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Modernul combinat al industriei fo
restiere din Comănești

de industrializare a emnului

CADRE CU O ÎNALTĂ 
CALIFICARE

In cinci ani ai șesenalului, din 
importantele fonduri alocate de 
stat pentru dezvoltarea bazei ma
teriale, în economia forestieră au 
fost construite și date în funcțiune 
opt combinate de industrializare a 
lemnului și șapte fabrici de mobilă 
independente. Concomitent, a cres
cut capacitatea de producție a unui 
mare număr de întreprinderi exis
tente, s-a modernizat tehnologia lor 
de fabricație. Producția industriei de 
prelucrare a lemnului a fost anul 
trecut de peste opt ori mai mare de- 
cît în 1948. Importante unități de 
producție — fabrici de mobilă, 
de furnire estetice, placaje, ferestre 
și uși — vor intra în funcțiune în 
acest an la Turnu Severin, Sighetul 
Marmației, Bacău, Pitești.
* Unitățile de producție, intrate în 
funcțiune sau aflate în construc
ție, se caracterizează printr-un 
grad înalt de mecanizare și au
tomatizare. Aceasta a pus în fața 
Ministerului Economiei Forestiere, 
a întreprinderilor, ca o cerință 
esențială, sarcina pregătirii de ca
dre cu o înaltă calificare tehnico- 
profesională, capabile să asigure a- 
tingerea parametrilor proiectați în- 
tr-un timp cît mai scurt, să folo
sească utilajele moderne cu maxi
mum de randament, concomitent cu 
ridicarea calității produselor. Pentru 
noile unități au fost pregătite 
peste 23 000 de cadre, din care 
20 000 muncitori calificați, 2 100 teh
nicieni și maiștri, 700 ingineri, eco
nomiști și alți specialiști.

Atenția ministerului și a condu
cerilor de întreprinderi a fost în
dreptată îndeosebi spre școlile pro
fesionale și tehnice, întrucît acestea 
constituie principala formă de pre
gătire a muncitorilor calificați și a 
maiștrilor. Pe lîngă întreprinderile 
de industrializare a lemnului func
ționează 11 școli profesionale și 13 
școli tehnice. Profilul acestor unități 
programele lor reflectă în bună 
parte complexitatea producției și 
formele moderne de organizare 
a muncii în marile combinate 
de industrializare a lemnului. Ma
joritatea absolvenților școlilor pro
fesionale și tehnice obțin rezul
tate bune în producție, contribuie 
tot mai activ la rezolvarea proble
melor tehnice din întreprinderi.

Ministerul nostru a urmărit 
ca programele școlilor profesio
nale să fie perfecționate pe par
curs, încît pregătirea tehnică de 
specialitate să se întemeieze pe cu
noștințe mai aprofundate din dome
niul mecanicii, electrotehnicii, con
strucției și utilizării aparatelor de 
măsură și control, reglării automate 
a proceselor tehnologice. Problema 
întăririi legăturii între cunoștințele 
teoretice și cerințele practicii nu 
poate fi însă socotită rezolvată. Va 
trebui să îmbunătățim în continuare 
programele analitice, mai ales că în 
toamna acestui an la concursul de 
admitere în învățămîntul profesio
nal se vor prezenta primii absolvenți 
ai școlilor de opt ani.

Una dintre formele importante 
de pregătire a cadrelor o constituie 
cursurile de specializare a muncito
rilor și tehnicienilor. Viitorii munci
tori, maiștri și tehnicieni ai combi
natelor aflate în construcție sînt 
trimiși la diferite întreprinderi simi
lare din țară — la Blaj, București, 
Arad, Măgura Codlei, Cluj — pen
tru calificare și specializare.

Perioada de punere în funcțiune 
a mașinilor și utilajelor — cind de 
fapt se verifică procedeele tehnolo
gice, soluțiile tehnice indicate in 
proiecte și execuția montajului - s-a 
dovedit un bun prilej pentru cu
noașterea nivelului de pregătire a 
muncitorilor. Ministerul a îndrumat

conducerile noilor unități industria
le să verifice calitățile profesionale 
ale muncitorilor, să le creeze con
diții pentru aprofundarea cunoștin
țelor de specialitate.

Există însă și școli profesionale, 
cursuri de calificare și de speciali
zare unde se acordă o insuficientă a- 
tenție cunoașterii temeinice a ca
racteristicilor utilajelor, a modului 
lor de folosire și întreținere. Desigur 
că, dacă la C.I.L.-Pitești ar exista mai 
multă preocupare pentru ridicarea 
nivelului de calificare al cadrelor, 
dacă mașinile și utilajele ar fi mai 
bine cunoscute și întreținute, s-ar 
obține indici mult mai înalți de uti
lizare, iar calitatea produselor s-ar 
îmbunătăți. Este necesar ca a- 
ceastă problemă să fie privită cu 
toată răspunderea de către fiecare 
conducător de întreprindere și, cu 
sprijinul direcției generale de resort 
din minister, să se ia măsuri ca teh
nica nouă să fie cit mai bine folosită.

Ca în orice altă ramură a econo
miei naționale, nivelul tehnic ridi
cat al industriei de prelucrare a 
lemnului presupune prezența la 
conducerea proceselor de fabricație 
a unor cadre cu pregătire superioa
ră : ingineri de specialitate, ingineri 
mecanici, electrotehnici, chimiști etc. 
în ultimii 13 ani, unitățile noastre 
au primit peste 600 de ingineri 
pregătiți pentru fabricarea produse
lor finite și semifinite din lemn. 
Deși programele de învățămînt au 
fost îmbunătățite, considerăm că 
ele sînt încă deficitare în ce pri
vește abordarea problemelor de me
canizare și automatizare a procese
lor de producție pe care trebuie să 
le rezolve viitoarele cadre ingine
rești formate pentru această ramură.

După intrarea în funcțiune a noi
lor întreprinderi, acțiunea de pre
gătire a cadrelor nu se încheie, ci 
continuă prin participarea întregu
lui personal la cursuri de ridicare 
a calificării și de specializare. In 
anii șesenalului, asemenea cursuri 
au fost frecventate în industria de 
prelucrare a lemnului de peste 8 000 
de muncitori. în întreprinderi se 
folosesc forme eficiente ale pro
pagandei tehnice: sesiuni tehni- 
co-științifice, conferințe pe teme de 
specialitate, schimburi de experien
ță etc. Sesiunile tehnico-științifice 
ținute anul trecut la combinatele de 
industrializare a lemnului din 
Suceava, Blaj și Rm. Vîlcea au 
reliefat preocuparea susținută a 
muncitorilor și tehnicienilor pen
tru promovarea tehnicii avansate. 
Este necesar însă ca în fiecare în
treprindere să fie inițiate în conti
nuare măsuri pentru ca muncitorii, 
tehnicienii și inginerii să fie în 
permanență la curent cu ceea ce 
apare nou și valoros în domeniul 
industrializării lemnului. Conduce
rilor de întreprinderi le revine 
îndatorirea de a-i îndruma pe in
gineri să folosească cu o mai mare 
eficiență publicațiile editate de cen
trul de documentare tehnică pentru 
economia forestieră.

în combinatele și fabricile din ca
drul ministerului nostru există un 
valoros fond de cadre calificate, de 
specialiști care fac față cu succes 
sarcinilor de ridicare a producției 
în ritmul ascendent caracteristic în
tregii economii naționale. Prin asi
gurarea în continuare de muncitori, 
ingineri și tehnicieni cu o temeinică 
pregătire profesională, stăpîni pe 
meserie, întreprinderile vor dobîndi 
succese tot mai importante în mă
rirea producției și productivității 
muncii, în fabricarea de produse de 
înaltă calitate.

Ing. ION RTMBU 
adjunct al ministrului 
economiei forestiere

La capacitatea proiectată
Noua fabrică de brichetare a lig- 

niților, construită în cadrul întreprin
derii carbonifere Căpeni, produce la 
întreaga capacitate proiectată, cu 
mult înainte de termenul prevăzut. 
Acesta este rezultatul unei munci 
susținute și calificate pentru punerea 
la timp în funcțiune a instalațiilor 
și mașinilor moderne cu care a fost 
Înzestrată noua unitate a industriei 
noastre miniere.v—

Fabrica, avînd o capacitate anua
lă de circa 100 000 tone brichete lig- 
niți, este înzestrată cu utilaje romî- 
nești. Procesele de producție sînt 
mecanizate și automatizate. Ca ur
mare a atingerii parametrilor prevă- 
zuți prin proiect, colectivul fabricii 
a realizat de la începutul anului și 
pînă acum, în plus, 2 570 tone bri
chete de calitate superioară.
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Adunări cetățenești in regiunile

Intr-o însuflețită atmosferă, tovarășii
5 7 5

Alexandru Moghioroș și Leonte Răutu s-au
Entuziastele adunări cetățenești și 

întîlnirile dintre candidații Frontu
lui Democrației Populare, care au 
loc în aceste zile în întreaga țară, 
prilejuiesc o amplă dezbatere poli
tică la care participă sute de mii și 
milioane de oameni ai muncii. Ele 
pun în lumină bogatul bilanț al 
realizărilor obținute de oamenii 
muncii în cei 4 ani care au trecut 
de la alegerile precedente, sarcinile- 
ce revin întreprinderilor, unităților 
economice și instituțiilor științifice 
și culturale în cadrul ultimului an 
al șesenalului, precum și diferite 
probleme privind buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașelor și sate
lor. în același timp, participanții la 
adunări dau glas hotărîrii întregu
lui popor de a munci și în viitor cu 
elan și pricepere pentru înflorirea 
patriei, pentru înfăptuirea însufle- 
țitorului program al desăvîrșirii 
construcției socialiste trasat de 
partid.

Zilele acestea, tovarășii Emil 
Bodnăraș, Alexandru Moghioroș și 
Leonte Răutu s-au întîlnit cu ale
gătorii din circumscripțiile în care 
au fost propuși 
rile de deputați 
nare Națională, 
preună cu alți 
în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și sfatu
rile populare și reprezentanți ai or
ganelor locale, ei au vizitat nume
roase obiective industriale, șantiere 
de construcție, instituții de cultură 
și artă, cartiere noi de locuințe.

Tovarășul Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, candidat al Frontului Demo
crației Populare în circumscripția 
electorală nr. 1 Iași-nord, s-a întîl
nit cu muncitori, ingineri, tehnicieni 
din noile întreprinderi situate în 
zona industrială a orașului: uzina 
metalurgică, centrala electrică și de 
termoficare, fabrica de tricotaje 
„Moldova1*, atelierul de reparat ma
terial rulant „Nicolina“-Iași; s-a în
tîlnit, de asemenea, cu oameni de 
cultură — academicieni, cadre di
dactice de la Universitatea „Al. I. 
Cuza“, Institutul politehnic, cerce-

candidați în alege- 
pentru Marea Adu- 
Cu acest prilej, îm- 
candidați ai F.D.P.

tători științifici de la Filiala Acade
miei R.P.R., personalități din viața 
artistică.

în sala Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri” a avut loc o adunare 
cetățenească la care au luat parte 
numeroși alegători din oraș — mun
citori, ingineri, tehnicieni, funcțio
nari, oameni de artă și cultură, stu- 
denți, gospodine.

Tovarășul Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, candidat al Fron
tului Democrației Populare în cir
cumscripția electorală nr. 1 Tg. Mu- 
reș-vest, s-a întîlnit cu muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la Depoul 
C.F.R., Fabrica de confecții „Mure
șul", cu membri ai filialei Uniunii 
Scriitorilor și cu țărani muncitori, 
membri ai cooperativelor agricole de 
producție din comunele Pănet și Să- 
bed, raionul Tg. Mureș.

în sala mare a Palatului culturii 
din Tg. Mureș a avut loc o adunare 
cetățenească la care au luat parte 
numeroși oameni ai muncii — ro- 
mîni, maghiari și de alte naționali
tăți — muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari de la întreprinderile 
din oraș, oameni de știință și cul
tură și alți cetățeni.

Tovarășul Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului politic al C.C. 
al P.M.R., șeful Direcției de propa
gandă și cultură a C.C. al P.M.R., 
candidat al Frontului Democrației 
Populare în circumscripția electora
lă nr. 1 Bacău-sud, s-a întîlnit cu 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la fabricile „Steaua Roșie**, „Confec- 
ția“, „Proletarul**, Combinatul de in
dustrializare a lemnului, precum și 
din alte întreprinderi și șantiere, cu 
lucrători de la complexul avicol Șer- 
bănești. cu cadre didactice și stu- 
denți de lă Institutul pedagogic de 
3 ani, cu. cadre medicale de la Ma
ternitatea și. Spitalul unificat din 
Bacău, a luat cuvîntul la adunările 
cetățenești din cooperativele agri
cole de producție Letea Veche și 
Săucești.

în sala Teatrului de stat din Ba
cău a avut loc o adunare cetățeneas
că la care au participat constructori
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Adevărata vîrstă a mărțișorului nu 
se cunoaște — ar putea fi destul de 
respectabilă. Dar ziua închinată lui, 
J martie, iși păstrează de fiecare 
dată farmecul și 
semne fiindcă este 
întotdeauna — nu 
priu-zisă a acestui 
șor, ci de invitația la delicatețe, ne- 
promulgată prin vreo lege, dar 
transmisă cu stăruință din genera
ție în generație. Apoi, mai este ceva. 
De cind ne știm, l martie mar
chează pragul primăverii, cu toate 
că de multe ori îl treci tot în plină 
iarnă.

Iți face plăcere ca, în drum spre 
locul de muncă ori venind către 
casă, să te oprești clteva minute în 
fata panourilor aflate pe stradă sau 
în magazine și, din sutele de lucru- 
șoare închipuind ființe și obiecte,

- /

■>.

prospețimea. Pe- 
vorba — și va fi 
de valoarea pro- 
minuscul mărfi-

Emil Bodnăraș, 
intîlnit cu alegătorii

al hidrocentralei Bacău II, munci
tori, ingineri și tehnicieni de la în
treprinderile din oraș, oameni de 
cultură, funcționari, gospodine.

