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De c!nd e școala școa
lă există și pericolul șa
blonului didactic. Predînd 
an de an aceeași materie, 
sau în cursul unui an la 
mai multe clase paralele,
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Dinamo București ( J Iv
(handbal) și Rapid ■

participant la cele

(volei) au jucat pes 
te hotare.

4 concursuri din Ca

pitalâ

PENTRU LICHIDAREA
RISIPEI DE METAL

Colectivele uzinelor bucureștene 
„23 August", „Grivița roșie" și „Se
mănătoarea" depun eforturi stărui
toare pentru 
lui de metal, 
ani, de pildă, 
vor sferic de 
pozitarea gazelor lichefiate necesita 
la uzinele „23 August" 120 tone de 
metal, acum cere 75 tone ; la ace
eași greutate proprie, capacitatea 
de transport a vagoanelor pentru 
gaze lichefiate executate la „Grivi
ța roșie" a crescut de la 46,6 mc la 
92 mc ; în fine, din cantitatea de 
metal din care la „Semănătoarea" 
se confecționau două combine pen
tru recoltat cereale și două cositori 
purtate, acum se execută cîte trei 
din fiecare. O serie de produse ale 
acestor întreprinderi au greutăți 
proprii mici, la nivelul celor mai 
bune modele similare de peste ho
tare, și se realizează cu consumuri 
specifice de metal scăzute.

în aceiași timp însă destul de 
multe alte produse, chiar dacă nu 
sînt supradimensionate, se fabrică 
cu consumuri specifice mari. în a- 
ceste cazuri, manopera, adică valoa
rea nou creată, are în prețul de 
cost o pondere de numai 20—25 la 
sută, restul reprezentîndu-1 costul 
metalului. Există numeroase po
sibilități de a raționaliza și re
duce în continuare consumul speci
fic de metal. în acest sens, 
plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind sarcina 
valorificării superioare a metalului, 
au provocat în cele trei uzine o pu
ternică dinamizare și canalizare a 
energiilor spre rezolvarea acestei 
probleme.

în convorbiri și discuții la locul 
de muncă, oamenii și-au exprimat 
lărerea că în vederea adoptării u- 

nor măsuri eficiente ar fi extrem 
de utilă analizarea temeinică a pro
blemei într-un cadru organizat, la 
nivelul secțiilor. Propunerea a fost 
reținută de organizațiile de partid, 
care au trecut la pregătirea minu
țioasă a unor asemenea consfătuiri, 
în paginile ziarelor de uzină și la 
gazetele de perete s-au publicat nu
meroase materiale, opinii și iniția
tive pe această temă. La stațiile de 
radioamplificare și-au exprimat, de 
asemenea, părerea cei mai cunos- 
cuți muncitori, tehnicieni și ingi
neri. Vitrinele cu piese supradimen
sionate sau rebutate, ca și panou
rile cu fotografii „inspirate" din 
același subiect au constituit, de a- 
semenea, mijloace de propagandă 
eficiente. Toate, împreună, au aju
tat la cristalizarea punctelor de ve
dere și a unor propuneri concrete. 
Consfătuirile din principalele sec
ții ale acestor uzine s-au desfășurat 
la un înalt nivel, s-au soldat cu 
punerea în evidență a numeroase 
posibilități importante de reducere 
a consumului de metal, de valori
ficare superioară a acestuia. La 
„Semănătoarea", de pildă, s-a de
monstrat că prin croirea combinată 
a tablei, numai în secția a Vl-a, 
preparare, pot fi economisite anul 
acesta 100 tone de tablă; la turnăto
ria de fontă a uzinei „23 August", 
prin îmbunătățirea indicelui de u- 
tilizare a metalului lichid — me
todă care este departe de a fi sin
gura aplicabilă aici — consumul 
acestuia poate scădea cu 3 264 tone 
pînă Ia sfîrșitul anului ; în fine, în 
cazangeria uzinei „Grivița roșie", 
la numai cîteva repere 
de metal poate fi redus 
tone anual.

Aceste consfătuiri au 
strat că dezbateri cu 
de bază trebuie să se organizeze 
și la nivelul întreprinderilor. 
Ele au și avut loc, nu de mult, 
sub conducerea comitetelor de 
partid ale celor trei uzine și au 
permis finalizarea propunerilor și 
inițiativelor valoroase în planuri 
de acțiune unice. Mulți vorbitori 
au arătat că în activitatea de 
concepție mai persistă anumite ră
mășițe ale unui stil de muncă bă- 
trînesc, care trebuie să fie înlătu
rate. Cadrelor de concepție li se 
cere mai multă inițiativă în abor
darea și rezolvarea unor probleme 
tehnice de proiectare și execuție 
legate de valorificarea superioară 
a metalului. S-a arătat că este ne
cesară organizarea urmăririi sis
tematice a comportării produselor 
în exploatare, utilizarea unor co
eficienți de siguranță raționali. 
Totodată, se impune promovarea 
cu curaj a unor noi materiale, ca 
și a construcțiilor sudate, mixte, 
sau a celor din profile ușoare și

Inc- Adrian PRODAN

reducerea consumu- 
Dacă în urmă cu 2 
execuția unui rezer- 
1 000 mc pentru de-

consumul 
cu 75 de

demon- 
activele

(Continuare in pag. a IlI-a)

au pierdut■ FOTBAL: Piteștenii
la limita prima partida cu Di
namo Zagreb. Cuplajul „restan- 
țierilor": Rapid — Petrolul 3-1; 
Steaua — Farul 5-0

■ HOCHEI: Dubla intîlnire Ro 
Bulgariamama

■ NOU RECORD EUROPEAN

nul
tic

profesorul este amenințat, 
după un timp, să repete 
aproape mecanic anumite 
lecții. Și, dacă nu sesizea
ză la momentul oportun 
semnele de rău augur ale 
rutinei, vrînd-nevrînd se 
strecoară printre automa- 
tismele sale psihice obiș
nuința de a călca doar pe 
urmele propriilor pași.

Fenomenul e tot mai rar 
întîlnit azi în școala româ
nească. Totuși, merită a- 
tenție. Profesorul căzut în 
ispita șablonului devine 
pe cît de încrezător în 
capacitatea lui intelectua
lă, pe atît de refractar 
la nou și inedit, incapabil 
să țină pasul cu dezvolta
rea impetuoasă a științei 
din lumea contemporană. 
Privind lucrurile în evo
luția lor am observat nu o

turi de iarnă

■ PRONOSPORT

DE

LA G. A. S. ACĂȚARI

RAID PE TRASEELE AUTOBUZELOR Foto : S. Cristian

bază.
DEAKI

Programul baschetbalistic din 
sala Floreasca a cuprins un meci 
de veche rivalitate : Steaua-Uni- 
versitatea Cluj. „Steliștii", mai 
bine pregătiți, au cîștigat ușor.

In fotografie : Bucureștenii 
sub panoul clujenilor.

Uzinele „Grivița roșie" din Capitală: în secția cazangerie, acolo unde prind contur utilajele destinate indus
triei chimice Foto : M. Andreescu

La secția Ungheni a 
gospodăriei agricole 
de stat Acățari au în
ceput lucrările de or
ganizare in vederea 
deschiderii șantieru
lui unui complex avi-

col. Acesta va avea 
168 000 locuri pentru 
găini ouătoare, 96 000 
locuri pentru tinere
tul de înlocuire (pui 
de producție pentru 
înlocuirea găinilor) și

va produce anual 
32 500 000 de ouă.

Și acum, cîteva date 
privind amploarea 
construcției. Sectorul 
găinilor ouătoare va 
fi compus din 12 hale,

fiecare dintre ele cu 
parter și etaj, iar sec
torul tineret de înlo
cuire va avea 6 hale. 
Aceste sectoare vor 
dispune de pavilioane 
filtru-sanitar, labora-

■ S-A ÎNCHEIAT CAM
PIONATUL MONDIAL 
DE BIATLON

■ „Săptămîna pre 
olimpică" la spor

■ Alte știri din țară 
și din străinătate

toare, magazii de fu
raje, centrală termică 
etc. Complexul va fi 
dotat cu un pavilion 
administrativ și o 
cantină. La elabora
rea proiectelor s-a ți
nut seama de cele mai 
noi date privind siste
mele de creștere, se
lecție, alimentație și 
organizare, în vede
rea realizării unor in
dici economici supe
riori.

Complexul avicol 
din Acățari va trebui 
să fie dat in folosință 
in trimestrul IV a.c. 
Din graficul de eșalo
nare a execuției lu
crărilor rezultă că rit
mul nu este satisfăcă
tor. Executantul — 
Trustul nr. 5 Brașov 
—• va trebui să ia mă
suri pentru grăbirea 
lucrărilor de

Lorand

dată că de la o prea mare 
mulțumire de sine se ajun
ge la obiceiul de a nu mai 
pregăti lecțiile, 
rile sînt cît se 
nedorite.

Există, după 
mea, mai multe cauze 
care generează acest nea
juns. în primul rînd, mă 
gîndesc la practica unor 
dascăli care cred că și-au 
făcut pe deplin datoria 
dacă se țin riguros de li
tera manualului. Astfel se 
nasc lecții cît se poa
te de plicticoase. E de
zolant să asiști la lec
ția unui coleg care expu
ne ce are de spus ca un 
automat, indiferent și pla
cid, să observi că elevii 
lui sînt neatenți deoarece 
știu sigur câ cele ce le 
aud în clasă le găsesc ai
doma și în cărțile de 
școală. La stereotipism 
conduce, cred, și folosirea 
excesivă a metodei expo
zitive. Nu este mai puțin 
adevărat că la un moment 
dat specialiștii în peda
gogie au împins cadrele 
didactice spre șablon prin 
recomandarea făcută ca 
toate lecțiile de comuni
care de noi cunoștințe să 
aibă în mod obligator 
„verigile" : recapitulare, 
comunicare, fixare. Din 
păcate, asemenea lecții, 
deși nu s-au dovedit efi
ciente, n-au dispărut pe 
deplin din activitatea de 
catedră. Cred că e cazul 
ca presa pedagogică, 
cercurile metodice să se 
pronunțe mai ferm împo
triva lor.

Ce trebuie să facă pro
fesorul pentru ă evita șa
blonul didactic ? Rețete 
pentru fiecare om în parte 
desigur nu se pot da, dar 
pentru oricare dintre noi 
e antidot sigur conștiința 
necesității studiului, a da
toriei profesorului de a fi 
el însuși un elev sîrguin- 
cios în specialitatea sa, 
de a-șl împrospăta mereu 

' informarea științifică. Alt
minteri nu s-a putut face 
niciodată o profundă mun
că didactică și cu atît 
mai puțin se poate realiza 
azi, în condițiile cînd se

Și urmă- 
poate de

părerea

(Continuare 
în pag. a III-a)

Un imperiu
al bunului
plac?

Circulînd pe aproape 3 000 de tra
see, mașinile direcțiilor regionale de 
transporturi auto (D.R.T.A.) leagă în 
mod practic toate orașele țării de cele 
mai îndepărtate localități din regiuni 
și raioane. Sînt mijloace create pentru 
transportarea operativă a mii de ce
tățeni, în condiții care se cer a fi 
tot mai moderne, mai civilizate. Cum 
își îndeplinesc îndatoririle lucrătorii 
D.R.T.A. ?

