,35 — Transmisiune de la 
Teatrul National din Cluj ,,Citade’ 
la sfărîmată", de Horia Lovinescu. 
în pauze : Emisiunea de știință : 
Jurnalul de știință și tehnică ; 
Muzeul satului — film documentar, 
în încheiere : Buletin de știri și 
buletin meteorologic.

Interviul nostru cu acad. prof.
Tiberiu Popovici

director al Institutului de calcul al Filialei Academiei R.P.R. din 
Cluj

a Institutul de 
calcul al Filialei 
Academiei R.P.R. 
mă întîmpină zgo
motul laboratoare
lor, în care se 
construiesc sau

sînt folosite mașini de calcul, 
în laboratorul de calculatoare, 
cercetătorii pătrund cu migală 
în uriașa rețea de fire a. unei 
mașini electronice care va fi 
dată în curînd în folosință. Ală
turi un grup de cercetători ur
măresc lîngă un motor rezul
tatele unor experiențe de dina
mică a mecanismelor.

Peste cîteva clipe, academi
cianul Tiberiu Popovici, împăr- 
tășindu-mi cîteva dintre preo
cupările institutului, conturează 
unele dintre realizările care 
demonstrează cum între mate
matică și industrie, între elec
tronică și economie au fost sta
bilite relații directe, pe deplin 
fructuoase, pentru lucrătorii la
boratoarelor și muncitorii uzi
nelor.

— Caracteristica generală a 
activității noastre — îmi spune ■ 
acad. T. Popovici — este îmbi
narea teoriei cu practica.

încă de la înființarea sa, Ins
titutul nostru și-a propus să 
desfășoare o activitate organi
zată în vederea aplicării mate
maticii în economie, în indus
trie precum și în rezolvarea u- 
nor probleme propuse de alte 
institut© de cercetare Dacă 
cercetătorii noștri au reușit să 
facă un modest pas în această

direcție el este rezultatul unei 
prealabile pregătiri pe tărîm 
teoretic și al convingerii că 
matematica poate și trebuie să 
aducă reale servicii practicii.

— înaintea amănuntelor des
pre rezultatele acestor colabo
rări, mai bine-zis ale acestor 
aplicații, aș dori să-mi prezen-

mitive, simpliste, ci numai pe 
baza unor temeinice cercetări 
teoretice. Rezultatele practice 
obținute de noi se datoresc toc
mai de aceea în mare măsură 
realizărilor obținute într-o serie 
de probleme teoretice funda
mentale.

— Există noutăți și în dome
niul calculatoarelor electronice 
construite la Cluj ?

— Recent, cu prilejul Coloc
viului de aproximarea funcții
lor cu aplicații la calculul nu
meric, la care au participat oa
meni de știință din multe țări 
europene, a fost pusă în func
țiune o nouă mașină care poate

Printre ele, aș cita întocmi
rea graficului pentru turnusul 
de locomotive pe distanța Bra
șov—Predeal. Pe baza calcule
lor noastre, organele C.F.R. au 
putut să scoată din circulație 
pe această distanță patru loco
motive. (Notați faptul că ține
rea timp de o zi sub presiune 
a unei locomotive, este egală 
cu o sumă de ordinul miilor de 
lei).

în urmă cu cîtva timp o se
rie de întreprinderi clujene — 
Fabrica de piele și încălțămin
te, Fabrica de mobilă „Liberta
tea" Uzina Industria sîrmei — 
Cîmpia Turzii, Fabrica „Porțe-

primul rînd pentru stocarea 
completă a materiilor prime, 
iar apoi în condițiile stocurilor 
incomplete.

Rezultatele au fost aplicate 
aducînd o serie de importante 
economii întreprinderii.

Un colectiv de cercetători ai 
institutului nostru a adus de a- 
semenea o valoroasă contribu
ție elaborînd programul pentru 
o mașină electronică, în vede
rea calculelor la un model de 
organizare optimă a fabricării 
zahărului întocmit de cercetăto
rii Institutului de cercetări ali
mentare din București. Pe baza 
programului au fost efectuate

MATEMATICA ȘI INDUSTRIE
tați în general ansamblul pro
blemelor atacate de institut.

— Denumirile celor trei sec
ții ale institutului nostru 1) 
Teoria .constructivă a funcțiilor 
și analiza numerică, 2) Secția 
de analiza funcțională și 3) 
Secția de mașini de calcul — 
conturează preocupările cerce
tătorilor noștri care atacînd o 
serie de probleme fundamen
tale ale matematicii se strădu
iesc totodată să pună la dispo
ziția economiei, noi cuceriri în 
domeniul tehnicii.

Aș vrea să subliniez totodată 
faptul că cercetările teoretice 
si practice s-au îmbinat per
manent. Studiile noastre ne-au 
demonstrat încă o dată faptul 
că problemele de practică nu 
pot fi rezolvate cu metode pri-

vagoane

în acest 
cercetă-

fi folosită în orice fel de pro
bleme programate pentru mași
nile cifrice. în scurt timp ea 
va fi utilizată pentru calcule de 
evidență contabilă, pentru or
ganizarea parcului de 
de marfă etc.

— Aș vrea însă ca 
scurt expozeu asupra
rilor institutului, să-mi prezen
tați, în mod special, preocupă
rile, și dacă se poate rezulta
tele obținute în colaborare cu 
unele întreprinderi.