Ca și în celelalte regiuni ale țării, 
participanții la adunări, însuflețiți 
de mîndrie pentru marile înfăptuiri 
ale poporului nostru din anii șesena
lului —- înfățișate grăitor în Mani
festul Frontului Democrației Popu
lare — au vorbit despre noul chip 
al patriei socialiste, despre adîncile 
prefaceri înnoitoare de pe cuprinsul 
regiunilor și orașelor lor, roade ale 
politicii înțelepte a Partidului Mun
citoresc Romîn. Pe harta economică 
a țării, regiunile Bacău, Iași, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară sînt pre
zente cu mari combinate și fabrici 
— obiective de seamă ale chimiei, 
energiei electrice, metalurgiei, in
dustriei forestiere. Viața culturală și 
științifică pulsează din plin. An de 
an a crescut nivelul de trai mate
rial și cultural al populației. Puter
nică manifestare a atașamentului 
întregului popor față de politica 
partidului și guvernului, adunările 
au exprimat hotărîrea cetățenilor 
patriei de a da viață sarcinilor tra
sate de partid și guvern, de a asi
gura victoria în alegeri a candida- 
ților .Frontului Democrației Popu
lare.

Relevînd progresele realizate în 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a regiunii Iași, ing. Vasile 
Găină, de la Grupul de șantiere nr. 1 
Iași, a subliniat că ele sînt un rezul
tat grăitor al politicii de industria
lizare socialistă, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor regiunilor țării, 
„în numai cîțiva ani peisajul indus
trial și urbanistic al orașului Iași 
s-a schimbat fundamental — a ară
tat vorbitorul. Putem vorbi astăzi 
cu mîndrie de o adevărată zonă in
dustrială a orașului, creată sub în
drumarea directă a conducerii parti
dului. în ultimii 5 ani au apărut 
cartiere întregi de blocuri moderne 
care însumează peste 7 300 de apar
tamente, iar anul acesta vor mai fi 
date în folosință 1 812 apartamen
te, precum și diferite obiective so-

(Continuare în pag.

Ani de progres al științelor
Multe dintre mari

le înfăptuiri pe tărîm 
economic ale orîndu- 
irii noastre noi sînt 
legate de ampla activitate de cercetare 
științifică întreprinsă în ultimele două de
cenii — ani de continuu progres al știin
țelor în țara noastră. Atenția și sprijinul a- 
cordate științei de către conducerea de 
partid și de stat, ca și orientarea ei spre 
rezolvarea problemelor construcției socia
liste au făcut ca munca de creație științi
fică să se integreze în această uriașă operă 
revoluționară a poporului romîn.

Știința cunoaște astăzi o perioadă de 
nemaiîntîlnit avînt. Și, referindu-mă la 
domeniul meu de specialitate, mă gîn- 
desc la matematică și mecanică, asociația 
dintre aceste discipline fiind naturală: pro
gresele matematicii au determinat sau 
cel puțin au favorizat pe cele ale meca
nicii. Aceste motive au 
în universitate studiul 
să fie reunit în cadrul 
tematică și mecanică.

întreaga perioadă care a trecut de 
la eliberare se caracterizează prin strîn- 
sa legătură a cercetării teoretice cu prac
tica construcției economice. Teoria pro
babilităților și statistica matematică avînd, 
de pildă, mari posibilități de utilizare în 
economie, a fost creat un institut de sta
tistică matematică. Pus sub conducerea 
academicianului Gheorghe Mihoc, încă 
de la crearea sa institutul a intrat în mie
zul problemelor producției țării, dînd re
zultate importante. Profesorul Gr. C. Moi- 
sil s-a străduit și a izbutit cu succes să 
pună în slujba economiei abstracta sa 
specialitate, algebra, legînd-o de reali
zarea unor automate electrice de mare 
utilitate practică. Au fost construite o sea
mă de relee electrice care pun în miș
care diverse automate, folosite acum cu
rent în industrie. Academia R. P. Romîne 
și-a înființat un institut de cercetări de

Acad. Victor VILCOVICI
mecanică aplicată, în 
care numeroase for
țe finere lucrează 
sub conducerea aca- 

Elie Carafoli și a ailor va-demicianului
ioroși profesori. In cei cîțiva ani de exis
tență instifutul a realizat numeroase lu
crări de specialitate de mare importantă 
practică.

făcut de altfel ca 
acesfor discipline 
Facultății de ma-

bine 
che-

să-l alegi pe cel care ești convins 
că ar produce satisfacție persoanei 
căreia îl dăruiești. Bucuria, atît pen
tru cel care dă cît și pentru cel care 
primește, este la fel de mare.

Fără îndoială, ar fi și mai 
dacă această zi ce simbolizează
marea la delicatețe nu s-ar șterge cu 
una cu două din memoria unora, 
spre a reînvia doar o dată cu 1 mar
tie viitor, dacă ea ar însemna tot
odată un prilej de atitudine atentă 
și prevenitoare față de tovarășele 
noastre. Delicatețea, bunul simț, res
pectul față de ceilalți sînt însușiri 
care fac ca viața să devină mai fru
moasă. De aceea, nu numai atunci 
cînd cumpărăm un mărțișor, ci și 
de la un mărțișor la altul — să nu-i 
uităm semnificația.

Gheorghe VLAD

★
Poporul nostru a dat și în trecut ma

tematicieni iluștri, astăzi confinuîndu-se, 
pe un plan nou, ceea ce înaintașii au în
ceput în condiții incomparabil mai puțin 
favorabile. Pe la sfîrșitul veacului trecut, 
Spiru Haret și David Emmanuel, doi absol
venți ai învățămîntului universitar din 
București, au urmat cursurile universității 
din Paris. Datorită eforturilor acestor doi 
pionieri de înaltă valoare, învățămîntul 
științelor matematice și mecanice face în
semnate progrese. Este o primă perioadă 
a dezvoltării acestui învățămînt, în care 
încep să se distingă creatori de valoare. 
Trei dintre ei sînt Gheorghe Țițeica, Di- 
mitrie Pompeiu și Traian Lalescu. Ei dau 
la iveală lucrări științifice 
care-i îndeamnă și pe cei 
la o activitate similară.

Cam în același timp, la
din Gottingen își ia doctoratul în mate
matici viitorul profesor Al. Myller. In ju
rul acestui mare pedagog se vor grupa 
mai tîrziu, pentru studiul geometriei, o 
serie de tineri, printre care O. Mayer și 
M. Haimovici, care mai tîrziu vor deveni 
matematicieni celebri. La aceeași universi
tate mi-am completat și eu, în ti
nerețe, studiile, obținînd doctoratul, ca 
apoi să ocup catedra de mecanică de la 
universitatea din lași, mai tîrziu la cea 
din București, unde am căutat să intro
duc două instrumente noi de cercetare 
pentru mecanică: calculul vectorial și

de valoare, 
din jurul lor

universitatea

(Continuare în pag. Il-a)
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ÎN DECOR

NATURAL
Un grup de oameni discută. De la 

tînărul care votează pentru prima 
oară și pînă la pensionarul preo
cupat de viața cartierului și de joa
ca nepoților, cîteva generații sînt 
reprezentate în acest grup. Și după , 
ce candidatul și-a notat părerile și 
sugestiile, după ce s-a sfătuit cu 
cetățenii descoperind adesea în re
sursele activității obștești căile de 
rezolvare a propunerilor, la sfîrșitul 
întîlnirii apar artiștii amatori. Fără 
gong, fără cortină, fără efecte de lu
mină, micul spectacol iradiază opti
mism și pasiune prin evocarea vi
brantă a prezentului.

...La Uzinele „Republica" din Ca
pitală, artiștii amatori repetă un nou 
program de brigadă, l-am surprins 
în plină repetiție, dimineața, cînd la 
Casa alegătorului amenajată la club 
nu erau activități. în sală — pa
nouri de fotografii oferă ima
gini din uzină, care alternează 
cu priveliștile noi ale țării, iar 
între ele, un grafic sugestiv: în 
două decenii, din 1944 în 1964, 
producția întreprinderii a crescut de 
douăzeci de ori. Intr-adevăr, imagi
nile uzinei se pot confunda cu ta
blourile noilor fabrici și combinate 
apărute pe harta țării, iar ritmurile 
laminoriștilor se contopesc în ritmul 
viu al economiei socialiste.

Dar interpreții ? Oare nu se poate 
spune și despre ei că se confundă 
cu cei cărora le închină versul și 
cîntecul lor ? Lăcătușul Mihai Si- 
mion va vota la 7 martie pentru pri
ma oară. A venit la repetiție cu trei 
cărți cumpărate de la standul uzi- • 
nei. Este elev la școala medie sera
lă, iar aspirațiile și optimismul lui 
sînt aidoma celor ale întregii sale 
generații. Maria Ciobanu este func
ționară, dar urmează și o școală 
tehnică de construcții de mașini. Vi
sul ei e să devină tehnician la mo
derna Fabrică de mașini-unelte și 
agregate din apropiere.

într-o comună de pe malul Dună
rii, artiștii amatori cîntă pe o melo
die populară locală: „Pîn-la Severin 
în vale / Noi construcții ies în cale./ 
Crește-n zare 
Călărași, / Pe 
/ Combinat la 
marele șantier 
Fier!“

Sau iată un 
tot de artiștii 
„Argeș, Argeș apă lină / Ți-am pus 
aripi de lumină... / Chiar Manole 
vrînd să vadă / Argeșul sub noul 
cer / Tainic iese din baladă 1 Intru- 
pîndu-se-n miner".

Tabloul de azi al Romîniei se în
cheagă astfel din nenumărate ver
suri rostite sau cîntate în ritmul 
viu, tineresc, entuziast al vieții noas
tre. A vota pentru candidații Fron
tului Democrației 
seamnă a-ți dărui cu 
țele pentru tot ce se 
se creează pe aceste

uriaș / Combinat la 
malul Dunării mele 

Măgurele, / Pîn-la 
/ De la Porțile de

nou cîntec închinat 
amatori Argeșului.

Populare în- 
încredere for- 
construiește și 
meleaguri:

Votez pentru uzine, șantiere
Și pentru faima scumpei noastre țări, 
Și pentru tot ce crește cu putere
Sub arcul de lumină-ntins spre zării

Dincolo de scena improvizată ni 
s-au sugerat contururile cartierului 
și geometria în sticlă și metal a 
noilor uzine, dincolo de versul inspi
rat sau stîngaci, dar întotdeauna 
pasionat, am văzut tractoarele Bă
răganului și amfiteatrele dealurilor 
terasate.

Hunedoara, Suceava, Tr. Măgu
rele, Galați. Sute și mii de specta
cole simple, emoționante prin sensul 
și însuflețirea lor. Decorul lor: ori
zontul 1965 al Romîniei.

PREȘEDINTELE AUSTRIEI 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

La 28 februarie a încetat din viață, în 
urma unei grele boli, președintele Aus
triei, Adolf Schărf. Născut în anul 1890, 
Schărf a fost ales președintele Parti
dului Socialist din Austria în 1945. 
Devenit președinte al Austriei în 
1957, el a fost reales în aceeași func
ție în 1963.

Potrivit constituției, funcția de pre
ședinte va fi exercitată temporar de 
losef Klaus, cancelarul Austriei.

Partidul peronist nu va putea 
participa la alegeri

Tribunalul electoral suprem al 
Argentinei a anunțat că principala 
organizație peronistă — Partidul

justițialist — nu va putea participa 
la alegerile care urmează să aibă 
loc la 14 martie. Hotărîrea tribuna
lului intervine după o recentă deci
zie care recunoaște dreptul Parti
dului justițialist de a participa la 
alegeri. (în pag. a 4-a relatarea 
corespondentului nostru)

Acțiuni ale răsculaților 
congolezi

într-un comunicat dat publicită
ții la Brazzaville de Comitetul na
țional de eliberare din Congo (Leo
poldville) se arată că detașamen
tele de insurgenți au obținut noi 
succese împotriva forțelor guverna
mentale. în prezent insurgenții 
controlează aproape întreaga pro
vincie Kivu și o bună parte din 
provincia Katanga de nord.

Majorarea impozitelor 
asupra veniturilor 
societăților pe acțiuni

Consiliul prezidențial al Siriei a 
emis un decret privitor la majorarea 
impozitelor asupra veniturilor unor so
cietăți pe acțiuni, asupra proprietății 
funciare și a rentei provenite din bu
nurile imobiliare. Majorarea impozite
lor are drept scop obținerea unor 
fonduri suplimentare pentru realiza
rea planurilor de dezvoltare a econo
miei naționale. Potrivit acestui decret 
impozitele percepute de la societățile 
pe acțiuni sînt majorate cu 25 la sută, 
asupra proprietății funciare și a bu
nurilor imobiliare arendate cu 10 la 
sută. Sînt majorate, de asemenea, cu 
20 la sută tarifele vamale.

Paul DIACONESCU

Dansatori din Lovrin Foto : Gh. Vințilă
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PE TEME
ȘCOLARE

Comisiile metodice
Sistemul da perfecționară a ca

drelor didactica înmănunchează 
forme variate ți eficiente. Dintre 
acestea, activitățile metodice con
tribuie la popularizarea ți gene
ralizarea experienței pedagogice 
pozitive din țcoli.

