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în ziarul de azi;

• Lecfll de matematică Instruc
tive $1 accesibile (pag. 2-a).

• Carnet cultural (pag. 2-a).

• SPORT :
— Relatări despre Jocurile 
olimpice de Iarnă.
— Campionatul republican 
de baschet (pag. 3-a).

• Răsfoind presa străină (pag. 
4-a).In slujbaCONSUMATORILOR

Vastitatea rețelei comerciale, 
multitudinea de sortimente și măr
furi care ies continuu pe porțile fa
bricilor, milioanele de cumpărători 
— fiecare cu gustul și preferințele 
lui fac din studierea cererii de con
sum o operațiune complexă, care 
trebuie efectuată cu competență și 
deosebită răspundere. Comerțului i 
se cere să se orienteze cu agerime și 
elasticitate, să filtreze cu compe
tență noianul de gusturi, de cerințe, 
pentru a alege și a aduce pe piață 
ceea ce se caută într-adevăr, ceea ce 
corespunde necesităților cumpărăto
rului și îl mulțumește.

Pentru a consulta preferințele 
consumatorilor există mijloace, for
me felurite, care se completează re
ciproc, alcătuind tabloul de mari 
proporții al cererii de consum. Prin 
„caietul vînzătorului“ și „ziua la 
raft“ a merceologului economist se 
înregistrează numeroase propu
neri, sugestii ale clienților, care a- 
desea inspiră producerea unor arti
cole noi. Consumatorii își spun pă
rerile, observațiile și în cadrul cons
fătuirilor la care se întîlnesc cu lu
crătorii din comerț. „Pulsul“ cererii 
de consum îl iau, de asemenea, ex
pozițiile cu vînzare, sau evidențele 
pe produs, întocmite de întreprin
derile comerțului cu ridicata.

O verigă importantă în tot acest 
sistem este merceologul. Prezența 
lui în rîndurile consumatorilor, în 
magazin, ar trebui să fie modul o- 
bișnuit de lucru ; cît mai multe su
gestii, păreri, cerințe, care să infor
meze despre evoluția gustului, des
pre modificări intervenite în acest 
domeniu, lui să-i fie adresate. El va 
lucra cu atît mai rodnic, cu cît va 
sta de vorbă cu mai mulți cumpă
rători, va cunoaște și le va studia 
preferințele, străduindu-se să con
tribuie la aducerea în magazine a 
unor mărfuri de bună calitate, 
create cu gust. Bineînțeles că este 
vorba aici de merceologii de aprovi
zionare și de cei voiajori, ai orga
nizațiilor comerciale și ai întreprin
derilor comerțului cu ridicata, și. nu 
de merceologii-recepționeri, care 
trebuie îri schimb să-și spună răs
picat cuvîntul asupra mărfurilor, 
recepționîndu-le cu exigență.

Este limpede că împuternicirea de 
a vorbi la contractări în numele a 
mii și mii de cumpărători, de a in
fluența, tot în numele acestora, co
manda către industrie, de a-și spu
ne cuvîntul asupra unui sortiment 
apreciabil de mărfuri, impune mer
ceologului serioase obligații : să fie 
un foarte bun specialist, cu un ba- 
"aj bogat de cunoștințe temeinice, 
receptiv la nou, să dea dovadă de 
probitate profesională. Pregătirea, 
experiența, contactul lui direct cu 
masele de cumpărători, folosirea u- 
nor forme cît mai variate de docu
mentație îl vor călăuzi pas cu pas 
în muncă. Aflînd mereu ce măr
furi se caută, merceologul cu o bună 
orientare nu poate uita însă, nici 
pentru o clipă, că el are totodată și 
datoria de a influența, de a educa 
gustul cumpărătorului. Constatînd 
cu prilejul contractărilor pentru se
mestru] I 1964 că la fabrica „Țesăto- 
riile reunite“ din Capitală colecțiile 
de mostre la articolul „Corina“ im
primat nu corespund cererii de măr
furi pentru regiunea Argeș, Elena 
Cristea, merceolog la I.C.R.T.I.-Pi
tești, a solicitat cu insistență și a 
obținut ca întreprinderea respectivă 
să prezinte desene noi la aproape 
jumătate din cantitatea contractată. 
Deși tînără. Çlena Cristea e cunos
cută ca un merceolog exigent, care 
posedă cunoștințe de specialitate și 
este mereu la curent cu evoluția ce

rerii de consum. Din păcate însă, 
unii merceologi nu se orientează 
nici în situații din cele mai obiș
nuite. Cine nu știe, de pildă, că uni
formele pentru elevi se caută în 
preajma deschiderii școlilor ? Neți- 
nînd seama de indicațiile organelor 
de resort din minister, comerțul cu 
ridicata și cu amănuntul din regiu
nea Galați a contractat cu indus
tria uniforme școlare în aceeași can
titate pentru trimestrul III ca și 
pentru trimestrul IV 1963. Aceasta 
a dus la un gol în aprovizionarea pe 
trimestrul III. Cînd și-au dat seama 
că nu s-au orientat bine, merceolo
gii cu pricina au formulat cereri su
plimentare.

Pentru alegerea și stabilirea sor
timentelor de mărfuri, care urmea
ză a fi comandate industriei, mer
ceologii au la îndemînă cataloage 
(dar elaborarea cataloagelor de 
mărfuri pe fabrici nu se bucură 
încă de atenția cuvenită), colec
ții de mărfuri, nomenclatoare de 
produse și de sortimente sau vi
zitează tîrgurile regionale de 
mostre. Și instrucțiunile în pro
blema operațiilor de încheiere 
a contractelor constituie adevărate 
lecții practice, bine documentate, 
asupra modului cum trebuie pregă
tite și desfășurate lucrările respec
tive. Pentru a li se da mai multe 
posibilități de consultare, la con
tractări participă nu numai dele
gați ai întreprinderilor comerțului 
cu ridicata, care încheie contrac
tele cu producătorii, ci și ai comer
țului cu amănuntul. La contractă
rile pentru primul semestru 1964, 
în sectorul articolelor metalo-chi- 
mice au participat și delegați ai di
recțiilor comerciale regionale, ai co
merțului de stat cu amănuntul, ai 
comerțului cooperatist.

Există astfel condiții ca merceo
logii să nu fie lăsați în situația de 
a alege singuri mărfurile. Totuși. în 
magazine mai apar și produse ne- 
aspectuoase, de slabă calitate, sor
timente care nu se caută, ceea ce 
arată că sînt necesare măsuri care 
să asigure un cît mai larg schimb 
de păreri, în primulrînd cu consu
matorii. mai multă competență din 
partea unor merceologi în selecțio
narea articolelor, o mai bună orien
tare în emiterea comenzilor. Tre
buie să-și facă deopotrivă da
toria și merceologii-recepționeri, că
rora li se cere să manifeste o ne
slăbită exigență, intoleranță față 
de tot ce este de slabă calitate, urît 
și demodat.

O contribuție prețioasă în ridica
rea calificării merceologilor, în buna 
lor orientare ar avea, fără îndoială, 
și colectivele consultative alcă
tuite din oameni de artă, muncitori, 
gospodine, cadre didactice, sportivi 
etc. ; conducerea Ministerului Co
merțului Interior se ocupă de la o 
vreme de înființarea lor pe lîngă 
direcțiile comerciale. Este de dorit 
ca acești consultanți să-și înceapă 
cît mai curînd activitatea.

Rolul important al reprezentanți
lor comerțului, al merceologilor în 
pregătirea și desfășurarea contrac
tărilor, în aprovizionarea continuă a 
populației cu mărfurile cerute, im
pune ca organele Ministerului Co
merțului Interior să acorde toată a- 
tenția orientării lor de zi cu 
zi, cultivării gustului pentru bun 
și frumos, orientării lor spre un 
contact cît mai larg și mai rodnic 
cu publicul consumator. în felul a- 
cesta ei vor aduce o contribuție 
mai utilă, directă, la influențarea in
dustriei de către comerț în vederea 
realizării unor produse la un înalt 
nivel calitativ.

CUVÎNTUL CONSTRUCTORILOR

La toate lucrările numai calificative 

bune și foarte bune
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 

plan, numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai întreprinderii de 
construcții și montaje nr. 3—Bucu
rești au scos în evidență noi rezerve 
interne pentru realizarea ritmică a 
planului de producție, creșterea pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Pe baza lor, co
lectivul întreprinderii și-a luat ur
mătoarele angajamente în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, în întrecerea socialistă 
pe acest an :

— să realizeze planul anual de 
producție valoric și fizic cu 6 zile 
mai devreme ;

— să sporească productivitatea 
muncii cu 0,5 la sută față de plan ;

Numeroase alte colective de în
treprinderi, mine, schele petroliere, 
șantiere, unități comerciale și-au 
luat în ultima vreme, în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei, angajamente mobiliza
toare în întrecerea socialistă pe a- 
cest an. Angajamentele se bazează 
pe o analiză temeinică a rezer
velor și posibilităților reale, pe nu
meroasele propuneri făcute cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan pe 1964.

Printre întreprinderile și unitățile 
economice care și-au luat angaja
mente se numără: Trustul minier Ar
geș, Uzinele „Laminorul“-Brăila, 
„Carbochim“-Cluj, Uzina mecanică 
Cîmpina, Trustul regional de cons
trucții locale Brașov, Fabrica „9 Mai“- 
Turda, Atelierele de reparat mate
rial rulant Pașcani, întreprinderile 
„Steaua electrică“-Fieni, „Steaua 
roșie“-Bacău, Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“, Direcția de siste
matizare, arhitectură și proiectare în 
construcții, a regiunii Banat, între
prinderea de construcții transpor- 
turi-Iași, Uzina de reparații Boto
șani,- Fabrica de țiglă și cărămizi 
din Tîrnăveni. Fabrica de geamuri 
Mediaș, întreprinderea poligrafică 
Banat, Fabrica „Victoria socialistă“- 
București, întreprinderea piscicolă 
Tulcea, Salina Slănic, Combinatul 
de industrie locală Timișoara. între
prinderea orășenească mixtă Baia 
Mare, O.C L. „Alimentara" Craiova, 
Cooperativa de consum din comuna 
Hotarele, raionul Oltenița, între
prinderea regională a stațiunilor 
balneo-climaterice-Sinaia.

în sprijinul îndeplinirii angaja
mentelor luate, colectivele întreprin
derilor respective au stabilit nume
roase măsuri tehnico-organizato- 
rice.

— să realizeze următoarele econo
mii de materiale :

—• 20 mc material lemnos ;
•— 30 tone oțel-beton ;
— 50 tone ciment ;
— 100 000 cărămizi.
— să obțină economii peste plan, 

prin reducerea prețului de cost, tn 
valoare de 165 000 lei ;

— să obțină la toate lucrările nu
mai calificative bune și foarte bune.

P1NĂ LA 23 AUGUST SĂ REA
LIZEZE :

— îndeplinirea planului de pro
ducție valoric și fizic pe primele opt 
luni cu 5 zile mai devreme ;

— să dea în folosință înainte de 
termenul stabilit :

— cu 10 zile 1 480 apartamente ;
— cu 15 zile 4 școli cu 54 săli de 

clasă ;
— cu 5 zile clădirea Institutului 

de biologie ;
— cu două luni un internat pen

tru elevi ai UCECOM ;
— următoarele economii de mate

riale :
— 15 mc material lemnos;
— 20 tone oțel-beton ;
— 40 tone ciment ;
— 70 000 cărămizi.
în scopul îndeplinirii angajamen

telor, constructorii și montorii au 
întocmit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice care prevede printre 
altele : creșterea nivelului de indus
trializare a lucrărilor, de mecanizare 
a operațiunilor care necesită un vo
lum mare de lucru, extinderea fo
losirii mijloacelor de mică mecani
zare, a materialelor noi, organizarea 
de brigăzi complexe și pe speciali
tăți.

Chirnogi : Inginerul gospodăriei recomandă colec
tiviștilor cărți agrozootehnice.

Ulmeni : în pauza de lucru, tractoriștii consultă 
noutățile de la standul de cărți.

...1 februarie, ziua deschiderii „Lunii cărții la 
sate". în comunele prin care trecem, din regiu
nea Bucur.aștii intîlnim afișe multicolore, expozi
ții, panouri, care informează despre cele mai re
cente apariții de cărți, despre titluri și colecții în
drăgite de colectiviști. Și în acest an, această 
importantă acțiune prilejuiește numeroase mani
festări de popularizare și difuzare a cărții în bi
blioteci, cluburi, cămine culturale.

In comuna Chirnogi a avut loc,' cu ocazia des-, 
chiderii „Lunii cărții", o acțiune consacrată căr
ții agrozootehnice. Numeroși colectiviști s-au în
tâlnit cu inginerul zootehnist Constantin Mo- 
roianu care, după ce le-a vorbit despre roadele 
pe care le pot obține aplicând în practică cunoș
tințele însușite prin lectura cărților de speciali
tate, le-a recomandat, în fața standului, diferite 
volume și broșuri.

La librăria din Budești, unde anul trecut s-au 
vîndut cărți în valoare de peste 50 000 lei, era o 
mare afluență de cumpărători. Ca de obicei, li
brarul Nicolae B abulică se străduia să răspundă 
cu promptitudine tuturor solicitărilor. La stația 
de radioficare din comună s-a transmis o emi
siune dedicată deschiderii „Lunii cărții“.

Mii de volume ajung în mâinile cititorilor și 
prin intermediul „cărții prin poștă" sau al celor 
1200 de difuzori de carte din regiune. Tatiațna 
Stancu este unul dintre acești activi populariza
tori și răspînditori ai cărții. La locul ei de mun
că, în S.M.T.-Ulmeni, a difuzat anul trecut peste 
700 de volume, între care numeroase cărți agro
tehnice : „100 de întrebări și răspunsuri privind 
funcționarea corectă a mașinilor agricole", „Car
tea tractoristului" și altele.

— Intîmpin cu bucurie „Luna cărții" — ne 
spune colectivistul Andrei Istrate din comuna 
Greaca. Cu această ocazie îmi voi mări și mai 
mult biblioteca.

Cititor pasionat al cărților de la biblioteca co
munală, colectivistul Andrei Istrate are și acasă 
o frumoasă și bogată bibliotecă personală. Prin
tre volumele citite în ultima vreme de acest har
nic colectivist se numără romanele „Setea", 
„Cordovanii", precum și diferite cărți de știință 
popularizată, agrozootehnice — acestea din urmă 
fiind legate de specialitatea sa, legumicultura.