— La solicitarea unor între
prinderi am rezolvat o serie de 
probleme puse de economia na
țională. Unele din aceste solu
ții (am încheiat pînă în prezent 
18 protocoale de colaborare) au 
fost aplicate. altele sînt în 
curs de aplicare.

lanul"-Cluj — ne-au atras aten
ția asupra greutăților pe care 
le întîmpină în întocmirea u- 
nui program de producție care 
să asigure livrarea la termen 
a produselor, și să evite pe
rioadele de supraîncărcare a 
unor secții.

Studiind atent situația din 
fiecare întreprindere, cercetă
torii noștri au elaborat o teo
rie generală care asigură tim
pul minim de fabricație.

Uzina „Tehnofrig" ne-a sem
nalat o interesantă problemă 
de programare liniară, legată 
de elaborarea celor mai econo
mice șarje la cuptoarele de to
pit fonta. Problema a fost re
zolvată în două variante — în

toate calculele urmînd, ca solu
ția găsită să fie pusă în prac
tică. Interesant este faptul că 
rezolvarea acestei probleme a 
condus, totodată la elaborarea 
unui model general de astfel de 
probleme și a permis găsirea 
unor prețioase rezultate teore
tice legate de programarea 
mașinilor electronice de calcul.

La cererea Uzinei „Unirea" 
din Cluj a fost rezolvată pro
blema calculului profilelor fre- 
zelor-melc de mare productivi
tate, necesare la prelucrarea 
roților pentru mașinile textile.

Un colectiv al institutului 
nostru a cercetat, de asemenea, 
în ultimii ani cîteva probleme 
legate de cinematica și dinami
ca mecanismelor. La propune
rea Uzinei „Tehnofrig" din Cluj,

s-a studiat astfel echilibrarea 
dinamică a compresoarelor 2 
CV, —4,5 cu 2 cilindri și a 
compresorului 8 A 2 U — 20 
cu 8 cilindri. Prin adoptarea 
unor metode noi de echilibrare 
s-a reușit în ambele cazuri să 
se reducă simțitor vibrațiile. 
Acum, același colectiv se ocu
pă de studiul unor probleme 
propuse de Uzinele „Steagul 
Roșu" din Brașov în legătură 
cu influența excentricității pis
tonului asupra dinamicii me
canismului bielo-manivelă.

în scurt timp, noul calcula
tor electronic cu inele de feri
tă despre care v-am vorbit va 
putea rezolva o serie de pro
bleme tehnico-economice care 
necesită un mare volum de cal
cule. Sperăm că vom putea a- 
duce astfel un aport substanțial 
la efectuarea anumitor lucrări 
de evidență și programare a 
circulației vagoanelor pe care 
ni le-a indicat Regionala căilor 
ferate.

Ne pregătim, de asemenea, în 
momentul de față, să abordăm 
cîteva probleme concrete din 
domeniul agriculturii, privind 
repartizarea optimă a culturi
lor pe terenuri, pe baza zonării 
existente.

Multe alte studii sînt încă în 
curs de aplicare în diverse în
treprinderi și instituții din Cluj» 
Tg. Mureș, Cugir.

Continuînd cercetarea pro
blemelor de mare importanță 
teoretică pe care le avem în 
plan, ne dăruim toate eforturile 
pentru a aduce o contribuție 
din ce în ce mai mare la re
zolvarea unor probleme de 
bază ale economiei.

TR. POTERAȘ

tori dîrzi, hotărîți și neînfri- 
cați. La Doftana, Caransebeș 
și Văcărești, cei doi militanți 
ai mișcării revoluționare de 
tineret din Romînia, își desă- 
vîrșesc trăsăturile de luptă
tori comuniști.

în anii grei ai dictaturii 
militare fasciste, Lazăr Griim
berg și Eernat Andrei au fost 
deportați (1942) împreună cu 
un grup de deținuți politici și 
sute de antifasciști în lagărul 
de la Vapniarca.

în scopul dezorganizării co
lectivului de comuniști și a 
demoralizării masei deporta- 
ților antifasciști, administra
ția lagărului a scos în octom
brie 1 943 un grup format din 
deținuți’ politici proveniți din 
închisori printre care Lazăr 
Griimberg și Bernat Andrei 
pe care i-au izolat, transfe- 
rîndu-i la închisoarea de la 
Rîbnița.

Pe la mijlocul lunii martie 
1 944, frontul se apropia de 
Rîbnița. In seara zilei de 17 
martie 1 944, luptătorii comu
niști așteptau în celule să fie 
evacuați așa cum se anunțase 
în timpul zilei. în încordarea 
așteptării au răzbătut însă 
împușcături, gemete, frînturi 
de cîntece de luptă. Așa a în
ceput masacrul de la Rîbnița. 
Călăii hitleriști au pătruns 
mai întîi în subsol unde se a- 
flau internați partizani sovie-1 
tici pe care i-au masacrat pînă 
la unul. Apoi ei s-au îndreptat 
spre celulele în care se aflau 
deținuții politici din Romînia 
și i-au ucis. în timpul execu
ției, drept răspuns din pieptu
rile acestora a izbucnit „Inter
naționala".

Masacrul de la Rîbnița a 
constituit una din numeroase
le crime săvîrșite de fasciști; 
el pune într-o lumină neiertă
toare, chipul hidos al fascis
mului, ura sa fată de oamenii 
muncii, fată de luptătorii pen
tru libertatea poporului.