Așa cum este și firesc, de me
todica predării se ocupă în mod 
permanent și consiliul pedagogic. 
Dar, în timp ce acesta discută 
probleme ale muncii metodice 
specifice unei școli în ansamblu, 
care prezintă interes pentru toate 
cadrele didactice, comisiile meto
dice abordează probleme concre
te ale predării unui obiect sau a 
unor grupe de obiecte înrudite. 
Ele traduc în practică, în condi
țiile particulare ale fiecărei dis
cipline de învățămînt, hotărîrile 
generale adoptate în consiliul 
pedagogic. De exemplu, la Școa
la generală de 8 ani nr. 171, în 
trimestrul I, s-a discutat în con
siliul pedagogic tema „Folosirea 
mijloacelor audio-vizuale în pro
cesul de învățămînt". Cu acest 
prilej, s-au indicat modalitățile ge
nerale de utilizare a acestor mij
loace în lecții și în manifestările 
cultural-educative din afara ore
lor de clasă, luîndu-se măsuri ca 
toate cadrele didactice să cu
noască și să se deprindă cu mî- 
nuirea diferitelor aparate existen
te în școală. Comisia metodică a 
profesorilor de limba romînă, a- 
plicînd hotărîrile consiliului pe
dagogic, a studiat mai temeinic 
felul în care se folosesc mijloa
cele audio-vizuale în predarea u- 
nor lecții de literatură și a reco
mandat generalizarea procede
elor a căror eficacitate este bine 
cunoscută. Ca urmare, la analiza 
operelor, lectura profesorului a 
fost înlocuită, în unele cazuri, cu 
audierea unor fragmente literare, 
imprimate pe discuri sau pe ban
dă de magnetofon, în interpreta
rea unor scriitori sau actori cu- 
noscuți. La lecțiile despre biogra
fia unor scriitori (M. Eminescu, I. 
Creangă) s-au folosit cu succes 
diafilmele.

Interesul crescînd al învățăto
rilor și profesorilor pentru studiul 
problemelor de metodică depin
de nemijlocit de importanța și 
actualitatea temelor puse în dis

Particularitățile
de vî rstă

Școlarul de orice vîrstă simte ne
voia să se manifeste, are o abunden
ță de energie, emotivitate accentua
te, imaginație bogată care șterge 
uneori chiar limitele dintre închi
puire și realitate. Preadolescentul și 
adolescentul, mai ales, simte do
rința de a-și afirma personalitatea, 
de a fi original și independent, de 
a-și făuri vise. Toate aceste parti
cularități ale tinerilor de diferite 
vîrste trebuie luate în considerație 
de școală, familie și ceilalți factori 
care se ocupă de educația lor și ca
nalizate — prin folosirea chibzuită 
a timpului liber al elevilor — spre 
preocupări și activități utile.

în țara noastră, în anii puterii 
populare s-a conturat un sistem 
complex de activități cultural-edu
cative, organizat în afara orelor de 
clasă, în cadrul cărora elevii își fo
losesc în mod eficient timpul liber. 
Cercurile de studii, simpozioanele, 
concursurile cultural-sportive, audi
țiile muzicale, serile literare, întîl- 
nirile cu oameni de cultură și știin
ță, cu activiști de partid și de stat, 
muncitori evidențiați în întrecerea 
socialistă, vizitele și excursiile, vizio
nările de spectacole și multe altele 
le îmbogățesc și aprofundează cu
noștințele, contribuie la educația lor, 
dar le satisfac și anumite cerințe de 
ordin psihologic.

Mă voi opri la un singur exem
plu. Frumoase realizări în organiza
rea unor asemenea activități a obți
nut Școala generală de 8 ani nr. 165 
din București. Cercul de literatură, 
condus de profesoara Maria Pînzaru, 
a format mai mulți corespondenți ai 
presei de pionieri, premiați la dife
rite concursuri. Montaje literare pe 
teme ca: „Topîrceanu și toamna", 
„O întîlnire imaginară cu Mihail Sa- 
doveanu" și altele au prilejuit o a- 
firmare a talentului și imaginației

Tirajul unor lucrări de pedagogie
în ultimul timp au apărut o 

serie de lucrări pedagogice des
tinate învățătorilor și profesorilor 
din învățămîntul de cultură ge
nerală. Printre acestea se numă
ră metodicile de predare a limbii 
romîne, fizicii, chimiei, geografiei, 
limbii engleze ș.a. Prin cuprinsul 
lor — despre care, după părerea 
mea, se mal poate discuta — ase
menea lucrări interesează mem
brii corpului profesoral și ei au 
căutat să și le procure. Numai 
că mulți învățători și profesori, 
mai ales din școlile de la sate, 
care au aflat de apariția volu
melor respective cu o anumită 
întîrziere, nu le-au mai găsit în 

cuție și de formele de activitate 
utilizate. De pildă, în trimestrul I 
al acestui an școlar, în comisiile 
metodice ale școlilor din raionul 
Grivița Roșie s-au discutat teme 
ca : „Generalizarea metodelor și 
procedeelor bune în valorifica
rea conținutului educativ al lec
țiilor de limba și literatura romî
nă" (Școala medie nr. 3), „For
marea deprinderilor de muncă 
independentă în clasă" (Școala 
nr. 187), „Stimularea interesului 
pentru rezultate mai bune și evi
tarea rărnînerii în urmă la învă
țătură” (Școala nr. 184), „Folosi
rea experiențelor de laborator în 
predarea lecțiilor de științele na
turii" (Școala nr. 179).

Munca acestor colective nu se 
poate însă limita numai la for
me devenite tradiționale (refera
te, lecții deschise, interasistențe). 
Experiența din diferite școli a do
vedit că procesul de învățămînt 
se desfășoară cu mai bune re
zultate acolo unde, o dată cu 
măsurile adoptate de colectivul 
didactic, comisiile metodice stu
diază și alte laturi ale muncii 
noastre. Dintre acestea amintesc : 
discutarea planifiaării calenda
ristice a planurilor de lecții ; 
confecționarea de material di
dactic cu mijloace locale ; pre
zentarea unor informări de spe
cialitate ; studierea programelor, 
manualelor și a lucrărilor noi din 
domeniul pedagogiei ; organiza
rea unor schimburi de experiență 
între învățători și profesori de la 
diferite cicluri de învățămînt pen
tru asigurarea unul sistem unitar 
de apreciere și notare.

Planurile de lucru întocmite la 
început de trimestru de membrii 
comisiilor respective sînt, de obi
cei, interesante. Este nevoie de 
mai multă perseverență pentru 
traducerea lor în viață, iar cind 
se ivesc probleme neprevăzute, 
mai importante pentru buna des
fășurare a procesului de învăță
mînt dintr-o etapă sau alta a a- 
nului școlar, acestea să fie inclu
se operativ în lucru, adoptîndu-se 
măsurile necesare.

Prof. Teodor NOVAC 
șeful Secției de învățămînt 
a Sfatului popular raional 
Grivița Roșie

artistice a membrilor cercului și, tot
odată, le-a dezvoltat cunoștințele de 
literatură romînă. La plănui de pers
pectivă al cercului sînt prevăzute 
teme care contrapun texte literare 
mai vechi actualității, de exemplu, 
„Cu Geo Bogza de-a lungul Văii Ol
tului". In felul acesta, elevii își vor 
îmbogăți cunoștințele de geografie 
economică, de istorie, despre reali
tățile din anii puterii populare, gus- 
tînd în același timp poezia frumu
seții acestor locuri, exprimată cu a- 
tîta măiestrie de scriitor.

Membrii cercului de chimie au 
montat unele aparate și mici insta
lații și au confecționat materiale di
dactice pentru lecțiile de fizică și 
chimie, au făcut diferite experiențe 
interesante care au contribuit și la 
familiarizarea lor cu diferite noțiuni 
științifice.

Brigada artistică de agțtație a 
școlii a obținut premiul I la con
cursul artistic al elevilor din anul 
1964, cu un program satirico-muzical 
inspirat din viața elevilor. La pre
gătirea echipei au lucrat, alături de 
profesori, părinți care activează în 
sectorul artistic.

După părerea mea, atragerea la 
îndrumarea activității elevilor în 
cercurile de diferite specialități • din 
școli și a unor specialiști din rîndul 
părinților este o metodă bună — 
conținutul acestei activități se îm
bogățește, interesul tinerilor pentru 
știință și cultură crește.

Părinții iau astfel cunoștință mai 
îndeaproape de măsurile educative 
preconizate de școală și organizații
le de tineret și participă, împreună 
cu profesorii, la transpunerea lor în 
viață.

Didina BARBULESCU 
lector la catedra de psihologie 
a Universității din București

librării, fiind epuizate. La Mi
nisterul învățămîntului există o 
evidență clară a învățătorilor și 
profesorilor care predau diferite 
obiecte. Pe baza acestei evidențe, 
s-ar putea fixa, pentru lucrările 
de pedagogie și metodică, un ti
raj mai corespunzător. Normal 
ar fi să se asigure fiecărui pro
fesor de specialitate cîte un e- 
xemplar, sau cel puțin un set 
complet pentru fiecare școală.

Prof. Ladislau DUNAJECZ 
Școala generală de 8 ani 
din Satchinez, 
raionul Sînnicolau Mare 

Noi lucrări 
de hidroameliorații 

în Dobrogea se fac pregătiri pen
tru începerea unor noi lucrări de 
hidroameliorații. în zona Tulcea- 
Nufărul se va deschide un șantier 
pentru refacerea digului existent și 
pentru completarea rețelei de dese
care. în acest fel se va crea posi
bilitatea folosirii în condiții bune 
a unei suprafețe de 3 400 ha te
ren agricol. Tot anul acesta se va 
amenaja complexul piscicol Dranov- 
Razelm-Sinoe. în mai multe etape, 
aici se vor crea două mari pepi
niere piscicole : Iazurile Sarjnasuf 
cu o suprafață de 2 100 ha, pentru în
mulțirea crapului, și Perișor-Lejai cu 
o suprafață de 2 800 ha, pentru creș
terea șalăului. în zona Ovidiu este 
prevăzută terminarea rețelei de iri
gare a unei suprafețe de 800 ha prin 
folosirea apelor menajere din nordul 
orașului Constanța și stațiunii Ma
maia.

0 metodă de inaltă tehnicitate La căminele culturale

Fizicianul Alexandru Lăpușan de 
la „Vulcan" lucrind la speclrograî

Viață salvată
Recent, maternitatea din Pașcani a 

fost anunțată telefonic că la casa de 
nașteri din Todirești se află o femeie 
care a pierdut mult singe. Doctorul 
Tiheriu Pompaș a cerut surorii trans- 
fuzoare să pregătească singe, plasmă, 
glucoză și lada izotermă și i-a comu
nicat că va fi ajutată de sora Profira 
Bolohan. A solicitat și cea mai bună 
mașină a salvării.

In cel mai scurt timp cu putință, 
medicul a ajuns la Todirești. Medicul 
circumscripției i-a relatat pe scurt toate 
amănuntele cazului. Țăranca Adela 
Dăscălescu suferise un șoc hemoragie

Film pentru copii și tineret. Cinematogralul din Ciocănești-Vatra Dornei

Construcții și amenajări 
pe litoral

Pe artera nordică de intrare în orașul 
Constanța, Bd. Tomis, s-a terminat 
construcția unui complex de locuin
țe cu 980 apartamente și se află în 
plină construcție alte două complexe cu 
1 200 apartamente. Un complex de lo
cuințe, cu peste 600 apartamente, pen
tru constructorii portuari, înfrumuse
țează artera de legătură a orașului cu 
sudul litoralului. Aici se construiesc.de 
asemenea, un complex comercial și o 
cantină de mare capacitate.

Un nou complex de cazare cu circa 
700 locuri în cabane confortabile din 
prefabricate se pregătește pentru stu
denții din țară și de peste hotare care 
își vor petrece vacanța de vară în ta
băra de la Costinești. O serie de lu
crări se execută anul acesta și în tabăra 
de copii de la Năvodari.

Turiștii care vor veni de la Bucu
rești cu mașina vor găsi la intrarea în 
orașul Constanța o stație modernă de 
întreținere auto-moto, în prezent în 
curs de construcție. Pe ghidul turistic 
al regiunii se vor înscrie obiective noi: 
geamia Hunchiar și Templul spaniol 
din Constanța, geamia din Babadag și 
Hanul Vechi din Măcin, unde se între
prind lucrări de renovare și restau
rare.

Spectrografia a devenit una dintre 
metodele de bază folosite la controlul ' 
analitic al calității materiilor prime, 
materialelor și produselor fabricate, 
precum și la urmărirea anumitor pro
cese tehnologice. In prezent, cu ajuto
rul spectiografiei se efectuează un 
mare volum de analize la metale și 
aliaje, metodele chimice rămînînd a fi 
utilizate în vederea determinării me- 
taloizilor: sulf, carbon, fosfor.

Cu ajutorul instalației spectrale puse 
de curînd în funcțiune, laboratorul 
Uzinei „Vulcan" din București efec
tuează analiza manganului și a siliciu- 
lui din oțelurile nealiate și slab aliate. 
Plin introducerea acestei noi metode, 
timpul de execuție a analizei s-a re
dus de 4 ori, mărindu-se totodată 
exactitatea rezultatelor. Paralel cu a- 
naliza de serie a celor 2 elemente, în 
momentul de față se studiază posibi
litatea dozării altor elemente din oțe
lurile aliate. Folosirea acestei metode 
contribuie la ridicarea calității produ
selor în uzina noastră.

M. STANCESCU 
tehnician

după naștere ; tensiune extrem de scă
zută, puls abia perceptibil. Lupta me
dicilor și a surorilor pentru a readuce 
la viață această femeie, mamă a trei 
copii, n-a fost ușoară. Dar temeinica 
pregătire profesională și experiența 
lot au încins. Adela Dăscălescu a fost 
salvată.

Pentru pasiunea și abnegația cu 
care își îndeplinește nobila muncă, me
dicul Tiheriu Pompaș este prețuit de , 
cetățenii din otaș și din satele raio
nului.

N. BOBOC
instructor de partid

Ani de progres al științelor
(Urmare din pag. I-a)

laboratorul de mecanică, Un profesor mai 
tînăr de mecanică, Caius lacob, s-a ocu
pat la rîndul său mai ales de mișcarea 
fluidelor, grupînd în juru-i o muljime de 
tineri pe care i-a inițiat în cercetarea 
acestui fel de mișcări. Opera școlii sale 
a trecut granițele țării, făcîndu-se cunos
cută cu lucrări foarte interesante de mag- 
neto-hidrodinamică ș.a.