Dintre numeroasele cifre ce ne-au 
fost prezentate la D.R.T.A. Oltenia — 
printre care multe pozitive, ilustrînd 
extinderea traseelor, mărirea număru
lui mijloacelor de transport — am în
tîlnit însă și unele care au avut darul 
să ne uimească : numai în semestrul 
II al anului trecut au fost dresate u- 
nor membri ai personalului'de bord 
3 623 de procese-verbale de contra
venție pentru indisciplină și transpor
turi ilegale ; de asemenea, în urma 
numeroaselor sesizări și îeclamații ale 
călătorilor, în cursul anului trecut au 
fost înlăturați din funcție 83 de taxa
tori, iar aproape 500 de șoferi și taxa
tori au primit diferite sancțiuni. Cum 
s-a ajuns la o asemenea situație ?

Însemnările făcute călătorind o săp- 
tămînă neîntreruptă cu autobuzele 
D.R.T.A. le explică măcar în parte.

FILMUL UNEI CURSE

DE 100 KM...
, Mașina nr. 31-01-2950, care pleacă 

din Craiova cu destinația Tg. Jiu, ne 
primește cu puțină ospitalitate : mul
te scaune fără perne, plase de bagaje 
zdrențuite, geamuri și dușumele în 
stare jalnică. în fund, claie peste gră
madă, colete. Pornim. Din cînd în 
cînd, din spatele mașinii se revarsă 
peste noi evantaie de... apă : capacul 
motorului e dat la o parte și elicea a 
devenit un adevărat pulverizator. Ne 
miră că nu-1 vedem pe taxator (pe 
nume Constantin A. Constantin). Par
că urcase. Privim mai atent și, de ne
crezut I Doarme buștean între două 
scaune. Șoferul Gheorghe Ion e la vo
lan. Are însă și alte preocupări : fu
mează, face glume „tari" cu cunoscu- 
ții din mașină, împarte cînd și cînd 
cîte o înjurătură... Cît avem la oră ? 
Prin stațiile prevăzute în „mersul 
autobuzelor" trecem zburînd. Abia 
prididește lumea să coboare ori să 
urce. Ce ne mînă atît de repede ? Ex
plicația o aflăm la Filiași. Ajunși aici, 
șoferul îl trezește pe taxator, care, la

rîndu-i, anunță doi călători să-l ur
meze. Trec cu toții strada și intră la... 
restaurantul „Jiul". Ii vedem apoi la 
bar cu cîte un pahar în mînă.

...Mașina pleacă din Filiași cu întîr- 
ziere. Nu mergem mult și oprim din 
nou. Pe partea cealaltă a drumului, un 
alt autobuz D.R.T.A., din direcție 
opusă. Un schimb rapid de „parole" 
între cei doi taxatori : „Liber dru
mul ?“ „Liber" — sună răspunsul 
(semnificația lui am aflat-o mai tîr- 
ziu ; „liber" însemna că nu e în apro
piere nici un controlor). Pornim. Dar, 
după cîțiva metri din nou oprire. Spre 
surprinderea noastră, urcă cineva cu 
o bicicletă ; taxatorul nu taie bilet. 
In comunele Capu Dealului, Ceplea, 
Brănești staționăm de cîte două și trei 
ori pentru același gen de călători. Peș- 
teana : unul dintre aceștia „face cin
ste" șoferului cu gustări la un maga
zin din apropiere...

Se apropie Tg. Jiu. Din plină vite
ză, oprim brusc. Control ? Nici vorbă. 
Șoferul intră într-o locuință și apare 
peste 25 de minute. Dar ce e aici ?, îl 
întreb discret pe taxator. „Casa lui, a 
luat masa". „Grăbește, nea Ioane, 
pierdem trenul", îl roagă unii călători 
cînd își reia locul la volan. Dar el, im
perturbabil • „Să vină și fetița. O iau 
în oraș...". Ajungem în sfîrșit la auto
gara din Tg. Jiu. La coborîre, taxato
rul mă roagă să-i dau biletul de călă
torie. De ce ? — întreb. „Are cineva 
nevoie să-l deconteze ; iau și eu cîțiva 
lei pe el".

...Șl ALTE CÎTEVA

SECVENȚE
Joi, 9 februarie. La Tg. Jiu a fost 

zi de tîrg. Acum mergem spre Glodeni 
(în autobuzul condus de Constantin 
Suitu). Lume multă, fiecare cu cum
părături. „Stațiile" sînt acum la toate 
porțile, iar „taxarea" bagajelor se face

Nicolae BRUJAN

(Continuare in pag. a II-a)
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(Pe marginea

de la

Kinshasa)

ASPIRAȚII
AFRICANE

Articol scris pentru „Scînteia" de Mohamed BAHRI, 
redactor-șef adjunct al revistei „Jeune Afrique"

Popoarele continentului african consideră eli
berarea completă a Africii de sub dominația co
lonială drept obiectivul numărul unu al luptei lor. 
Congo (Kinshasa) are în sud frontieră comună cu 
Angola, al cărei popor duce o luptă dîrză împo
triva colonialiștilor portughezi; Zambia este ne
voită să facă față Rhodesiei, unde, după cum se 
știe, o minoritate rasistă a acaparat puterea, asu
prind poporul Zimbabwe ; tot Zambia, precum și 
Tanzania, au frontiere comune cu Mozambicul, pe 
care aceiași colonialiști portughezi încearcă, prin 
forța armelor să-l mențină sub stăpînire.

Este de aceea pe deplin firesc ca țările din 
această zonă să aibă contacte, întîlniri, să coope
reze pentru a face față dușmanilor comuni. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît cercurile colonialiste vi
sează la instaurarea unui „imperiu alb" în Africa, 
prin alăturarea regimurilor rasiste din Rhodesia 
și Africa de sud, precum și a colonialiștilor care 
vor să-și mențină stăpînirea în Angola și Mozam- 
bic.

Acestea sînt, pe scurt, împrejurările politice în 
care, la inițiativa președintelui Zambiei, Kaunda, 
în orașul Kinshasa a avut loc recent conferința la 
nivel înalt a țărilor din Africa centrală și răsări
teană : Uganda, Burundi, Zambia, Sudan, Tanzania, 
Kenya, Ruanda, Republica Africa Centrală, Congo 
(Kinshasa) și Congo (Brazzaville). Șase din țările 
amintite au participat la nivelul șefilor de stat.

Trebuie spus că aceasta nu a fost prima reuniune 
a celor 10 țări. Reprezentanții lor s-au întîlnit în 
repetate rînduri în vederea unor schimburi de opinii 
și a coordonării eforturilor lor.

Ultima lor întîlnire a avut loc în aprilie anul

trecut, la Nairobi. Recenta conferință de la Kinshasa 
poate fi considerată drept o continuare a celei 
de la Nairobi.

După cum s-a arătat în declarația comună adop
tată la încheierea recentei conferințe, scopul ei 
principal a fost examinarea unor probleme refe
ritoare la lupta țărilor africane pentru independență 
economică și pentru eliberarea teritoriilor care se 
mai află încă sub dominație colonială. Participanții 
la conferință și-au reafirmat sprijinul total față de 
lupta pe care guvernul de la Kinshasa o duce îm
potriva companiei belgiene „Union Miniâre du Haut 
Katanga". „Ne pronunțăm pentru deplina suvera
nitate a țărilor africane și ne opunem oricăror 
presiuni de ordin politic sau economic care urmăresc 
știrbirea acestei suveranități" — se spune în do
cumentul final al întîlnirii. Aceasta înseamnă că 
statele participante la conferință vor susține toate 
țările africane care doresc să-și asigure controlul 
asupra resurselor lor naturale, a mijloacelor de 
producție și a organizațiilor economice de interes 
național. E cazul să subliniem aci că recent în 
Tanzania au fost luate masuri pentru naționaliza
rea băncilor și companiilor de asigurare^

Participanții la conferință au acordat o atenție 
deosebită examinării evoluției luptei de eliberare 
din țările aflate încă sub dominație străină, afir- 
mîndu-și sprijinul deplin față de mișcările de eli
berare națională. Totodată, ei au condamnat cu 
vehemență atitudinea șovăielnică și pasivă a Ma
rii Britanii în problema rhodesiană.

(Continuare în pag. a IV-a)
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CANDIDAȚII
F. D. P. 

LA SFAT CU 
ALEGĂTORII

Discuții, păreri 
și fapte

La adunările cetățenești 
de propunere a candidați- 
lor F.D.P. pentru alegerile 
de deputați în sfaturile 
populare comunale, coope
ratorii din Lunca Banu
lui, raionul Huși, au dez
bătut pe larg problemele 
de gospodărire și înfrumu
sețare a satelor lor. în 
mod deosebit, ei au in
sistat asupra extinderii 
electrificării în satul de 
centru, cît și în Oțe- 
toaia, pietruirea drumu
lui spre satul Focșa, a- 
menajarea unui teatru de 
vară, a trei parcuri etc. 
Aceste probleme continuă 
să fie discutate de gospo
darii din Lunca Banului 
și cu prilejul întîlninlor 
dintre candidați și alegă
tori. De data aceasta, ei 
se sfătuiesc în legătură cu 
mijloacele de realizare a 
propunerilor făcute. Este 
vorba despre procurarea 
materialelor necesare con
struirii unei stații unde 
să poată sta la adăpost 
călătorii pînă la sosirea 
autobuzului, procurarea 
pietrișului ce se va îm
prăștia pe drumuri.

Dat fiind faptul că zi
lele acestea prin partea 
locului a bîntuit un pu
ternic viscol, întîlnirde 
candidaților cu alegătorii 
au prilejuit, pe lîngă dis
cutarea problemelor de 
perspectivă, și ce trebuie 
făcut imediat pentru des
zăpezirea drumurilor, a 
căilor de acces spre sec
toarele zootehnice și la 
baza furajeră.

La întîlnirea ce a avut 
loc între tov. Postu Nea- 
gu, președintele coopera
tivei agricole din comu
nă, și alegătorii din cir
cumscripția nr. 36 (satul 
Oțetoaia) s-au format ne 
loc echipe care să mear
gă în ajutorul lucrătorilor 
din sectorul zootehnic. Au 
lucrat prin rotație cîteva 
zile și nopți de-a rîndul, 
mai multe echipe la des
zăpezirea grajdurilor. La 
întîlnirile candidaților Ta- 
sia Florea și Vasile 
Munteanu cu alegătorii 
din circumscripția 25 și 
respectiv 26 s-a propus de 
către alegătorii Constantin 
Nica, Ion Burcă și alții, 
să se formeze cîteva echi
pe care să ajute pe bă- 
trînii din comună.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

In dezbatere : 
problemele 
ocrotirii sănătății

în comuna Brîncove- 
nești, raionul Reghin, me
dicul de circumscripție 
Victor Florea, candidat 
F.D.P. în circumscripția 
electorală nr. 14, s-a întîl- 
nit cu alegătorii în sala 
dispensarului. La discuții 
au participat aproape toți 
alegătorii. Gospodina Eca- 
terina Gal a vorbit des
pre preocuparea persona
lului sanitar pentru admi
nistrarea exemplară a 
dispensarului și a împre
jurimilor lui.

— Ca tînără mamă — a 
arătat vorbitoarea — am 
beneficiat de ajutorul per
manent al personalului sa
nitar. în comuna noastră 
mai avem multe probleme 
de rezolvat. Una dintre 
Sie este mai importantă și 
anume să se treacă neîn
târziat la captarea izvoru
lui de apă potabilă în 
partea de jos a sațului.

Propuneri interesante 
au făcut cu ocazia discu
țiilor și alți vorbitori, prin
tre care Mihai Nemeth, 
Alexandru Aszaios. Ei au 
arătat că se impune reno
varea școlii generale de 8 
ani, construirea unui dis
pensar vCTerinar, amena
jarea unui parc în fața 
magazinului ' cooperativei, 
amenajarea pieței cu tara
be din beton, înființarea 
unor unități comerciale și 
de deservire etc.