TEODOR CAZACU 
Foto : GH. VINȚILĂ

„Atențiune : stația comunală de radioticare își în
cepe emisiunea consacrată „Lunii cărții la sate".

DUMINICĂ
Studioul artistului amator
PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn- 

teii") — Ieri, în sala de spectaco
le a noii case de cultură a sindi
catelor din Piatra Neamț a avut 
loc deschiderea studioului artistu
lui amator. Studioul va îndruma 
și sprijini activitatea instructo
rilor artistici ai formațiilor de tea
tru și ai brigăzilor artistice de agi
tație.

35 000 de participant 
la concurs

GALAȚI (coresp. „Scînteii’j. — 
In 6 raioane din regiunea Galati 
s-a desfășurat ieri faza interco- 
munală și pe întreprinderi a eta
pei a doua a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Pe scene au evoluat 
1 456 de formații care numără 
peste 35 000 de artiști amatori. 
Comparativ cu etapa l-a, acum 
numărul formațiilor prezente la 
concurs este cu 107 mai mare. 
Printre formațiile fruntașe sînt e- 
chipele de dansuri din Năruja și 
Spulber din raionul Focșani, care 
cuprind mai mult de 100 dansatori 
fiecare șl în care activează cite 4 
generații — copii, elevi, tineri și

ÎN ȚARĂ
vîrstnici, formația de dansuri a 
colectiviștilor din Ivești, raionul 
Galați, corul căminului cultural 
Rîmniceni, raionul Brăila, și altele.

Pregălindu-se pentru concurs, 
formațiile artistice de amatori din 
regiunea Galați au prezentat între 
prima și a doua etapă 10 322 spec
tacole în fața a peste 3 milioane 
de spectatori.

La cabane, în vacanță
BAIA MARE (coresp. „Scînteif). 

— Așteptată cu nerăbdare, vacan
ta de iarnă prilejuiește studenți
lor din Cluj surprize plăcute. Ti
nerilor studenți li s-au asigurat 
numeroase locuri în taberele de 
vacantă din Maramureș. La caba
na de la Izvoare și la complexul 
turistic Borșa a sosit primul lot 
de 200 studenți de la diierite 
instituții de învățămînt superior 
din Cluj. Ei își vor petrece aici 
vacanța timp de 12 zile. Pentru ca 
vacanta să fie cît mai plăcută, 
în cele două complexe s-au 
făcut din timp pregătiri : au 
fost luate măsuri pentru aprovi
zionarea cu alimente, asigurarea 
materialelor sportive de sezon 
etc. La Borșa au fost amenajate 
pârtii pentru schi și s-au progra
mat concursuri sportive.

in cinstea 
<lo pe

celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, constructorii de locuințe 
aflat pe șoseaua Olteniței din Capitală, apartinind întreprinderii de 

nr. 4, și-au luat însuflețite angajamente în întrecerea socialistă 
po acest an. Printre altele, aceste nngajamente prevăd : depășirea planului la pro
ducția globală cu 3 Ia sută, creșterea productivității muncii față de plan cu 2 la 
sută, reducerea prețului do cost al lucrăriloi eu 0,2 Ia sută, darea în folosință a 
blocurilor cu 5 zile înainte de termen. Se mai prevede, de asemenea, ca toate obiec
tivele construite să obțină la recepție calificativele bine și foarte bine. în fotografie t 

se armează cofrajele unui bloc în construcție.

După cum se știe, producția de 
metal are o deosebită însemnătate 
pentru progresul economic al țării. 
Mai mult metal înseamnă avînt in
dustrial, mașini și utilaje necesare 
înzestrării tuturor ramurilor econo
miei cu tehnica modernă, bunuri 
materiale pentru ridicarea nivelu
lui de trai al întregului popor.

Anul acesta, siderurgiștilor din 
țara noastră le revin sarcini sporite 
în legătură cu dezvoltarea producției 
de oțel. Arătînd posibilitățile pe 
care le au, oțelarii de la Reșița, Hu
nedoara, Oțelul Roșu s-au angajat să 
dea peste sarcinile de plan cantități 
importante de oțel de bună calitate. 
Pentru realizarea angajamentelor 
luate, colectivele oțelăriilor noastre 
depun eforturi susținute, caută să 
pună în valoare cît mai larg rezer
vele interne. Strădaniile lor trebuie 
însă sprijinite printr-o aprovizionare 
ritmică cu fier vechi — „pîinea 
cuptoarelor“, cum îl numesc oțelarii. 
Față de anul trecut, mai ales că în 
acest an vor intra în funcțiune noi 
capacități de producție, nevoile de 
fier vechi cresc. Se cere intensifica
tă pe toate căile acțiunea de strîn- 
gere și trimitere spre oțelării a fie
rului vechi.

Sprijinind munca rodnică a side
rurgiștilor, colectivul întreprinderii 
pentru colectarea metalelor depune 
eforturi susținute spre a aproviziona 
ritmic oțelăriile și turnătoriile cu 
cantitățile necesare de metale vechi. 
Anul trecut s-au livrat peste plan 
56 000 tone fier vechi, 3 300 tone 
fontă veche, care au contribuit 
realmente la sporirea producției de 
metal. Aceste realizări au fost posi
bile datorită sprijinului acordat de 
organizațiile de partid, de organiza
țiile de tineret, sindicale, de depută
ții sfaturilor populare, de conduce
rile și colectivele întreprinderilor, 
de direcția generală a siderurgiei din 
ministerul nostru tutelar, care au 
dat o atenție deosebită acțiunilor de 
colectare și predare a metalelor 
vechi.

Cele mai importante cantități de 
metale vechi predate peste plan 
le-au asigurat anul trecut întreprin
derile siderurgice și constructoare de 
mașini, care și-au depășit sarcina pla
nificată cu peste 40 000 tone ; și-au 
realizat exemplar și și-au depășit 
sarcinile de predare Combinatul si
derurgic Hunedoara cu 7 130 tone, 
Uzinele ,Electroputere"-Craiova — 
cu 797 tone, Uzinele „Republica“- 
Bucureșt.i — cu 635 tone, Fabrica 
de rulmenți Bîrlad și altele. între
prinderi aparținînd Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, cum 
sînt Trustul de foraj Moinești, Uzi
nele de produse sodice Govora și al
tele, au predat peste obligațiile con
tractuale importante cantități de 
metale vechi. S-au achitat cu pri
sosință de obligațiile privind preda
rea fierului vechi și întreprinderile 
aparținînd Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, Ministerului In
dustriei Construcțiilor, precum și 
sfaturile populare.

Din păcate nu peste tot s-a înțeles 
importanța deosebită a unor aseme
nea acțiuni. Anul trecut, unele în
treprinderi, deși au avut posibilități 
să predea cantitățile de metal vechi 
planificate, au rămas datoare în a- 
ceastă privință din cauza lipsei de 
perseverență la urmărirea și stabili
rea personalului care să răspundă de 
această sarcină. Printre ele se nu
mără Direcțiile regionale C.F.R. 
Craiova. Iași și alte unități care a- 
parțin Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, o serie de 
S.M.T.-uri, G.A.S.-uri, precum și alte 
unități din cadrul Consiliului Supe
rior al Agriculturii, unități ale Mi
nisterului Economiei Forestiere, Mi
nisterului Industriei Alimentare etc. 
Dacă și aceste întreprinderi, cu sar
cini obligatorii, și-ar fi realizat în
tocmai obligațiile de predare, oțelă
riile ar fi putut avea asigurate 
cantități și mai mari de metal vechi.

Agregatele siderurgice funcționea

ză cu foc continuu și, din această 
cauză, ele au nevoie de o aprovizio
nare permanentă și ritmică cu me
tale vechi. Sînt întreprinderi care, 
cu toate insistențele și sesizările fă
cute, predau 5Ü—60 la sută din can
titățile prevăzute în plan, abia în 
ultima decadă a lunii sau în ultima 
lună a trimestrului. Așa proce
dează Uzinele „ProgresuT’-Brăila 
și unele unități din cadrul Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Faptul că în prima și a 
doua decadă a lunii se predau can
tități mici de metale vechi, iar cea 
mai mare parte din livrări se efec
tuează în ultima parte a lunii sau a 
trimestrului, îngreunează organiza
rea echipelor de muncitori, a trans
porturilor interne ale I.C.M. și ale 
întreprinderilor predatoare și în 
mod deosebit transporturile pe 
C.F.R. în asemenea situație sîntem 
nevoiți sau să refuzăm vagoa
ne, sau să solicităm un număr mă
rit de mijloace de transport, 
în plus, nu se mai poate exer
cita un control riguros asupra cali
tății metalului predat, a.jungîndu-se 
uneori la situația ca în cuptoare să 
pătrundă, odată cu fierul vechi, și 
metale neferoase care dăunează ca
lității oțelului elaborat sau chiar 
produc avarii la cuptoare.

Sînt întreprinderi și unități de 
producție care caută să convingă 
prin diferite mijloace forurile tute
lare că sarcinile de predare a meta
lului vechi ar fi prea mari față de 
posibilități și, ca atare, nu le pot 
realiza. Ele cer — și de multe ori 
obțin — să li se micșoreze planul în 
mod cu totul nejustificat. Cît de 
neîntemeiată este o asemenea prac
tică o dovedește însăși viața. Uzinele

NICOLAE CATANÄ 
directorul întreprinderii 

pentru colectarea metalelor

(Continuare în pag. IlI-a)
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Mari- 
prin 
care

în
loc un recital 
Georgeta Ște- 
program lu- 

Mendelssohn-

Vlnerl, 7 februarie, ora 20, 
sala Dalles va avea 
de pian susținut de 
fănescu-Barnea. In 
crănl de Beethoven,
Bartholdy, Prokofiev, Sabin Dră- 
goi, Marțian Negrea, Al. Pașcanu.

CETĂȚILE CHIMIEI

In gospodăriile colective din raio
nul Dorohoi au loc adunări generale 
în care colectiviștii discută rezulta
tele obținute anul trecut și planurile 
de producție pe acest an. Sînt ana
lizate temeinic roadele aplicării di
feritelor măsuri agrotehnice și scoase 
la iveală lipsurile. Cu toate că în 
1933 precipitațiile căzute au fost pu
ține și neuniform repartizate, majo
ritatea gospodăriilor colective au 
realizat producții bune. La gospodă
riile colective din Trestiana, Rogo- 
jești. Vîrfu Cîmpului, Mihăileni și 
altele, recolta de porumb a fost de 
peste 2 000 kg de boabe la ha. Gos
podăriile colective Broscăuți, Dimă- 
cheni, Cîndești au obținut peste 
18 000 kg sfeclă de zahăr la ha. 
Efectele secetei prelungite din cursul 
anului trecut au fost în mare parte 
înlăturate prin executarea unor lu
crări la un nivel agrotehnic supe
rior. Rezultate bune s-au înregistrat 
și în sectorul zootehnic. La în
ceputul acestui an efectivele de 
animale ale gospodăriilor colective 
au ajuns la 18 998 de bovine, dintre 
care 8 222 de vaci, 8 404 de porcine, 
dintre care 1 670 de scroafe fătătoa- 
re, 30 180 de ovine, 36 660 de păsări.

Ca urmare a producțiilor obținute, 
a dezvoltării fermelor de animale și 
a altor ramuri de producție, fondul 
de bază al gospodăriilor colective din 
raion, socotit la suta de hectare, a 
crescut in cursul anului trecut cu 
15 120 de lei. Gospodării colective 
ca cele din Brăiești, Poiana, Arbo- 
rea au ajuns să aibă un fond 
de bază la suta de hectare de 
100 000—150 000 lei.

Cu prilejul încheierii bilanțului pe 
1963 s-a constatat că, alături de 
gospodăriile fruntașe, care obțin re
colte mari și producții sporite în sec
torul zootehnic și au realizat in
dici ridicați la suta de hectare în ce 
privește fondul de bază și veniturile 
bănești, sînt altele care, în aceleași 
condiții, au realizări sub posibilități. 
Iată de ce problema sprijinirii gos
podăriilor colective insuficient dez
voltate preocupă îndeaproape comi
tetul raional de partid și consiliul a- 
gricol raional,

La sfîrșitul anului trecut, comite
tul raional de partid, într-o ședință 
de birou, pe baza rezultatelor obți
nute, a analizat situația economico- 
organizatorică a gospodăriilor- co
lective insuficient dezvoltate. A re
ieșit că în gospodăriile colective din 
Oroftiana, Tetoasa, Concești, Fun
dul Herții, Pomîrla și Hilișey, pro
ducțiile realizate sînt sub media pe 
raion. în cadrul ședinței s-a stabilit 
ca de fiecare din 
să răspundă, pe

aceste gospodării 
perioadă mai

lungă, cîte un membru al biroului 
comitetului raional de partid, care să 
ui-mărească îmbunătățirea activită
ții lor. Apoi, colective alcătuite din 
activiști de partid și specialiști 
au analizat, la fața locului, cauzele 
dezvoltării insuficiente a acestor 
gospodării. Pe baza analizelor din 
biroul comitetului raional de partid 
s-au întocmit pentru fiecare gospo
dărie planuri care prevăd con
cret ce trebuie făcut pentru întări
rea lor din punct de vedere econo
mic și organizatoric.

întocmirea planurilor de produc
ție constituie un bun prilej pentru 
îmbunătățirea activității de produc
ție a fiecărei gospodării colective ; 
de aceea consiliul agricol raio
nal a acordat o mare atenție acestei 
acțiuni. Cu sprijinul specialiștilor, 
fiecare gospodărie colectivă a orga
nizat elaborarea planului de produc
ție pe baza unei analize temeinice a 
condițiilor de sol și climă, precum 
și a altor factori. La alcătuirea pla
nurilor s-a ținut seama de posibi
litățile existente de a mecaniza lu
crările, de a folosi îngrășăminte 
organice și minerale, de a dezvolta' 
acele ramuri de producție care 
au o eficiență economică maximă. 
Proiectele planurilor de producție, 
ce se dezbat acum în adunările ge
nerale ale colectiviștilor, oglindesc 
posibilitățile reale ale fiecărei gos
podării colective. Care sînt princi
palele măsuri prevăzute de gospo
dării ?