Se poate spune că aceasta este o nouă 
și importantă etapă în dezvoltarea științe- 
lor matematice și mecanice din tara 
noastră. Ea se remarcă și prin creajia lui 
Simion Stoilov, a cărui puternică perso
nalitate își imprimă pecetea pe învăță- 
mîntul funcjiilor de variabilă complexă. 
Alături de Stoilov, catedrele facultăților 
de științe sînt ocupate cu demnitate de 
către o serie de alți matematicieni de 
seamă, înconjurați fiecare de cîte un 
grup de tineri talentați și muncitori, care 
formează o adevărată școală a. respecti
vului profesor. Aș cita in sensul acesta 
pe profesorii Grigore C. Moisil, Miron Ni- 
colescu, Nicolae Teodorescu și Gheorghe 
Vrănceanu, care s-au ocupat cu mult succes 
de algebră, analiză și geometrie, Sub în
grijirea profesorilor Octav Onicescu și 
Gh. Mihoc se dezvoltă teoria probabilită

în aceste zile, la căminele culturale 
din raionul Rădăuți se desfășoară 
o bogată activitate consacrată a- 
legerilor de la 7 martie. Au loc ex
puneri despre profundul democra
tism al orînduirii democrat-populare, 
larga participare a maselor populare 
la conducerea treburilor obștești, 
dezvoltarea industrială a regiunii Su
ceava și altele, se organizează jurnale 
vorbite pe teme ca „Meleaguri suce
vene", „Raionul Rădăuți, azi", se pre
zintă programe artistice. In raion ac
tivează 270 formații artistice cuprin- 
zînd peste 4 000 de persoane. Cele 10 
brigăzi științifice din raion s-au de
plasat de la începutul anului și pînă

Pagube in timpul transportului
întreprinderea comercială raională 

cu ridicata Muscel primește mărfuri de 
la circa 300 de furnizori din întreaga 
țară. Apreciind eforturile muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de a îmbu
nătăți calitatea produselor, nu putem 
trece cu vederea faptul că, uneori, fie 
din cauza unei insuficiente preocupări 
de a le ambala corespunzător, fie din 
vina organelor de transport, o parte 
din aceste produse ajung la destinație 
deteriorate. De multe ori „pagubele 
pe timpul transportului", cum se nu
mesc ele în actele comerciale, depă
șesc mult procentul de perisabilitate 
admis. Iată citeva exemple.

Anul acesta, am primit din Avrig 
și din Ploiești două vagoane cu sti
clărie. La descărcare am constatat că 
s-au spart pe drum obiecte în valoare 
de circa 500 lei. La 8 februarie, de la 
Fabrica de mase plastice din București 
ne-a sosit un transport prin coletă- 
rie. Unele obiecte au ajuns turtite, lo
vite sau chiar sparte. La fel și unele

datL a
Trenul de marfă nr. 4 895 se 

pia de stația Izvorul Mureș, pe
apro- 
unde 

urma să treacă fără oprire. La cabina 
I era de șerpiei acarul V. Tincu. Toa
te semnalele indicau cale liberă. Pen
tru a se convinge că transportul se

ților și statistica matematică, în forme 
potrivite pentru aplicațiile practice ale a- 
cestor discipline în produejia industrială.

In ultimii ani, Institutul de matematică 
al Academiei R. P. Romîne condus de 
academicianul Miron Nicolescu a fost 
continuu întărit. Studiile sale de specia
litate l-au condus la construirea unei clase 
de funefii noi, funcțiile policalorice, pe 
care le-a făcut cunoscute în diferite cen
tre universitare de peste hotare prin con
ferințe deosebit de apreciate. Se poate 
spune că în acest fel tara noastră se re
vanșează față de țările în care în trecut 
s-au format o serie de savanți romîni.

Exemplul acesta nu este izolat. La Cluj, 
academicianul Tiberiu Popoviciu conduce 
institutul de analiză numerică, creat pen
tru a ușura calculele la care conduc ra
ționamentele matematice. Institutul s-a 
dovedit cu prisosință a fi de toarte mare 
folos industriei, unde formulele sînt uti
lizabile numai folosind valori numerice.

Nu putem să nu amintim și de catedra 
de geometrie de la universitatea din 
București, condusă de academicianul 
Gheorghe Vrănceanu. La lași, în paralel, 
profesorul Al. Myller a întărit din rădăcini 
invătămîntul acestei discipline. Academi
cianul Vrănceanu a inițiat linii noi de 
cercetare, care au dat roade foarte bune, 

acum în 24 sate, unde au răspuns la 
peste 400 întrebări. La Costișa, Bai- 
neț, Vicovul de Sud sau Grănicerești 
multe răspunsuri la întrebări au fost 
însoțite de demonstrații practice, In 
raion funcționează 30 biblioteci co
munale și 44 unități cinematografice. 
La bibliotecile comunale și la cămi
nele culturale s-au organizat diferite 
expuneri, recenzii și alte manifestări 
pe teme ca „Figura țăranului oglindită 
în literatura contemporană", „Dezvol
tarea literaturii în anii puterii popu
lare", „Cartea agricolă în sprijinul 
creșterii producției la hectar" etc.

Ion ȚICALIUC 
activist cultural

vase de bucătărie, trimise de fabrica 
„Emailul roșu" din Mediaș, care erau 
ciobite. La fiecare vagon cu țiglă gă
sim sute de țigle sparte. Un calcul 
sumar arată că anul trecut întreprin
derea noastră a avut pierderi de peste 
10 000 lei. Așa cum am aiătat, ele sînt 
pricinuite de neglijențe la ambalarea 
și încărcarea mărfurilor, cit și la ma
nipularea vagoanelor de marfă. Com
punerea și descompunerea garnituri
lor nu se fac cu grijă nici măcar a- 
tunci cind se știe că în vagoane sînt 
mărfuri fragile. Dacă toți cei care 
mînuiesc și expediază mărfurile și-ar 
face conștiincios datoria, pagubele în 
timpul transporturilor ar fi cu mult 
mai mici. Și nu numai atît, Cred că 

acest fel s-ar 
procentul de 
fie

putea crea condiții 
perisabilitate admis

în 
ca 
să micșorat.

Ion
șef serviciu comercial 
I.C.R.R. Muscel

DOBRESCU

r i eO
face în condiții bune, acarul privea 
cu atenție vagoanele care alergau în 
viteză prin, fața lui. Deodată observă 
că prin acoperișul unuia se ridică nori 
de fum. Se repezi la telefon să anun
țe cabina II, cerîndu-i să dea semna
lul de oprire. Și trenul a fost oprit la 
vreme. Lucrătorii din stația Izvorul 
Mureș, împreună cu personalul de 
pe locomotivă, au izolat repede vago
nul și au stins incendiul care se pro
dusese acolo. Acarul V. Tincu a fost 
felicitat de conducerea Direcției re
gionale C.F.R. Brașov și citat ca 
exemplu pe unitate,

Zamfira LUPȘA 
tehnician
Direcția regională C.F.R.-Brașov

O Uitate sub zăpadă
! Trecînd prin Călinești, raionul Pi- 

: teșii, am observat în dreptul unei
case o mare grămadă de borcane goa
le, peste care se așternuse zăpada. 
Discutînd cu oamenii, am aflat că 
vreo 3 000 de borcane zac acolo 
de cîțiva ani. Proprietarul (mi s-a spus 
că ar fi întreprinderea de industrie 
locală „Progresul" din Pitești) le-a 
lăsat la Călinești și a „uitat" să le mai 
ridice. Se vede că așteaptă să se „ter
mine" borcanele pentru a întocmi acte 
de lichidare.

Ion BARBU
economist

mult apreciate și peste hotare. Recent, 
un Întreg semestru, creațiile științifice ale 
acestui eminent reprezentant al școlii ro- 
mînești contemporane de matematici au 
fost expuse studenților și cercetătorilor a- 
mericani, ca tăcînd parte din bagajul de
venit clasic al învățămîntului matematic 
superior.

O contribuție științifică importantă la 
patrimoniul universal al matematicii și 
mecanicii o constituie cercetările și con
cluziile noastre în problema deviației je
turilor fluide în mișcări bidimensionale, 
importantă pentru zborurile rapide, în 
special pentru cele supersonice. Aș mai 
adăuga și un alt moment important. In 
laboratorul catedrei de mecanică a uni
versității bucureștene noi am cer
cetat problema suprimării paletelor 
in suflerii și am demonstrat că aceasta 
este posibilă cu condiția de a se da su- 
fleriei un anumit profil. Făcînd o comu
nicare în «cest sens, ea a găsit o aproba
re unanimă. O nouă suflerie, în prezent în 
curs de realizare, va determina o însem
nată economie de energie, demonstrînd 
încă o dată marea eficacitate a orientării 
cercetărilor teoretice fundamentale spre 
problemele de interes practic.

★

Din evoluția științelor matematice și 
mecanice din țara noastră reiese că pînă 
la eliberare aceste științe s-au ca
racterizat prin poziția lor de izo
lare față de economia țării. Activitatea 
din anii democrației populare se remarcă

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Concert 

de muzică ușoară EMIL DIMITROV 
(R. P. Bulgaria) și formația sa instru
mentală „Sinie-Belo“ (orele 20). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (sala Studio): Sonet pen
tru o păpușă (orele 20). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Spectacol de 
poezie și dans (orele 19,30). Studioul 
Institutului de artă teatrală șl cinemato
grafică „I. L Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9): Mitică Popescu (orele 20). 
Circul de stat : Varietățile mărțișorului 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE
Regina cîntecelor : Patria (Bd. Ma- 

gheru nr. 12—14), București (Bd. 6 Mar
tie nr. 6)., Modern (Piața G. Coșbur 
iTr. 1). Un enoriaș ciudat : Republic 
ca (Bd. Magheru nr. 2), înfrățirea 
între popoare (Bd. Bucureștii Noi). 
Patru fete într-o curte : Luceafărul 
(Bd. 1848 nr. 6), Festival (Bd. 6 Martie 
nr. 14). D-ale carnavalului : Carpați (Bd. 
Magheru nr. 29). Nevasta nr. 13 : Capitol 
(Bd. 6 Martie nr. 16), Excelsior (Bd. 1 
Mai nr. 174), Feroviar (Calea Griviței nr. 
80), Melodia (Șos. Ștefan cel Mare colț 
str. Lizeanu), Flamura (Șos. Giurgiului 
nr. 155). Sărutul : Victoria (Bd. 6 Martie 
nr. 7), Tomis (Calea Văcărești nr. 21), 
Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). Viață 
ușoară : Central (Bd. 6 Martie nr. 2), 
Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89). Veselie 
ia Acapulco : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5—7). Program pentru copii : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9 — rulează numai 
dimineața). Titanic vals : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9), Lira (Calea 13 Septem
brie nr. 196), Pacea (Bd. Libertății nr. 
70—72). Miniaturi în tehnică — Ochii ora
șului meu — Școala de la Meri — Peste 
dealuri și coline — Sport nr. 1/1965 : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). O stea 
cade din cer — cinemascop : Giulești 
(Calea Giulești nr. 56), Bucegi (Bd. 1 
Mai nr. 57), Arta (Calea Călărași nr. 153). 
O poveste neinventată : Cultural (Piața
I. Pintilie nr. 2). Ah, Eva ! : Dacia (Ca
lea Griviței nr. 137). Cu mîinile pe oraș : 
Buzești (Str, Buzești nr. 9—11). Drum 
periculos — cinemascop : Crîngași (Șos. 
Crîngași nr. 42). Micul pescar — cinema
scop : Grivița (Calea Griviței — podul 
Basarab). Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii): Unirea (Bd. 1 Mai 
nr. 57). Cel mai mare spectacol : Flacăra 
(Calea Dudești nr. 22). Vremea păgînilor : 
Vitan (Calea Dudești nr. 97), Cotroceni 
(Șos. Cotroceni nr. 9). Tovarășii : Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127), Floreasca (Str.
J. S. Bach nr. 2). La patru pași de infi
nit ; Munca (Șos, Mihai Bravu nr. 221). 
Cartouche — cinemascop : Popular (Str. 
Mătăsari ni. 31). Cine-1 criminalul?: 
Aurora (Bd. Dimitrov nr, 118). Un nou 
Ghilgameș : Viitorul (Str. M. Eminescu 
nr. 127) Diavolul deșertului : Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Cîntînd în ploaie: 
Volga (Șos. I, Pintilie nr. 61). Paula cap
tivă : Rahova (Calea Rahovei nr. 118). 
Moscova—Genova : Progresul (Șos. Giur
giului nr. 3). Soție pentru un australian
— cinemascop : Drumul Sării (Str. Dru
mul Sării nr. 30). Șapte ani de căsnicie
— cinemascop : Ferentari (Calea Feren
tari nr. 86).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Fentru copil : știți si socotiți ? 
19 40 — Post-scriptum la un reportaj... 
20,00 — Mărțișor muzical. 20,50 — Revista 
spectacolelor, 31,40 — Telesport. în în
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
Ieri In țară, vremea a fost frumoasă 

și s-a încălzit ușor în sud șl est, unde 
cerul a fost mai mult senin. In Transil
vania cerul a fost temporar noros. Au 
căzut ninsori locale și sub formă de 
averse. Vîntul a suflat potrivit cu in
tensificări pînă la tare din sectorul 
vestic, spulberînd pe alocuri zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre 2 grade la Tîrgoviște, Măicănești și 
Urziceni și minus 7 grade la Toplița, 
Joseni și Baraolt. In București, vremea 
a fost frumoasă, cu cerul senin. Vîntul 
a suflat slab șl temperatura maximă a 
fost de 2 grade.

Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 martie. 
Vreme relativ umedă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie. Vîntul va sufla po
trivit, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, iar maximele între mi
nus 3 și plus 7 grade. Ceată locală. In 
București, vreme relativ umedă, cu cer 
temporar noros. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ploaie. Vîntul va 
sufla potrivit, predominînd din vest. 
Temperatura în creștere ușoară. Ceață 
dimineața.

în primul rînd prin contactul strîns și în
trepătrunderea accentuată a problemelor 
practicii producției cu toate disciplinele 
științifice. Punînd la dispoziția creației 
științifice mijloace optime de activitate, 
conducerea țării a legat-o constructiv de 
economie, în folosul amîndorura.