Sentimentele profunde ale 
partidului, ale întregului nos
tru popor muncitor, față de 
cei care au căzut victime mi-, 
șelescului asasinat, au fost pu
ternic exprimate de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, in
ternat în acel timp în lagărul 
de la Tg. Jiu care într-o scri
soare adresată unui colectiv de 
internați politici antifasciști a- 
răta: „...noi, cei rămași la 
datorie ne plecăm cu res
pect în fața jertfei aduse cu 
atîta generozitate cauzei noa
stre înalte, clasei muncitoare 
și poporului romîn.

Partidul nostru poate fi 
mîndru de ei. Devotamentul 
lor, spiritul lor de sacrificiu 
și hotărîre care i-au animat 
în cele mai grele împrejurări, 
sînt pentru noi pilde vii, de 
la care nu ne vom abate nici
odată.

Cu rîndurile strinse, căliți 
în asprimea luptei și încor- 
dînd puterile noastre, vom 
purta mai departe steagul 
partidului pînă la înfăptuirea 
deplină a idealurilor care au 
însuflețit viata celor dispă
ruți../

Neuitată va rămîne în ini
mile oamenilor muncii, a ti
neretului din patria noastră 
memoria comuniștilor asasi
nați la Rîbnița, memoria su
telor și miilor de eroi ai cla
sei muncitoare care și-au 
jertfit viața în lupta pentru 
apărarea celor mai înalte i- 
dealuri ale poporului nostru, 
pentru libertatea și indepen
dența patriei, pentru socia
lism.

MARIA COVACI

----- e------

INFORMAȚII
Luni au plecat în R.P. Bul

garia, tovarășii Martin Isac, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, membru 
al Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale, 
și Larisa Munteanu, secretar 
al C.C.S., pentru a participa 
la lucrările celei de a 27-a Se
siuni a Comitetului Executiv 
al F.S.M., ce se va ține la 
Sofia între 18—20 martie a.c.

★
Luni, 16 martie 1964, șefii 

misiunilor diplomatice acredi
tați la București au vizitat 
Spitalul clinic Fundeni.

Șefii misiunilor diplomatice 
au manifestat un viu interes 
pentru dotarea și organizarea 
deosebită a acestei unități me
dicale, menită să contribuie la 
ocrotirea sănătății în R. P. 
Romîn ă.

★
O delegație a Ministerului 

Învățămîntului din R. P. Polonă, 
condusă de Stanislaw Dobosie- 
wicz. ne-a vizitat țara timp de 
două săptămîni.

Oaspeții s-au întîlnit cu oa
meni de specialitate și cadre 
didactice, au vizitat școli din 
învățămîntul de cultură gene
rală și diferite instituții social- 
culturale și științifice din Bucu
rești și din țară. în încheierea 
vizitei, delegația a fost primită 
de tov. Costin Nădejde, adjunct 
al ministrului învățămîntului.

Luni dimineața, delegația po
loneză a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Varșovia.

★
Ambasadorul R. S. Ceho

slovace în R. P Romînă, Jaro
slav Sykora, a organizat luni o 
gală de filme cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la cotropi
rea Cehoslovaciei de către tru
pele hitleriste.

(Agerpres)



Congresul 
tineretului 
din țările 

latino-americane
SANTIAGO DE CHILE 

15 (Agerpres). — In capita
la statului Chile și-a înche
iat lucrările cel de-al doi
lea Congres al tineretului 
din țările latino-amerlcane. 
La congres au participat 300 
de delegați din țările Ame
rica Latine și numeroși in
vitați.

Congresul a discutat pro
blema luptei tineretului la- 
tino-american pentru pace, 
dezarmare generală și tota
lă, a analizat situația eco
nomică și politică a țărilor 
latino-americane, rolul ti- 
rieretului latino-american în 
lumea contemporană. Con
gresul a acordat o mare a- 
tenție problemei drepturi
lor tineretului la învăță- 
mînt și culturalizare, la 
exercitarea nestingherită a 
libertăților democratice și la 
bunăstare economică.

Participanții la congres 
s-au pronunțat în favoarea 
lărgirii contactelor, întăririi 
relațiilor diplomatice, co
merciale și culturale dintre 
țările Americii Latine.

S-a hotărît constituirea 
unui comitet de pregătire a 
celui de-al treilea Congres 
al tineretului din țările la- 
tino-americane.

Madrid : 0 nouă
manifestație 

a studenților
MADRID 16 (Agerpres). — 

Agenția France Presse rela
tează că in după-amiaza zi
lei de luni în țața sediului 
Sindicatelor universitare din 
Madrid a avut loc o puterni
că manifestație de protest a 
studenților spanioli împotri
va interzicerii, de către au
torități a conferinței pe care 
urma s-o țină prof. E. Tier- 
no Galvan de la Facultatea 
de științe economice și po
litice din Madrid. La cere
rea autorităților, poliția a 
intervenit cu brutalitate fo
losind, pentru împrăștierea 
maniiestanților. bastoane de 
cauciuc.

Facultatea de științe eco
nomice și politice a tost în
chisă pentru trei zile.
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Aspect de la standul R. P. Romîne la Tîrgul internațional de la Utrecht (Olanda).

„Nordul - zonă
denuclearizată‘ 6

STOCKHOLM 16 (Agerpres). 
— Conferința reprezentanților 
opiniei publice din țările nor
dice, care s-a desfășurat sub 
lozinca „Nordul — zonă denu- 
clearizată", și-a încheiat lucră
rile.