O problemă de mare însemnătate 
este folosirea rațională a pămîntu- 
lui. în cursul acestui an, prin defri
șarea de arborete, mărăcinișuri, li
ziere de salcîm, arbori izolați și vii 
hibride, suprafața arabilă va crește 
cu 448 de hectare. Gospodăriile co
lective vor continua efectuarea de 
plantații de pomi în sistemul agro- 
pomicol pe o suprafață de 227 de 
hectare terenuri în pantă, slab pro
ductive. în scopul ridicării po
tențialului solurilor, 
colective au prevăzut 
în acest an 11500 
pe care vor aplica 230 000 tone de 
îngrășăminte organice și 3 600 
tone de îngrășăminte' minerale. Se 
va acorda o deosebită atenție a- 
plicării întregului complex de mă
suri agrotehnice. Gospodăriile co
lective au fost sprijinite de consi
liul agricol raional să-și asigure se
mințe din soiuri raionate, de înaltă 
productivitate. Pentru cele 23 705 
hectare ce vor fi însămînțate 
eu porumb, s-au asigurat gospodă
riilor colective semințe din hibrizii 
dubli care s-au dovedit mai buni la 
noi. Cadrele de specialiști din gospo-

dăriile colective au fost îndrumate să 
efectueze în modul cel mai judicios 
amplasarea culturilor, în raport cu 
cerințele și pretențiile plantelor, cu 
gradul de fertilitate al solului. Au 
fost întocmite în fiecare unitate 
schițe de amplasare a culturilor.

In domeniul creșterii animalelor, 
ținîndu-se seama de condițiile favo
rabile pe care le au, gospodăriile co
lective au hotărît să sporească efec
tivele de animale proprietate obșteas
că la 21 900 taurine, (ajungînd la o 
încărcătură de 26 de capete la suta 
de ha. dintre care 12,3 vaci și ju- 
ninci), 42 000 de ovine șl 14 300 de 
porcine.

Consiliul agricol raional s-a ocu
pat îndeaproape de îmbogățirea cu
noștințelor agricole ale colectiviștilor. 
O contribuție însemnată în această 
privință aduc cursurile învățămân
tului agrozootehnic. în majoritatea 
cercurilor au fost întocmite tema
tici în funcție de specificul fiecărei 
gospodării colective. Totodată, s-a 
acordat o grijă deosebită organizării 
schimburilor de experiență. La cele 
16 schimburi de experiență, care au 
avut loc anul trecut în cele mai bune 
gospodării din raion, au participat 
peste 2 000 de colectiviști. Au 
fost organizate schimburi de ex
periență pe diferite teme, ca „Asi
gurarea bazei furajere“, „însilozări“, 
„îngrijirea rațională a animalelor“, 
„Construcții ieftine și trainice prin 
folosirea resurselor locale“, au fost 
vizitate loturi demonstrative de po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr, cartofi

Consiliul 
înscris în 
ganizarea a
riență la gospodăriile colective pu
ternice și la gospodăriile de stat, la 
care să participe 450 de colectiviști 
crescători de animale. Colectiviști 
fruntași, tehnicieni și ingineri agro
nomi, cadre de conducere din gospo
dăriile colective vor face expuneri și 
vor împărtăși din metodele lor de 
muncă. în legătură cu fiecare schimb 
de experiență vor fi luate măsuri 
care să asigure aplicarea în practică 
de către participant! a celor învățate 
cu prilejul schimbului.

Toate aceste acțiuni întreprinse de 
consiliul agricol raional, sub îndru
marea și cu sprijinul comitetului ra
ional de partid, vor contribui la ridi
carea producției agricole vegetale și 
animale, la întărirea economică și 
organizatorică a tuturor gospodăriilor 
colective din raion.

etc.
agricol raional și-a 

planul de măsuri or- 
15 schimburi de expe-

gospodăriile 
să fertilizeze 
de hectare,

Ing. EUGEN MIGHIU 
președintele Consiliului agricol 

raional Dorohoi

con-In aceste zile, la G.A.C. Bosanci-Suceava se desfășoară o activitate rodnică. în fotografie : membri ai 
siliului de conducere lucrînd la definitivarea planului de producție din acest an.
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învățămînt, matematica are un rol 
important în pregătirea pentru 
viață a elevilor, în dezvoltarea anu
mitor însușiri personale cum sînt 
perseverența, capacitatea de a 
munci sistematic și organizat, imagi
nația. Studiul matematicii permite 
elevilor să înțeleagă mai ușor unele 
procese și fenomene de bază întîl
nite în alte domenii ale științei și 
tehnicii moderne. Cerințele econo
miei și tehnicii au trezit la viață dis
cipline matematice cu totul noi, pe 
care practica ne obligă să le intro
ducem treptat în programa școlară : 
cibernetica, teoria informației, teoria 
programării liniare, teoria jocurilor 
și alte discipline. O dată cu creș
terea rolului acestei științe în socie
tatea noastră sporesc și cerințele 
care se pun în fața profesorilor 
din școala de cultură generală și 
este necesar să se îmbogățească con
tinuu conținutul lecțiilor, să se per
fecționeze metodele de transmitere a 
cunoștințelor.

Pornind de la aceste considerente, 
la indicația biroului Comitetului re
gional de partid București, colecti
vul metodic al secției noastre a ini
țiat un studiu asupra predării ma
tematicii în școlile de cultură gene
rală din regiune. La această acțiune, 
inițiată pe baza unei tematici alcă
tuite judicios, au participat cei 
mai experimentați pedagogi și pro
fesori de specialitate din regiunea 
noastră. Concluziile îmbucurătoare 
ale analizei, care a scos în e- 
vidență nivelul corespunzător de 
pregătire al marii majorități a ele
vilor din regiune, au fost supuse 
discuției tuturor cadrelor didactice 
și forurilor de specialitate din re
giune în cadrul unei consfătuiri.

Este demn de subliniat faptul că 
cei mai mulți profesori, pregătin- 
du-și cu atenție fiecare lecție, reu
șesc să-i apropie pe elevi de conți
nutul modern al matematicii, aju-

Incepînd de ieri, pe ecrane ru
lează un reportaj cinematografic 
care dă un tablou cuprinzător al 
dezvoltării industriei chimice romî
nești : „Cetățile chimiei“. Filmul 
prezintă mari șantiere, uzine și com
binate din regiunile Argeș, Oltenia, 
Bacău, Ploiești și București așa cum 
se înfățișau la sfîrșitul anului tre
cut, cînd tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu alți 
conducători de partid și de stat, au 
vizitat aceste obiective de seamă 
stabilite de Congresul al III-lea al 
partidului.

Realizată în culori, noua produc
ție a studioului „Al. Sahia“ (regia 
— Lupu Mihăiță, imaginea — 
Gheorghe Feher și Nicolae 
nescu) impune de la început, 
forța și frumusețea imaginii 
dobîndește adesea valori de auten
tică poezie. Folosind în imagine și în 
comentariu un limbaj simplu și di
rect, documentariștii au izbutit să 
sintetizeze, într-un film care durează 
doar cincisprezece minute, semnifi
cația unor importante realizări ale 
poporului nostru în lupta pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste. Po
pasurile în numeroase „cetăți ale 
chimiei“ îți deschid, totodată, o bo
gată perspectivă a viitorului, pentru 
că ele te ajută să înțelegi și mai bine 
cît de mare este forța omului cînd 
este bazată pe știință și pe tehnica 
cea mai înaintată, cînd este pusă în 
slujba înfloririi patriei.

Pe parcursul acestei călătorii în- 
tîlnești denumiri familiare : Uzina 
de aluminiu de la Slatina, Combi
natul chimic de la Craiova, Combi
natul de îngrășăminte azotoase de 
la Roznov, Uzina de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești, treci apoi 
pe la Onești și Borzești, te oprești 
la rafinăria de la Brazi, pe șantie
rul Combinatului petrochimic din 
apropierea acestei rafinării, apoi pe 
malul Dunării — pe șantierul 
Combinatului de îngrășăminte azo
toase de la Turnu-Măgurele.

Uneori, pe ecran se conturează . . .
profilul viitoarelor construcții, mar- cesc in cetățile chimiei, 
cat de adevărate păduri de schele, ' Pretutindeni este prezentă tehnica

cofraje, stîlpi de 
beton. Cel mai a- 
desea însă filmul 
înfățișează insta
lații complexe, 
explicîndu-ți cum 
în labirintul de 
conducte și agre
gate, bogății na
turale ale țării 
trec prin uimitoa
re prefaceri, mul- 
tiplicîndu-și va
loarea și trans- 
formîndu-se în
tr-o mare diversi
tate de 
Filmate în largi 
tablouri 
mice sau 
Iii
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panora- 
în deta- 

interesante, 
modernele insta
lații industriale, 
proiectate pe ce
rul albastru, îți dau cîte o dată 
sentimentul că pășești într-un 
univers fantastic, izvorît din 
fantezia unui scriitor. Prezența o- 
mului, însă, dă viață acestor ima
gini, integrîndu-le în realitate ; ia- 
tă-i, de pildă, pe cei ce vor dirija 
metamorfoza gazului metan în in
stalațiile Combinatului de la Craio
va — tineri care se califică pe șan
tierul viitorului combinat. Iar la 
Săvinești, mîini îndemînatice dez- 
miardă parcă produsul finit : rola- 
hul și melana.

Cifrele și explicațiile din comen
tariu întregesc pe parcurs imaginile 
filmate, stimulîndu-ți fantezia : 
zeci și sute de mii de tone de în
grășăminte destinate agriculturii, 
echivalentul unor recolte suplimen
tare obținute de pe sute de mii de 
hectare ; fire și fibre sintetice echi- 
valînd cu recolta a mii de hectare 
cultivate cu bumbac, cu lîna tunsă 
de pe milioane de oi ; zeci de mii 
de tone de materie primă pentru 
industrie... Iată comorile pe care 
le dăruiesc țării oamenii care mun-

nouă. Reportajul cinematografic se 
încheie cu imagini de pe șantierul 
unuia dintre cele mai moderne com
binate de îngrășăminte chimice — 
cel de la Turnu-Măgurele — care 
se construiește pe un teren unde 
pînă nu de mult stăpînea balta.

Foarte concentrat, aducînd pe 
ecran Imagini dintre cele mai sem
nificative, caracteristice pentru locu
rile vizitate, filmul redă munca a- 
vîntată a oamenilor de pe șantiere și 
din uzine, surprinde aspecte emo
ționante ale primirii făcute de oa
menii muncii conducătorilor de par
tid și de stat, ale discuțiilor 
avut loc 
de la un 
chimiei“ 
nerea în 
lui privind dezvoltarea economiei 
naționale, creșterea nivelului de trai 
al poporului. Este un film izvorît din 
realitățile zilelor noastre, un repor
taj instructiv și de larg interes, des
tinat celor mai diferite categorii de 
spectatori.

Noi discuri „Electrecord"

După prezentarea într-o frumoasă . Richard Schumacher 
ediție a simfoniilor lui Beethoven, 
cu concursul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu", avînd la pupitru pe artistul 
poporului George Georgescu, casa 
de discuri „Electrecord" continuă 
difuzarea sistematică a lucrărilor 
de seamă ale repertoriului clasic 
universal cu o serie de interpretări 
valoroase datorate unor artiști de 
frunte ai muzicii romînești.

Două discuri microsion de 30 cm 
diametru îl prezintă pe pianistul 
Valentin Gheorghiu, artist emerit, 
ca interpret al muzicii lui Mozart, 
Mendelssohn-Bartholdy și César 
Franck. Primul dintre aceste discuri 
cuprinde Concertul pentru pian și 
orchestră în mi bemol major 
— cu acompaniamentul orches
trei simfonice a Radioteleviziu- 
nii conduse de dirijorul elvețian

ce-au 
în timpul vizitei. Trecînd 
obiectiv la altul, „Cetățile 
ilustrează grăitor transpu- 
viață a hotărârilor partidu-

D. COSTIN

Luni, 3 februarie, ora 20, în sala 
Dalles va avea loc un recital vo
cal-instrumental susținut de stu- 
denți ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu“. In program lucrări 
de Bach, Vivaldi, Liszt, Verdi, 
Puccini, Smetana, Wagner, De
bussy, L. Feldmann, Carmen Pe
tra.

Marți, 4 februarie, ora 20, în 
sala studioului conservatorului din 
strada Știrbei Vodă se va prezen
ta, înregistrată pe bandă de mag
netofon, opera „Pélleas și Méli- 
sande“ de Debussy. Va vorbi Con
stantin Bugeanu.

Duminică, 9 februarie, ora 11, în 
sala Palatului R. P. Romîne or
chestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu“, dirijată 
de Mircea Basarab, artist emerit, 
va prezenta un concert în memo
ria lui Theodor Rogalski. In pro
gram : Frescă antică; Trei piese 
pentru orchestră, șl Trei dansuri 
romînești de Theodor Rogalski; Ci
clul de lieduri 
de femeie“ de 
ski; Cîntece de 
pentru cor, de 
Va interpreta 
„George Enescu' 
Botez, artist emerit. Solistă : Arta -j 
Florescu, artistă a poporului.

„Dragoste și viață 
Schumann-Rogal- 
dragoste, valsuri 
Brahms-Rogalski. 

corul Filarmonicii 
.“ dirijat de D. D.

Duminică, 9 februarie, orchestra 
„Barbu Lăutaru“ va prezenta două 
concerte de muzică populară la 
Casa de cultură din Giurgiu,

Premiere teatrale
Teatrul de Stat „Valea Jiului“ 

din Petroșeni a prezentat în pre
mieră, sîmbătă seara, comedia 
„Sonet pentru o păpușă“, de Șergiu 
Fărcășan. Regia spectacolului — 
Jean Stopler.

★
In aceeași seară, pe scena Tea

trului de stat din Brașov a avut 
loc cea de-a 3-a premieră a acestei 
stagiuni, cu piesa „Acuzg^ea apără“ 
de Ștefan Berciu. Regîâ'spectaco- 
lului — Dinu Cernescul ?.â

minoase. îndeosebi în Concertul de 
Vivaldi, el se arată un sensibil și 
cald interpret, O mențiune pentru 
orchestra de cameră care sună 
precis, dînd replici reținute, de o 
aleasă muzicalitate.

Un alt. disc ne prezintă pe violo
nistul Ștefan Ruha^ care, alături de 
dirijorul polonez Stanislav Wislo- 
cki, în fruntea orchestrei Filarmo
nicii din Cluj, interpretează cunos
cutul Concert nr. 1 pentru vioară și 
orchestră de . Paganini. Interpreta
rea se distinge prin reale calități, 
tehnica bine stăpînită a lui Ște
fan Ruha avînd un cîmp larg 
de desfășurare. Ascultătorul este 
impresionat în primul rînd de pa
sajele de virtuozitate — numeroa
se în toate concertele lui Paganini 
— pe' care violonistul le trece cu 
bravură. Ceea ce impresionează, 
de asemenea, este faptul că aceas
tă interpretare nu urmărește numai 
spectacolul violonistic, ci sublinia
ză destul de clar melodiile calde, 
inspirate ale concertului.