Este îmbucurător să constatăm că a- 
ceastă conlucrare se extinde, că mate
matica și mecanica permit rezolvarea 
unor probleme altădată inabordabile. In 
munca de proiectare, de pildă, forma și 
dimensiunile elementelor componenîe 
principale ale unor agregate complexe 
nu se mai stabilesc pe baza unor expe
rimentări prelungite, ca odinioară, ci prin 
calcul teoretic. Viața ridică zi de zi pro
bleme noi. Ceea ce vreau să subliniez 
este că, alături de cercetarea fundamen
tală, oamenii de știință trebuie să le abor
deze și să dea soluții de rezolvare, căci 
matematica nu este un scop în sine, nu 
există prin ea însăși, ci prin roadele ei 
cu utilitate practică. Cu ajutorul statis
ticii matematice și a calculului probabili
tăților, ca să mă rezum doar la acest as
pect, matematicienii noștri sînt chemați 
să contribuie la continua creștere a cali
tății unor produse de utilizare curentă fa
bricate în masă, problemă cu caracter 
economic de mare importanță. Punîndu-și 
asemenea obiective, ei vor răspunde așa 
cum se cuvine sprijinului permanent pe 
care partidul și statul nostru îl acordă 
dezvoltării matematicii și mecanicii în 
țara noastră.

construiesc.de
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Adunări cetățenești în regiunile
Bacău, lași, Mureș-Autonomă Maghiară

DIN COLȚUL TRIBUNEI

O DERBI

(Urmare din pag. I-a)

cial-culturale. Niciodată lașul nostru 
n-a fost atît de frumos ca în zilele 
noastre".

„Noi, toți muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Depoul C.F.R. Iași, 
a^'arătat în cuvîntul său maistrul 
morrtor Gheorghe Harabagiu, întîm- 
pinăm alegerile ca o sărbătoare 
scumpă. Avem tradiții revoluționare 
cu care ne mîndrim. Le cinstim prin 
muncă harnică pentru a face patria 
noastră tot mai frumoasă și mai pu
ternică. Personalul de locomotivă 
din depoul nostru a reușit anul tre
cut să remorcheze 811 trenuri cu su- 
pratonaj și a realizat economii în 
valoare de 1 120 000 lei. Acum toate 
eforturile noastre sînt îndreptate 
spre realizarea exemplară a indica
torilor de plan din ultimul an al șe- 
senalului.

Vorbind despre preocupările oa
menilor de știință din Iași, acad. 
Cristofor Simionescu a arătat că nu
mai în acest an cercetătorii și ca
drele didactice ale Filialei Acade
miei și institutelor de învățămînt 
superior din oraș abordează 1 260 de 
teme de cercetări din cele mai va
riate domenii.

„Simțim zi de zi dragostea caldă 
a partidului, a spus studenta Elena 
Duminică. Studenții au la dispoziție 
condiții admirabile de studiu și o- 
dihnă — biblioteci, laboratoare, a- 
paratură modernă, 18 cămine noi. 
Răspundem grijii ce ni se poartă 
prin îndeplinirea datoriei noastre 
■rincipale — învățătura — prin pa

siune în muncă. Făgăduim să deve- 
nim_ buni specialiști, să mergem 
după absolvire acolo unde țara și 
poporul au nevoie de noi, să mun
cim cu rîvnă, abnegație și elan pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru tinerețea patriei".

Desfășurîndu-se într-o atmosferă 
de caldă însuflețire, adunarea cetă
țenească de la Tg. Mureș a dat glas 
sentimentelor de satisfacție ale oa
menilor muncii romîni și maghiari 
pentru înflorirea regiunii Mureș 
— Autonomă Maghiară în anii 
puterii populare, voinței lor de a 
dezvolta succesele obținute în con
strucția economică din patria noa
stră prin munca înfrățită pentru în
făptuirea politicii partidului.

Inginerul Eugen Macavei a arătat 
că prin crearea unor noi unități in
dustriale și dezvoltarea celor exis
tente, ca urmare a importantelor in
vestiții făcute de stat, producția in
dustrială a orașului a crescut față 
de 1961 cu circa 50 la sută. în ulti
mii 4 ani a tost extinsă fabrica 
de mobilă „23 August" care în pre
zent produce la fiecare două minute o 
garnitură de mobilă, s-a extins mult 
fabrica de zahăr și a fost construită 
o modernă fabrică de produse lac
tate. în ritm rapid se ridică noul 
combinat de îngrășăminte azotoase.

în cuvîntul său, Iosif Udvarhelyi, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc, a ară
tat că, paralel cu rapida sa dezvol
tare industrială, în Tg. Mureș au 
fost întreprinse numeroase lucrări 
gospodărești-edilitare. „în ultimii 
ani au apărut cartiere noi care au 
înfrumusețat și modernizat orașul, 
oferind oamenilor muncii condiții 
de locuit confortabile. Celor 2 800 
de apartamente construite la Tg. 
Mureș în ultimii 4 ani li se adaugă 
anul acesta alte peste 1 000, fără să 
mai amintim de miile de locuințe 
construite în alte localități din re
giune. De asemenea, s-au efectuat 
importante lucrări de modernizare a 
străzilor, de extindere a rețelei de 
apă și canalizare. Cu sprijinul cetă
țenilor au fost lărgite zonele verzi, 
s-au creat noi parcuri și locuri de 
odihnă, orașul nostru a devenit un 
adevărat oraș al florilor".

„Oamenii muncii din țara noastră 
sînt mîndri de realizările obtinuțe 
sub conducerea partidului, a spus 
prof. univ. dr. Gh. Pușcaș, prorector 
al I.M.F. Tg. Mureș. Orînduirea 
noastră socialistă a deschis larg 
porțile culturii pentru toți cei ce 
muncesc ; în anii puterii populare 
orașul Tg. Mureș a devenit un cen
tru universitar cu trei instituții de 
învățămînt superior. Numai Institu
tul medico-farmaceutic a pregătit 
de la înființarea sa peste 2 000 de 
medici și farmaciști. Mulțumită gri
jii partidului și guvernului, la Tg. 
Mureș a fost creată o bază de cer
cetări științifice a Academiei R. P. 
Romîne. Pentru toate marile înfăp
tuiri din regiune, din întreaga 
noastră patrie, ne vom da cu încre
dere votul candidaților F.D.P.",

Cu satisfacție și mîndrie patrioti
că au vorbit numeroși participant 
la adunarea cetățenească din Bacău 
despre adîncile transformări înnoi

toare care au întinerit regiunea, au 
schimbat fundamental structura ei 
economică.

„Odinioară, această parte a țării 
era una dintre cele mai vitregite de 
stăpînirea burghezo-moșierească — 
a spus inginera chimistă Constanța 
Popovici, de la fabrica „Steaua ro
șie". Azi, pe meleagurile regiunii 
s-au ridicat modernele combinate 
ale chimiei de la Onești, Borzești, 
Piatra Neamț, Săvinești, Fabrica de 
țevi Roman, rafinăriile de la Onești 
și Dărmănești, hidrocentralele de 
pe Bistrița. In aceasta își găsește ex
presie grija partidului pentru justa 
repartizare teritorială a forțelor de 
producție, ridicarea potențialului e- 
conomic al fiecărei regiuni, valorifi
carea superioară a bogățiilor țării în 
interesul dezvoltării economiei na
ționale și al creșterii bunăstării po
porului. Aceasta este o politică pro
fund patriotică, sprijinită cu entu
ziasm de toți cetățenii țării".

Muncitoarea Maria Ciubotaru de 
la întreprinderea „Proletarul" a ară
tat că anul trecut au fost construite 
numeroase întreprinderi și secții 
noi, dotate cu tehnica modernă, ceea 
ce a creat posibilitatea ca valoarea 
producției industriale a regiunii să 
fie în 1964 de 8 ori mai mare 
față de anul 1938.

Mai mulți vorbitori, printre care 
medicul emerit Stelian Popa și pro
fesorul Dumitru Zaharia, s-au refe
rit în cuvîntul lor la însemnatele 
progrese realizate în ridicarea ni
velului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii. în regiune au 
fost construite 11 800 apartamente la 
orașe și peste 15 000 case la sate, 
1 200 săli de clasă, numeroase case 
de cultură, cămine culturale, maga
zine.

„Sînt născută în anii de după eli
berarea țării, a spus Maria Stan- 
ciu, de la întreprinderea „Confec
ția". La 7 martie voi vota pentru 
prima oară. Votînd candidații Fron
tului Democrației Populare, voi da 
votul pentru înfăptuirea celor mai 
îndrăznețe năzuințe ale generației 
noastre, pentru viitorul nostru lu
minos. întreaga mea energie și ca
pacitate de muncă le voi închina în
făptuirii politicii luminoase a parti
dului nostru scump".

Participanții la adunările cetă
țenești, care au luat cuvîntul, vor
bind cu justificată mîndrie despre 
realizările din perioada care a trecut 
de la alegerile din 1961, au făcut tot
odată numeroase propuneri privind 
dezvoltarea economică și culturală 
a regiunilor, activitatea sfaturilor 
populare, mai buna gospodărire a 
orașelor și satelor. Totodată, ei au 
exprimat hotărîrea cetățenilor de a 
întări votul dat candidaților Fron
tului Democrației Populare prin 
muncă harnică pentru realizarea 
obiectivelor ultimului an al șesena- 
lului — de a-i sprijini pe deputați.- 

în încheierea adunărilor, primiți 
cu multă căldură de participanți, au 
luat cuvîntul tovarășii Emil Bod- 
năraș, Alexandru Moghioroș și 
Leonte Răutu.

Subliniind că marile realizări do- 
bîndite în desăvîrșirea construcției 
socialiste bucură inima poporului, 
constituie un imbold spre noi succe
se și-i întăresc încrederea în capa
citatea sa de a da viață sarcinilor 
trasate de partid pentru înflorirea 
patriei socialiste, vorbitorii au ară
tat că avîntul politic și în muncă 
cu care poporul întîmpină ale
gerile este o mărturie a înaltei 
sale conștiințe cetățenești, a patrio
tismului fierbinte care acționează ca 
un puternic factor de consolidare și 
dezvoltare a regimului nostru.

Vorbitorii au făcut bilanțul succe
selor istorice obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, în 
desăvîrșirea construcției socialiste, a 
realizărilor din toate domeniile ac
tivității economice și social-cultu- 
rale în anii care au trecut de la 
alegerile precedente. în cuvîntările 
rostite s-a scos în evidență faptul 
că încă din primii ani ai puterii 
populare, partidul nostru, călăuzin- 
du-se după învățătura marxist-le- 
ninistă, aplicînd-o creator la condi
țiile țării noastre, a stabilit că in
dustrializarea socialistă este temelia 
dezvoltării rapide și multilaterale a 
întregii economii și ridicării nive
lului de trai al maselor. Roadele 
acestei politici se reflectă din plin 
în tabloul pe care-1 înfățișează azi 
Romînia socialistă, țară cu o eco
nomie și cultură înfloritoare, puse 
în slujba creșterii bunăstării po
porului. Vorbitorii au prezentat 
transformările înnoitoare pe care le 
cunosc regiunile Iași, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Bacău, a căror e- 
conomie pulsează viguros, în ritmul

viu al economiei socialiste a întregii 
țări. Au fost trecute pe larg în re
vistă succesele obținute în dezvolta
rea multilaterală a agriculturii socia
liste, subliniindu-se grija permanentă 
a partidului și statului pentru me
canizarea și chimizarea agriculturii, 
pentru întărirea bazei tehnico-ma- 
țeriale a producției agricole. Vorbi
torii s-au referit pe larg la conti
nuitatea măsurilor adoptate de 
partid și guvern pentru ridicarea 
nivelului de trai al maselor, măsuri 
care se răsfrîng nemijlocit în viața 
fiecărei familii, reflectînd obiectivul 
fundamental al politicii partidului: 
făurirea unei vieți îmbelșugate și fe
ricite a poporului.

Succesele obținute, rezultat al 
muncii harnice a întregului popor, 
al avîptului cu care înfăptuiește po
litica partidului, constituie un izvor 
de legitimă mîndrie patriotică, de 
satisfacție și încredere in viitorul 
patriei noastre socialiste. Scoțînd 
în evidență rezultatele dobîndite în 
traducerea în viață a sarcinilor sta
bilite de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn, vor
bitorii au subliniat că noul plan 
cincinal aflat în curs de elaborare 
va crea condiții pentru a face noi 
pași înainte spre a ridica patria 
noastră pe culmi și mai înalte ale 
civilizației și progresului.

Referindu-se la politica externă a 
partidului și statului nostru, vor
bitorii au arătat că întregul po
por își manifestă deplina adeziune 
și atașamentul profund față de a- 
ceastă politică, corespunzătoare in
tereselor fundamentale ale patriei 
noastre, intereselor cauzei socialis
mului și păcii. Partidul Muncitoresc 
Romîn acționează eu perseverență 
neabătută pentru întărirea relațiilor 
de colaborare dintre țările socialis
te, pentru unitatea mișcării comu
niste internaționale pe baza princi
piilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, a res
pectării independenței și suverani
tății, egalității în drepturi și avanta
jului reciproc. Aplicarea lor consec
ventă reprezintă o obligație de cea 
mai mare însemnătate nu numai na
țională, ci și internațională, ținînd 
seama că aceasta''constituie un fac
tor important de sporire a influenței 
și puterii de atracție a socialismului 
în lume. în conformitate cu poziția 
sa, exprimată în Declarația din a- 
prilie 1964, Partidul Muncitoresc Ro
mîn militează în continuare pentru 
întărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
văzînd în această unitate chezășia 
unor noi succese în lupta pentru li
bertate, democrație, pace și progres.