Candidatul în alegeri, 
dr. Victor Florea, a arătat

că toate propunerile sînt 
interesante și merită să 
fie însușite și rezolvate. 
„La rîndul meu — a spus 
vorbitorul — mă angajez 
ca, pe lîngă îndeplinirea 
obligației mele de a În
griji cu cea mai mare a- 
tenție pe cei suferinzi, să 
contribui cu aceeași pa
siune la rezolvarea pro
blemelor gospodărești- 
cetățenești ale comunei.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii"

Angajamente 
reciproce

La căminul cultural din 
comuna Ovidiu, regiunea 
Dobrogea, țăranca coope
ratoare Safta Popescu, 
candidată în circumscrip
ția electorală nr. 2, s-a 
întîlnit cu alegătorii. Cu 
acest prilej, s-a arătat că 
în comună au fost con
struite două cămine cul
turale, o școală cu 8 săli 
de clasă, trotuare, s-au ex
tins spațiile verzi etc.

în cadrul discuțiilor 
alegătorii au arătat că 
mai sînt de făcut multe 
alte lucrări gospodărești 
în comună. Pe locurile vi
rane — a spus alegătorul 
Valeriu Fotescu, propun 
să amenajăm spații verzi 
care ar deschide foarte 
mult fala satului. Alegăto
rul Andrei lonescu a pro
pus ca sfatul popular să 
ia măsuri pentru pietrui
rea drumurilor din sat și 
construirea trotuarelor, fo
losi ndu-se în acest scop 
calcarul din cariera afla
tă în apropierea comunei. 
Numeroase propuneri s-au 
referit la îmbunătățirea 
activității culturale, la 
plantarea de flori, arbori 
și arbuști pe ulițele co
munei etc.

Apreciind hărnicia can
didatei, care este o coope
ratoare harnică, alegătorii 
și-au exprimat încrederea 
că și în înfăptuirea lu
crărilor de gospodărie a 
comunei va fi fruntașă, 
angajîndu-se să participe 
la toate acțiunile care se 
vor organiza de sfatul 
popular.

Mihai VASILE 
corespondentul „Scînteii"

Comuna să fie 
mai frumoasă

Circumscripția Electora
lă comunală nr. 37 din co
muna Piscu, raionul Ga
lați, are 75 de alegători. 
Candidatul acestora în a- 
propiatele alegeri pentru 
sfaturile populare comu
nale este Radu Iacob, pre
ședintele sfatului, ales 
deputat și în ultimele 
două legislaturi.

întîlnirea candidatului 
eu alegătorii din circum
scripție a constituit un 
bun prilej pentru dezba
terea multor probleme se- 
tățenești-gospodărești ale 
comunei. In ultimii doi 
ani, la Piscu s-a construit 
o școală, un cămin cultu
ral, electricitatea a deve
nit un bun la îndemîna 
oricărui sătean. Petrache 
Cristian, Nicolae Lăcătuș, 
Zamfira Enescu și alți ale
gători care au luat «u- 
vîntul l-au îndemnat pe 
candidat să dea dovadă 
și în viitor de aceeași stă
ruință și pricepere în con
ducerea treburilor obștești. 
Dornici să contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor 
de circulație în comună, 
ei au propus, printre al
tele, ca în primăvară să 
se treacă la alinierea gar
durilor și la construirea 
de trotuare. S-a propus, 
de asemenea, construirea 
unor podețe din beton, șă 
se îmbunătățească ilumi
natul public. Alegătorii 
din circumscripția electo
rală nr. 37 s-au angajat 
să contribuie la înfăp
tuirea acestor propuneri 
menite să facă întreaga 
comună mai frumoasă și 
mai bine gospodărită.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

Foto : A. CartojanPrintre troiene

cinema

Librăria „Cartea prin poștă” a 
cooperației de consum, cu sediul 
în str. Sergent Nițu Ion nr. 8—12, 
raionul Lenin, livrează cărți pen
tru bibliotecile oricăror întreprin-

• DACII
nemascop : PA
TRIA — 9; 11,30; 
14; 18,30; 19;
21,15, BUCU
REȘTI — 9;

11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : REPUBLICA — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15, CAPITOL — 10,30; 
13; 15,15; 18; 20,45, MIORIȚA - 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45 (la toate completarea Ritmuri și 
imagini), FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16,30.
O AL 41-LEA : CINEMATECA — 12; 14.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21, MELODIA — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21, FLAMURA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,30.
• FIDELITATE : UNION (confpletare Ritmuri și 
imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• MONDO CANE (ambele serii) : DOINA — 11,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,15; 16,15; 19,30, PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• MOSHI MOSIII ALO, JAPONIA ! : TIMPURI 
NOI (completare Ideal) — 9—21 în continuare.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : GIULEȘT1 — 15; 17,45; 20,30, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE (completare Construind)
— 14; 16; 18; 20.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : DACIA (completare 
Orizont științific nr. 9) — 8,45—21 în continuare, 
FLOREASCA (completare Din lumea fluturilor) — 
18,45; 21, CRlNGAȘI (completare Ultima treaptă) — 
15,45; 18; 20,15.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, PACEA — 15,30; 18; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : GRIVIȚA (comple
tare In poartă... Iașin 1) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, VICTORIA (completare Poveste pe un 
metru pătrat) — 18; 20,30, RAHOVA (completare 
Orizont științific nr. 9) — 15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Poveste pe un metru pătrat) — 9,30; 12; 15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : AURORA (completare
Din lumea fluturilor) — 9; 11,15; 13,30; 15.45,
BUCEGI - 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la ambele com
pletarea Poveste pe un metru pătrat).
• CERUL ȘI IADUL : AURORA — 18; 20,30, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30 (la ambele com
pletarea Din lumea fluturilor).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : UNIREA 
15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO și ZILE RECI : LUMINA — 
9,30; 15,15; 19,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE și NIMENI NU 
VOIA SĂ MOARĂ : FEROVIAR - 8,45; 12,30; 16,15; 
20. MODERN - 10; 16; 20.
• HAI FRANȚA ! : VITAN (completare Călărețul 
pe poney) — 15,30; 18; 20,15.
• NEVESTE PERICULOASE : MUNCA (completare 
Orizont științific nr. 8) — 16; 18,15; 20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Orizont științific nr. 9) — 
15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : MOȘILOR - 15; 17,45; 20,30, 
VIITORUL - 15,15; 18; 20,45.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : CO- 
LENTINA - 15; 17,30; 20.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : COTROCENI (com
pletare Vulpea) — 15,15; 18; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR: LIRA — 
15,30; 18; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : VOLGA
(completare Poveste pe un metru pătrat) — 9,30;
11,45; 15(30; 18; 20,30.
• BALADA DIN HEVȘURSK — cinemascop : DRU
MUL SĂRII— 15,30; 18; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : COSMOS (comple
tare Ultima treaptă) — 15,30; 18; 20,30.

Teatrul Mic : RICHARD AL Il-lea

• Teatrul de Comedie : TROILUS 
ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Studio a Teatrului National 
„I. L. Caragiale”) : PAHARUL CU 
APĂ -r 19,30.

- 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : LUCEAFĂRUL DINSPRE ZIUA — 19,30. 

MOARTĂ — ’20, (sala Palatului pionierilor) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
Teatrul evreiesc de stat : BLAZONUL — 20.
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : EU ȘI MATERIA
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0 ADRESĂ UTILĂ BIBLIOTECILOR
DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

deri și instituții. Plata se face prin 
virament. La cerere, librăria tri
mite gratuit materiale de infor
mare bibliografica.

LA NAȚIONALUL BUCUREȘTEAN

Răzvan și Vidra" la 100 de ani 
de la prima reprezentare

în Seara zilei de 24 februarie 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
prezintă pe scena sălii Comedia 
piesa istorică „Răzvan și Vidra" 
de B. P. Hasdeu, cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la pre
mieră. In rolurile titulare : Ema- 
noil Petruț, laureat al Premiului 
de Stat, și Eugenia Dragomirescu. 
In alte roluri: Marcel Angheles- 
cu, Al. Giugaru, Gr. Vasiliu Bir-

tic, Marcel Enescu, Chirii Econo- 
mu, N. Gr. Bălănescu, Liviu Cră
ciun, Alfred Demetriu, Victor 
Moldovan, Gr. Nagacevschi, Ma
rian Hudac, Rodica Popescu, Va
leria Seciu, Ilinca Tomoroveanu 
ș.a.

Regia spectacolului este semna 
tă de Sică Alexandrescu. Sceno
grafia : Mihai Tofan. Muzica: 
Paul Urmuzescu.

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
T

20 FEBRUARIE-26 FEBRUARIE

luni
PROGRAMUL I: Sfa

tul medicului : In
fluența factorilor me
teorologici asupra or
ganismului (9,30). „La 
populare (9,35). Roza 

Prezin-
porțile dorului" — cîntece 
vinturilor: Inscripții la columna luminii 
tă Ion Iordan, cercetător științific (10,30). Afiș ra
diofonic — Emisiunile culturale ale săptămînii 
(11,20). întîlnire cu melodia populară și interpretul 
preferat (13,30). Concertul melodiilor nemuritoare 
(14,08). Muzică din opereta „Frasquita” de Le- 
har (17,25). Muzica și anotimpurile : „Noapte de 
vară” (fragment din Suita în Re major) de 
Mihail Jora, „Amurg de toamnă" de Alfred 
Alessandrescu (17,35). Dirijori de operă : Egizzio 
Massini (18.15). Ritmurile cincinalului : Căi pen
tru sporirea eficienței economice. (La uzina de 
construcții de mașini din Reșița) (18,40). O melo
die pe adresa dumneavoastră (19,00). Teatru ra
diofonic : „Noaptea e un sfetnic bun". Scenariu 
radiofonic de Al. Mirodan (20.30). PROGRAMUL 
(I : Selectiuni din opereta „Baiadera" de Kal
man (7,45). Vreau să știu : „Extemporal 
radiofonic”. Participă elevi ai claselor a VIII-a 
de la școlile generale nr. 1 și nr. 2 din 
Capitală (15,30). „Să nu ne despărțim" — 
muzică ușoară (17,10). Actualitatea 
17.40). Noapte bună, copii : povestea 
vrăjite" (19,30). Simfonia a IV-a în 
major de Beethoven — interpretează 
simfonică a Filarmonicii de stat 
Enescu", dirijor George Georgescu (23,10).

marți

teatrală 
„Vorbele 

Si bemol 
orchestra 
„George

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului : Cum 
pot fi prevenite ridu
rile (9,30). Melodii 
populare interpretate 

(10,03). „Să cîntăm îm-la diferite instrumente
preună" — program muzical pentru copii (10,30). 
Lucrări prezentate în primă audiție publică de 
orchestra de studio a Radioteleviziunii (12,10). 
Cintă orchestra de muzică populară a 
Ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîr- 
lia" (15,00). Luminile rampei : înregistrări din 
spectacolele Operei de stat din Iași 
(16,40). In jurul globului (18,03). Dialog cu as
cultătorii. Emisiune de Corneliu Leu (18,40). 
Ediție radiofonică : Ion Luca Caragiale. Creația 
dramatică „O noapte furtunoasă”. Colaboreaz.ă 
Șerban Cioculescu și Ion Biberi (21,05). PRO
GRAMUL II : Arii din operete românești (7,45). 
Imagini ale patriei in muzica simfonică : Suita 
a IV-a „Sibiana" de Achim Stoia (fragmente) ; 
„Muntele Retezat" — muzică de film de Ion 
Dumitrescu (9,03). Antologie de literatură uni
versală — Pagini din schitele Iui Branislav 
Nușici. Prezintă conf. univ. Neli Comaronski 
(10,05). Formații vocale de muzică ușoară : 
Trio Alpin și Les compagnons de la 
chanson (13,45). Compozitori și interpret! de 
muzică ușoară (16,30). Limba noastră — Vor
bește acad. prof. Al. Graur (17,40). Itinerar fol
cloric (18,35). Transmisiune din studioul de con
certe a concertului corului Radioteleviziunii, di
rijor Carol Litvin (19,50). Soliști de muzică

RADIOFONICE
ușoară : Lucky Marinescu, Mllva, Luigi lonescu 
și Claude Francois (21,05). „O istorie a muzicii 
in capodopere" comentată de George Bălan : 
„Simfonia fantastică" de Berlioz (21,30). Din 
creația de cameră a lui George Enescu : Sonata 
nr. 3 în Re major pentru pian (22,35).