Noile discuri arată preocuparea 
Electrecordului pentru imprimări 
de tot mai bună calitate. Subli
niem totodată prezentarea com
petentă și interesantă a lucrărilor 
făcută de critici muzicali cunos- 
cuți, precum și eleganța mapelor 
în care sînt difuzate discurile.

și Fante
zia pentru pian în re minor de Mo
zart. Audiția discului .(realizat în 
condiții îngrijite, cu o bună echi
librare a intensității între compar
timentele orchestrei și părțile so
listice) evidențiază concepția rigu
roasă și în același timp plină de 
fantezie, a pianistului. Valentin 
Gheorghiu îmbină cu multă sensi
bilitate părțile exuberante cu cele 
grave, de intensă poezie (în An- 
dantino sînt pagini de dramatism 
comparabile cu cele din ultimele 
simfonii ale lui Mozart) într-o cons
trucție unitară. Fantezia în re minor, 
această bijuterie a genului, a gă
sit în pianistul romîn un interpret 
inspirat, înzestrat cu o tehnică re
marcabilă.

Cel de-al doilea disc, realizat cu 
concursul aceleiași formații și ace
luiași dirijor, ne oferă două lucrări 
romantice : Concertul în sol minor 
de Mendelșșohn-Bartholdy, lucrare 
de tinerețe a compozitorului, avînd 
trăsăturile școlii romantice de la 
începuturile ei — și Variațiunile 
pentru pian și orchestră de César 
Franck, piesă în care romantismul 
își caută unele forme ceva mai 
riguroase, nu însă lipsite de spec
taculos. Pianistul, orchestra și di
rijorul R. Schumacher care-1 ur
măresc cu promptitudine, înfiri
pă un dialog viu și pasionat 
care îneîntă și cucerește pe ascul
tător prin limpezimea frazelor, prin 
relieful pe care interpreții îl dau a- 
cestara.

După alte reușite imprimări, ar
tistul emerit Radu Aldulescu este 
din nou prezent în catalogul „Elec
trecordului'' cu un program de mu
zică preclasică. Pe un djsc sînt a- 
lăturgte cinci piese pentru violon
cel și orchestră de coarde de Cou
perin și Concertul nr. 9 pentru 
violoncel și orchestră de coarde și 
clavecin în si minor de Vivaldi. 
Acompaniat de orchestra de came
ră condusă de Alex. Șumski — 
Radu Aldulescu dovedește înțele
gerea sa pentru preclasici, pe ca- 
re-i execută cu grijă evidențiind 
planurile severe, desfășurările lu-

• Artiștii Teatrului de stat din 
Galați continuă o serie de initiative 
pentru sțrîngețea legăturilor, cu pu
blicul. Pe lingă vizite în diferite în
treprinderi, urmate de prezentarea in 
fața muncitorilor a unor fragmente 
din spectacolele repertoriului cu
rent, teatrul a organizat în ultima 
yreme spectacole cu discuții atât la 
sedip cjt și în deplasare. De o largă 
participare s-au bucurat discuțiile cu 
eleoți Școlii medii nr. 5 din Galați 
și cu colectiviștii din comuna Ianca.

cîteva exemplificări, fără a mai a- 
vea timpul necesar să se încredin
țeze dacă elevii au înțeles noțiunile 
expuse. Desfășurată monoton, lecția 
n-a trezit interesul elevilor, iar 
mulți n-au știut să rezolve temele 
date pentru .acasă.

Cadrele didactice care predau ma
tematica în regiunea noastră se 
străduiesc șă-i ajute pe elevi să se 
pregătească, să expună corect noțiu
nile învățate. Experiența a arătat 
că nu este bun procedeul unor pro
fesori de a nu-1 lăsa pe elev să ducă 
pînă la capăt calculele problemei, 
adre'sîndu-se clasei să continue. Așa 
se explică de ce unii elevi nu pot 
rezolva apasă sau la lucrările scri
se un exercițiu sau o problemă pînă 
la capăt, Nici metoda de a-1 ajuta 
pe ejev pînă într-atît îneît să i se 
dea „mură-n gură“ rezolvarea pro
blemei nu este acceptabilă. Ea ră
pește elevului posibilitatea de a a- 
junge prin efort propriu la un re
zultat, de a cunoaște frumusețea 
specifică acestui studiu. Studierea 
și răspîndirea celor mai eficiente 
metode de predare și verificare a 
cunoștințelor elevilor este o proble
mă de cel mai mare interes pentru 
comisiile metodice.

Concluziile reliefate pînă acum de 
studierea metodicii predării matema
ticii în școlile din regiune ne-au 
permis să luăm unele măsuri pentru 
perfecționarea predării acestui im
portant obiect de învățărpint în eta
pele următoare ale anului școlar. 
Menționez, între altele, inițierea 
unui ciclu de expuneri despre cele 
mai noi realizări în domeniul mate
maticii, îndrumarea secțiilor de în
vățămînt ale sfaturilor populare de 
a organiza mai multe schimburi de 
experiență între profesorii cu rezul
tate bune în munca la catedră și cei 
care predau această disciplină de 
mai puțin timp. Continuarea aces
tui studiu și în trimestrul al II-lea 
ne va înleșni să îmbogățim măsurile 
menite să contribuie la îmbunătăți
rea pregătirii matematice a elevilor 
din școlile regiunii noastre.

• Colectivul teatrului „M. Emi- 
nescu" din Botoșani o organizat în- 
tîlniri cu spectatorii la Uzinele tex
tile „Moldova", Fabrica de confec
ții, Școala tehnică sanitară. In comu
na Ștefănești, după prezentarea spec
tacolului cu piesa „Îndrăzneala“co
lectiviștii au discutat cu realizatorii 
spectacolului.

înțelesul elevilor, țeoremele și 
'țiunile predate, urmărește firul 
gic al demonstrării ipoțezelor ști
ințifice și îi ajută pe elevi să dedu
că ei înșiși concluziile problemelor și 
metodele de rezolvare. Așigurînd în
țelegerea conștientă a noțiunilor, el 
determină și însușirea lor temeinică 
de către elevi, posibilitatea de a re
zolva independent diferite aplicații 
concrete. După predarea teoremei 
„O dreaptă este perpepdicujară pe 
un plan dat, dacă este perpendicu
lară pe două drepte concurențe în 
acest plan“, predată la clasa a X-a, 
de pildă, s-a dat elevilor o lucrare 
de control cu o aplicație la cele ex
puse în lecție. Rezultatul : 70 la sută 
dintre elevi au obținut rezultate 
bune și foarte bune. Munca din cla
să sub conducerea profesorului se 
împletește strîns cu cea independen
tă de acasă a elevului. Profesorul 
recomandă teme diferențiate ținînd 
seama de gradul de pregătire al ele
vilor, de particularitățile psihologice 
și de vîrstă, se ocupă de dezvoltarea 
culturii lor matematice. Pregătiți în 
acest fel, cei mai mulți absolvenți 
reușesc la concursul de admitere în 
diferite școli tehnice sau în înyă- 
țămîntul superior, lucrează cu bune 
rezultate în producție.

Cu prilejul analizei de care am a- 
mintit a ieșit la iveală și faptul că 
unii profesori acordă o atenție insu
ficientă predării matematicii la ni
velul cerințelor actuale puse în fața 
școlii. Unii dintre ei nu stabilesc 
destul de precis scopul fiecărei lec
ții. Este lesne de presupus cum s-a 
desfășurat lecția, la una din clasele 
Școlii medii din Călărași, al cărei 
scop era anunțat de profesor în pla
nul de predare în felul următor : 
„scopul obișnuit al orelor de mate
matică“ sau „îmbogățirea cunoștin
țelor“. Profesorul a consumat cea 

parte a orei cu demons- 
Acesta , trații încîlcite, lipsite de finalitate. 

Spre sfîrșitul lecției, în grabă, a făcut

no- 
lo-

a-

tîndu-i să aplice metodele de cal
cul la rezolvarea diferitelor pro
bleme întîlnite în practică. Preocu
parea pentru predarea cît mai ac
cesibilă a lecțiilor, pentru
plicarea regulilor și teoremelor în 
exerciții și probleme legate de 
viață, de practica desâvîrșirii con
strucției socialiste în țara noastră, 
este în atenția cadrelor didactice 
de la școlile medii din Călărași, 
Turnu Măgurele, Alexandria ș.a. 
Profesorii Gheorghe Marinache, Emil 
Constantinescu, Vasile Miulescu, — 
pentru a nu aminti decît foarte pu
țini —- se îngrijesc să lege pre
darea matematicii de alte obiec
te de învățămînt cum sînt fizica, chi
mia, „Agricultura“. Elevii sînt în
drumați. cînd studiază geometria, 
de exemplu — să rezolve exerciții 
și probleme în care se cere să se 
afle suprafața unei parcele sau tar
lale agricole, volumul unui siloz, al 
unei magazii de cereale sau — la 
aritmetică — calculul unor- rații în 
alimentația animalelor, procente de 
spor de recoltă. Exemple interesan
te de exerciții și probleme sînt cu
lese de profesori și din întreprinde
rile industriale, de pe șantierele de 
construcții vizitate împreună cu ele
vii, lecțiile devenind interesante și 
accesibile ; elevii studiază cu mai 
multă pasiune și în marea lor ma
joritate își însușesc mulțumitor cu
noștințele prevăzute în program, ob- 
ținînd note bune și foarte bune.

Numeroși profesori de la școlile 
medii din Roșiori de Vede, Giurgiu, 
Urziceni, Buftea, Oltenița etc. pun 
accentul îp dezvoltarea gîndirii ma
tematice a elevilor pe raționamente 
făcute independent, dîndu-le satis
facția descoperirii noului în activi
tatea desfășurată individual. Un 
exemplu bun în această privință îl 
oferă, alături de multe cadre didac
tice, profesorul Ion Rădulescu de la . mai mare 
Școala medie din Olteni, 
formulează concis, cu claritate,. pe

Prof. STELIAN PĂUN 
șeful Secției învățămînt 

a Sfatului popular 
al regiunii București

CINEMATOGRAFE : Viață sportivă : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30, 
cu seria de bilete nr. 996), Republica 
(bd. Magheru nr. 2), București (bd. 6 
Martie nr. 6), Grivița (Calea Griviței 
— podul Basarab), Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). Inculpatul 1 040 : Pa
tria (bd. Magheru nr. 12—14), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Hoțul din San 
Marengo : Carpați (bd. Magheru nr. 
29), Capitol (bd. 6 Martie nr. 16), Excel
sior (bd. 1 Mal nr. 174), Feroviar (Ca
lea Griviței nr. 80). Atențiune, părinți ! : 
Festival (bd. 6 Martie nr. 14), Aurora 
(bd. Dimitrov nr. 118). Harakiri — ci
nemascop : Victoria (bd. 6 Martie nr. 7). 
Qivltoq : Central (bd. 6 Martie nr. 2), 
Bucegi (bd. 1 Mal nr. 57). Iurta de aur : 
Lumina (bd. 6 Martie nr. 12), Cosmos 
(bd. 30 Decembrie nr. 89). Tudor (ambe
le serii) : Union (str. 13 Decembrie nr. 
5—7), Unirea (bd. 1 Mai nr. 143). Pro
gram de filme pentru copii (rulează 
dimineața) : Doina. Medicamentul care 
ucide (ambele serii) : Doina (str Doam
nei nr. 9, rulează după-amiază), Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3). împără
ția oglinzilor strîmbe : Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie nr. 18, rulează însoțit de 
un ciclu de filme documentare). Ma
gazin film : Giulești (Calea Giuleștl nr. 
56), Floreasca (str. J. S. Bach nr. 2). Po
dul : înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), Arta (Calea Călărași

(Agerpres)
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MIRCEA SIMIONESCU

Citeva din mapele noilor discuri

nr. 153), Melodia (Șqs. Ștefan cel Mare, 
colț cu str. Lizeanu). Agatha, lasă-te de 
crime ! : Cultural (Piața I. Pintilie nr 
2), Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9). Ca
valerul Pardailrin — cipgrnascop : Da
cia (Calea Griviței nr. 137)1 Vară șl fum 
— cinemascop : Buzești (str. Buzești 
nr. 9—11). Ucigașul și fata : Crîngași 
(Șos. Crîngași nr. 42). Pisica de mare : 
Tomis (C'alea Văcărești nr. 21), ' Lira 
(Calea 13 Septembrie nr. 196). Privește 
înapoi cu mînie — rulează la cinemato
grafele : Flacăra (Calea Dudeștl nr.' 22). 
Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Pompie
rul atomic : Vitan (Calea Dudeștl nr 
97). Jurnalul Annei Frank — cinema
scop : Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Drumul Sării (str. Drumul Sării nr. 30). 
Primul reportaj — cinemascop : Munca 
(Șos. Mihai Bravu nr. 221). Cu toții a- 
casă : Popular (str. Mățăsari nr, 31) 
Valsul nemuritor : Moșilor (Calea Moși
lor nr. 221). Uraganul : Viitorul (str. M. 
Eminescu nr. 127). Parașutiștii : Colen- 
tina (Șqs. C'olentina nr. 84), Luceafărul 
(Calea Rahovei nr. 118). Gol printre 
lupi — cinemascop : Ferentari (Calea 
Ferentari nr. 86). Nu-i Ioc pentru al 
treilea : Pacea (bd. Libertății nr. 
70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Știință și teh
nică pentru pionieri șl școlari : „Ma-

șlni de curent alternativ“. Filmul „Pi
soii neascultători“. 19,50 — O voce de 
neuitat : Amellța Galll-Curci. 20,20 — 
Filmul documentar ..Energia nucleară 
în medicină". In jurul ojei 20,.45 — As
pecte de la Jocurile Olimpice de iarnă
— Transmisiune de la Innsbruck. 21,00
— Artiști amatori în studio : echipele 
de dansuri ale Uzinelor „Republica“ șl 
„Vulcan", corul și orchestra de mando
line ale cooperativei „Igiena". 21,35 — 
Telesport. In încheiere : Buletin de știri 
și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 4. 5 

J 8 februarie a. c. In țară ; vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ninsori slabe locale. Vînt 
potrivit. Temperatura va scădea ușor în 
nord-esțul țării rămînînd în general 
staționară în rest. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și minus 15 grade 
local mai coborîtă, iar maximele între 
minus 8 și plus 2 grade. In București t 
Vreme schimbătoare cu cerul temporar 
noros. Vînt potrivit. Temperatura în ge- 
neral staționară.
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Din colțul 
tribunei

SKOBLIKOVA — PATRU 
MEDALII DE AUR

Duminică a f'.st înregistrată la 
Innsbruck o performanță unică în 
istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Patinatoarea sovietică Lidia Sko
blikova a cîștigat și cea de-a patra 
medalie de aur la aceste întreceri, 
clasîndu-se pe primul loc în cursa 
de 3 000 m, ultima probă a compe
tiției feminine de patinaj viteză. 
Tînăra profesoară din Celiabinsk, 
evoluînd cu o măiestrie nemaivă
zută încă pe patinoarele olim
pice, a ieșit victorioasă în toate 
probele concursului și a stabilit 3 
recorduri olimpice. Skoblikova po
sedă acum șase medalii de aur, 
două fiind cîștigate cu patru ani 
în urmă la „Olimpiada Albă“ des- 
fășurată la Squaw Walley. Așa 
cum prevăzuseră specialiștii pre- 
zenți la Innsbruck, Skoblikova a 
întrecut recordul patinatorilor nor
vegieni Ballangrud și Andersen, 
care cîștigaseră cîte trei medalii de 
aur într-o singură olimpiadă.