O rezoluție adoptată în una
nimitate de conferință salută 
Tratatul cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor 
nucleare și relevă necesitatea 
realizării unor noi pași pentru 
ca acest prim rezultat să con
stituie o cotitură hotărîtoare 
în politica internațională.

Pentru înfăptuirea planului 
proclamării Europei de nord, 
drept zonă denuclearizată, în 
rezoluție se propun următoa
rele etape :

1. — O declarație comună 
a guvernelor Danemarcei, Fin-

landei, Norvegiei și Suediei-că 
aceste țări nu intenționează să 
producă sau să achiziționeze 
arme nucleare, declarație care 
să fie transmisă O.N.U.

2. — Crearea unui comitet 
nordic comun pentru a studia 
condițiile și garanțiile pentru 
permanentizarea zonei denu- 
clearizate.

3. — O declarație comună a 
țărilor nordice care să con
semneze că Danemarca, Fin
landa, Norvegia și Suedia fac 
parte din zona denuclearizată 
permanentă.

Tîrgul
internațional 
de hi Vicna

VIENA 16 Corespondentul 
Agerpres, St. Deju transmite :

Duminică 15 martie a fost 
deschis într-un cadru festiv, 
cel de-al 79-lea Tîrg interna
țional de la Viena. în pavilioa
nele aflate în cele două centre 
ale Tîrgului, Messepalast și 
Messegelănde Prater, participă 
26 de țări reprezentate de 2090 
firme. Austria, țara gazdă este 
reprezentată de 2917 firme.

Țara noastră participă la 
Tîrg cu o expoziție turistică 
— O.N.T.-Carpați. Vizitatorilor 
le sînt prezentate numeroase 
panouri cu aspecte de pe lito
ral și din stațiunile climaterice 
din R.P. Română, vederi din 
diferite orașe românești etc. 
Sînt expuse, de asemenea, 0- 
biecte de artizanat.

Tîrgul internațional a fost 
vizitat duminică de 160 000 
persoane. La deschiderea ofi
cială a participat și delegația 
R.P. Romîne, condusă de Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei, care 
se află într-o vizită în Austria 
la invitația ministrului Comer
țului, dr. Fritz Bock.

Cel de al doilea tur de scrutin 
în Franța

PARIS 16 Corespondentul 
gerpres, G. Dascal, transmite :

Duminică 15 martie a avut 
cel de al doilea tur de scrutin al 
alegerilor cantonale, pentru desem
narea celor 585 consilieri generali 
în cantoanele unde la primul tur 
nici un candidat nu a obținut ma
joritatea absolută de voturi, ăntrînd 
în balotaj.

După două tururi de scrutin, 
cele 1562 de mandate de consi
lieri generali din metropolă (ju
mătate din totalul acestora ; cea
laltă jumătate urmînd să fie în-

Comunicatul comun
ungaro-bulgar

A-

loc

locuită peste trei ani) au fost îm
părțite astfel: partidul radical îm
preună cu grupările de centru 
stînga — 401 locuri (cu 33 mai 
puțin față de 1958), partidul so- 
cialist-S.F.I.O. — 290 locuri (cu 15 
mai mult), gruparea acțiuni loca
le — 204 (cu 6 mai mult), inde
pendenții de dreapta — 165 (cu 
44 mai puțin), M.R.P. — 148 (cu 
8 mai puțin), U.N.R. — 123 (cu 
33 mai mult), Partidul Comunist 
Francez — 99 (cu 49 mai mult), 
republicanii independenți — 80 
(cu 5 mai mult), P.S.U. — 40 (cu 
11 mai mult), grupările de extre
mă dreaptă — 12.

Prima caracteristică a celui de 
al doilea tur de scrutin al alege
rilor cantonale o constituie succe
sul aproape general al alianțelor 
realizate între comuniști, socialiști, 
radicali și alte partide de opozi-

O s&tție a Uzinei de ciment din Haiion 
construită cu ajutorul R. P, Romîne

HANOI. — După cum anunță agenția 
V.N.A., la Haifon a avut loc ceremonia inau
gurării unei noi secții a Uzinei de ciment^ din 
acest oraș. Noua secție a fost construită cu 
ajutorul R. P. Romîne.

La inaugurare au luat parte Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
Nguyen Chan, locțiitor al ministrului indus
triei grele, Hoang Van Loi, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, Vu Quy, locțiitor 
al ministrului construcțiilor.

La festivitate a participat Vasile Pogăcea- 
nu, ambasadorul R. P. Romîne în R. D. Viet
nam.

Nguyen Chan și Vasile Pogăceanu au rostit 
cuvîntări.

In urma intrării în funcțiune a acestei noi 
secții, producția anuală de ciment a R. D. 
Vietnam va crește cu 200 mii de tone.

GAGRA. — Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
la 16 martie pe Mongi Slim, ministrul aface- 
rilor externe al Tunisiei cu care a avut o 
convorbire privind relațiile sovieto-tunisiene, 
precum și probleme ale situației internațio
nale, care prezintă interes pentru ambele 
țări.

Mongi Slim, în numele președintelui Tuni
siei, Burghiba, l-a invitat din nou pe N. S. 
Hrușciov să facă o vizită oficială în Tunisia.

NICOSIA. — Sosirea primelor unități ale forțelor
O. N.U. în Cipru a determinat ca în ultimele 48 de 
ore situația din Cipru să se normalizeze.