PROGRAMUL I: E- 
misiune pentru pio
nieri (6,45). Călătorind 
pe aripile melodiilor 
(7,30). Sfatul medicului: 

Reguli de igienă în colectivitățile de copii (9,30). 
Cîntece și jocuri populare (9,35). Recital Pablo 
Casals (9,45). Program susținut de ansamblul 
Uniunii Generale a Sindicatelor, dirijat de 
Victor Popescu (12,10). Succese peste hotare ale 
artei interpretative românești : program inter
pretat de soprana Adriana Codreanu și tenorul 
Ludovic Spiess (12,40). „Cîntecul apelor tării” — 
poem pentru solistă, cor și orchestră de Gheor
ghe Costinescu. Versuri de Paul Anghel^ (13,00). 
Arii din operete românești (17,00). Tema vînă- 
torii în muzica lui Paganini, Schubert, Liszt, 
Weber, Schumann, Mozart, Haydn (17,30). Tri
buna radio. Sfaturile populare în actuala etapă 
a construcției socialismului. Vorbește Dumitru 
Hoit (18,03). Suita în stil clasic de Ion Ghiga 
(orchestra simfonică a Radioteleviziunii. Dirijor 
compozitorul) (21,45). Melodiile nopții (23,02). 
PROGRAMUL II : Selecțiuni din opereta „Ripp" 
de Planquette (7,45). Concertul pentru pian și 
orchestră de Valentin Gheorghiu, solist compo
zitorul (9,03). Lectură în premieră. Tudor Ursu: 
„Foaia de parcurs". Sică Alexandrescu : „Un co
mediant și o fată de familie" (10,05). Din co
moara folclorului nostru : balada „Miorița” 
(12,25). De ce ? De unde ? De cind ? (emisiune 
pentru copii) (15.30). Pc teme medicale (16,15). 
Cronica literară de Ion Dodu Bălan. Gheorghe 
Bariț — monografie de Vasile Netea (17,40). Ciclul 
„Figuri și momente din istoria muzicii româ
nești" : Paul Constantinescu. Prezintă prof. univ. 
Zeno Vancea (19,05). Selecțiuni din „Estrada du
minicală”. Memoria discului : Richard Tauber 
(19,40). Teatru radiofonic. Ciclul ..Maeștri ai dra
maturgiei universale" : William Shakespeare — 
„Romeo și Juiieta". Traducere de St. O. Iosif 
revizuită de Al. Philippide (20,30).

miercuri

Gheorghiu, acompaniat de orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. Dirijor, Iosif Conta (15,30). O 
poveste pentru voi, copii : „Căsuța din pădure" 
de Frații Grimm (16,30). Premiere de operă de-a 
lungul anilor : „Don Carlos” de Verdi (16,40). 
Poezia românească și muzica : cintece pe versuri 
de St. O. Iosif. Prezintă prof. univ. Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga (17,30). Ritmurile cincinalului
(18.40) . Seară pentru tineret (19,00). PROGRA
MUL II : Selecțiuni din opereta „Doamna Luna" 
de Paul Lincke (7,45). Poeme închinate vieri ’ 
noi : „Poemul muncii înfrățite" de Wilhelm Ber
ger (9,03). „Melodii... melodii" — muzică ușoară
(9.40) . „Cîntare patriei socialiste" — prograrr 
susținui de ansambluri artistice muncitorești 
(12,00). Ziare, ziariști, opinii (12,10). Sfa
tul medicului : Efectele dăunătoare ale alcoolului 
asupra aparatului respirator (16,15). Recitalul 
violonistului Mihai Constantinescu (17,10). Actua
litatea cinematografică (17,40). Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Radiotelevi
ziunii ; dirijor, Emanuel 
dora Lucaciu (19,50).

i

Elenescu. Solistă Teo-

PROGRAMUL I : Ra- 
diomagazinul ascultă
toarelor (9,30). „Ciobă
naș cu turma-n munte” 
— emisiune de folclor 

(10,15). Radioracheta pionierilor (10,30). Ansam
blul Teatrului muzical din Galati prezintă frag
mente din operetele „Vînzătorul de păsări" 
de Zeler, „Sărutul Cianitei” de Mlliutin și din 
opera „Lakme" de Delibes (11,00). Cărți care vă 

. așteaptă (11,20). Pagini de balet românesc : suita 
simfonică din baletul „Haiducii" de Hilda Jerea ; 
Suita a Il-a din baletul „Iancu Jianu" de Mircea 
Chiriac (15,00). Casa de discuri „Electrecord", 
prezintă Concertul în fa minor pentru vioară și 
orchestră de Pascal Bentoiu. Solist : Ștefan

joi

PROGRAMUL I: 
„Viers, nai și strune" 
— emisiune de folclor 
(8,10). Sfatul medicu
lui : Funcția glandei 

tiroide și sănătatea femeii (9,30). Emisiunea mu
zicală 
Pally 
bumul 
(16,15). 
cîntece (16,40). In slujba patriei (17,10). Radio 
simpozion. Familia și locul ei în ansambli 
relațiilor sociale. Participă la discuții : Ione’a 
Cornescu, inspector general judecătoresc in 
nisterul Justiției, prof. Romeo Dăscălescu, S'jf 
tar științific la Institutul de științe pedagogice și 
Gheorghe Berescu, cercetător principal la Insti
tutul de filozofie al Academiei (18,40). Concert 
de melodii românești (19,35). Atențiune, părinți ! 
— „Vă cunoașteți copilul ?" (emisiune-anchetă) 
(21,05). PROGRAMUL II : Itinerar folcloric mu
zical București—Sibiu—Baia Mare (8,30). Cintă 
orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „Olte
nia" din Craiova, dirijată de Theodor Costin 
(9,03). Teatru radiofonic : „Egmont" de Goethe. 
Traducere de Al. Philinpide (10,05). Ritmurile 
cincinalului (12,10). Coordonate culturale : 
Din carnetul scriitorului. Activitatea culturală la 
sate. Prezintă Const. Prisnea ; Stagiunea Teatre
lor populare (radioreportaj) 
de chitară" — muzică ușoară 
sinne de la Opera Română 
„Trubadurul" de Verdi (19,50).

vineri

pentru școlari (10,30). Recital Zenaida 
și Octav Enigărescu (10,55). Din al- 

meu : melodii de Nicolae Kirculescu 
„Pămînt al patriei iubite" — program d«

(17.40) . „Pe strune
(19.40) . Retransmi- 
de stat din Cluj :

sîmbătă
PROGRAMUL I: Re

vista literară radio 
(11,20). Soliști, orches
tre, melodii (12,30). în- 
tîlnire cu melodia 

preferat (13,30). în jurul

Un imperiu al bunului plac?

populară și interpretul
globului (18,03). Concert de melodii românești 
(19,30). Unda veselă (21,05). La balul de sîmbătă 

Pagini 
(7,45). 

muzică ușoară (7,55). 
trecutul de 

„Tudor Vladi-

(Urmare din pag. I)

la coborîre, în mîna șoferului. „Oa
meni cunoscuți, ce să-i faci 1“ explică 
șoferul taxatoarei. „5 minute, fraților 
— zice la un moment dat șoferul — 
duc niște cumpărături directorului de 
la școală". în Comuna Bălănești sta
ționăm mai mult. Constantin Suitu se 
luptă să scoată 5 curcani din lada cu 
scule...

La întoarcere, aceeași mașină, ace
lași personal de bord. Rolurile s-au 
inversat însă : e rîndul taxatoarei Ni- 
colița Tutunaru „să-și ia partea". Deși 
urcați de la capătul traseului, 5 cetă
țeni primesc bilete numai de la jumă
tatea drumului. Bilete mai ieftine. Că
lătorii apreciază gestul și-l recompen
sează. La un moment dat, urcă cineva 
cu bagaje : „Bagă-le bine sub bancă, 
țață Mario, să nu le vadă vreun con
trol". Si recompensa iar nu se lasă 
așteptată... Pe niște huligani beți, care 
își permit tot felul de grosolănii, ta
xatoarea îi tratează cu zîmbete. La 
„observația" ce i se face, replica e 
prompt^ : „Cunoștințe...".

în zona de activitate a D.R.T.A. 
Argeș. Sîmbătă, 11 februarie. Urc în 
ultima cursă de la Olânești spre Rm 
Vilcea : autobuzul 31-Ag-612 (șofer 
Nicolae Mihăileanu, taxator Alexandru 
lonescu). Toți cei din mașină se pot 
socoti norocoși : plecarea s-a făcut cu 
40 de minute mai devreme. Cu ce 
vor pleca ceilalți călători, care vor 
respecta ora indicată și se vor pre-

zenta la 21,30 ? „Vin ei și miine, eu 
am treabă la Rîmnic" — sună răspun
sul taxatorului. Ce treabă ?... Un viraj 
scurt și autobuzul oprește la marginea 
orașului. Spre surprinderea tuturor, nu 
coboară decît taxatorul. „Unde a ră
mas nea Sandu ?“ — întreabă după 
un timp cineva. „E ultima zi la Pro
nosport, face și el un buletin..." — 
explică șoferul.

N-are sens să continuăm lista exem
plelor. Abateri de la disciplină, lipsă 
de respect față de călători, subordo
narea sarcinilor de serviciu intereselor 
personale am întîlnit pe majoritatea 
autobuzelor D.R.T.A. Oltenia și Argeș. 
Fenomenul ni se pare îngrijorător : 
îngăduința reciprocă dintre taxator și 
șofer, familiarismul instaurat între ei, 
între ei și unii Călători favorizează a- 
bateri din cele mai grave. De fapt, 
„iertînd" de taxe pe unul sau pe al
tul, „servind" pe cutare sau pe cutare, 
șoferul și taxatorul nil fac altceva de
cît să-și creeze paravane, în spatele 
cărora își fac de cap : stau cît vor și 
unde vor pe trasee, consumă în loca
luri, trag profituri, încălcînd precepte
le cele mai elementare ale moralei și 
conduitei civilizate Taxatorii Ion Vîl- 
sănescu, Ion Filciu ș.a. din D.R.T.A. 
Oltenia, de pildă, au fost prinși cu 
mașinile pline cu călători frauduloși, 
cu plusuri în gestiune de 600—700 de 
lei. Șoferul Constantin Militam de la 
Autobaza nr. 11 Craiova transporta cu 
autobuzul diferite materiale. La o re
centă analiză a activității Autobazei

nr. 3 Tg. Jiu a reieșit că o mare par
te din autobuze lucrează... în deficit, 
în primul rînd pentru faptul că mulți 
taxatori (printre care Vasile Bordun, 
Nicolița Tutunaru, Dumitru Tătăroiu 
ș.a.) nu fac încasări la colete decît de 
<5, 3 și chiar de 2 lei pe lună. Le fac, 
în schimb, în buzunarul propriu.