Consacrîndu-și toate forțele mun
cii pașnice, creatoare pentru con
struirea noii orînduiri sociale, po
porul nostru este profund interesat 
în apărarea păcii, Exprimînd voința 
întregului popor, R. P. Romînă mili
tează alături de țările socialiste și alte 
state iubitoare de pace pentru des
tinderea încordării internaționale, 
zădărnicirea acțiunilor cercurilor a- 
greșive imperialiste, dezvoltarea co
laborării internaționale pe baza 
principiilor coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale diferite, pen
tru triumful cauzei păcii.

Adunările au prilejuit o puterni
că manifestare a unității clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectua
lității în jurul Partidului Muncito
resc Romîn, al Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a hotă- 
rîrii lor de a exprima, prin votul 
dat candidaților F.D.P., dragostea și 
atașamentul față de conducătorul 
lor încercat — Partidul Muncitoresc 
Romîn, de a obține sub conducerea 
sa noi victorii în desăvîrșirea con
strucției socialiste.

Numirea ambasadorului 
Republicii Populare 
Romine in Laos

Prin decret al Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, tovarășul Ion 
Moangă, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Republica Democra
tă Vietnam, a fost numit și în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
Laos, cu reședința la Hanoi.

(Agerpres)

Reșița. Cartierul Moroasa

LISTA DE ClȘTIGURl

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 28 FEBRUARIE 1965

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

j N
um

ăr
ul

 
j cîștig

. Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțisjă totală

1 10 850 28 100 000 100 000
1 07 542 20 75 000 75 000
1 30 482 01 50 000 50 000
1 19 475 10 25 000 25 000
1 31 853 39 10 000 10 000
1 01 633 42 5 000
1 23 951 23 5 0001 28 565 41 5 0001 34 705 05 5 0001 38 078 20 5 000
l 42 901 30 5 000
1 45 494 44 5 000 35 000

termina-
tia seriei

60 266 03 2 000
60 407 08 2 000
60 473 32 2 000 360 000
60 386 46 1 000
60 946 17 1 000 120 000

600 10 24 800
600 69 27 800
600 98 04 800 1 440 000

2 112 TOTAL: 2 215 000

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc !4, '/< și respectiv Us 
din cîștigurile de mai sus în care este 
cuprinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Acum, la sfîrșit de iarnă, a- 
matorii de matinee sportive din 
Capitală au destule probleme 
cînd trebuie să se hotărască „în
cotro

Deși zăpada persistă, parcul 
Dinamo le oferă un cuplaj fot
balistic — ce-i drept, cu prota
goniști de categoria B, animat de 
perspectiva calificării in turul 
următor al Cupei R.P.R. La cîte- 
va stații de tramvai mai spre 
nord, complexul Floreasca su
pralicitează curiozitatea marelui 
public, prin tripla atracție a pa
tinoarului, a bazinului și —- mai 
ales — a sălii principale, teatrul 
nelipsitelor etape duminicale in 
disciplinele cu mingea la mină.

Fără îndoială, opturile și piru
etele pe gheață au farmecul lor, 
plonjoanele de la trambulină și 
cursele acvatice, de asemenea, 
dar, orice s-ar zice, un derbi ră- 
mîne un derbi! Cu atît mai mult, 
cind e vorba de dispute cu tra
diție, ca aceea dintre Rapid și 
Dinamo, înălțată de prezența 
unora dintre cei mai valoroși vo
leibaliști ai țării.

Confruntărilor de acest gen li 
se potrivește prea adesea cunos
cuta zicală cu pomul lăudat; din 
fericire există și excepții, de na
tură să încline balanța atenției 
către tradiționalele „capete de 
afiș". Pentru că, indiferent de 
simpatii și antipatii, chiar cei mai 
teribili suporteri sînt captivați, 
intr-un asemenea spectacol, de 
oscilațiile neprevăzute ale scoru
lui, de alternanța — aproape ma
tematică — a dominației și de
gringoladei ambilor parteneri, de 
atacurile și ripostele senzaționale 
de o parte și de alta, de inevi
tabilele „momente psihologice", 
care solicită la maximum alti- 
metrul tensiunii nervoase, pe te
ren ca și in tribune — în sfîrșit, 
de acel finiș diabolic, în care 
soarta întîlnirii atîrnă de un fir 
de păr...

Nimic din toate acestea n-a lip
sit derbiului voleibalistic de la 
Floreasca. La capătul celor cinci 
seturi, victoria a surîs feroviari
lor, deși putea să revină, la fel 
de bine, și formației adverse, cu 
mai puține individualități strălu
citoare, însă mai omogenă, mai 
constantă, și cu un plus impor
tant la capitolul condiție fizică.

Dacă nu s-a tntlmplat așa, de 
vină nu este totuși hazardul. 
Pentru dîrzenia cu care au luptat, 
îndeosebi în final, băieții conduși 
de Horațiu Nicolau merită admi
rația unanimă. Deasupra tuturor, 
rapidiști și dinamoviști, vom sa
luta însă comportarea acelui ju
cător de excepție, care se numeș
te Drăgan, și care ieri dimineață 
a personificat, în ochii celor pre- 
zenți, Voleiul — cu majusculă.

Dan DEȘLIU

PRONOSPORT
Concursul Nr. 9 din 28 februarie

Atalanta — Florentina (2—1) 1
Bologna — Juventus (1—1) X
Cagliari — Catania (2—0) 1
Genoa — Foggia (1-0) 1
Mantova — Sampdorta (1—0) 1
Milan — Messina (2—0) 1
Roma — Internazlonale (1—3) 2
Torino — Lanerossi (3—0) 1
Varese — Lazio (0—1) 2
Bari — Venezia (1-1) x
Catanzaro — Reggiana (1—0) 1
Spal — Napoli (0—0) X

Grigorovici și Drâgan resping mingea trasti de Corbeanu (fotografia din stingă). Rugblștll de la Steaua 
obțin din nou balonul la tuțd (fotografia din dreapta). Foto : Gh. Vințilă

Presa elvețiană
despre victoria handbaliștilor bucureșteni

După cum se știe, sîmbătă seara la 
Zurich echipa noastră campioană la hand
bal masculin, Dinamo București, a între
cut cu 19-11 (10-5) pe Grasshopers,
campioana Elvefiei, în semifinalele „Cu
pei campionilor europeni”. Dinamoviștii 
au făcut astfel un important pas pentru 
calificarea în finala competiției, urmînd 
să susfină la 20 martie (București) meciul 
retur cu Grasshopers Zurich.

Referindu-se la prima întîlnire a celor 
două formajii, ziarele elvefiene remarcă 
jocul elegant și eficace al echipei romî- 
nești. în cronicile ziarelor se spune prin

tre altele : „Handbaliștii romîni au obți
nut o meritată și aplaudată victorie”. Zia
rul „Sport”-Zurich remarcă, de pildă, că 
„Handbaliștii romîni nu au trebuit să for
țeze victoria, fiind clar superiori". în 
meciul de sîmbătă punctele echipei 
noastre au fost realizate de Ivănescu (8), 
Hnaf (3), Moser (4), Coman (1), lonescu 
(2) și Njca (1). De la gazde s-au remar
cat Landis (3), Schmidt (2). și Seiler (2). 
Jocul a fost arbitrat de Nacken (R. F. 
Germană). Ieri seară handbaliștii dina
moviști s-au întors în Capitală.

Tenis de masă

Succesul lui Giurgiucă la campionatele 
internaționale ale R. F. Germane

In cadrul campionatelor internaționa
le de tenis de masă ale R. F. Germane 
de la Frankfurt pe Main, tînărul repre
zentant al țării noastre Dorin Giurgiucă 
a obținut un remarcabil succes, cîști- 
gînd duminică seara proba de simplu. 
In finală, Giurgiucă l-a învins în 22 de 
minute pe Martin R. Ness (R. F. Ger
mană) cu seorul de 3—0 (21—11;
21—9; 21—7), după ce în semifinale îl 
eliminase cu 3—0 pe Scholler (R.F.G.), 
cîștigătorul turneului de anul trecut. 
Ness l-a învins eu 3—0 pe Rethi (R. P.

Romînă). Cobîrzan a fost eliminat cu 
3—2 de Gomola (R.F.G.), iar Negulescu 
a pierdut cu 3—2 în fața iugoslavului 
Korpa. In proba feminină, Maria Ale
xandru a întreeut-o cu 3—0 pe ceho
slovaca Luzova, iar în „sferturi" cu 
3—0 pe Lukacs (R.P.U.). în semifinale 
ea a fost învinsă de Diana Rowe (An
glia) eu 3—1. Ella Constantinescu a 
pierdut cu 3—0 în sferturi la Shannon, 
în finală, Shannon a. cîștigat eu 3—0 în 
fața Dianei Rowe.

Ieri prin săli și pe stadioane
Zi bogată în evenimente sportive, 

în săli sau afară, în aer liber, pe 
stadioane și patinoare, ieri întrecerile 
ș-au succedat aproape fără între
rupere, de dimineață pînă seara tîr- 
ziu. Amatorii de sport au avut de 
ales între volei, baschet, fotbal, 
rugbi și patinaj. Tribunele sălilor și 
stadioanelor buoureștene — pe care 
le-am vizitat •— n-au dus lipsă de 
spectatori. Sala Floreasca, de 
exemplu, era arhiplină încă de la 
ora 9, deși mult așteptatul derbi vo
leibalistic Rapid — Dinamo urma să 
înceapă de abia spre ora 12. Pînă 
atunci, publicul a asistat la două me
ciuri interesante, terminate cu re
zultate așteptate: Steaua — Con
structorul Brăila 3—0; Tractorul- 
Brașov — Progresul 3—1. Așadar, 
voleibaliștii brașoveni au terminat 
neînvinși prima parte a campiona
tului.

țător. Partidele au fost in general 
echilibrate, deși poate rezultatele fi
nale (Steaua — Gloria 16—0, Grivi- 
ța roșie — Olimpia 29—3, Construc
torul — Dinamo 6—0, Progresul — 
Știința Petroșeni 8—6) nu arată tot
deauna acest lucru. Din cele opt 
echipe care au jucat, Grivlța 
roșie și Steaua au arătat o for
mă mai bună.

Antrenorul bra
șovenilor, Tăna- 
se Tănase, și-a 
exprimat bucu
ria pentru re
zultatul echipei. 
„Meritul revine 
întregului lot — 
ne-a spus el. La 
antrenamente, ca 
și la meciuri, toți 
membrii forma
ției nu-și precu

Maestrul eme
rit al sportului 
Viorel Moraru — 
care, pare-se, în- 
cepînd din acest 
an se va dedica 
exclusiv activi
tății de antre
nor al grivițe- 
nilor — ne-a măr
turisit: „Vrem să 
recucerim titlul 
de campioni. Ne 
pregătim serios 
pentru ca, încă 
de la primele 
meciuri, să luăm

A urmat apoi 
revanșa meciului 
de hochei dintre 
echipele de tine
ret ale Romîniei 
și Poloniei. Cu o 
seară înainte, 
hocheiștii noștri 
pierduseră la li
mită (4—3), du
pă ce în prima 
repriză condu
seseră cu 2—0, 
prin punctele în

scrise de Antal și Boldescu (în fo
tografie).

Și în cel de-al doilea joc, oaspeții 
au obținut victoria. Ei au dominat 
net în repriza întîi, înscriind trei 
goluri fără să primească vreunul. In 
continuare disputa a fost echilibra
tă. Tinerii noștri hocheiști n-au pu
tut înscrie însă decît trei goluri, dar 
și adversarii au marcat două. Scor 
final: 5-3 pentru echipa Poloniei.

Ion DUMITRIU

pețesc eforturi
le. Totuși, în partida eu Pro
gresul, eehipa n-a mers chiar așa 
cum aș fi dorit. Se poate șă fi fost 
la mijloc emoția de a se afla în 
fața publicului bucureștean.

Dar iată, pe teren apar formații
le Rapid și Dinamo. Solicităm an
trenorului actualilor lideri un pro
nostic.

— Cred că vor învinge rapidiștii... 
Intr-adevăr, așa a fost.

Terenul Constructorul din Șoseaua 
Olteniței a găzduit ieri primele me
ciuri de rugbi ale formațiilor noas
tre fruntașe. Competiția, dotată cu 
„Cupa 6 Martie", a început promi

un avans asupra 
principalilor noștri adversari — 
Steaua, Dinamo, Progresul. Pentru 
noi, competiția se dovedește utilă 
înaintea noului campionat republi
can, a cărui inaugurare urmează să 
aibă loc peste cîteva săptămîni".

în programul 
sportiv de după- 
amiază, un loc 
principal l-au o- 
cupat cele două 
competiții de la 
patinoarul arti
ficial „23 Au
gust". Pe pista de 
gheață s-au în
trecut mai întîi 
finaliștii și fi
nalistele campio
natului republi
can de patinaj 
artistic. Iată nu
mele noilor cam
pioni: Elena Moiș 
(în fotografie) Marcel Comanici (am
bii de la Dinamo), Letiția Păcuraru 
— Radu Ionian (Știința București).

Din sportul
9 Cu prilejul unei reuniuni profe

sioniste de box desfășurată la Milano, 
„greul" italian Giulio Saraudi, fost 
campion european de amatori la cat. 
semigrea, a dispus prin K.O. în rundul 
4 de sirianul Mohammed Sahab. La 
Roma, un alt boxer italian de cat. 
grea, Dante Cane, l-a învins prin K.O. 
în rundul doi pe Siegfried Ackers 
(R.F.G.).

• întîlniri internaționale amicale de 
hochei pe gheață : la Jesenice (R.S.F. 
Iugoslavia), întilnirea revanșă dintre 
reprezentativele Iugoslaviei și Italiei 
s-a încheiat cu scorul de 5—4 în favoa
rea oaspeților, selecționata R. S. Ce
hoslovace a învins la Pardubice cu 
12—1 echipa Elveției, Selecționata se
cundă a R. S. Cehoslovace a întrecut 
cu 7—1 la Salzburg echipa Austriei, iar 
reprezentativa R. P. Ungare a învins 
cu 6—2 în partida cu Danemarca des
fășurată la Copenhaga.