Autoritățile militare britanice afLate în Cipru, 
au anunțat la Nicosia că în urma consultărilor care 
au avut loc între comandantul militar britanic cu
P. Spinelli, reprezentantul personal în Cipru, al se
cretarului general al O.N.U., U Thant si cu coman- 
dantul forțelor O.N.U., generalul brazilian Carlos 
Paiva Chaves, s-a căzut de acord ca trupele britanice 
staționate în Cipru, să fie încadrate în forța O.N.U.

DE MEXICO. — Agențiile de presă a-CIUDAD . _______________
nunță că luni seara președintele Franței, de Gaulle 
și persoanele care îl însoțesc au sosit în capitala 
Mexicului. Președintele Franței va rămîne în Mexic 
patru zile.

ALGER. — Publicația „Revoluția iberică" a anun
țat că mișcarea de opoziție din Portugalia, condusă 
de generalul Delgado, și cea din Spania, condusă 
de generalul Perea, urmează să constituie un front 
de opoziție comun.

BERLIN. — Agenția A.D.N. anunță că în cadrul 
unui concert simfonic organizat la 15 martie la 
Berlin de Radiodifuziunea R.D. Germane, violonce
listul romîn Radu Aldulescu a interpretat concer
tul pentru violoncel și orchestră de Antonin Dvorak. 
Concertul a fost primit cu puternice și călduroase 
aplauze.

ANKARA. — La 16 martie, Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei a anunțat că guvernul turc a 
abrogat tratatul de comerț și navigație dintre Turcia 
și Grecia, semnat la Ankara în 1930.

în explicația înaintată ambasadei Greciei la An
kara se menționează că guvernul turc a luat această 
hotărîre întrucât acest tratat „nu mai corespunde 
actualelor condiții*4. Guvernul turc a anunțat, în 
același timp, că este dispus să înceapă tratative cu 
guvernul grec pentru 
tre cele două țări.

încheierea unui nou tratat în-

Teatrul „Jiri Myron", din 
premiera operetei romînești

OSTRAVA. — La 
Ostrava, a avut loc , 
„Lysistratau de Gherase Dendrino. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes.

A fost de față, prof. Gheorghe Nițescu, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne 
la Praga.

După spectacol, ambasadorul romîn a oferit o 
masă în cinstea interpreților.

PARIS. — Duminică a avut loc lu Paris, în 
cadrul celui de-al IV-lea Festival Internațio
nal de turism, prezentarea filmului romînesc 
„Arta monumentală românească". Filmul s-a 
bucurat de o bună apreciere din partea celor 
prezenți.

e circa un an de 
zile se duc tratative 
între reprezentanții 
ministerului britanic 
pentru relațiile cu 
Commonwealthul și 
pentru colonii și cei

ai guvernului sau ai partidelor po
litice malteze cu privire la acor
darea independenței insulei Malta. 
La Londra s-au peregrinat nume
roși lideri politici din Malta, care 
au participat la diverse tratative 
și conferințe consacrate viitorului 
acestei insule. Printre aceștia se 
numără și dr. Borg Olivier, pri
mul ministru al Maltei, care, la 
Londra fiind, a declarat că în pro
blemele legate de obținerea inde
pendenței Maltei mai este mult de 
negociat. „Pentru aceas
ta, a spus Borg Olivier, 
va fi necesar să Tevin la 
Londra de mai multe 
ori".

Ultimele tratative de 
la Londra dintre liderii 
partidelor politice mal
teze și ministrul de stat 
britanic pentru proble
mele Commonwealthului 
și coloniilor, Duncan 
Sandys, duse în vederea 
adoptării unei noi con
stituții și acordării in
dependenței Maltei, au fost în
trerupte temporar la 28 februarie, 
fără a se fi reușit să se ajungă la 
vreun compromis. După cum se 
știe, Anglia a hotărît să acorde 
independență Maltei la 31 mai a- 
nul acesta. Insă, încercînd să ex
ploateze divergențele existente în
tre liderii celor cinci partide poli
tice din Malta în problema ela
borării unei constituții, Anglia 
caută să tergiverseze rezolvarea 
problemei malteze. Astfel, cores
pondentul agenției FRANCE PRES
SE la Londra a transmis recent că 
cercurile britanice bine informate 
sînt de părere că data acordării 
independenței insulei Malta, sta
bilită pentru 31 mai, va putea fi 
amînata „pentru a da posibilitate 
populației .insulei să se pronunțe 
printr-un referendum asupra vii
toarei constituții a țării". In felul 
aceasta se caută să se amîne din 
nou soluționarea unei probleme pe 
care populația din Malta o cere 
de mult timp cu insistență — a- 
cordarea independenței.

★
Aflată în inima Mării Medite- 

rane, la 100 km de Sicilia, Malta 
are o istorie pe cît de veche, pe 
atît de frămîntată. Legendele des
pre această insulă, clima ei dulce, 
albastrul curat și veșnic al ceru
lui, stîncile și 'totodată livezile 
de portocali sau de curmali, fac 
din Malta o insulă fermecătoare

pentru turiști. Și legendarul Ulys- 
se, eroul lui Homer, a navigat prin 
aceste locuri. De-alungul secolelor, 
insula a fost rînd pe rînd în stăpî- 
nirea grecilor antici, cartaginezilor, 
romanilor, arabilor, cavalerilor cru- 
ciați. In anul 1800, Malta a fost 
ocupată de Anglia, iar prin tratatul 
de la Paris din 1814, insula devine 
o colonie britanică.