Clasamentul probei de 3 000 m : 
1. Lidia Skoblikova (U.R.S.S.) 
5’14"9/10 ; 2—3. Valentina Stenina 
(U.R.S.S.), Pil Hwa Han (R.P.D. 
Coreeană) 5’18”5/10. Stenina și Hwa 
Han primesc amîndouă medalii de 
argint.
CAMPION LA SLALOM URIAȘ l 

BONLIEU
Reprezentanții Franței continuă să 

ee afirme în probele de schi alpin. 
După succesul fetelor la slalom spe
cial, ieri, pe pîrtia de la Lizum, în 
proba de slalom uriaș băieți (pîrtia 
a măsurat 1 500 m ; diferență de ni
vel 475 m și 75 porți), François Bon- 
lieu a răsturnat multe pronosticuri 
terminînd victorios cu un timp re
marcabil. Plecat în poziția a doua, 
după Pepi Stiegler, schiorul fran
cez, cu o tehnică foarte bună, trece 
perfect toate porțile și întrece cu 
peste o secundă timpul austriacului. 
Marele favorit al probei, Egon Zim
mermann (învingătorul probei de co- 
borîre), a căzut chiar la începutul 
cursei și a fost nevoit să abandoneze. 
O ultimă șansă pentru austrieci este 
Karl Schranz, dar nici acesta nu 
feușește să întreacă timpul concu
rentului francez. între timp abando
nează Bartels, iar Willi Bogner cade 
și el la jumătatea cursei.

Francezul Bonlieu în timpul probei de slalom uriaș pe care a cîștigat-o.
(Telefoto : Agerpres)

AlTlVIlATtA HANDBALISTICĂ
Echipele fruntașe înaintea unor 

importante întreceri
Calificarea echipei feminine Rapid 

București în semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni“, în urma victoriei 
repurtate sîmbătă seara asupra echipei 
germane Fortschritt Weissenfells cu 
scorul.general de 17—14, a dat satisfac
ție, deopotrivă, jucătoarelor și suporte
rilor, jocul practicat de ele fiind aplau
dat deseori de cei prezenți în sala 
Floreasca. Analizînd însă evoluția echi
pei de-a lungul întregii partide, trebuie 
spus că aceasta a fost inconstantă la 
capitolul tactică și putere de luptă. 
Contraatacurile, inițiate în special pe 
intercepție, care caracterizau jocul for
mației feroviare, n-au fost folosite din 
plin decît spre sfîrșitul celor două re
prize, cînd de altfel s-au și marcat cele 
mai multe puncte.

Avînd în vedere că viitoarea adver
sară a rapidiștelor, formația budapesta- 
nă Spartaçus, constituie un parteper 
redutabil — acest lucru ni l-a confir
mat și arbitrul P. Cîrligeanu, care a 
condus meciul retur de la Moscova din
tre echipele Trud și Spartacus Buda-

„Cupa
Tînăra generație de handbaliști se 

afirmă tot mai mult. Ieri, in cadrul ul
timei etape a „Cupei F.R.H.“, majori
tatea echipelor divizionare au prezentat 
garnituri cu numeroase nume noi. Dacă 
la numărul mare de juniori introduși 
în echipele care vor activa anul acesta 
în categoria A (exemplul cel mai eloc
vent — Rafinăria Teleajen a folosit 
nouă jucători sub 19 ani) adăugăm și 
tinerii din echipele campionatului de 
calificare, avem imaginea unei bune o- 
rientări, ce poate fi urmată și de antre
norii din alte ramuri sportive.

Echilibrată la început, partida dintre 
echipele Progresul și Fabrica de tim
bre a revenit, la un scor concludent 
(11—5), jucătoarelor din prima echipă. 
Un aport deosebit în obținerea victo
riei l-au avut Maria Ghiță, care a marcat 
5 goluri, și... Mariana Iancu, portarul e- 
chipei Fabrica de timbre care a primit 
cel puțin 3 goluri parabile. O evoluție 
interesantă a avut scorul celui de-al doi- 
.lea meci Știința — Confecția. La în
ceput 1—0, 1—1, 1—2, 2—2, 2—3, 
8—3. Apoi, două șuturi trase prin sur-

Clasament : François Bonlieu 
(Franța) l’46”71/100 ; 2. Karl Schranz 
(Austria) 1’ 47” 09/100 ; 3. Pepi Stie
gler (Austria) l’48”06/100.

MANTIURANTA — DUBLU 
CAMPION OLIMPIC

Un alt erou al actualei olimpiade 
este și schiorul finlandez Ero Man- 
tiuranta. După ce cu trei zile în 
urmă obținuse medalia de aur în 
proba de 30 kilometri, el a cîștigat 
ieri cursa de 15 km fond, care de 
obicei era o specialitate a schiori
lor norvegieni. De altfel aceștia au 
concurat la o valoare destul de 
bună, dar nu au putut ocupa decîț 
locul doi, cu același Harald Groe
ningen care obținuse medalia de 
argint la 30 kilometri.

Schiorul romîn Gh. Bădescu a o- 
cupat locul 39 cu timpul de 
56’29”6/10. Au participat 75 concu- 
renți din 25 de țări.

în cadrul turneului de hochei pe 
gheață, sîmbătă seara Suedia a în
vins cu 7—4 (1—3 ; 3—0 ; 3—1) echi
pa S.U.A., iar Iugoslavia a întrecut 
cu 5—3 (1—3 ; 2—0 ; 2—0) echipa 
Italiei.

Duminică, în grupa B a turneului, 
echipele R. P. Romîne și Iugoslaviei 
au terminat la egalitate : 5—5 (2—1 ;
1— 3 ; 2—1). Conduși cu 2—1 după 20 
de minute de joc iugoslavii și-au re
venit și au înscris 3 puncte în 4 mi
nute, profitînd de neatenția apărării 
noastre. în ultima parte a meciului 
iugoslavii au condus cu 5—3, dar 
Varga și G. Szabo au egalat. Norve
gia a dispus cu 9—2 (3—2 ; 3—0 ; 
3—0) de Italia. în prima grupă, Ca
nada a întrecut cu 4—2 (2—1 ; 0—0 ;
2— 1) echipa Germaniei.
SJOUKIE DJIKSTRA, NEÎN
VINSA LA PATINAJ ARTISTIC

Aseară, pe luciul gheții patinoa
rului acoperit din Innsbruck, au e- 
voluat, într-o ultimă „manșă“ a în
trecerii pentru cucerirea titlului 
olimpic, patinatoarele artistice.

Din nou arbitrii au atribuit no
tele cele mai mari, ca și la campio
natele europene, patinatoarei olan
deze S. Djikstra. Astfel, aceasta și-a 
menținut locul întîi în clasament, 
cîștigînd (cu 2 018,78 puncte) titlul 
olimpic. Medalia de argint : Regine 
Heitzer (1 945,98 puncte), iar medalia 
de bronz : Petra Burcka (1 940,30 
puncte).

pesta — handbalistele bucureștene vor 
trebui să se pregătească cu multă aten
ție pentru a putea continua drumul 
spre finala importantei competiții 
handbalistice.

Meciurile de verificare ale reprezen
tativelor masculine de seniori și tine
ret, în compania selecționatelor Brașov 
și respectiv Ploiești, desfășurate în 
deschidere la meciul amintit mai sus, 
au oferit spectacole de bună calitate. 
A plăcut îndeosebi rapiditatea contra
atacurilor și varietatea acțiunilor. Re
marca făcută la adresa rapidiștelor este 
valabilă și pentru cele două reprezenta
tive masculine. Păstrînd același ritm de 
joc de-a lungul întregii partide, hand- 
baliștii noștri fruntași vor putea da un 
randament și mai bun, de care vor avea 
nevoie nu peste mult timp, în cadrul 
„Cupei orașului București“ (7—9 fe
bruarie), ca și la Campionatul mondial 
ce se va desfășura în R. S. Cehoslovacă 
în luna martie, unde — după cum se 
știe — prima reprezentativă are de 
apărat titlul mondial pe care-1 deține.

F. R. H.“
prindere de Zoe Dumitrescu aduc a- 
vantaj Științei : 5—3. Mai departe 
studentele imprimă un ritm susținut și 
scorul devine în cîteva minute 9—4, 
în final Știința cîștigă cu 14—7.

Meciul dintre Rafinăria Teleajen și 
Spartac a ținut atenția încordată pînă 
la fluierul final. Disțanțîndu-se în ul
timele minute ale primei reprize 
(11—7), tinerii petroliști reușesc după 
pauză să-și mărească serios avantajul. 
Trei contraatacuri ale celor de la 
Spartac, plus transformarea unei lo
vituri de la 7 metri fac ca tabela să 
indice 20—17, cu numai cîteva minute 
înainte de sfîrșitul partidei. Iureșul a- 
cestora este însă stăvilit de portarul 
Petre Pavel, care, ca și P. Moldoveanu 
(în prima repriză), s-a remarcat prin 
intervenții deosebit de spectaculoase. 
La realizarea scorului final (21—18) au 
contribuit în cea mai mare măsură ju
cătorii Avramescu, care a înscris 7 
puncte, Hovimeanu (4), pentru învin
gători și Tudor Marius (9) pentru 
Spartac.

De cîteva zile, pitoreasca vale 
q Ionului polarizează atenția iubi
torilor de sport de pretutindeni : 
Olimpicele zăpezii sînt în plină 
desfășurare. Datorită miracolelor 
tehnice cu care, de la o vreme, 
ne-am familiarizat — precum și i- 
nițiativei salutare a televiziunii 
romîne, putem urmări pe micul e- 
cran diverse aspecte ale festivită
ților și concursurilor din capi
tala Tirolului. L-am văzut astfel 
pe Josl Rieder aprinzînd flacăra 
simbolică în cupa de pe Bergisel, 
am admirat evoluția celor șapte
sprezece cupluri de patinatori ar
tistici, ne-am retinut cu greu apla
uzele — uitînd că nu sintern, pro
priu zis, în tribună — la adresa 
excelenfilor hocheiști din grupa 
A (un suspin, în treacăt, pentru 
băieții noștri I), am simțit vaga în- 
cetpșare a retinei, atunci cînd 
Zimmermann și Lacroix coborau 
cu pește 100 km pe oră panta 
muntelui Patscherkolel...

In fine, ieri am fost martorii 
victoriei lui François Bonlieu, în 
spectaculoasa probă de slalom 
uriaș. Deși la antrenamente părea 
departe de cea mai bună formă, 
decanul echipei franceze a domi
nat disputa „acrobaților pe schi
uri", cum sînt denumifi pe drept 
cuvînt slalomiștii. De remarcat că 
Bonlieu figura initial ca rezervă > 
accidentarea lui Pierre Stornos, 
care la rîndul său înlocuise pe ti

Campioana olimpică la patinaj ar
tistic Sjoukie Djikstra (Olanda)

Agențiile de
© Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat pe teren acope
rit la Boston, studentul Wendell 
Mottley din Yale a stabilit cea mai 
bună performanță mondială de sală 
în proba de 440 yarzi cu timpul de 
48". Proba la sprint pe distanța de 
50 yarzi a revenit lui Jerry Äsworth 
în 5” 4/10, iar cea de săritură în 
înălțime lui John Thomas cu 2,16 m.

• A început turneul internațional 
de șah de la Malaga. în prima rundă 
au fost înregișțrate următoarele re
zultate : Durao (Portugalia) — Tore 
(Spania) 1—0 ; Pomar (Spania) — 
Puig (Spania) 1—0; Lengyel (R. P. 
Ungară) — Toran (Spania) remiză ; 
Ulwestad (S.U.A.j — Portișch (R. P. 
Ungară) 1—0 ; O’Kelly (Belgia) — 
Lehmann (R.F.G.) remiză.

e Peste 60 000 de spectatori au 
urmărit la Cardiff meciul interna
țional de rugbi dintre echipele Țării 
Galilor și Scoției din cadrul „Tur-

AUA^PREMȘERĂ LA FOTBAL
în vederea deschiderii oficiale a 

sezonului de fotbal, echipele bucu
reștene au susținut duminică noi 
jocuri de verificare. Pe stadionul 
Giulești, Rapid a dispus cu 8—2 
(4—0) de Flacăra Roșie, prin punc
tele înscrise de Ozon (4), Ionescu (2), 
Dumitriu și Codreanu. Dinamo 
București a jucat o repriză cu Di
namo Victoria (1—0 ; a înscris Fră- 
țilă) și o repriză cu echipa Școlii 
sportive de elevi nr. 2 (3—0 ; au
marcat Frățilă, Țîrcovnicu și Ene). 
Progresul a dispus cu 5—0 de for
mația „Spic de grîu“, din campio
natul orășenesc. în fotografia de jos: 
Bahoie (Progresul) încearcă să șuteze.

h
tularul Emile Viollat (și el acciden
tat 1), l-a adus în rîndurlle partid- 
panfilor, dîndu-i prilejul să cîștige, 
la 27 de ani, primul titlu olimpic.

Seara, tot pe calea undelor, am 
revăzut stadionul în care Belousova 
și Prolopopov obținuseră miercuri 
un succes, pe cît de neașteptat, 
pe atît de incontestabil. De astă 
dată, în proba individuală, gra
țioasa olandeză Sjoukie Djikstra 
— adevărată Ulanova a gheții —• 
a demonstrat că medalia de aur 
este la adăpost de orice surprize...