• Echipa de fotbal Torpedo Moscova 
a susținut a doua întîlnire de la sosi
rea sa în Australia, jucînd la Sydney

FOTBAL
„CUPA R. P. ROMÎNE"

Metalul Rădăuți — Textila Boto
șani 2—1; Victoria Piatra Neamț — 
Siderurgistul Galați 2—4; Textila 
Buhuși — C.F.R. Pașcani 2—1; Știin
ța Galați — Constructorul Brăila 
3—1; Marina Mangalia — Știința 
București 3—2; Victoria Giurgiu — 
Metalul București 1—0; Dinamo 
Obor București — Metalul Tîrgo- 
viște 1—2; Tractorul Corabia — 
C.F.R, Roșiori 0—6; Lotrul Brezoiu— 
Metalul Pitești 0—1; Metalul Hune
doara — A. S. Cugir 1—2; C.S.M. Re
șița — Vagonul Arad 1—0; C.F.R. 
Arad — Minerul Lupeni 1—1; Bra
dul Vișeu — Recolta Cărei 1—2; 
Olimpia Oradea — Știința Timi
șoara 1—0; Unirea Tg. Mureș — 
A.S.A. Tg. Mureș 0—1; Chimica 
Tîrnăveni — Clujeana Cluj 4—5; 
Arieșul Turda — Chimia Făgăraș 
6'—0; Tractorul Brașov — Flacăra 
Moreni 1—2.

Meciuri amicale
Eehipa de fotbal Minerul Baia 

Mare a susținut sîmbătă la Kiusten- 
dil (R. P. Bulgaria) un meci ami
cal în compania formației locale 
Levski. Fotbaliștii romîni au cîștigat 
cu 4-1.

Duminică s-au disputat în țară 
trei meciuri internaționale de fot
bal, încheiate cu următoarele rezul
tate : Steagul Roșu Brașov — Bo
tev (R. P. Bulgaria) 0-2 ; Dinamo Pi
tești — Akademic Sofia 3-2 ; Crișul 
Oradea — Jednota Trencin (R. S. 
Cehoslovacă) 3-0.

Alte rezultate : Petrolul Ploiești 
— lotul U.E.F.A. 1-0 ; Farul Constan
ța — Progresul București 1-0.

REZULTATE TEHNICE
BASCHET : masculin: Dinamo

București — Știința Cluj 69—64 ; Știin
ța București — Rapid 77—80 ; Știința 
Timișoara — Steaua 69—65 ; Politeh
nica Cluj — C.S.M.S. Iași 96—67 ; 
Farul Constanța — Steagul Roșu Bra
șov 70—54 ; Dinamo Oradea — Știința 
Tg. Mureș 81—62 ; feminin : Construc
torul București — Rapid 60—65 ; Știin
ța București — Voința Brașov 68—45 ; 
Progresul București — Știința Constanța 
51—39 ; Voința București — Mureșul 
Tg. Mureș 63—53 ; Știința Cluj — Vo
ința Oradea 47—37.

VOLEI : masculin : Steaua — Con
structorul Brăila 3—0 ; Progresul — 
Tractorul Brașov 1—3 ; Rapid — Dina
mo București 3—2 ; Știința Galați — 
Minerul Baia Mare 3—0 ; Dinamo Bi
hor — Știința Cluj 0—3 ; Știința Timi
șoara — Petrolul Ploiești 3—2; 
C.S.M.S. Iași — Farul Constanța 2—3.

internațional
cu selecționata orașului. Jocul s-a în
cheiat la egalitate : 1—1.

9 Pilotînd o mașină „Dodge 1965" 
automobilistul american Roy Yar
brough a stabilit un nou record mon
dial de viteză pe circuit închis cu me
dia orară de 292,607 km. Yarbrough a 
parcurs un circuit de 4,022 km în 49” 
5/10. Vechiul record mondial — 292,193 
km — aparținea compatriotului său 
Art Malone

• Intr-un meci Internațional de 
rugbi contînd pentru „turneul celor 5 
națiuni", echipa Irlandei a învins cu 
16—6 reprezentativa Scoției în clasa
ment conduce Irlanda cu 5 puncte, ur
inată de Țara Galilor — 4 p. (un joc 
mai puțin). Franța —3 p., Anglia — 2 
p. și Scoția — Op.

• Cu prilejul campionatelor de atle
tism ale Australiei, atleta Judy Amoo- 
re a stabilit un nou record mondial în 
proba de 440 yarzi eu timpul de 52” 
4/10. Vechiul record — 53’’3/10 — apar
ținea tot unei atlete australiene, Betty 
Cuthbert. (Agerpres)
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In preajma alegerilor din Argentina

EXCLUDEREA PERONIȘTILOR
Șl IMPLICAȚIILE El

Hoiărîrea Tribunalului electoral suprem 
al Argentinei de a retrage partidului 
justifialist (principala organizare peronis- 
tă) dreptul de a participa la alegeri 
schimbă încă odată configurația eșichie
rului electoral argentinean și aceasta nu
mai cu două săptămîni înainte de alege
rile parlamentare din 14 martie. Autorii 
primelor comentarii apărute în presa la- 
tino-americană văd în această hotărîre 
încă o dovadă a condițiilor complexe, 
unii spun încordate, în care vor avea 
loc alegerile.

Asupra forjei pe care o reprezintă azi 
în Argentina partidul peronist, căruia o 
altă insfanfă judiciară îi recunoscuse cu 
pufin înainte dreptul de a participa la 
alegeri, părerile sînt împărțite. Unii co
mentatori susfin că replica pe care ar 
putea s-o dea în alegeri adepfii lui Pe
ron, fost președinte al țării în perioada 
1946—1955, nu ar fi de natură să cau
zeze guvernului emofii deosebite. Argu
mentul acestor comentatori este că miș
carea peronisfă este fărîmifată în mai 
multe curente, ceea ce ar pune-o în im
posibilitate de a concentra un procent 
de voturi considerabil. După călătoria 
„de reîntoarcere” eșuată a lui Peron 
spre Argentina, procesul de fierbere în 
sînul mișcării a sporit și mai mult.

Alți comentatori, invocînd experiența, 
sînt însă de părere că peroniștii ar pu
tea oferi încă surprize, chiar în condiții 
de fărîmitare Probabil că în cercurile 
oficiale argentinene e prevalată cea de 
a doua părere expusă, ceea ce ar expli
ca ultima hotărîre a Tribunalului electoral 
suprem.

Adevărul e că peronismul sau partidul 
justifialist, cum i se spune în ultima vre
me, a depus eforturi pentru a profita în 
alegeri de pe urma situației economice 
precare a fării. Guvernul președintelui 
lllia, emanafie a partidului radical, a moș
tenit, la instalarea lui la putere (în oc
tombrie 1963), o situație economică pe 
care unii observatori străini au calificat-o 
drept haotică. Inflația atinsese proporfii 
fără precedent, aducînd ca de obicei 
cele mai mari suferinfe oamenilor mun
cii. Costul vieții creștea într-un singur 
an, cu circa 30 la sută. Deficitul bugetar 
era de aproximativ 70 miliarde de pesos.

In timpul care a trecut de la intrarea 
sa în funcfiune, guvernul lllia a luat 
unele măsuri sprijinite de masele popu
lare. Contractele oneroase încheiate de 

Adunări de protest studențești NOTE

fostul președinte Frondizi cu societățile 
petroliere străine au fost anulate. Dreptul 
de a exploata petrolul a fost acordat so
cietății petroliere nafionale Yacimientos 
Petroliferos Fiscales (YPF). Pentru a stă
vili unele efecte ale inflației, guvernul a 
fixat prefuri maximale la carne, pîine și 
lapte.

Dar aceste măsuri nu au produs o 
schimbare esențială în situafia economi
că. Guvernul a întîmpinat o rezistentă pe 
mai multe fronturi. In exterior măsurile 
de anulare a concesiunilor petroliere au 
fost primite cu ostilitate de societățile 
interesate, cele mai multe dintre ele 
nord-americane. Nu au lipsit anumite pre
siuni exercitate din această pricină de 
cercurile oficiale din S.U.A. asupra gu
vernului lllia. In fără, măsurile menite să 
stăvilească specula și să protejeze pe 
consumatori au fost primite cu ostilitate 
de cercurile marilor comercianfi care ac
tivează în domeniul alimentar. In sfîrșit, 
nici masa oamenilor muncii nu s-a de
clarat mulțumită și a considerat măsurile 
luate ca parfiale și insuficiente. In cursul 
primăverii și al verii sute de mii de 
muncitori au luat parte la o vastă mișcare 
grevistă.

Alegerile din 14 martie, care urmează 
să reînnoiască jumătate dintre membrii 
Camerei Deputafilor, comportă, îndeo
sebi din pricina situației economice pre
care, o primă de incertitudine pentru gu
vern. Peroniștii, care defin o puternică 
influenfă și în mișcarea sindicală, și care 
au moștenit de la Peron o înclinație spre 
demagogie socială, au susfinuf pe toate 
căile că numai ei ar putea scoate fara 
din dificultăți.

O serie de partide și grupări de dreap
ta și extremă dreaptă încearcă de ase
menea să profite de situafie. Nu întîm- 
plător organizația fascistă „Tacuara" și-a 
reluat, în ultima săptămînă, activitatea te
roristă. Intr-o suburbie a Buenos Aires- 
ului au fost plasate zilele trecute două 
sticle incendiare în fafa sediului parti
dului comunist. In fafa unui sediu al par
tidului socialist a avut loc o explozie 
care a provocat un început de incendiu.

In mijlocul acestei recrudescente a pa
siunilor provocată de apropierea scruti
nului, președintele lllia a declarat totuși 
că „stabilitatea politică este certă și cu 
timpul se va consolida".

Vosile OROS
Montevideo, 28 februarie.

PRESA INTERNAȚIONALĂ 
DESPRE SITUAȚIA 
DIN VIETNAMUL DE SUD
„NEW YORK TIMES" :

„Ideea că negocierea ar fi o 
înfrîngere pentru Statele Unite a de
venit una din temerile pufin fondate 
și în același timp primejdioase pen
tru conflictul din Vietnam. Timpul lu
crează contra Statelor Unite".

„OBSERVER" (Londra) :
„Este absolut limpede că dacă ac

tuala situafie din Vietnamul de sud 
se menfine, aceasta va face din ce în 
ce mai dificilă sarcina unei situații 
mai stabile".

RADIO PARIS :
„S.U.A. se afundă tot mai mult în 

războiul din Indochina, care, după 
cum apreciază toți observatorii obiec
tivi, este fără perspectivă. Cu fiecare 
zi se întărește impresia că acest con
flict politic, ideologic și militar nu 
poate fi rezolvat pe calea armelor".

„GLOBE AND MAIL" : (Toronto)
„Statele Unite nu mai pot afișa im

presia că se află în Vietnamul de sud 
numai pentru a da consultafii guver
nelor sud-vietnameze care se schimbă 
prin rotafie. Declanșînd raiduri aerie
ne asupra unor obiective nord-vietna- 
meze, Statele Unite au intrat deschis 
într-un război care ameninfă să se 
transforme într-un larg conflict".

Comunicatul comun 
indiano-afgan

DELHI 28 (Agerpres). — In co
municatul comun publicat la sfîrși- 
tul vizitei oficiale în India a pri
mului ministru al Afganistanului, 
Mohammed Yousuf, primii miniștri 
ai celor două țări au făcut apel pen
tru a se pune capăt de urgență ope
rațiunilor militare în Vietnam și a 
se convoca o conferință internațio
nală pentru găsirea căilor de rezol
vare a problemei Vietnamului. Ei au 
adresat tuturor participanților la 
conferința de la Geneva din 1954 
chemarea de a se abține de la orice 
fel de acțiuni care să ducă la agra
varea situației din Indochina.

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Leipzig

IMAGINI
LEIPZIG 28. — Corespondentul A- 

gerpres, St. Deju, transmite: Dumi
nică s-a deschis la Leipzig ediția ju
biliară a Tîrgului internațional de 
mostre. Tîrgul a fost vizitat de de
legațiile oficiale, printre care și de
legația R. P. Romîne, condusă de 
Constantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

în acest an, la Tîrgul internațional 
de la Leipzig participă firme din 75 
de țări. ■ Expoziția țării noastre 
se află în hala nr. 17. Un turn 
de foraj, T. 50, pe care flutură dra
pelul R. P. Romîne, atrage de la 
distanță atenția asupra ei.

încă din primele ore după deschi

„Situația din Cipru este mai bună"
— declara Galo Piaza

NICOSIA 28 (Agerpres). — Galo 
Plaza Lasso, mediatorul O.N.U. în 
Cipru, care se află în drum spre 
Londra venind din Nicosia, a făcut 
sîmbătă o escală de 24 de ore la 
Atena.

După cum se știe, Piaza va în- 
mîna săptămînă viitoare secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, un 
raport cu privire la consultările în 
problema cipriotă. într-o declarație 
făoută sîmbătă la Nicosia, Galo 
Piaza și-a exprimat speranța că ra
portul său va deschide căi noi de

REFERENDUM ÎN PROBLEMA 
POLITICII ECONOMICE A GUVERNULUI

GENEVA 28 (Agerpres).— în zilele 
de 27 și 28 februarie are loc în El
veția un referendum în problema 
politicii economice a guvernului. 
Participanții la referendum — numai 
bărbații, întrucît femeile nu au 
dreptul la vot — trebuie să răspundă 
la întrebarea dacă sprijină sau nu 
decretele guvernului cu privire la 
îngrădirea afluxului de capitaluri 
străine în Elveția, la creditele acor
date de bănci în interiorul țării, 

dere, un mare număr de vizitatori 
și specialiști s-au îndreptat spre 
halele și terenurile unde se află ex
ponatele. O atracție deosebită pen
tru vizitatori o constituie bazarele 
unde mărfurile sînt prezentate ca 
în primele decenii ale secolului 19. 
Vînzătorii în costumele de epocă 
oferă doritorilor, mărfuri caracte
ristice acelei perioade. în afară de 
mărfurile expuse la Tîrg, în orașul 
Leipzig au fost deschise 17 centre 
unde sînt expuse produse ale in
dustriei ușoare. După cum a apre
ciat primarul orașului Leipzig, Wal
ter Kresse, Tîrgul de primăvară din 
acest an va fi vizitat de 700 000 per
soane.