Malta, mai exact arhipelagul 
maltez (de Malta aparțin și două in
sule minuscule numite Gozo și 
Comino), are o suprafață de a- 
proape 316 km. p. și o populație 
de circa 330 000 de locuitori. Ora
șul La Valleta este capitala insu
lei și totodată important port și 
centru comercial din țară. In 
timpul celui de al doilea război

Dosarul

mondial, Malta — care prin așe
zarea ei geografică a constituit un 
punct strategic militar — a fost 
pentru aviația nazistă ținta unor 
bombardamente necruțătoare. Du
pă război, insula a fost transfor
mată într-o bază militară, iar în 
La Valetta s-a instalat statul ma
jor al comandamentului meditera
nean al forțelor armate ale 
N.A.T.O.

Ocupația multor locuitori ai in
sulei Malta este legată de șantie
rele navale engleze și de munca 
în portul La Valetta. Restrîngc- 
rea activității șantierelor navale, 
precum și în docurile portului, a 
dus la înrăutățirea situației eco
nomice, Ia creșterea șomajului și 
scăderea nivelului de trai. In le
gătură cu aceasta, ziarul britanic 
„NEW STATESMAN*4 a scris 
Șomajul în Malta s-a dublat din 
1961 încoace și este sigur că el 
se va dubla sau va crește poate 
de trei ori în următorii patru ani... 
cei 330000 de locuitori ai Maltei 
sînt amenințați de o scădere dra
stică a nivelului de trai". In pre
zent, 6 la sută din populația mun
citoare a insulei nu are de lucru.

O bună parte a populației se 
îndeletnicește cu agricultura. Viața 
țăranilor maltezi este foarte grea. 
Din suprafața totală de 316 km. p., 
doar 17 000 de ha, constituie te
renuri arabile. Malta este totuși 
bine cunoscută prin culturile ei 
de portocali, viță de vie, piersici,

caise, curmale, semințe de chimen. 
Dai, roadele muncii nu aparțin 
țăranilor, ci sînt împărțite între 
moșieri și biserică.

De-a lungul anilor, maltezii n-au 
încetat niciodată lupta pentru li
bertate și independență. Creșterea 
mișcării de eliberare din insulă a 
determinat guvernul englez sa 
instituie în 1961 o comisie spe
cială „pentru studierea situației 
din Malta și elaborarea de propu
neri în vederea promulgării unei 
noi constituții**. Rezultatul a fost 
că arhipelagul Malta și-a schim
bat denumirea, devenind statul 
Malta. In rest nici o schimbare 
esențială, care să satisfacă cît de 
cît adevăratele aspirații ale po
porului maltez. Anglia își menține 

controlul asupra politi
cii externe și a proble
melor apărării. Guver
natorul britanic conti
nuă să dispună de drep
tul de a se amesteca 
într-o serie de proble
me ale politicii interne; 
are controlul asupra po
liției.

în sfîrșit, în anul 
1963, după îndelungi 
tratative și „măsuri de 
pregătire**, în iulie, s-a 
desfășurat la Londra 
conferința între repre

zentanții Marii Britanii și cei ai 
partidelor politice din Malta în 
vederea acordării independenței in
sulei. Conferința, după cum se 
știe, s-a soldat fără nici un rezul
tat. Tratativele din luna februa
rie a acestui an, întrerupte tem
porar din cauza vizitei întreprinse 
de ministrul britanic Duncan San
dys într-o serie de țări din A- 
frica, urmează să fie reluate, după 
cam anunță agențiile de presă oc
cidentale, la sfîrșitul lunii martie 
sau începutul lunii aprilie. Dr. 
Borg Olivier, primul ministru al 
Maltei, a sosit din nou la Londra. 
Agenția France Presse a transmis 
o declarație făcută de Olivier pe 
aeroport : „Va trebui să acționăm 
rapid dacă vrem ca Malta să fie 
independentă la data prevăzută..." 

într-o telegramă sosită ieri de 
la Londra se anunță că, în urma 
convorbirilor dintre Borg Olivier 
și Duncan Sandys, Anglia a ac
ceptat organizarea referendumului 
în Malta în problema unei noi 
constituții.

Conform hotărîrii Angliei, la 31 
mai Malta urmează să fie procla
mată independentă. Există însă, 
acum, Ia Londra, unele incertitu
dini în jurul acestei date. Un lu
cru rămîne sigur : poporul Maltei 
va continua lupta pînă la dobîn- 
direa independenței depline.

LUCIAN ROLEA
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BUDAPESTA 16 (Agerpres). 
în comunicatul comun ungaro- 
bulgar semnat sîmbătă la Bu
dapesta se arată că ambele de
legații au luat cunoștință reci
proc de succesele obținute de 
țările lor în construirea socia
lismului, au făcut un schimb 
de păreri cu privire la dezvol
tarea prieteniei și colaborării 
între cele două țări, precum și 
la problemele actuale ale si
tuației internaționale.

S-a hotărît adoptarea unor 
măsuri suplimentare pentru 
dezvoltarea relațiilor econo
mice, pentru coordonare a pla
nurilor economiei naționale, 
pentru cooperarea și specia
lizarea reciproc avantajoasă, 
pentru dezvoltarea colaborării 
în domeniul activității științi
fice și de producție.