Și astfel, timp de aproape două 
săptămîni, cinematograful de ca
meră ne transportă cotidian la 
Innsbruck, îngăduindu-ne să con
templăm fragmente sugestive ale 
uneia dintre cele mai importante 
manifestări din istoria sporturilor 
de iarnă. Performanța, evident, 
este cu totul îmbucurătoare și ne 
face să sperăm în recidive cît mal 
frecvente...

DAN DEȘLIU

P.S. Sperăm, între altele, că s-ar 
putea găsi anumite soluții pentru 
ca, în pofida dificultăților de or
din tehnic, să se televizeze princi
palele partide care au loc în sala 
Floreasca și care interesează 
un foarte mare număr de specta
tori : meciuri din cadrul „Cupei 
campionilor", aspecte de la turne
ele internationale etc.

„Oracold electronic" 
despre fșvmții olimpici
Comentatorii sportivi din S.U.A., dor

nici să afle cît mai repede rezultate
le Jocurilor olimpice de iarnă de la 

Innsbruck, s-au adresat... unei mașini 
electronice, căreia „i-au ordonat" să 
indice pe ciștigătorii diferitelor probe 
olimpice. Conform calculelor acestui o- 
riginal oracol al secolului al XX-lea, 
U.R.S.S. va obține 8 medalii de aur, e- 
chipa unită a Germaniei, Finlanda și 
Austria cîte 4, Suedia și Norvegia cîte 
3, S.U.A. și Olanda cîte 2, iar Polonia 
și Franța cîte o medalie.

Iată pronosticurile „orqcului electro
nic' :

U.R.S.S. la hochei ; patinaj viteză fe
mei pe distanțele de 1 000, 1 500 și
3 000 m — principală favorită L. Skobli
kova ; schi (femei) 10 km — Kolcina ; 
5 km bărbați — Boiarskih ; proba de 
500 m la patinaj bărbați — C.rișin.

Echipa unită a Germanici la patinaj 
.artistic, perechi (Kilitist — Baumler); pa
tinaj viteză 500 m femei II. Haase.

Finlanila la schi (bărbați) 30 km și 
15 km (E. Mantiuranta).

Austria la coborîre și slalom uriaș 
prin E. Zimmermann.

Olanda la patinaj artistic (femei) prin 
S. Djikstra și la proba de patinaj băr
bați pe 1 500 m (R. Librehts).

S.U.A. la slalom special și la slalom 
uriaș femei (ambele prin J. Säubert).

presă țrasișKiiî

neului celor 5 națiuni“. Rugbiștii ga- 
lezi a obținut victoria cu scorul de 
11—3 (0—3). în clasamentul competi
ției conduce Țara Galilor cu 3 
puncte.

o Echipa rugbi „All Blackș“ 
(Noua Zeelapdă) și-a continuat tur
neul în Franța, întîlnipd la Toulouse 
echipa secqndă a Franței. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 
17—8 (8—0).

© Tradiționala competiție de ma
raton organizată de ziarul japonez 
„Mainichi“ la Beppu a revenit lui 
Tohru Terasawa care a parcurs 
clasica distanță de 42,195 km în 
2h 17’48”6/10. Terasawa a cîștigat 
și ediția de anul trecut fiind crono
metrat atunci cu timpul record de 
2h 15'15”.

® în orașul Wanganui (Noua 
Zeelandă), Peter Șnell a cîștigat 
proba de 1 milă realizînd timpul de 
3’57”7/10. Pe locul doi s-a clasat 
William Bailie, recordman mondial 
pe 20 km și al orei, care a obțintjt 
timpul de 3’59”2/10. Projoa de sări
tură în lungime a revenit lui D. 
Horn cu 7,47 m.

PRONOSPORT
Concursul nr. 5 din 2 februarie

Atalanta — Fiorentina (1-7) 2
Bologna — Torino (4-1) 1
Catania — Genoa (5-3) 1
Internazionale — Lanerossi (0—0) X
Juventus — Modena (0—0) X
Lazio — Spal (0—0) X
Mantova — Bari (0—0) X
Messina — Milan (1-2) 2
Sampdoria — Roma (0—2) 2
Brescia — Varese (1-0) i
Triestina — Lecco (0—0) X
C'osenza — Foggia (1-3) 2

Campionatul republican 
de baschet

în etapa a X-a a campionatului 
republican masculin de baschet e- 
chipele favorite au cîștigat întrece
rile.

Meciul Știința Timișoara—Știin
ța Craiova a avut un aspect mai 
echilibrat numai în prima repriză. 
După pauză, menționează cores
pondentul nostru din Timișoara, 
gazdele au avut jocul la discreție, 
înscriind pînă la sfîrșit numeroase 
puncte. Scorul partidei : 106—65 
(43—30). Jucînd la Tg. Mureș cu 
formația locală Știința, dinamoviș- 
tii bucureșteni au obținut două 
puncte prețioase în deplasare, știut 
fiind că studenții mureșeni sînt 
foarte greu de învins pe teren pro
priu. Partida a fost de un bun ni
vel tehnic, echipele împărțindu-și 
perioadele de dominare. Superiori 
în precizia aruncărilor la coș, dina- 
moviștii au cîștigat cu 81—72 
(52—28).

La Cluj, întîlnirea studenților din 
localitate cu rapidiștii bucureșteni 
a fost urmărită cu interes de peste 
2 000 de spectatori. Jocul, cu multe 
subtilități și faze frumoase, a fost 
aplaudat deseori. Ritmul vioi im
pus de Știința-Cluj a facilitat suc
cesul acesteia. Clujenii au cîștigat 
cu 68—51.

Știința București a confirmat șl 
în etapa de ieri forma bună din 
ultima vreme. Ea a întrecut cate
goric pe Dinamo Oradea la capă
tul unui joc spectaculos, cu acțiuni 
variate, desfășurate în viteză. Scor 
final : 89—63 (45—21).

„Cupa orașului Sinaia“ 
la schi

Ieri a început în Bucegi, pe pîrtii- 
le de la Cota 1 400, concursul de schi 
alpin dotat cu „Cupa orașului Si
naia". Prima probă (slalomul spe
cial) a avut o desfășurare interesan
tă, în special în timpul cursei senio
rilor. Avînd 42 de porți în manșa I 
și 49 în cea de-a doua, întrecerea a 
solicitat concurenților tehnică și 
curaj pentru a realiza un timp 
bun. între timpul primului cla
sat și al celui de-al doilea — Bucur 
și Tăbăraș (colegi de club la Car? 
păți Sinaia) — a existat o diferență 
de numai 3 zecimi de secundă. în 
urma lor s-au clasat, în ordine, Gohn 
(Dinamo Brașov), Marin și Dan Foc- 
șeneanu (Carpați-Sinaia).

Iată ceilalți cîștigători : juniori — 
Dorin Munteanu (Steagul Roșu- 
Brașov) ; senioare — Ilona Mikloș 
(Dinamo Brașov) ; junioare — Mi
haela Casapu (S.S.E. Predeal).

Concursul, la care participă peste 
100 de concurenți, va continua as
tăzi.

LISTA DE CiȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri 
TRAGEREA DE BAZA 
DIN 31 IANUARIE 1964

N
um

ăr
ul

 
cî

'șt
îg

. Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
ciștigurilor

seria nr 
crt. parțială totală

1 29 650 23 75 000 75 000
1 09 682 23 50 000’ 50 000
1 33 001 32 25 000 25 000

■ 1 48 512 15 io ono" 10 000
1 08 621 12 5 000
1 10 827 38 5 000
1 21 607 07 5 0001 40 184 32 5 000
1 44 444 19 5 000
1 56 023 13 5 000
1 57 377 05 5 000
1 58 1.41 33 5 000 40 000

Termi-
nația
seriei

60 063 03 2 000
60 769 04 2 000
60 856 14 2 000 360 000

600 10 34 800
600 62 04 800
600 64 35 800 1 440 000

1 992 TOTAL 2 000 000

Fără talon

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 209 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 
din cîștigurile de mai sus, în care este 
cuprinsă și' valoarea nominșlă a obliga
țiunilor cîștigătoare.

Drumul spre Prostejov trece prin 
Hana. Cînd spui Prostejov — splți 
„orașul croitorilor". Găsești aici, 
ce-i drept, o uzină siderurgică, o fa
brică de mașini agricole și una de 
cicoare, dar majoritatea locuitorilor 
sînt absorbiți de fabrica de confec
ții. De 11 decenii, Prostejov „îmbra
că" majoritatea populației din Ceho
slovacia.

Pe la începutul veacului al XIII- 
lea, satul Prostejov, laolaltă cu toți 
locuitorii, a intrat în stăpînirea fa
miliei Premysl. Apoi satul a 
fost cumpărat de Jean de Luxem
burg, apoi rînd pe rînd de domnii 
din Șelenberg, din Kunstat, din 
Kravar, apoi... Au fost ani de 
restriște, cînd cei din Prostejov, pe 
care nimeni nu i-a întrebat dacă 
vor să fie sclavii vreunuia dintre 
nobilii care dispuneau de viața lor, 
s-au răsculat. Era în anii furtunii 
husite. Dar viața oamenilor a rămas 
aceeași : satul a încăput în mâinile 
familiei Liechtenstein și a marilor 
fabricanți de confecții — Nehera și 
Rolny. O cronică mai recentă o 
scrie un bătrîn croitor, Frantisek 
Skala : „Cînd au apărut croitorii, a 
apărut mizeria, neagra mizerie. îna
intea croitorilor au fost filatorii și 
muncitorii fabricilor de textile. 
După aceea au venit micile ateliere 
de croitorie cu cîțiva lucrători și u- 
cenici, după aceea Rolny, Nehera 
și Zborovitz. Erau fabrici și ateliere 
ale uciderii oamenilor, lipsite de aer 
și lumină, cu salarii de mizerie". Au 
urmat grevele și gloanțele jandar
milor. Pînă în 1945, pe harta Ceho-

Nu este vorba numai de fasonatul coroanei la pomii do po marginea 
șoselei Giurgiului din Capitală ci și de protejarea rețelei electrice 

și telefonice.
Foto : M. Cioo

Spre oțelării cantități
sporite de

(Urmare din pag. I-a)

„Timpuri noi“ au avut planificat la 
începutul anului 1963 să predea pe 
trimestrul al III-lea al anului trecut, 
400 tone metal vechi ; la cerere i s-a 
redus cantitatea la 370 tone, iar la 
sfîrșitul trimestrului a predat efec
tiv 404 tone, adică mai mult chiar 
decît fusese prevăzut inițial. La 
I.C.S.I.M. București, planul inițial pe 
trimestru] al III-lea a fost de 200 
tone, apoi a fost micșorat la 100 
tone, dar s-au predat... 206 tone. Ca
zuri similare au fost și în cadrul 
Direcției regionale C.F.R. București, 
căreia i s-a redus planul pe trimes
trul al III-lea de la 3 750 tone la 
3 546, dar a realizat 3 849 tone. 
Exemple de acest fel sînt multe și 
ele arată că mai sînt conduceri de 
întreprinderi care încearcă să mear
gă, în această privință, pe o cale cît 
mai ușoară, nesocotind nevoile reale 
ale oțelarilor.

O problemă de mare importanță 
pentru buna desfășurare a transpor
turilor de fier vechi spre oțelării 
este folosirea cît mai rațională a va
goanelor de cale ferată la tonajul 
prevăzut ; cele mai mari neajunsuri 
în această privință le provoacă ex
pedierea șpanului rezultat de la în
treprinderile de prelucrare a meta
lului. Din cauza volumului mare, va
goanele care se expediază cu încăr
cături de șpan sînt folosite cu numai 
30—50 la sută din capacitatea lor. Un 
grup de ingineri și tehnjcieni au pus 
la punct o presă de brichetat (presat) 
șpan și ea a dat rezultate foarte 
bune la Uzina „Tractorul“-Brașov ; 
o altă presă se află în curs de 
montaj la Uzinele „23 August“. Cu 
toate insistențele noastre, deși do
cumentațiile și calculul economic au 
fost trimise din timp, deși există 
repartițiile necesare pentru confec
ționarea acestor prese la Uzinele 
,.Progresul“-Brăila, precum și indi
cații precise ale organelor centrale 
că asemenea prese se pot face din

confecții c— • JȚJ ■ ■

slovaciei se afla un oraș declarat 
„suspect" — Proștejov — cu trei fa- 
brțci și 270 ateliere.

Astăzi însă șe află aci Fabrica de 
confecții — o mare întreprindere.

Qldrich Jezek, directorul produc
ției, .ne prezintă întîi harta între
prinderii : în Prostejov, după coma
sare, au rămas 11 unități; de aici 
sînt dirijate cele 4 centre ale ei 
— din Praga, Brno, Trebon și

De la corespondentul nostru 
la Praga 

Cvikov. Moda, însă, se naște la 
Prostejov.

— In 11 întreprinderi?
— Nu, într-o singură întreprinde

re. In cea nonă. Foarte curînd, aici 
se vor concentra toți cei 11) 500 
muncitori și funcționari, dispersați 
în cele 11 unități.

După puține minute, vizităm noua 
fabrică. O construcție modernă, 
concepută în linii drepte, cu feres
tre mari care sorb lumina zilei, cu 
instalații de lumină fluorescentă și 
de condiționare a aerului. Este un 
mare combinat. Intr-una din secții se 
concep rnodele de confecții pentru 
femei, pențru bărbați, pentru copii 
— pentru toate vîrstele. Ip total aici 
se creează aproximativ 3 500 de mo
dele pe an.

Cînd trecem din „laborator" în 
uzină, ne aflăm în atelierul de croi
torie — o sală vastă cu o lungime de 
160 de metri. Vuietul lui ne-a

fonduri de mică mecanizare, pînă 
acum n-am găsit înțelegerea cuveni
tă la toate întreprinderile care ne 
livrează șpan. După părerea noastră, 
ar fi indicat ca direcțiile generale 
tutelare să intervină în această pri
vință cu mai multă fermitate, fiind 
o chestiune de interes mai larg.

Desigur, în ce privește folosirea 
rațională a vagoanelor mai există 
unele greutăți care țin de însăși ac
tivitatea diferitelor unități din ca
drul întreprinderii noastre. Deși la 
secțiile I.C.M. Berceni, București, 
Timișoara, Brașov și Cluj se găsesc 
13 prese de balotat metale ușoare, 
ele smt folosite abia 40—60 la sută 
din timpul efectiv; cu toate că există 
cantități mari de metal ușor, foarte 
bun pentru presare, cea mai mare 
parte din acest metal se expediază 
nebalotat, în vrac, ocupînd un vo
lum mare.