BIN VIA TA t
INTERNAȚIONALĂ

explorare în găsirea unei soluții în 
problema cipriotă acceptabile pen
tru toate părțile interesate, deși pînă 
în prezent nu s-a constatat nici o 
schimbare în pozițiile deja cunoscu
te, în special, ale guvernelor Turciei 
și Greciei. Pe de altă parte, Galo 
Plaza a declarat că, după părerea sa, 
situația în Cipru „este mai bună" 
în comparație cu cea din perioada 
de dinainte de luna mai, anul tre
cut, cînd el a fost numit în această 
funcție în locul lui Sakari Tuomioja, 
care a decedat.

Pe străzile Saigonului in zilele recentelor evenimente care au culminat 
cu înlăturarea generalului Khanh din postul de comandant-șef al arma

tei sud-vietnameze

precum și cu privire la reducerea 
construcțiilor de obiective de pro
ducție și de case de locuit.

Partidul Muncii din Elveția a che
mat populația să voteze împotriva 
decretelor guvernului, întrucît de pe 
urma limitării creditelor vor avea 
de suferit construcția de locuințe, 
școli, spitale, drumuri și alte obiec
tive de importanță socială. Decretele 
guvernamentale au și dus la majo
rarea chiriilor, la înrăutățirea situa
ției meseriașilor, a micilor comer- 
cianți și a țăranilor cu gospodării 
mici, la blocarea salariilor, la refu
zul patronilor de a reduce săptămî- 
na de lucru. La conferința de la Geneva a miniștrilor Asociației Europene a Liberului 

Schimb (A.E.L.S.)
MADRID 28 (Agerpres).— La Uni

versitatea din Madrid a avut loc 
sîmbătă o nouă adunare de protest 
împotriva presiunilor exercitate de 
autorități asupra studenților și cor
pului didactic. La adunare au par
ticipat 5 000 de studenți, care au vo- 

-tat o moțiune prevăzînd retragerea 
lor din asociația studențească patro
nată de guvern. Participanții au 
sprijinit, de asemenea, propunerea 
de a se declara luni o grevă gene
rală a studenților și de a se organi
za o demonstrație în cursul zilei de 

-marți.
BARCELONA 28 (Agerpres).—Mi

nistrul educației naționale al Spaniei,

Miting la Tokio
TOKIO 28 (Agerpres). — Un mi

ting la care au participat aproxima
tiv 10 000 de persoane a avut loc 
sîmbătă după-amiază în parcul 
Hybya din capitala Japoniei. Parti
cipanții la această mare manifes
tare purtau pancarte cu inscripții: 
„Să fie anulată parafarea acorduri
lor dintre Japonia și Coreea de 
sud", „Sîntem împotriva creării blo
cului militar N.E.A.T.O.".

La miting au luat cuvîntul re
prezentanți ai Partidului Socialist 
din Japonia, ai Consiliului General 
al Sindicatelor Japoneze și ai altor 
organizații. Apoi a avut loc o mare 
demonstrație pe străzile orașului.

MOSCOVA. Prin punerea în func
țiune a primei părți a centralelor a- 
tomoelectrice Beloiarsk și Novovoro- 
nej, puterea centralelor atomoelectrice 
sovietice se apropie de un milion 
kW. în ceea ce privește producția de 
energie electrică se prevede ca îrț 1965 
aceasta să ajungă la 510 miliarde 
kWh, ceea ce înseamnă o creștere cu 
12,5 la sută în comparație cu anul tre
cut.

LONDRA. Un grup de studenți de 
la un colegiu din Oxford au organi
zat pichete în fața ambasadei Repu
blicii Sud-Africane la Londra, pro- 
testînd împotriva regimului polițienesc 
din această țară. Studenții au cerut 
eliberarea imediată a deținuților po
litici din R.S.A.

LIMA. Deputatul Julio Arce Cata- 
cora a cerut deschiderea unei anchete 
în legătură cu asasinarea a nouă lideri 
sindicali peruvieni. El a arătat că un 
proprietar de pămînt din partea de 
sud-est a țării, vrind să pună capăt 
unui conflict de muncă, a invitat nouă 
lideri ai sindicatului local la masă și 
le-a servit mîncăruri otrăvite cu in
secticide. Mituit de proprietarul de 
pămînt, judecătorul din localitate a 
refuzat să deschidă o anchetă în le
gătură cu acest caz, pretextînd că este 
vorba de o „criză cardiacă colectivă".

Manuel Lora Tamayo, s-a folosit de 
dreptul său de veto în legătură cu 
alegerea profesorului Manuel Jime
nez de Parga în funcția de prode
can al facultății de drept din Barce
lona, relatează agenția France Presse. 
în urma acestei decizii a ministru
lui, profesorii din Barcelona, în 
semn de solidaritate cu Manuel Ji
menez de Parga, au hotărît să re
fuze postul de prodecan în ciuda 
presiunilor exercitate asupra lor.

Jimenez de Parga, doctor „honoris 
causa" al universității din Bor
deaux, a luat în mod energic apăra
rea unor studenți trimiși în fața 
tribunalului de la Madrid.

Bechuanaland

Primele alegeri
GABERONES 28 (Agerpres). — 

Locuitorii protectoratului britanic 
Bechuanaland participă luni pentru 
prima oară la alegerile pentru Adu
narea Legislativă a țării, care va cu
prinde 31 de membri. Alegerile le
gislative vor constitui un pas impor
tant pentru obținerea independenței 
acestui teritoriu care în prezent este 
un protectorat britanic.

Potrivit observatorilor de presă, 
cele mai mari șanse de victorie în 
alegeri le are Partidul democrat, al 
cărui lider este Seretse Khama.

SCURTE ȘTIRI
CAIRO. Potrivit unui comunicat dat 

publicității la Cairo de Frontul națio
nal de eliberare din Arabia de sud, 
răsculații din regiunea Daleh au lan
sat un atac împotriva garnizoanei bri
tanice. în cursul luptei au fost uciși 
10 soldați britanici, iar alți 14 au fost 
serios răniți. Comunicatul adaugă că 
răsculații au capturat însemnate can
tități de arme și muniții.

NEW DELHI. Guvernul indian a 
aprobat organizarea la Madras în luna 
ianuarie 1967 a unui tîrg internațio
nal comercial și industrial. „Serviciul 
de informații al Indiei" anunță că 
tîrgul va fi la nivelul celor mai mari 
tîrguri internaționale care se țin în 
Europa și Statele Unite.

CAIRO. în apropiere de localitatea 
At-Tor, din zona Canalului de Suez, 
au fost descoperite zăcăminte impor
tante de țiței de calitate superioară. 
Aziz Sidky, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.A.U. pentru 
problemele industriei și resurselor mi
nerale, a declarat că extracția anuală 
de țiței din această zonă va putea a- 
tinge 20 000 000 tone. Anul trecut ex
tracția de țiței în R.A.U. a atins 
7 000 000 tone.

LONDRA. Un reprezentant al Fron
tului de eliberare națională din Mo- 
zambic (Frelimo) a organizat la Lon

N-a auzit de Auschwitz!
Rajakowitch și-a pierdut memoria. 

Zile întregi procurorul, martorii au 
încercat, în cadrul procesului care 
se desfășoară în fața tribunalului 
din Viena, să-i amintească fostului 
comandant S.S. Erich Rajakowitch, 
crimele comise din ordinul și sub 
supravegherea sa, meticulozitatea în 
contabilizarea asasinatelor. Efort 
inutil. Rajakowitch declară senin: 
„Numele Auschwitz nu îmi spunea 
absolut nimic pînă în momentul cînd 
am auzit vorbindu-se de crimele co
mise de naziști". Omul de încredere 
al lui Eichmann, comandantul S.S. 
promovat pentru conștiinciozitate în 
funcții superioare, susține că nu au
zise de gazarea oamenilor, de asasi
nate în masă. Memoria l-a părăsit 
brusc din momentul cînd a fost a- 
restat Iar în boxa acuzaților încear
că să apară nu ca un asasin, ci ca 
un... jurist oarecare dialogînd de la 
cunoscător la cunoscător cu magis- 
trații... „Jurații și publicul sînt sătui 
să asculte poveștile lui Rajakowitch", 
scrie corespondentul din Viena al 
ziarului parizian „Le Figaro".

Aceeași poveste, de fapt, ca și în 
procesul de la Frankfurt pe Main, 
unde sînt judecați alți asasini na
ziști. Și acolo acuzații încearcă să 
pozeze în oameni cumsecade, fapt 
care l-a frapat pe Arthur Miller, 
după cum consemna într-un articol 

dra o conferință de presă în cadrul 
căreia a declarat că, în ultimele două 
luni, poliția secretă portugheză a ares
tat în Mozambic sute de luptători 
pentru eliberarea țării și reprezentanți 
ai intelectualității. Arestările au fost 
operate, îndeosebi, în principalele 
puncte populate din sudul Mozambi- 
cului.

Imaginea Lunii, transmisă prin televiziune de satelitul american „Ran- 
ger-8” cu 7 minute inainte de a cădea pe suprafața obiectivului. „Ran- 

ger-8 '' se afla, în momentul transmisiei, la 470 mile distanță de Lună

devenit celebru publicat în „New 
York Times" după ce a asistat la 
cîteva ședințe ale tribunalului din 
Frankfurt.

Ipostaze însă care, o dată cu de
clarațiile martorilor, rămîn doar o 
farsă grotescă. Un astfel de mo
ment deosebit prin tragismul rela
tării l-a constituit depoziția scriito
rului austriac Hermann Langbein, 
fost deținut la Auschwitz. Incercînd 
să-i împrospăteze memoria, acesta 
i-a amintit lui Rajakowitch că pînă 
și copiii ofițerilor S.S. știau de exis
tența lagărelor de concentrare : ei 
se jucau „de-a camerele de gazare". 
Sinistru amuzament 1 Numai că acu
zatul din boxa tribunalului de la 
Viena nu se juca „de-a moartea", ci 
chiar omora, prin ordine în regulă, 
semnate de el însuși. Aceste ordine 
care se găsesc în dosarele tribunalu
lui sînt un mijloc terapeutic sigur 
pentru a-l tămădui pe asasin de 
pierderea memoriei. In orice caz, 
dacă Rajakowitch nu mai ține minte, 
milioane de oameni au memorie și 
nu uită crimele naziste. Milioane de 
oameni care nu se pot obișnui cu 
ideea că după 8 mai, data la care ar 
urma să intre în vigoare în R.F.G. 
prescripția crimelor de război, am
nezia ar putea fi oficializată.

Sergiu BRAND

LONDRA. Ziarul „Sunday Tele
graph" scrie că „Marea Britanie in
tenționează să efectueze anul acesta 
noi explozii atomice subterane în 
Nevada". Aceste experiențe, adaugă 
ziarul, sînt prevăzute pentru progra
mul „Polaris" și vor fi efectuate de 
tehnicieni britanici sub controlul sa- 
vanților americani. Cu această ocazie,

A

împotriva prescripției 
crimelor săvîrșite 
de naziști

RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres).— 
Numeroase publicații din țările A- 
mericii Latine se pronunță împo
triva intenției guvernului de la 
Bonn de a prescrie crimele săvîrșite 
de naziști în cel de-al doilea război 
mondial. Săptămînalul venezuelean 
„Que" subliniază că această măsură 
va permite miilor de călăi fasciști să 
scape de pedeapsă, adăugind, în 
același timp, că întreaga opinie pu
blică mondială dezaprobă intenția 
Bonnului. La rîndul său, ziarul 
brazilian „Ultima Hora" scrie că e- 
liberarea criminalilor naziști ar 
constitui „o jignire adusă familiilor 
celor jertfiți, precum și eroilor ce
lui de-al doilea război mondial".

BERLINUL OCCIDENTAL 28 (A- 
gerpres). — La 28 februarie în Ber
linul occidental a avut loc un mi
ting de protest împotriva intenției 
guvernului de la Bonn de a înceta 
urmărirea judiciară a criminalilor 
naziști. La miting au participat 
sute de membri ai Uniunii persoa
nelor persecutate de naziști și ai al
tor organizații antifasciste vest- 
berlineze.

Aspect al pavilionului R.P. Romîne de la Tîrgul internațional de bunuri 
de larg consum — ediția de primăvară — deschis recent la Frankfurt 

pe Main (R.F.G.)

Suat Hayrl Urgiiplti, noul premier turc, în timpul primei conferințe de 
presă organizate după constituirea guvernului său

vor fi folosite și materiale fisionabile 
britanice.

TEGUCIGALPA. Știrile sosite din 
Tegucigalpa arată că junta militară 
din Honduras întreprinde noi acțiuni 
represive împotriva forțelor de opozi
ție. Astfel, au fost arestați mai mulți 
profesori și studenți de la Universi
tatea națională autonomă, precum și 
lideri sindicali. Consiliul studențesc al 
Facultății de drept a universității a 
dat publicității o declarație în care 
protestează energic împotriva arestă
rilor.

AMMAN. Președintele Tunisiei, 
Habib Bourghiba, care întreprinde o 
vizită în Iordania, a început duminică 
convorbirile cu regele Hussein, la oare 
a luat parte și primul ministru al Ior
daniei, Wasfi Tell.

KHARTUM. în apropiere de portul 
Sudan a avut loc un grav accident de 
cale ferată, în care și-au găsit moartea 
26 de pasageri, iar alți 21 sînt grav 
răniți, se arată într-un comunicat din 
Khartum. La locul unde s-a întîmplat 
accidentul lucrează mai multe echipe 
de intervenție pentru a salva alți pa
sageri.

Săptămînă trecută, la Miinchen, în Republica Federală Germană, a 
început procesul celor „14 infirmiere ale morții", participante la progra
mul hitlerist de euthanasie. în fotografie : un aspect din timpul 

procesului
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