în comunicat se subliniază 
deplina unanimitate în apre
cierea situației internaționale 
actuale. Cele două delegații 
consideră că în actuala situa
ție internațională, principala 
sarcină constă în lupta pentru 
înlăturarea primejdiei unui 
război mondial, pentru aplica
rea principiului coexistenței

pașnice între state cu diferite 
orînduiri sociale. Datorită e- 
forturilor consecvente ale sta
telor iubitoare de pace, și în 
primul rînd ale Uniunii Sovie
tice și ale celorlalte țări socia
liste, precum și întăririi forței 
lor, situația internațională a 
devenit mai favorabilă. Cele 
două țări, se subliniază în co
municat, depun eforturi neo
bosite pentru îmbunătățirea 
situației internaționale și spri
jină orice inițiativă îndreptată 
spre lichidarea surselor de 
primejdie și pentru slăbirea 
încordării internaționale.

în comunicat se arată că 
cele două părți sînt unanime 
în ceea ce privește problemele 
actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
și luptă pentru întărirea con
tinuă a unității și puterii sale, 
principala condiție a succese
lor în lupta pentru pace și so
cialism. »

T. Jivkov a invitat o delega
ție de partid și guvernamen
tală ungară, în frunte cu 
Jânos Kădâr, să facă o vizită 
în R. P. Bulgaria. Invitația 
fost acceptată cu satisfacție.

Interviu
al președintelui

S. U. A

Imagine din portul La Valeria — capitala Maltei.
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O zăpadă abundenta a căzut In Grecia, 
puteți vedea în fotografie — are . un aspect de plină iarnă.

Căderi masive de zăpadă
în Anglia
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/n ultimele zile în întreaga 
Anglie s-au semnalat că
deri masive de zăpadă și 

ploi torențiale. .In tot cursul, 
după-amiezii de duminică la 
Londra a nins fără încetare. Zăpa
dă abundentă s-a ' semnalat în 22 
de comitate ale Angliei. Din a- 
ceastă cauză în multe locuri 
transportul pe șosele a. fost .între
rupt. Intr-o serie de regiuni din 
Țara Galilor ■ rîurile s-au revărsat 
inundind căile de comunicații. In 
apropiere de localitatea Hokly, din 
Comitatul Essex, poliția a salvat 
cu bărcile pasagerii ținui autobuz 
pe jumătate acoperit de apă.

Din cauza timpului nefavorabil 
traficul aerian a fost perturbat.

Cutremure de pămînt

U
n puternic cutremur de pă- 
mînt s-a produs duminică 
seara în Maroc. El s-a fă

cut simțit îndeosebi la Rabat, 
Casablanca, Meknes, Marrakech și 
Mohammedia. Epicentrul pare să

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Cu prilejul împlinirii 
a o sută de zile de la instala
rea sa la Casa Albă, președin
tele Lyndon Johnson a acor
dat un interviu celor trei mari 
companii de televiziune din 
S.U.A. — American Broadcas
ting Corporation, National 
Broadcasting Company și Co
lumbia Broadcasting System.

El a declarat că chiar de la 
instalare, s-a străduit să arate 
lumii că politica președintelui 
Kennedy va fi continuată și a 
subliniat că dorește ca activita
tea guvernului său să fie con
sacrată menținerii păcii și re
glementării divergențelor e- 
xistente în prezent în lume, 
subliniind, totodată, că în a- 
cest scop S.U.A. „trebuie 
să-și mențină forța și puterea".

Președintele a fost întrebat, 
apoi, cum vede rolul S.U.A. în 
noile condiții, în care ele au 
încetat de a mai fi conducă
torul necontestat al întregului 
Occident, ținînd seama că în 
prezent conducerea americană 
este contestată atît de prieteni 
cît și de neprieteni.

L. Johnson a recunoscut că 
*. situația din lume s-a schimbat 
și că celelalte țări vor să-și 
stabilească ele înșile politica, 
iar „noi vom trebui să rațio
năm cu ei și să încercăm să-i 
conducem în loc să-i silim", 
„îmi dau seama, a spus pre
ședintele, că din cînd în cînd 
avem incidente descurajatoa
re... Uneori trebuie să facem 
lucruri pe care nu vrem să le 
facem și atunci provocăm oa
recare iritare; sînt situații 
cînd sîntem jigniți deoarece 
facem aceste lucruri, iar alte
ori sîntem greșit înțeleși".

Președintele Braziliei propune 
unele amendamente la constituție
BRASILIA 16 (Agerpres): — 

Președintele Braziliei, Joao 
Goulart, a adresat duminică 
celor două Camere ale Parla
mentului federal, un mesaj în 
care propune o serie de amen
damente la constituție. Șeful 
statului brazilian a recoman
dat extinderea dreptului de 
vot la analfabeți și dreptul tu
turor alegătorilor de a fi aleși. 
Intr-un alt amendament el a 
cerut Congresului autorizarea 
de a proceda la „justa distri
buire" a proprietății rurale prin 
reforma agrară fără obligativi
tatea de a-i despăgubi în bani 
lichizi pe foștii proprietari de 
pămînturi. Goulart a cerut, de 
asemenea, integrarea în viața 
politică a tuturor tendințelor, 
fără discriminare politică, 
precum și organizarea unui 
referendum, pe baza sufragiu
lui universal, pentru aproba
rea programului guvernului 
privind reformele de bază.