Dar, în definitiv, D.R.T.A. dispune 
de organe speciale pentru prevenirea 
unor asemenea abateri de la ordinele 
și instrucțiunile în vigoare : controlo
rii. Cum acționează ei, care e eficiența 
muncii lor ?

IN EXERCIȚIUL 
FUNCȚIUNII

Stop 1 Control. Marin Ducan și 
Marin Osiae, controlori la D.R.T.A. 
Oltenia, intră în acțiune. Cîțiva călă
tori sînt găsiți cu colete netaxate. 
„Lăs-o și matale baltă I" — încearcă 
să înduplece cineva pe unul din con
trolori. După toate aparențele, sînt 
cunoștințe vechi. Controlorii tratează 
însă chestiunea la modul cel mai se
rios, atit cu cetățenii în cauză, cît și 
cu taxatorul. Se aplică amenzile pre
văzute de instrucțiuni.

Nimic mai firesc. Cind ești în exer
cițiul funcțiunii nu-ți este îngăduit să 
„înțelegi" nereguli, indiferent de cine 
sînt comise. Și, ca organ de control, 
cu atit mai mult ți se cere să fii in
transigent, să iei poziție față de acei

ce încalcă instrucțiunile de călătorie. 
Dar nu se întîmplă întotdeauna așa.

...în autobuzul de pe traseul Tg. 
Jiu—Grădiște a urcat controlorul Du
mitru Cotoi. Taxatorul Gh. Todea face 
un semn către cei 8 lăutari încreme
niți în fundul mașinii : „Băieți, una 
pentru dom' controlor". Și „băieții" 
îi zic... Iar controlorul a uitat de 
toate... La o stație însă, supracontrol. 
Rezultatul : 18 călători sînt găsiți fără 
bilet. Știa ce știa taxatorul cind a ce
rut „una pentru dom' controlor...".

Am avut în mină așa-numitele gbi- 
duri care stabilesc obligațiile controlo- 
riloi — incepînd de la verificarea 
stării de sănătate și a capacității la 
volan a șoferului, la starea și presiu
nea anvelopelor, la siguranța cîrlige- 
lor de la obloanele caroseriei, la veri
ficarea stării disciplinare, a modului 
de instruire a șoferilor și ajutorilor de 
șoferi, la înscrierea sarcinii zilnice în 
chenarul 3 al foii de parcurs etc. etc. 
în total peste 50 de asemenea preve
deri regulamentare. La ce se rezumă, 
de cele mai multe ori, aceste atribuții 
la D.R.T.A. Oltenia și Argeș am văzut. 
Așa cum se petrec lucrurile în mo
mentul de față, se pare că măsurile 
disciplinare ar trebui luate, înainte 
de toate, în rîndul controlorilor, cate 
au pieidut în bună măsură, prin con
duita lor necorespunzătoare, autorita
tea asupia celor pe care sînt chemați 
să-i controleze, precum și al celor ce 
răspund de bunul mers al circulației 
interurbane a autobuzeloi.

seara (21,35). PROGRAMUL II : 
orchestrale din operete românești 
„Urcăm pe munți”
Creații muzicale inspirate din 
luptă al poporului : oratoriul 
mirescu" de Gheorghe Dumitrescu (9,03). 
Bibliotecă de literatură română : Panait Istrati 
(10,05). Fragmente din opera „Petra” de George 
Stephănescu (11,20) „Sub steagul partidului" — 
program de cîntece (12,00). Revista revistelor 
economice (12,10). Balade pentru pian de Brahms 
(13,30). Concertul în re minor pentru vioară și 
orchestră de Schumann — solist Yehudi Menu
hin, acompaniat de orchestra Filarmonică din 
New York, dirijor John Barbirolli (15,30). Scrii
tori ai secolului XX — Liviu Rebreănu. Cola
borează Titus Popovici, Dumitru Micu și Ti- 
beriu Rebreănu (17.40). „La nuntă-n sat” — emi
siune de cîntece și jocuri populare (18,35). Rap
sodiile lui Enescu în repertoriul dirijorilor Leo
pold Stokowsky și Eugăne Ormandy (19,05). Co
legi de liceu (19,30). Seară de operetă : „Fru
moasa Elena" de Offenbach (fragmente) (21,05). 
Fonoteca de aur : Constantin I. Nottara (21,35).

duminică
PROGRAMUL I: „Ce 

frumoasă-i viata noas
tră" — muzică popu- 
iară (7,45). Clubul voio
șiei (8,00). „Transmi- 

(9,30). Pagini instrumentale de 
(10,45). De toate, pentru toți 
muzică (15,15). Teatrul scurt : 
glorie", scenariu radiofonic de

tem pentru sate” 
Franz Schubert 
(12,00). Sport și 
„Primul pas spre
Octavian Sava, după p nuvelă de Nicolae Tic 
(18,20). Varietăți muzicale (19,00). Programul 
orchestrei de estradă a Radioteleviziunii (19,30). 
întîlnire cu melodia populară și interpretul pre
ferat (20,15). Din ritmurile dumneavoastră pre
ferate (21,10). Nemuritoarea canțonetă : cintă Ni
colae Herlea (22,25). Dans și bună dispoziție 
122,45). PROGRAMUL II : Dansuri din operete 
românești (6,35). Numai cint șl voie bună — emi
siune folclorică (7,00). Teatru radiofonic pentru 
copii (8,30). Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor, Djura Jakslk (R.S.F. 
Iugoslavia). Solist, Varujan Kozighian (11,00). 
Noutăti pentru iubitorii de folclor (15,00). 
Melodii magazin — „Scurt” — emisiune muzi- 
cal-distractivă (16,30). „De dragoste" — Poezie 
daneză (17,30). „De la lume adunate" — muzică 
populară (17,40). Opereta „Anton Pann” de 
Alfred Mendelsohn (montaj muzlcal-literar). Mu
zică ușoară (13.48). Din cele mai frumoase... c»’.e 
mai frumoase melodii (20,00). Romanțe și amin
tiri (21.15). Festival muzical international — 
Belgia 1966 (23,10). Ritmuri de dans (23,52).
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Echipe 

românești 

în„C.C.E.“
HANDBALIȘTII 

DE LA DINAMO 

BUCUREȘTI...
...au susținut aseară la 

Gdansk, in cadrul optimilor 
de tinală ale „Cupei campio
nilor europeni" meciul re
vanșă cu campioana Poloniei, 
Gwardia Wibrzeze. Ei au pier
dut cu 19—11 (10—8). Știrea 
„Agerpres", ce ne-a parvenit 
aproape de închiderea ediției, ' 
menționează că echipa polo
neză a luptat cu multă am
biție pentru a învinge la o 
diferență care să-i asigure 
calificarea în sferturile de fi
nală. Victoria a fost de par
tea gazdelor. Totuși, dreptul 
de a continua competiția a 
revenit dinamoviștilor bucu- 
reșteni, întrucît cu o săptă- 
mînă în urmă la București ei 
au învins la 10 puncte dife
rență (23—13).

• La KSln s-au stabilit, prin 
tragere la sorți, perechile din 
„sferturile* C.C.E. : Trud Mos
cova — Honved Budapesta ; 
Medvesceak Zagreb — V.F.L. 
Gummersbach (R.F.G); Dinamo 
București — H. G. Copenhaga; 
Dukla Praga — D. H. F. K. 
Leipzig.

VOLEIBALIȘTII 
DE LA RAPID...

...nu și-au onorat „cartea de 
vizită". In primul lor meci cu 
formația olandeză R.V.V. Blok- 
keer, disputat sîmbătă noaptea 
la Haga, au pierdut în mod 
surprinzător. Primul set a reve
nit olandezilor (cu 15—13), ur
mătoarele două rapidiștilor 
(15—12, 15—7), dar gazdele 
au egaiat adjudeeîndu-și setul 
al patrulea (15—9). Setul deci
siv a prilejuit o luptă pasio
nantă, ambele formații stră- 
duindu-se din răsputeri să in- 
vingă. în cele din urmă, echi
pa olandeză a cîștigat setul 
(16—14) și, deci, partida.

Returul urmează să se des
fășoare la 2 martie la Bucu
rești. Nădăjduim că rapidiștii 
■— deținători de cîteva ori ai 
trofeului european și anul 
trecut finaliști — vor avea re
sursele necesare pentru a re
face handicapul, pentru a se 
putea califica în semifinalele 
actualei ediții a C.C.E.

SPORT
PE TERENURILE DE

Pericol la poarta echipei iugoslave ; mingea, după ce a lovit bara, a ieșit 
afară (fază din meciul Dinamo Pitești-Dinamo Zagreb)

Foto : M. Cioc

9 goluri în cuplajul 
„restanfierilor"

Cu totul neobișnuit, 
dacă nu chiar unic în 
istoria fotbalului, acest 
cuplaj Rapid—Petrolul, 
Steaua—Farul! început 
la 29 noiembrie 1966, 
pe stadionul „Republi
cii", s-a terminat... ieri, 
19 februarie 1967, pe 
stadionul „23 August". 
Cum de a fost posibil? 
Capriciile naturii sînt 
principalele „vinovate", 
dar poate că și organi
zatorii se simt cu „mus
ca pe căciulă". La pri
ma programare a cu
plajului, în loc de 180 
de minute (cît totalizau 
ambele meciuri) s-au 
consumat doar 4 din 
partida Rapid—Petro
lul. Mingea plutea e- 
fectiv pe gazonul ce 
devenise băltoacă, așa 
că arbitrul Zaharia 
Drăghici a apelat la li
tera regulamentului, 
oprind jocul. L-a re
luat... ieri, printr-un 
„doi la doi", după ce 
îi anunțaseră pe căpi
tanii echipelor că vor 
juca 86 de minute, în 
continuarea celor 4 con- 
șumate anul trecut.

Echilibrul de forțe 
din partida Rapid — 
Petrolul a fost la în
ceput evident; trecuse 
aproape o jumătate de 
oră si scorul era alb. 
Ploieștenii avuseseră, e 
drept, o mare ocazie,

dar cînd mingea mai 
avea de parcurs cam 30 
cm pentru a depăși li
nia porții lui Răducanu, 
Lupescu a zvîcnit pi
ciorul stîng și a evitat 
golul. Totuși, ploiește
nii înscriu primii. Ce 
nu reușiseră înaintașii, 
reușește fundașul Mo- 
canu. Cu un șut puter
nic și precis, el face ca 
mingea „plecată" de pe 
la 35 m, să prindă exact 
colțul stîng al porții 
rapidiste. Replica giu- 
leștenilor este promptă, 
însă nu și eficace. Io- 
nescu are o ocazie fa
vorabilă în min. 33, 
cînd tizul lui ploieștean 
plonjase inutil, dar 
mingea ocolește poarta.