în 1964 sarcinile de colectare și li
vrare de metale vechi către oțelării 
și turnătorii sînt mult sporite. Rea
lizarea lor cere în mod deosebit din 
partea întregùlui nostru colectiv cît 
și din partea tuturor întreprinderilor 
să depună eforturi susținute pentru 
ca metalul vechi necesar să fie co
lectat și expediat în mod ritmic, 
bine pregătit și sortat.

Colectivul nostru, hotărît să sus
țină cu tot entuziasmul angajamen
tele recente ale oțelarilor, s-a anga
jat. la rîndu-i să livreze oțelăriilor 
15 000 tone metal vechi peste sarci
nile de plan, să asigure o expediere 
ritmică și să mărească cu 20 la sută 
cantitatea de metal pregătit, față de 
anul trecut. Vom face totul ca acest 
angajament să fie îndeplinit exem
plar. Colectivul întreprinderii noas
tre va munci stăruitor pentru a îm
bunătăți activitatea de colectare a 
fierului vechi, asigurînd la timp ma
teria primă necesară, de bună cali
tate, pentru producerea a cît mai 
mult oțel necesar economiei națio
nale.

întîmpinat încă de pe scară și este 
ușor de înțeles : la 150 de mașini, tot 
atîtea lucrătoare. Aici, șlițul nu 
se face manual, așa cum s-a lucrat 
timp de 11 decenii, ci cu ajutorul 
mașinii : o mașină automată, prevă
zută cu un dispozitiv special conce
put de însuși colectivul întreprinde
rii, De altfel, la secția taioare aveam 
să ne întîlnim nu numai cu mașini 
adaptate aici, ci și cu mașini conce
pute în întregime în fabrică.

La mașinile de cusut, dispozitivele 
execută singure cusături în zig-zag. 
Lucrătoarele sînt fete tinere și femei 
între două vîrst.e. Și peste uruitul 
mașinilor se înalță cîntece. Sînt cîn- 
tecele unor oameni cărora le-ar 
suna ciudat cuvintele cronica
rului : „...apoi i-a cumpărat Jean de 
Luxemburg, apoi domnii din Se.len- 
berg, apoi domnii din Kunstat, apoi 
domnii din Kravar...“.

Oldrich Jezek ne relatează că 
paltoanele, costumele, taioarele în
treprinderii lor — cam un milion 
și jumătate de bucăți anual — 
sînt destinate nu numai R. S. 
Cehoslovace, ci și altor 26 de țări. 
Cu Fabrica de confecții din Bucu
rești, combinatul din Prostejov în
treține legături din cele mai prie
tenești.

— Știți, ne spune Jezek la despăr
țire, orașul nostru a fost eliberat de 
ostașii romîni. Populația le-a împo
dobit puștile cu flori. Era un act 
simbolic, un act de recunoștință.

H. LIMAN
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știință sovietici la

“ și „E-

UDAIPUR 2 (Agerpres).
Udaipur și-a încheiat lucrările cea 
de-a XH-a Conferință Pugwash a 
oamenilor de știință pentru dezar
mare și securitate internațională, 

în declarația adoptată, participan
ții la conferință au salutat realiza
rea de către guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A. a acordului cu privire la in
terzicerea plasării pe orbită a obiec
telor avînd la bord arma nucleară. 
„Noi considerăm — se spune în de
clarație — că încheierea acordului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară a constituit un pas 
important pe calea realizării dezar
mării generale și totale“.

în declarație se atrage atenția a- 
supra faptului că promovarea de 
către puterile nucleare a politicii 
exemplelor pozitive reciproce ar 
constitui o contribuție valoroasă la 
limitarea cursei înarmărilor și la în-

Din cauza unor defecțiuni tehnice, nu s au putut transmite fotografii

Gaston Defferre desemnat 
de președinte al 

torii 
rință 
Este 
unei 
care 
apropieri între popoare“.

La congres a rostit un discurs G. 
Mollet, secretarul general al parti
dului. El a prezentat un proiect de 
rezoluție în care se arată că partidul 
și candidatul la președinția țării vor 
formula în campania electorală un 
program care să fie acceptabil pen
tru toți democrații de stînga și care 
a fost definit la ultimul congres al 
S.F.I.O.

PARIS 2 (Agerpres). — în ședința 
din 1 februarie a Partidului Socialist 
Francez (S.F.I.O.), care a durat pînă 
seara tîrziu, s-a discutat în conti
nuare problema poziției partidului 
în viitoarele alegeri prezidențiale. 
Candidat al S.F.I.O. la postul de 
președinte al Franței a fost desem
nat, în unanimitate, primarul Marsi- 
liei, Gaston Defferre. El a pronunțat 
la congres un amplu discurs în care 
și-a expus poziția în probleme so- 
cial-economice și în ceea ce privește 
politica externă. El a declarat că, 
dacă va fi ales, nu are în vedere să 
modifice substanțial actuala consti
tuție a Franței și că intenționează 
să elaboreze un plan de dezvoltare 
economică care urmează să fie rea
lizat în etape de cinci ani. din 1965 
și pînă în 1980.

Defferre s-a pronunțat împotriva 
„forțelor de șoc“ atomice naționale, 
socotind că crearea lor costă prea 
scump Franța. El a adăugat că 
Franța trebuie în primul rînd să-și 
întărească puterea economică pen
tru a rezista concurenței dinăuntrul 
lagărului occidental.

Franța a subliniat vorbitorul, tre
buie să participe la politica de ate
nuare a încordării relațiilor din
tre Est și Vest. „în timpul călă
toriei mele în U.R.S.S.. a spus 
Defferre. m-am convins că conducă-

ÏG state aîncane 
au acceptat să participe 

la conferința privind 
Africa răsăriteană

» ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
Secretariatul provizoriu al Organi
zației Unității Africane a anunțat 
că pînă la 1 februarie 16 state a- 
fricane și-au dat consimțămîntul să 

, participe la conferința extraordina
ră a miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale acestei or
ganizații. Convocarea acestei con
ferințe a fost cerută de președin
tele Tanganicăi, Nyerere, pentru a 
se discuta situația care s-a creat 
în Africa răsăriteană.

Răsfoind străină

» TEZAURUL DE SUB VALURILE 
MĂRII NORDULUI ® COMPETIȚIA 
DINTRE COMPANIILE PETROLIERE

" “ • ' ; de 
provincia olandeză 
apropierea coastei

inevitabil, 
diferite 

Po- 
a- 
se

Descoperirea unor zăcăminte 
gaz metan în 
Groningen. în
Mării Nordului, a adus în actualitate 
o vastă regiune — a însăși acestei 
mări, care a devenit un obiectiv de 
explorare-exploatare și. 
de competiție — pentru 
societăți petroliere occidentale, 
trivit ziarului ..Die Welt“. în 
propierea coastei vest-germane 
oferă șanse de a explora zăcăminte 
de gaz metan și petrol, „a căror va
loare și însemnătate ca izvoare de 
energie ar putea să fie egale cu cele 
ale cărbunelui din Saar sau cu re
zervele de petrol, cunoscute pînă în 
prezent, din țări ca Algeria. Canada 
și chiar Libia“.

Arătînd că „sub valurile Mării 
Nordului zace un tezaur : acolo se 
află miliarde de m c de gaze natu
rale“. revista „Der Stern“ apreciază 
că „în Marea Nordului este po
sibil să se ajungă la un con
flict puternic între companiile pe
troliere, asemănător cu cel izbuc
nit la începutul secolului pentru 
cîmpurile petroliere ale Americii La
tine“. „Deocamdată — scrie revista 
— acest tezaur nu are încă un stă- 
pîn, oricine 
poate să-și 
care aspiră 
„Deutsches 
(Consorțiu) 
o uniune a zece firme din R.F.G. Dar 
concurența străină pornește cu un 
armament greu spre ocuparea unor 
poziții, aci“.

Ziarul „Frankfurter Rundschau“ 
înfățișează astfel tabloul desfășu
rării operațiilor :

„în birourile conducerilor marilor 
societăți petroliere se făuresc febril

dispune de sume mari 
încerce norocul : primul 
la aceste zăcăminte este 
Nordsee Konsortium“ 
Mării Nordului) —

— J *

sănătoșirea atmosferei internațio
nale. Ca acțiuni posibile în cadrul 
unei astfel de politici, în declarație 
se citează reducerea bugetelor mili
tare și à forțelor militare, retragerea 
trupelor de pe teritoriile străine și 
lichidarea bazelor militare străine.

Participanții la conferință au spri
jinit în unanimitate propunerea de 
a se încheia un acord prin care să 
se renunțe la folosirea forței în so
luționarea problemelor litigioase te
ritoriale și de frontieră. în declara
ție se propune să se întreprindă pași 
categorici care să împiedice răspîn- 
direa armei nucleare și a mijloace
lor de transport a acestei arme.

Declarația adoptată de participan
ții la conferință acordă o mare în
semnătate avantajelor economice 
pe care le-ar avea dezarmarea ge
nerală și totală pentru toate țările și, 
mai cu seamă, pentru țările în curs 
de dezvoltare.

candidat la postul 
Franței

sovietici sînt animați de o 
de pace sinceră și profundă,
necesară, a spus el, realizarea 
autentice coexistențe pașnice 
să fie un rezultat al unei adînci

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara președintele Lyndon 
Johnson a ținut o conferință de pre
să la Casa Albă.

La început președintele a mențio
nat cîteva acțiuni de politică exter
nă ale S.U.A. din cursul săptămînii 
trecute. El a citat în acest sens tra
tativele pentru reglementarea con
flictului cu Panama și a situației 
din Cipru.

Referindu-se la propunerile pre
ședintelui de Gaulle în legătură cu 
neutralizarea Asiei de sud-est, 
Johnson a declarat că nu este de 
acord cu aceste propuneri. Potrivit 
propunerii generalului de Gâdile' — 
a spus el — ideea neutralizării " se 
aplică numai la Vietnamul de sud și 
nu la ansamblu] acestei părți a lu
mii. „Dacă ar putea fi neutralizat 
atît Vietnamul de nord cît și Viet
namul de sud sînt sigur că acest 
lucru ar fi examinat cu simpatie. 
Dar în momentul de față nu văd 
nici un indiciu în această privință. 
Credem că calea de acțiune pe care 
o urmăm în Asia de sud-est este 
singura cale pe care o putem urma, 
în urmă cu cîteva zile am trimis 
generalului Khanh (noul șef al 
juntei militare din Saigon — n.r.) un 

planuri de exploatare a gazelor na
turale și a petrolului, fără însă ca 
statutul juridic al fundului mării, 
situat dincolo de apele teritoriale, să 
fie lămurit.

Acolo unde există gaze naturale 
se găsește și petrol. Acelora ce vor 
să exploateze gazele naturale și pe
trolul trebuie, în primul rînd, să le 
fie clare drepturile de proprietate. 
Dincolo de zona de trei mile, aceste 
drepturi nu sînt însă lămurite. Este 
adevărat că în 1958, un număr de 46 
state au încheiat o convenție cu 
privire la dreptul de exploatare a 
bogățiilor naturale aflate sub fundul 
mării în zonele apropiate de țărm 
avînd o adîncime pînă la 200 metri, 
denumite socluri continentale. A- 
ceastă convenție n-a intrat însă în 
vigoare pentru că a fost ratificată 
doar de 21 de state. Acum întreaga 
această chestiune capătă un carac
ter dramatic : fiind ratificată de cel 
de-al 22-lea stat, convenția intră în 
vigoare.

Zece societăți petroliere (vest)-ger- 
mane care au obținut din partea Di
recției miniere din Clausthal — Zel
lerfeld o concesiune provizorie pen
tru exploatarea de gaze naturale și 
petrol dincolo de zona de 3 mile, in
sistă ca guvernul federal să ratifice 
convenția încheiată la Geneva în 
1958. Guvernul adoptă însă o pozi
ție de espectativă. El ar dori să 
stabilească mai întîi cu Olanda și 
Danemarca sectorizarea fundului 
mării“.

între timp, după cum arată zia
rele, spre regiunile de frontieră din
tre R.F.G. și Olanda, situate sub a- 
pele Mării Nordului, are Ioc cursa 
denumită a „insulelor plutitoare“ 
Iată despre ce este vorba :

„Secția construcții de oțel de 
la șantierele navale Howaldt din 
Kiel — scrie „Frankfurter Rund
schau“ — a introdus schimbul 
de noapte. De la țărmurile ră
săritene ale S.U.A. a pornit spre 
Europa puternicul șlep maritim 
„Zwarte Zee“. în timp ce „Zwarte

Cercetările

MOSCOVA 2 (Agerpres). — „Sta
țiile științifice „Elektron-1 
lektron-2“ sînt o nouă contribuție a 
oamenilor de 
studierea și cucerirea spațiului cos
mic“, a declarat cunoscutul om de 
știință sovietic Ari Sternfeld, lau
reat al premiului internațional pen
tru astronautică, într-o convorbire 
cu un grup de ziariști.

Sternfeld a arătat că lansarea sa
teliților de către o singură rachetă 
purtătoare oferă mari garanții că, 
din cînd în cînd, ei se vor găsi la 
înălțimi diferite deasupra aceluiași 
punct de pe suprafața terestră. A- 
pare posibilitatea de a se face un 
fel de secțiune în centurile de ra
diație periterestre pentru cercetarea 
fenomenelor fizice care se petrec 
în ele.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Agențiile americane de presă au 
anunțat că în cursul dimineții de 2 
februarie nava cosmică „Ranger-6“, 
lansată de Statele Unite spre Lună, 
a aselenizat. Din cauza unor de
fecțiuni tehnice, aparatele de tele
viziune de pe bordul navei n-au pu
tut transmite spre Pămînt nici una 
din cele 3 000 de fotografii prevăzu
te a fi transmise cu cîteva minute 
înainte de aselenizare.

Acest fapt, a declarat Kenneth 
Gatland, vicepreședintele Societății 

mesaj cerîndu-i să intensifice ritmul 
operațiunilor militare“.

Răspunzînd la o întrebare, pre
ședintele S.U.A. a declarat că nu 
prevede în viitorul relativ apropiat 
o situație în care ar putea să reco
mande sau să accepte primirea R. P. 
Chineze în O.N.U. (restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. — n.r.).