Referindu-se la conținutul 
acestui mesaj, corespondentul 
din Brasilia al agenției France

Presse subliniază că procedînd 
astfel, Goulart a invitat Parla
mentul federal să întreprindă 
o reorganizare radicală a insti
tuțiilor. „Aceste amendamente 
— transmite agenția — pre
zintă o mare importanță. în
deosebi, acela privitor la drep
tul tuturor alegătorilor de s fi 
aleși. Prin adoptarea acestui 
amendament ar fi suprimate 
dispozițiile constituționale cu 
caracter restrictiv care in
terziceau pînă în prezent 
deținătorilor de funcții exe
cutive de a solicita două 
mandate electorale consecuti
ve. De asemenea, continuă a- 
genția, recomandările privi
toare la reforma agrară sînt 
de importanță fundamentală", 
în ce privește recomandarea 
integrării în viața politică a 
tuturor tendințelor, aceasta 
este interpretată drept o che
mare pentru revenirea parti
dului comunist în cadrul lega
lității, interzis în prezent de 
guvern.

Situație
încordată
in Gabon

LIBREVILLE 16 (Agerpres). 
— Corespondentul la Libre
ville al agenției Associated 
Press relatează că situația din 
Gabon continuă să fie încor
dată. In ultimele două zile, în 
capitala țării au fost difuzate 
manifeste în care populația 
este chemată la acțiuni în ve
derea înlăturării regimului 
președintelui Leon Mba. Deta
șamente de soldați francezi 
patrulează pe străzile capita
lei pentru a preveni inciden
tele. Manifestele cheamă la 
„unitate în lupta pentru apă
rarea libertății*4 și condamnă 
intervenția franceză ca pe un 
„act de agresiune". In ele se 
cer retragerea trupelor fran
ceze, înlăturarea guvernului 
lui Mba și participarea tuturor 
liderilor politici la campania 
în vederea apropiatelor ale
geri legislative.

Atena — după cum

fie în Oceanul Atlantic, unde nu
meroase nave au înregistrat cutre
murul. Populația din localitățile 
amintite a fost cuprinsă de pani
că, cutremurul durînd mai multe 
zeci de secunde. Valoarea pagube
lor produse nu este încă cunos
cută:

★

Duminică seara s-a resimțit în 
Spania și Portugalia un cutremur 
de gradul 5, care a stîrnit panică 
în rîndurile populației din mai 
multe orașe. Nu au fost victime, 
dar s-au înregistrat pagube mate
riale.

2 500 km cu schiurile

5.e pun la punct de către 11 
tineri norvegieni ultimele 
pregătiri pentru o expediție 

cit se poate de îndrăzneață : 2 $00 
km cu schiurile de la capul Co
lumbia (Canada) pînă la insula 
Komsomoleț (Siberia) prin Polul 
Nord.

Expediția va avea loc în regiuni 
unde temperatura se menține la 
minus 50 de grade. Fiecare din 
membrii expediției va avea asupra 
sa 15 kg de materiale. Zece sănii 
trase de cîte 100 de cîini vor 
transporta cite 3 000 kg hrană, în 
special carne uscată.

Trei oameni se vor opri la. fie
care din timpurile de bază, plasa
te la respectiv 250, 600 și 1200 
km. .Deci doar trei dintre acești 
tineri vor traversa polul și vor 
continua explorările lor cu scopul 
de a studia cit de mare este re-

ozistența omului la oboseală, la 
temperatură atît de scăzută.

Victime ale propriei 
imprudențe

Cinci schiori francezi au fost 
uciși sîmbătă de o avalan
șă, la altitudinea de 3 000 

metri, în regiunea stațiunii de 
sporturi de iarnă Val D’Isere. A-

genția France Presse scrie că 
schiorii au fost victimele impru
denței lor, de două zile în regiu
nea respectivă fiind ridicat dra
pelul negru și alb, care indică pe
ricolul de avalanșe. Cei cinci 
schiori faceau parte^dintr-un grup 
de opt persoane, care s-au aven
turat într-un loc extrem de pri
mejdios. Supraviețuitorii au fost 
descoperiți cu ajutorul clinilor 
dresați și salvați cu elicopterele.

Furtuni de nisip în Iran

I
n urma unei puternice 
furtuni de nisip, care a 
avut loc în provincia Huzi- 

stan din sudul Iranului, activita
tea normală din această regiune a 
fost perturbată. Au fost închise 
școlile, majoritatea magazinelor 

nu funcționează, iar transportul a 
fost întrerupt. Totodată, navelor 
li s-a interzis să părăsească portu
rile.

In același timp, în nordul Ira
nului se semnalează ploi torenția
le și inundații, care au adus mari 
pagube populației. Există victime 
omenești.
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Un acord între
grupările politice

laoțiene
VIENTIANE 16 (Agerpres). 

— Experți din partea celor 
trei grupări politice laoțiene, 
întruniți în Valea Ulcioarelor, 
au ajuns la un acord cu pri
vire la garantarea securității 
participanților la o întîlnire 
la nivelul șefilor grupărilor 
politice, în vederea găsirii u- 
nei căi de soluționare a pro
blemei laoțiene. Ei au hotărît 
ca trupe aparținînd celor trei 
grupări, asistate de reprezen
tanți ai copreședinților Confe
rinței de la Geneva cu privire 
la Laos și de reprezentanți ai 
Comisiei internaționale de su
praveghere și control, să fie 
staționate în jurul locului 
unde va avea loc întîlnirea. 
Experții au hotărît să se întîl- 
nească din nou, în zilele ur
mătoare pentru a definitiva a- 
ceste propuneri.