După pauză, doar 
un minut au mai con
dus petroliștii. Șutul 
sec al lui Jamaischi n-a 
putut fi apărat și sco
rul a devenit egal. Ra- 
pidiștii domină insis
tent. Urmarea e fireas
că, înscriu din nou, 
profitînd și de o ezitare 
a apărătorilor ploieșteni 
care, mai întîi au în- 
tîrziat să-l oprească din 
vreme pe Greavu și nici 
n-au intervenit atent 
cînd acesta a centrat 
exact în fața porții, 
unde, din duelul îoneș- 
tilor, a cîștigat iarăși 
rapidistul, și 2—1. A 
urmat o suită de... bare:

Dragomir (min. 55), 
Dinu (min. 75), Iones- 
cu (min. 76). Al treilea 
gol rapidist îl înscrie 
Dumitriu II. (Aceasta 
a fost de altfel singura 
„faptă bună" a cunos
cutului înaintaș giuleș- 
tean I Puțin).

Meciul Steaua — Fa
rul s-a desfășurat și s-a 
încheiat mai simplu 
decît se anticipa. Aceas
ta pentru că Steaua, 
care a învins cu 5—0, 
și-a impus cu autorita
te maturitatea de joc 
și experiența. Constăn- 
țenii parcă nici nu erau 
pe teren. Comportarea 
lor surprinde cu atît 
mai mult cu cît miza 
meciului i-ar fi intere
sat în mod deosebit; 
chiar și cu un rezultat 
de egalitate puteau tre
ce în fruntea clasamen
tului. Oboseala din 
partida de miercuri cu 
Petrolul să-și fi spus 
cuvîntul ? Se poate, 
însă jocul dezordonat 
al întregii formații și în 
special al înaintării nu 
poate fi scuzat prin 
lipsa de condiție fizică. 
D. Popescu (min. 26), 
Constantin (min 29), 
Pantea (min. 48), Voi- 
nea (min. 53 și 89) sînt 
autorii celor cinci go
luri ale Stelei.

PRONOSPORT
Rezultatele concursului 

din 19 februarie
Dinamo Pitești—Dynamo

Zagreb (0—1) 2
Rapid—Petrolul (3—1) 1
Steaua—Farul (5—0) 1
Atalanta—Lazio (3—0) 1
Brescia—Juventus (1-1) x
Fiorentina—Venezia (2—0) 1
Lecco—Mantova (0—0) x
Milan—Napoli (1-0) 1
Roma—Lanerossi (1-1) X
Spal—Inter (1-3) 2
Torino—Bologna (1-1) x
Catania—Varese (0—0) X
Padova—Potenza (1—1) x

Concursul din 26 februarie
Steaua—C.S.M.S. Iași 
Rapid—Farul 
Universitatea Cluj—U.T.A. 
Steagul Roșu—Jiul 
Petrolul—Politehnica 
Universitatea Craiova—Dinamo

București 
Bologna—Spăl 
Cagliari—Roma 
Juventus—Torino 
Lanerossi—Brescia 
Lazio—Milan 
Mantova—Fiorentina 
Napoli—Atalanta

I 
I

FOTBAL [
„Cupa orașelor tirguri"

Dinamo Zagreb 1 j
Dinamo Pitești 0

PITEȘTI (corespondentul „Seînteii"). 
— Ieri, în localitate, a avut loc meciul 
de fotbal Dinamo Pitești — Dinamo 
Zagreb, contînd pentru turul III al 
„Cupei orașelor tîrguri". Victoria a re
venit oaspeților cu 1—0. Rezultatul, 
dar mai ales jocul piteștenilor nu i-au 
mulțumit pe cei circa 20 000 de spec
tatori.

Dornici să obțină o victorie în fața 
valoroasei echipe din Zagreb, fotba
liștii piteșteni au imprimat încă din 
primele minute un tempo rapid. Asis
tăm la acțiuni ofensive inițiate spre 
poarta adversarilor, la nenumărate cor- 
nere și la cîteva intervenții sigure ale 
portarului iugoslav. Cu toate acestea, 
scorul îl deschid oaspeții în min. 25. 
Rora trage în bară, iar mingea revenită 
în teren este introdusă în plasă de 
Zambata. Venit pe neașteptate, golul a 
„tăiat" elanul piteștenilor. Ei au în
ceput să joace confuz, cu multe pase 
greșite, driblinguri inutile, mingi înalte, 
„pradă" ușoară pentru solida apărare 
iugoslavă.

Nu toți dinamoviștii piteșteni și-au 
justificat prezenta în echipă. Turcan 
nu s-a întîlnit deloc cu mingea în 
primele 15 minute. Un randament scă
zut au dat Naghi și C. Radu ; ultimul, 
deși a muncit mult, a abuzat de 
driblinguri.

Formația iugoslavă, ai cărei compo- 
nenți au evidente calități tehnice, a 
impresionat printr-un joc calm, simplu, 
de temperare.

Șansele de calificare ale piteștenilor 
nu trebuie însă considerate pierdute ; 
antrenorii și jucătorii au încă posibili
tatea reabilitării, cu ocazia revanșei de 
la 1 martie (la Zagreb).

Clasamentul înaintea
returului campionatului
categoriei Ai la fotbal

Universitatea
Craiova 13 8 1 4 18—19 17
Dinamo
București 13 7 2 4 22—15 16
Farul 13 6 4 3 20—19 16
Rapid 13 6 3 4 23—12 15
Progresul 13 6 3 4 13—11 15
Steaua 13 6 2 5 23—13 14
Dinamo Pitești 13 7 0 6 20—19 14
Jiul 13 5 2 6 25—18 12
Petrolul 13 5 2 6 13—14 12
U.T.A. 13 3 6 4 14—16 12
Universitatea
Cluj 13 3 4 6 11—16 10
Politehnica
Timișoara 13 3 4 6 15—22 10
C.S.M.S. 13 3 4 6 16—32 10
Steagul Roșu 13 3 3 7 17—24 9

VIZITELE MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL FINLANDEI

Continuindu-și călătoria în țara 
noastră, ministrul afacerilor exter
ne al Finlandei, Ahti Karjalainen, 
împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a făcut duminică 
dimineața o vizită la sediul Sfatu
lui popular regional Brașov. Pre
ședintele Comitetului executiv, Ion 
Mărcuș, a vorbit oaspeților despre 
dezvoltarea economică și social- 
culturală a regiunii.

Apoi au fost vizitate Complexul 
turistic Poiana-Brașov și stațiunea 
Predeal.

Seara, oaspeții finlandezi s-au 
înapoiat în Capitală.

în timpul călătoriei oaspetele a 
fost însoțit de Nicolae Vancea, am
basadorul României la Helsinki, și 
de Bjărn-Olof Georg Alholm, am
basadorul Finlandei la București. 

(Agerpres)
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CAMPIONATE —COMPETIȚII [
Din țară

Reluarea, după o prea în
delungată pauză, a întrece
rilor oficiale de volei a 
adunat în jurul terenuri
lor din sălile Capitalei 
numeroși spectatori. At
mosfera „caldă* din tri
bunele giuleștene (în con
trast cu temperatura scă
zută a sălii, căreia nici re
centa renovare nu i-a solu
ționat’încă problema încăl
zirii), a stimulat, pare-se, 
jocul echipelor feminine 
C.P.B. și Penicilina-Iași, în
cheiat cu victoria categorică 
3—0 (2, 4, 13) a bucureșten- 
celor. Meciul a prilejuit o 
veritabilă surpriză atît prin 
rezultat (ieșencele au ocu
pat locul III la finele pri
mei părți a campionatului), 
cît și prin excelenta com
portare a echipei bucureș- 
tene, care a reînviat supor
terilor speranțele menține
rii în prima categorie. Cu
vinte bune se pot spune și 
despre partida Rapid—Te-

■ ■ ■

sătura ; rapidistele s-au în
trebuințat serios, pentru a 
întrece numai în trei seturi 
(la 7, 10, 9), tînăra, dar am
bițioasa echipă din Piatra 
Neamț.

Dinamoviștii bucureșteni 
— deținătorii C.C.E. — și-au 
„încercat forțele* jucînd 
(s-ar potrivi : jucîndu-se) cu 
o echipă fără pretenții : A- 
lumina-Oradea. Pofta de joc 
a coechipierilor lui Derzei 
a creat o reușită demon
strație de volei din care n-a 
lipsit aproape nici un pro
cedeu tehnico-tactic și s-a 
încheiat într-un timp record 
(40’) cu un scor maxim 
(3-0).

Alte rezultate : masculin : 
Progresul Brăila-Petrolul 
Ploiești 3—1 ; feminin: 
Universitatea Craiova-Di
namo București 0—3 ; C.S.M. 
Sibiu-I.C.F. București 3—0 ; 
Universitatea Cluj-Farul 
Constanța 3—0.

• La patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală 
s-a disputat aseară meciul 
revanșă dintre echipele re
prezentative de hochei pe 
gheață ale României și

...de peste
• Campionatul mondial 

de blatlon, desfășurat la 
Altenberg, a luat sfîrșit cu 
proba de ștafetă 4x7,5 km 
seniori, în care echipa Ro
mâniei (Carabela, Cimpoia, 
Bărbășescu, Vilmoș) a ocu
pat un meritoriu loc 4.

Iată clasamentul întrece
rii ; 1. — Norvegia 2h52’41’' ; 
2. — U.R.S.S. 3h03’ 11" ; 3. — 
Suedia 3h04’47" ; 4. — Ro
mânia 3h07'50” ; 5. — R. D. 
Germană 3h09'47” ; 6. Polo
nia Shll’U" etc.
• Cu prilejul unui con

curs de natație, desfășurat 
la Melbourne, înotătoarea 
franceză Claude Mandon- 
naud a stabilit un nou re
cord al Europei în proba 
de 400 m liber cu timpul 
de 4’46"8/10. Vechiul record, 
deținut de suedeza Jane

Peste 900 de atleți la start
Sîmbiti și duminică, peste 900 de 

atleți și atlete de diferite virste au 
luat parte la cîteva întreceri orga
nizate in Capitală. In legătură cu 
acestea am solicitat unele conside
rații din partea unor specialiști.

Maestrul emerit al sportului Dinu 
Cristea, cunoscutul veteran al fon- 
diștilor noștri, despre „Cupa 16 Fe
bruarie" la cros : „Organizatorii me
rită felicitări pentru numărul mare 
de participanți pe care i-au mobili
zat. in special in probele juniorilor 
și junioarelor. Dacă la toate con
cursurile — și aceștea ar trebui să 
fie cit mai frecvente — s-ar pre
zenta ca și acum, cîte cel puțin 
50—60 de tineri alergători, am avea 
de unde alege. Sint nemulțumit, 
insă, de arbitraj, tn afară de sosi
rea lor cu citeva clipe inaintea pri
mului start, arbitrii n-au asigurat, 
intre altele, o dirijare competentă 
pe trasee".

Prof. Zeno Dtagomir, maestru al 
sportului, fost recordmen național, 
despre „Concursul săritorilor cu 
prăjina" : „Intre valoarea campio
nului nostru, Petre Astafei — care 
a stabilit un nou record național de 
sală : 4,62 — și ceilalți săritori
fruntași există din păcate o dife
rență apreciabilă. Concursul din 
sala Steaua, organizat in ideea unui 
schimb de experiență, a fost bine
venit, dar nu s-a realizat integral 
Convocați in pripă, o serie de antre
nori și sportivi nu s-au putut pre
zenta. Urmează ca întrunirea «pră- 
jiniștilor» să fie reconvocată în pe
rioada vacanței de primăvară. Cred 
că acestui schimb de experiență ar 
trebui să i se stabilească o dată 
fixă, care să devină tradițională".