în legătură cu posibilitatea reali
zării unor acorduri substanțiale la 
Conferința pentru dezarmare de la 
Geneva, președintele a spus că „în
cercarea de a găsi terenuri de acord 
care să ducă spre dezarmare, ar tre
bui să fie astăzi țelul fiecărui con
ducător din lume. Noi facem tot ce 
ne stă în putință și încercăm să ini
țiem și să. dezvoltăm propuneri noi 
care să ducă spre acest țel“.

El a arătat în altă ordine de idei 
că, concomitent cu realizarea unor 
economii în comenzile pentru apă
rare, „au fost realizate îmbunătă
țiri în arsenalul nostru de rachete 
strategice“.

Referindu-se la unele probleme de 
politică internă, el și-a exprimat 
speranța că Congresul S.U.A. va a- 
dopta proiectele de lege referitoare 
Ia drepturile civile ale negrilor șl la 
reducerea impozitelor.

Zee“ remorchează cea mai modernă 
insulă de foraj americană numită 
„Mr. Cap“, constructorii de la 
Howaldt făuresc o mare insulă de 
foraj.

Societatea „Transocean Drilling 
Company“, care își are sediul pe 
insulele Bahama, a comandat șantie
relor navale Howaldt o insulă de 
foraj lungă de 69 metri. Insula va 
fi înzestrată cu un turn de foraj, 
capabil să execute săpături pînă la 
o adîncime de circa 5 000 metri, iar 
insula va putea fi montată în ape 
cu o adîncime pînă la 52 de metri.

„Mărturiile pe care le prezentăm 
— scrie revista „Vie Nuove“ — 
reprezintă un document despre lup
ta de eliberare a popoarelor africane 
încă supuse colonialismului și, în a- 
celași timp, un document despre si
tuația poporului portughez care 
luptă pentru a se elibera de sub re
gimul lui Salazar“. Sînt relatările a 
doi tineri dezertori dintr-o unitate 
militară a armatei portugheze sta
bilită în Guineea : Fernando Fontès 
de 21 de ani, student în agronomie, 
și Fernandez Vaz, de 23 de ani, stu
dent la facultatea de drept din Li
sabona. Iată relatările lor :

„Am fost chemați sub arme la 
sfîrșitul anului 1962. La 2 mai 1963. 
am părăsit Lisabona îndreptîndu-ne 
spre Bissau, capitala așa-numitei 
«provincii Guineea».

Pe vas eram vreo 400 ; soldații — 
neliniștiți și nemulțumiți, în vreme 
ce ofițerii ne spuneau că mergem să 
luptăm într-un război «drept», spre a 
apăra patria.

Cînd am sosit la Bissau n-am ob
servat nimic deosebit. Totul părea 
liniștit. Bissau este un orășel cu as
pect colonial, cu albi care trăiesc în 
centru și africani ce locuiesc în car
tierele mizere, la periferie. Curînd 
însă ne-am întîlnit cu soldații care 
se întorceau în Portugalia după 
prestarea serviciului militar. Erau 
descurajați, obosiți și ne spuneau pe 
șleau că de apărat au apărat 
resele Băncii naționale de 
mare și al Gouveiei (filială a 
paniej Union Fabril, cel mai 
monopol portughez — n.r.). Erau fo
losiți mai mult să-i însoțească pe 
oamenii monopolului portughez Gou-

inte- 
peste 
Com- 
mare

Omul de știința sovietic a aratat 
că, din timp în timp, stația „Elek- 
tron-1“ aproape întretaie dreapta 
care unește satelitul „Elektron-2“ 
cu centrul Pămîntului. Aceasta se 
petrece în medie, la fiecare trei 
ore și treisprezece minute. „în acest 
timp pot fi studiate fenomenele fi
zice care au loc la diferite înălțimi 
deasupra aceluiași punct de pe su
prafața terestră", a subliniat el.

Caracterizînd stațiile cosmice, 
Sternfeld a arătat că „Elektron-1“ 
face parte din sateliții artificiali care 
se mișcă rapid pe bolta cerească. 
„Elektron-2“ este un satelit de un 
tip deosebit : pentru un observator 
terestru mișcarea lui pe bolta ce
rească oscilează de la vest spre est 
(nord-est, sud-est), de la est spre 
vest și din nou dinspre vest spre est.

engleze pentru comunicațiile inter
planetare, constituie o mare deza
măgire, deoarece aceste fotografii 
ar fi permis să se vadă amănunte 
de o foarte mare importanță pentru 
construirea unei nave cosmice desti
nate zborului spre Lună.

ÎN INDONEZIA

Instituirea controlului 
de stat asupra unor 
întreprinderi străine

DJAKARTA 2 (Agerpres). — 
genția Antara anunță că guvernul 
indonezian a hotărît instituirea con
trolului de stat asupra întreprinde
rilor britanice aflate în Indonezia. 
Diferiți miniștri ai cabinetului au 
primit dispoziții să ia măsuri ime
diat pentru ducerea la îndeplinire 
a acestei hotărîri. Interesele comer
ciale britanice în Indonezia se ci
frează la cîteva sute de milioane de 
dolari. Printre întreprinderile vi
zate de noua hotărîre se numără cele 
ale marilor concerne „Shell Oil Com
pany“, „Unilever“ și altele.

In problema Ciprului

LONDRA 2 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Greciei, 
Christos Xanthopoulos Palamas, vor
bind la Londra în cadrul unei con
ferințe de presă despre situația din 
Cipru, a declarat că după părerea 
guvernului său trimiterea unei for
țe internaționale pentru menținerea 
ordinei în Cipru nu poate fi hotărîtă 
fără consimțămîntul prealabil al 
guvernului cipriot. După cum rela
tează France Presse, Palamas a pre-

de foraj 
acum în

Ea urmează să fie ancorată în luna 
august, în largul insulei 
(din Marea Nordului).

între timp însă, insula 
„Mr. Cap“, staționată pînă 
golful Mexic, își va începe forările 
pentru societatea petrolieră ameri
cană „Caltex“ în același sector ma
rin. Iar „Caltex“, la rîndul ei, se 
străduiește s-o ia înainte companiei 
„Mobil Oil“. Cursa dintre marile 
monopoluri pentru petrolul și gazele 
naturale din Marea Nordului se des
fășoară astfel în mod necruțător.

veia care mergeau să strîngă orezul 
de pe plantații. Au stat în Guineea 
doi ani. La începutul anului 1963 
războiul a luat un nou curs. Cîțiva 
soldați ne-au spus că forțele națio
nale sînt bine înarmate, cu cele 
mai recente tipuri de arme și «nu 
numai că sînt înarmați, dar au și 
principii». De la Bissau am fost tri
miși la Tite, în regimentul 237 vî- 
nători. Aici ni s-a spus că garni
zoana a fost atacată de două ori : 
primul atac serios a fost la începu
tul lunii ianuarie 1963, cînd portu
ghezii au avut mulți 
niți. Al doilea atac, 
Moralul trupelor era 
la Tite, ca de altfel 
Guineea.

în prezent, în Guineea 
17 000 de soldați portughezi.

morți și ră- 
în februarie, 
foarte scăzut 
peste tot în

se află 
............ ....................... ,_________ o_____  La în
ceputul războiului erau numai 8—9 
mii. Regimentul nostru constituia 
una din cele mai mari garnizoane, 
în ziua sosirii noastre la Tite, o co
loană de 200 de soldați care se tran
sferau de la Fulacuda la Tite a fost 
atacată de forțele patriotice și a 
suferit pierderi serioase. Cu fiecare 
zi ce trece partizanii insuflă tea
mă soldaților noștri. în fiecare 
noapte așteptam să fim atacați și a- 
ceasta ne măcina nervii.

Frontul de eliberare națională din 
Guineea portugheză desfășoară e 
propagandă activă în rîndul solda- 
ților portughezi. Manifestele lansate 
explică soldaților că sînt trimiși pen
tru a apăra de fapt interesele mo
nopolurilor.

O parte a teritoriului din Guineea 
portugheză este eliberată de Fron
tul de eliberare națională, care con-
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Cu prilejul unu! turneu în regiunea Kyrenla, președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a reailrmat ho- 
tărîrea guvernului cipriot de a nu accepta amestecul străin in treburile Interne ale țării.

în sprijinul noului guvern instaurat în Zanzibar.Demonstrare

cizat că de altfel nici o țară și în nici 
un caz Grecia nu va accepta să tri
mită trupe în Cipru fără acordul gu
vernului de la Nicosia.
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ATENA 2 (Agerpres). — La 1 fe
bruarie a avut loc la Atena o de
monstrație de protest a tineretului 
împotriva planurilor puterilor occi
dentale de a trimite trupe ale 
N.A.T.O. în Cipru, planuri acceptate 
de guvernul grec.

trolează toate drumurile comerciale 
ce leagă între ele marile orașe.

Hotărîsem de mult să dezertăm, 
încă de cînd eram pe vasul ce ne 
ducea spre Guineea. Ne-am amintit 
că în școală am cunoscut studenți 
angolezi și am avut și tovarăși de 
armată portughezi antifasciști. Prin 
acești prieteni, am reușit la Bissau 
să intrăm în legătură cu forțele pa
triotice. Astfel a fost ușor pentru 
noi să dezertăm. La 1 octombrie am 
părăsit Bissau.

Am făcut popas într-un sat unde 
ne așteptau soldați ai forțelor pa
triotice care ne-au condus în zori la 
unitatea lor. Sosirea noastră a fost 
ca o sărbătoare. Populația ne îm
brățișa și ne oferea de băut. La rîn- 
dul nostru, explicam că am de
zertat pentru că nu eram de acord 
cu războiul lui Salazar și pen
tru că socotim că Guineea are drep
tul la independență. După 10 zile, un 
ghid ne-a condus spre frontiera cu 
Senegalul. în drum am întîlnit mai 
multe sate distruse cu napalm. In 
zorii unei zile, satul în care dormisem 
peste noapte a fost atacat de avioa
ne portugheze. Forțele patriotice au 
răspuns la atac, folosind o mitralie
ră grea. Avioanele nu se așteptau la 
această ripostă. Considerînd că a- 
ceasta este o operație normală asu
pra unui sat lipsit de apărare, avi
oanele zburau foarte jos. în cîteva 
minute au fost dcborîte trei aparate. 
Aceasta am văzut-o cu ochii noștri, 
așa cum am văzut că poporul din 
Guineea este hotărît să lupte. Pînă 
și femeile sînt instruite pentru 
lupta de guerilă. Taberele luptători
lor sînt aproape inaccesibile și bine 
apărate. Cînd portughezii înaintează, 
cei din guerilă sînt avertizați de 
sosirea avangărzilor salazariste.

Represiunile autorităților portu
gheze sînt foarte aspre. în închisoa
rea din Tite au fost uciși sute de 
luptători. în localitatea Ilhas das 
Galinhas există un lagăr de exter
minare.

în Senegal am rămas 20 de zile. 
După ce am primit haine civile am 
plecat la Conakry, unde am ținut o 
conferință de presă. Apoi am ajuns 
la Alger, unde am luat legătura cu 
Frontul patriotic portughez al eli
berării naționale. Am hotărît să ne 
dedicăm luptei împotriva regimului 
lui Salazar, pentru eliberarea pa
triei noastre de sub tirania fas
cistă“.

Numeroși londonezi l-au întîmpinat pe noul ambasador al Republicii 
Sud-Airicane în Anglia, purtînd pancarte cu lozinci prin care condamnă 

politica rasistă a guvernului Verwoerd.

RIO DE JANEIRO. — Ministe
rul Afacerilor Externe al Braziliei a 
dat indicații reprezentantului său în 
Comitetul celor 18, Josue de Cas
tro, „să conlucreze intens cu grupul 
de reprezentanți ai celor 8 țări neu
tre pentru a se obține un acord re
feritor la interzicerea experiențelor 
atomice subterane“.

ALGER. — Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care se află în- 
tr-o vizită în Algeria, a avut sîm- 
bătă o întrevedere cu președintele 
Algeriei, Ben Bella.

PARIS. — Duminică a sosit la 
Paris Golda Meir, ministrul de afa
ceri externe al Israelului, care va 
discuta cu ministrul de externe 
francez, Couve de Murville, cererea 
Israelului de asociere la Piața co
mună. De la Paris Golda Meir va 
pleca la Roma pentru convorbiri cu 
ministrul de afaceri externe al Ita
liei, Giuseppe Saragat.

LIMA. — Guvernul peruvian a 
trimis pe calea aerului un batalion 
al poliției de asalt în departamentul 
Piura pentru a evacua pe țăranii 
indieni de pe moșiile pe care le-au 
ocupat. Cu toate măsurile represive 
ale guvernului, lupta țăranilor indi
eni ia tot mai mare 
„Cercurile politice și de 
Peru, subliniază agenția 
Press, sînt în genera] 
reformă agrară care 
pămînt țăranilor este

amploare, 
afaceri din 
Associated 

părere că o 
distribuie

de
să
inevitabilă".

GuvernulDAR-ES-SALAM.
Tanganicăi a hotărît destituirea unui 
mare număr de soldați ai primului 

batalion al armatei acestei țări, în 
care a izbucnit răscoala de săptă- 
tnîna trecută.

CARACAS. — Ministerul de In
terne al Venezuelei a suspendat zi
arul progresist „Clatin", care a 
sprijinit în paginile sale lupta patri
otică a mișcării de eliberare națio
nală din Venezuela.

DJAKARTA. — Vulcanul Gunung 
Agung, de pe insula indoneziana 
Bali, a început să erupă din nou. 
Nori groși de fum s-au ridicat pînă 
la o înălțime de 4 000 metri. Se a- 
preciază că erupția actuală este de 
o considerabilă putere, dar mai sla
bă decît precedenta, care, după 
cum se știe, a provocat mari pa
gube.

BUENOS AIRES. - Ambasado
rul panamez în Argentina, Carlos 
Icasa Vasquez, a înmînat ministru
lui de externe al Argentinei o notă 
oficială a guvernului său prin care 
cere guvernului argentinian să spri
jine propunerea privind convocarea 
grabnică a O.S.A.

SAIGON. — Epidemia de holeră 
din Vietnamul de sud a făcut 367 
victime pînă la 31 ianuarie, iar alte 
3 425 persoane au fost contaminate. 
Numai la Saigon au fost înregistrate 
2 829 de cazuri de holeră dintre 
care 165 mortale.

ROMA. — O locuitoare a orășe
lului Greve din Chianti, din Toscana 
a dat naștere unui copil cu greuta
tea de 6 kilograme. Mama și noul 
născut sînt perfect sănătoși.
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