Dr. loan Wiesenmayer, maestru 
al sportului — despre „Concursul 
sprinterilor" : „Întrecerea face par
te dintr-o acțiune mai amplă de

lărgire a grupului, acum prea re- 
strîns, al viteziștilor de perfor
manță. Deși încă insuficiente, s-au 
realizat totuși progrese. Mă refer 
la echipa masculină de ștafetă 
4x100 m (P. Ciobanu, B. Iliescu, 
C. Nichifor, B. Hugel), clasată anul 
trecut pe locul IV la „europenele" 
de juniori cu timpul de 41” 4/10. 
Verificările din sală lasă să se în
trevadă îmbunătățirea rezultatului 
cu cel puțin o secundă".

Prof. Eugenia Tlcaliuc, inspec
toare la secția de învățămînt a Ca
pitalei — despre „Concursul copii
lor" s „Urmărind depistarea a cit 
mai multe elemente talentate din 
clasele V-VII, concursurile au avut 
un prim succes în numărul de 
participanți; numai la Floreasca 
au venit peste 400 ! Mulți au fost 
luați în evidență de diferiți antre
nori. Cu prilejurile următoare, ar 
trebui ca profesorii de educație fi
zică să prezinte elevi nelegitimați 
la anumite asociații...".

Bulgariei. A învins echipa 
română cu scorul de 5—2 
(1—1, 2—0, 2—1). In primul 
meci, disputat sîmbătă la 
Brașov, hocheiștii români 
cîștigaseră cu scorul de 
9—2.

hotare
Cederquist, era de 4’46’'9/10. 
Proba de 200 m spate a re
venit campioanei franceze 
Christine Caron cu timpul 
de 2'34"7/10.

• In cadrul unui concurs 
de atletism pe teren aco
perit desfășurat la Cleve
land (S.U.A.) cunoscutul 
sportiv american Bob Sea- 
gren a stabilit cea mal bună 
performanță mondială de 
sală în proba de săritura cu 
prăjina, trecînd peste șta
cheta înălțată la 5,26 m. 
Vechea performanță mon
dială îi aparținea cu 5,23 m.

• Cel de-al 25-lea cam
pionat mondial feminin de 
patinaj viteză, disputat la 
Deventer (Olanda), a luat 
sfîrșit cu victoria sportivei 
olandeze Stien Kaiser, care 
a reușit un adevărat tur de 
forță, cîștigînd trei (1500 
m, 1 000 m, 3 000 m) din 
cele patru probe ale com
petiției. In clasamentul ge
neral, Stien Kaiser a fost 
urmată de Lasma Kauniste 
(U.R.S.S.), Diana Holum 
(S.U.A.), Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) etc. De remarcat 
că anul acesta Olanda a 
cucerit și titlul mondial de 
patinaj viteză masculin, 
prin Kees Verkherk.

• în cadrul „Săptămînii 
preolimpice", la Cham- 
rousse s-au încheiat probele 
de schi alpin. La coborîre- 
bărbați a învins francezul 
Jean Claude Killy (2'06" 
15/100). Cornel Tăbăraș 
(România) s-a clasat pe lo
cul 39 (2’24”91/100). Coborî- 
rea-femei a revenit france
zei Isabelle Mir. în mod 
surprinzător. Ia slalom spe- 
cial-bărbati norvegianul 
Haaken Joen l-a întrecut 
pe multiplul campion fran
cez Guy Perillat. Dorin 
Munteanu (România) a 
ocupat locul 29.
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Rubrică realizată de 
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI

Adunare festivă cu prilejul 
Zilei ceferiștilor

Cu prilejul Zilei ceferiștilor, du
minică dimineață a avut loc la 
Craiova, în sala Teatrului Național, 
o adunare festivă la care au luat 
parte sute de ceferiști și numeroși 
alți oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului.

Despre însemnătatea istorică a 
luptelor ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933 a vorbit tovară
șul Ion Zăvăleanu, prim-secretar al

Comitetului orășenesc Craiova al 
P.C.R.

în încheierea adunării formațiile 
artistice ale Direcției regionale 
C.F.R. Craiova au prezentat un 
spectacol festiv cu montajul literar- 
muzical „Grivița eroică". La spec
tacol și-au dat, de asemenea, con
cursul corul grupului școlar profe
sional și recitatori ai cercului dra
matic.

Cronica
zilei

Duminică s-a înapoiat în țară 
Vasile Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România, care a făcut o 
virită în Franța, la invitația unor 
instituții bancare din Paris.*

Duminică la amiază, s-a înapoiat 
în Capitală delegația română, for
mată din prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, șl'prof. univ. Stan- 
ciu Stoian, directorul Institutului 
de științe pedagogice, care a parti
cipat la lucrările Comitetului celor 
21 de state pentru elaborarea unui 
nou proiect de statut al Biroului 
Internațional pentru educație 
(B.I.E) și la lucrările celei de-a 
44-a sesiuni a Comitetului execu
tiv al B.I.E.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 21, 22 șl 23 
februarie. în țară : Vremea va fi în ge- 

V I e 111 e a neral umedă, cu cerul mai mult noros.
Vor cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie, mai frecvente _ în 

jumătatea de vest a țării. Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit, predominînd 
din sud-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 
grade, iar maximele între 3 și 13 grade. Local mai ridicate în sudul țării. 
Ceață locală. în București : Vremea continuă să se încălzească și va fi în ge
neral umedă. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit 
din sud-vest. Temperatura ușor variabilă.

Reluarea trecerilor 
peste Dunăre in punctul 
Giurgeni — Vadul Oii

Direcția navigației fluviale Ga
lați anunță că începînd de luni 20 
februarie a.c. vor fi reluate trece
rile peste Dunăre în punctul Giur
geni—Vadul Oii. (Agerpres)

ȘABLONUL DIDACTIC
(Urmare din pag. I)

vorbește, pe bună drep
tate, de o „explozie* a in
formației științifice. Iată 
cîteva argumente furniza
te de specialitatea mea. 
în biologie s-au făcut în ul
timele decenii descoperiri 
de mare valoare științifică 
în cftologie, genetică și au 
apărut unele discipline 
noi : biofizica, biochimia, 
fiziologia activității ner
voase superioare etc. Pro
fesorul de biologie nu 

.poate să nu studieze și 
să nu se înarmeze cu ase
menea cunoștințe pentru 
a-?i putea moderniza pre
darea. Lecțiile despre

celulă nu se pot pre
da în vremurile noastre 
de avtnt științific așa cum 
au fost predate la începu
tul secolului actual, fără a 
cunoaște în amănunt pre
cizările făcute de șavanți 
cu ajutorul microscopului 
electronic. Capitolul „Ge
netica* din biologia de 
clasa a Xl-a trebuie inter
pretat și predat de pe cu 
totul alte baze decît se 
preda pînă acum, în func
ție de noile probleme ale 
geneticii moleculare.

Lecția ținută de un om 
refractar rutinei este 
un adevărat act de 
creație. Un asemenea 
profesor se frămîntă și

găsește procedeele cele 
mal potrivite ca la fiecare 
oră a sa să trezească a- 
tenția elevilor, să le stimu
leze interesul pentru stu
diu. Succesul sau insucce
sul unei lecții depinde in 
mare măsură de felul cum 
protesorul a știut să in
cite curiozitatea științifică 
a elevilor și să-i transfor
me din spectatori pasivi 
în participanți activi la 
lecție. Măiestria pedago
gică constă tocmai în 
arta profesorului de a 
ști să devină animatorul 
și dirijorul studiului ele
vilor. E bun „dirijor* nu
mai cel ce va prezenta 
noile cunoștințe în strînsă

legătură cu experiența 
anterioară a elevilor, cu 
bagajul lor de cunoștințe 
deja însușite, numai cel 
ce face apel la gîndirea 
și spiritul de observație 
al elevilor, cerîndu-le să 
treacă dincolo de buchea 
cărții, să dea exem
ple, să încerce să tragă 
concluziile la care tre
buie să se ajungă, să facă 
comparații, să analizeze, 
să sintetizeze, să genera
lizeze.

A fi profesor presupune 
o dăruire totală misiunii 
căreia te-ai dedicat. A- 
ceastă dăruire e în ulti
ma Instanță garanția evi
tării șablonului didactic.

PENTRU LICHIDAREA
RISIPEI DE METAL

(Urmare din pag. I)

table aliate, extinderea utilizării e- 
lementelor tipizate. în loo să se 
cramponeze de tehnologii care se 
utilizau și eu 15 ani în urmă, pro- 
iectanții ar trebui să promoveze 
cu curaj ceea ce apare nou în teh
nică, să fructifice cele mai recente 
cuceriri ale științei.

— In sectoarele calde — a ară
tat ing. Mircea Drăgulin, metalur- 
gul șef al uzinei „23 August" — pe 
diferite căi se risipesc anual sute 
și chiar mii de tone de metal. U- 
neori, sîntem obligați ca, din 
capul locului, să realizăm piese de 
dimensiuni mari întrucît lipsesc a- 
liajele cu calități superioare. La 
diversitatea produselor noastre 
este absolut obligatoriu să avem 
metode proprii de elaborare a 
fontelor modificate, a căror rezis
tență fiind cu pînă la 70 la sută 
mai mare decît a celor obișnuite, 
permit o substanțială reducere a 
dimensiunilor pieselor, a consumu
lui de metal.

în turnătorii — a continuat vor
bitorul — se lucrează cu indici 
scăzuți de utilizare a metalului li
chid. Se consumă peste 1 700 kg 
fontă lichidă pentru 1000 kg pie
se turnate. Acest indice poate 
coborî, potrivit realizărilor din alte 
părți, la 1 500 kg. După părerea 
multor tovarăși din turnătorii, 
consumul de metal poate scădea 
aici cu 10 la sută numai prin mic
șorarea maselotelor și respectarea 
adausurilor de turnare prevăzute 
în documentația tehnologică. Este 
însă necesar ca formele să se exe
cute cu mai multă precizie, cu a- 
jutorul unor modele corespunză
toare, să se extindă turnarea în 
cochîle. în ce privește piesele for
jate, pe bună dreptate s-a arătat de 
atîtea ori că prea multe se obțin 
prin forjare liberă, cu adausuri de 
prelucrare cu totul exagerate. Au 
existat cazuri cînd piesa finită, re
prezenta doar... 10 la sută din 
semifabricatul forjat. Pentru a în
lătura risipa de metal, serviciul 
metalurg-șef al uzinei va extinde 
cu perseverență forjarea precisă în 
matrițe și cea cu fibraj continuu.

Mulți participanți la discuții 
s-au referit la necesitatea mai bu
nei organizări a producției, subli
niind că este necesar ca sectoarele 
prelucrătoare să refuze semi
fabricatele care depășesc cotele 
din desenele de turnare-for- 
jare. S-a cerut să se întoc
mească, pentru absolut toate 
produsele, norme de consum fun
damentate științific, să se studieze 
posibilitatea realizării unor piese

din materiale nemetalice. Va trebui, 
de asemenea, micșorat numărul exa
gerat de SDV-uri. Ing. Nicolae Bu- 
terez, șeful serviciului aproviziona
re al uzinei „Grivița Roșie", a «riti- 
cat faptul că în unele cazuri consu
murile specifice se „umflă" chiar de 
la antecalcularea lor. Pentru un 
produs în greutate netă de o tonă 
s-a cerut aprovizionarea a... 14
tone de metal, pentru altul, de 6,4 
tone, s-au solicitat 27 tone, iar 
pentru unul de 54,5 tone s-au 
procurat 78 tone metal.

— Consumăm mult pentru că ri
sipim mult — a spus ing. Vasile 
Tăpălagă, adjunctul șefului cazan- 
geriei din aceeași uzină. Potrivit 
unor calcule, în 1967 consumul de 
metal poate scădea în secția noas
tră, numai prin măsuri organiza
torice, cu 150 de tone. Am în pri
mul rînd în vedere elaborarea u- 
nor planuri judicioase de croire a 
tablei și mai ales respectarea lor 
strictă. Ca să avem posibilitatea 
să facem acest lucru este neapă
rată nevoie ca toate comenzile să 
fie lansate în producție cu 20—30 
de zile mai devreme. Ar trebui, 
de asemenea, ca semifabricatele să 
ne fie date din magazie gata debi
tate, la dimensiunile din documen
tație. Cred că, spre deosebire de 
situația de pînă aGum, deșeurilor de 
tablă de mari dimensiuni va tre
bui să le găsim o întrebuințare co
respunzătoare.

Lichidarea „plăgii" rebuturilor 
a stat în permanență în centrul 
dezbaterilor. La toate cele trei a- 
dunări s-a arătat că cifra de re
but se ridică în unele cazuri pînă 
la 18—20 la sută. Pe baza unor e- 
xemple convingătoare, numeroși 
muncitori, maiștri și ingineri au 
demonstrat că rebuturile pot fi 
foarte bine înlăturate deoarece ele 
se datoresc aproape exclusiv ne- 
respectării documentației tehnolo
giei, neatenției și neglijenței, su
perficialității și lipsei de răspun
dere în diferite locuri de muncă, 
„îngăduinței" inadmisibile față de 
indisciplină și munca de mîntuia- 
lă, ea și lipsei de asistență tehni
că. Iată și un exemplu tipic de un 
asemenea rebut: cu cîteva săptă- 
mîni în urmă, la uzina „23 Au
gust" un batiu de strung carusel 
a fost rebutat deoarece, grăbin- 
du-se, muncitorul care a sudat plă
cuțele de rigidizare „a uitat" să o 
sudeze și pe ultima, a 6-a I

Mulți vorbitori s-au ocupat de 
modul în care pot fi prevenite re
buturile : printr-o mai strînsă le
gătură a Inginerilor tehnologi cu 
atelierul, prin contribuția sporită a

cadrelor tehnice cu pregătire me
die și prin asigurarea unor mate
riale de formare și turnare de ca
litate corespunzătoare. Participan- 
ții la discuții au subliniat că este 
necesar ca cei vinovați de apariția 
rebuturilor să fie trași la răspun
dere, să suporte consecințele pagu
belor pe care le provoacă.

In cadrul dezbaterilor s-au for
mulat și cîteva cereri la adresa 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini: asigurarea la timp 
a documentațiilor tehnice, dezvol
tarea și diversificarea producției 
centralizate a subansamblelor, or
ganelor de asamblare și sculelor 
tipizate, îmbunătățirea sistemului 
de aprovizionare cu semifabricate 
și materiale pentru turnătorii, sis
tarea fluctuației cadrelor.

Desfășurarea celor trei consfă
tuiri — ca de altfel și a celor care 
le-au precedat în secții — a scos 
în evidență, încă o dată, marea 
forță pe care o reprezintă munca 
politică a organelor și organizații
lor de partid atunci cînd este bine 
organizată și îndrumată, axată pe 
atingerea unor obiective precise, 
importante, capabile să trezească 
entuziasmul colectivelor de oa
meni ai muncii. Important este a- 
cum ca planurile concrete de ac
țiune, schițate pe baza acestor 
consfătuiri, să fie grabnic defini
tivate, și mai ales să se treacă cu 
perseverență la transpunerea lor 
în realitate. Este necesar ca, 
pe baza unei ample documentări 
și informări, a unui sistem de e- 
vidență perfecționat, a comparării 
permanente a fiecărui produs sau 
lucrări, cu cele mai bune reali
zări similare din alte părți, mă
surilor preconizate pînă acum să 
li se adauge mereu și mereu altele, 
considerînd economisirea metalului 
o acțiune permanentă și nu una 
de campanie, și care, cu etapa re
cent încheiată, abia a demarat.

Acțiunilor de genul celor înfă
țișate mai sus le-au urmat — și, 
le vor urma cu siguranță, în di
ferite părți — altele. Asemenea ac
țiuni politice trebuie peste tot te
meinic pregătite, pentru a avea un 
pronunțat caracter de lucru și 
prilejui un rodnic schimb de opi- 
nii și de propuneri constructive. 
Neîndoielnic, comuniștii, colective
le de muncitori, tehnicieni și in
gineri din toate uzinele construc
toare de mașini vor uza de în
treaga lor experiență și pricepere 
pentru a dovedi și cu acest prilej, 
că au înțeles să răspundă din toa
tă inima chemării partidului, că 
sînt ferm hotărîți să confere me
talului o valoare tot mai mare.
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• BILANȚUL CIOCNIRILOR : 
50 DE MORȚI, 1OO DE RĂ
NIȚI

• FORȚELE PATRIOTICE AU 
ATACAT O TABARA MILI
TARĂ A COLONIALIȘTILOR

în Austria
ZANU

ADEN 19 (Agerpres). — Situația 
din Aden continuă să rămină încor
dată — relatează corespondentul 
agenției France Presse, Andre 
Davy. Forțele britanice, a căror 
plecare este prevăzută peste un 
an, nu încetează să-și întărească 
dispozitivele de securitate. Acest 
lucru este o urmare a ciocnirilor 
și demonstrațiilor care au avut loc 
în această colonie, cu începere de 
la 10 februarie, în semn de protest 
împotriva hotărîrii autorităților 
britanice de a aniversa crearea 
Federației Arabiei de sud. „Pentru 
prima oară, în cursul celor patru 
zile de tulburări, soldații englezi 
nu au ezitat să tragă asupra mul
țimii care a sfidat consemnele pri
vind interdicțiile de circulație" — 
scrie corespondentul, 
că numărul morțiior 
se ridică la peste 50, 
iar cei al rănițiior 
100. Peste 1000 
persoane au fost 
restate.

Duminică s-a 
nunțat că o tabără 
militară engleză a 
fost atacată cu mi
traliere, mortiere și 
grenade de un deta
șament al forțelor 
patriotice din Aden. 
Cinci militari au fost 
răniți. Guvernul Fe
derației Arabiei de 
sud a interzis difu
zarea săptăminalului 
„As Sabah" și a co
tidianului „Al Triq". 
în fotografie : Ade- 
nul în aceste zile.

BELGRAD 19 (Agerpres). — în- 
tr-o scurtă declarație făcută presei 
la înapoierea din vizita pe care a 
întreprins-o în Austria, Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu rezultatele vizitei, care 
— a spus președintele — marchea
ză „o nouă etapă în relațiile dintre 
Iugoslavia și Austria". Iosip Broz 
Tito a relevat că în convorbirile 
pe care le-a avut cu Franz Jonas, 
președintele Austriei, cu cancelarul 
Klaus și cu alte personalități ale 
vieții politice austriece, părțile 
și-au exprimat dorința de a inten
sifica și extinde relațiile dintre 
Iugoslavia și 
meniile și de 
turi comune înțelegerea pe plan 
internațional.

Austria în toate do- 
a promova prin efor-

TORONTO 19 ( Agerpres). — 
„Populația de culoare din Rhodesia 
va continua cu orice preț lupta 
împotriva dominației regimului lui 
Ian Smith", a declarat în cadrul u- 
nei conferințe de presă Herbert 
Chitepo, conducătorul organizației 
interzise de guvernul lui Ian 
Smith, Uniunea națională afri
cană Zimbabwe (ZANU). El a ară
tat, de asemenea, că există o slabă 
speranță ca S.U.A. și Anglia să a- 
plice efectiv sancțiunile economice 
impuse de Consiliul de Securitate 
contra Rhodesiei, deoarece aceasta 
ar duce la înrăutățirea relațiilor 
lor cu Portugalia și Republica 
Sud-Africană, țări care sfidează 
ceste sancțiuni.

CUM ESTE 
ELUDAT 
EMBARGOUL 
IMPUS 
RHODESIEI
Autocisterne iară în
semne cară zilnic petrol 
de la depozitul din 

Messin

a-

Se apreciază

a-

Incidente
la frontiera 
dintre Siria

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Ziarul englez „Sunday Tele
graph" menționează că, în ciu
da embargoului impus de Con
siliul de Securitate, pe terito
riul R.S.A., la numai 10 mile 
de granița rhodesiană, în loca
litatea Messin, a fost construit 
un mare depozit de benzină. 
Zilnic de aici autocisterne fără 
însemne transportă benzină 
pînă la stația de cale ferată 
Rutenga din Rhodesia. De la 
depozitul din Messin sînt ex
pediate săptăminal către Rho
desia aproximativ 70 000 de 
galoni de benzină și alte pro
duse petroliere. (Un galon egal 
.cu 4,54 litri).

uzinelor_ Dassault din regiunea Bordeaux a anunțatConducerea i ’ ' ~ _ _ _ ______
sîmbătă seara că a hotărît să anuleze măsurile de concediere pe care le 
luase ca urmare a conflictului dintre direcție și salariați. Conflictul dura de 
aproape o lună de zile. La 27 ianuarie, muncitorii de la aceste mari 
uzine metalurgice au declarat grevă pentru a obține satisfacerea reven
dicărilor economice. La 2 februarie, direcția a replicat prin lock-out. 
In urma negocierilor cu sindicatul, " ‘ . ...
ului, dar a menținut concedierea 
tinuat greva, iar în alte centre 
solidaritate. In cele din urmă, i 
acord cu reintegrarea întregului 
urmează să-și precizeze definitiv 
de sindicat pentru azi dimineață.

în fotografie : Aspect din timpul demonstrațiilor muncitorești de la 
Bordeaux.

, direcția a acceptat ridicarea lock-out- 
a 22 de muncitori. Personalul a con- 
muncitorești au avut loc acțiuni de 
conducerea uzinelor s-a declarat de 
personal începînd de azi. Muncitorii 
poziția în cursul reuniunii convocate

și Izrael
TEL AVIV 19 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă anunță că în 
noaptea de 18 februarie au avut loc 
noi incidente la frontiera dintre 
Siria și Izrael. Cu prilejul unui 
schimb de focuri dintre patrule ale 
armatei siriene și izraelite s-au 
semnalat victime de ambele părți.

Agendă economică internațională

Glasul profesorilor
Procurorul districtului Orleans (S.U.A) a făcut

și studenților
americani

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — Profesorii și studenții 
din peste 200 de universități a- 
mericane au semnat 
adresat președintelui 
în care cer încetarea 
a bombardamentelor __ t.. _
Republicii Democrate Vietnam. 
Acest mesaj, publicat de ziarul 
„New York Times", a fost 
semnat pînă în prezent de pes
te 6 000 de profesori și studenți 
din 287 de universități și co
legii din 37 de state ale S.U.A.

★
într-o cuvîntare rostită la U- 

niversitatea din Albuquerque, 
New Mexico, senatorul democrat 
Wayne Morse a subliniat că el 
consideră drept ilegal și imoral 
războiul dus de S.U.A. în Viet
nam. Intervenția militară ameri
cană în Asia de sud-est, a con
tinuat el, nu poate fi justificată 
cu nimic.

un apel 
Johnson 
imediată 

asupra

PICASSO 
VOIA
JEAZĂ...

Expoziția Picas
so, deschisă la 
Grand și Petit 
Palais din Paris, 
începînd de la 
18 noiembrie 
1966, și-e închis 

fost vizitată de cir-porțile. Ea a
ca 800 000 de amatori de arfă.
Ziarul „Le Monde', care face 
bilanțul, scrie că „niciodată 
o expoziție de artă n-a cu
noscut o asemenea afluență, cu 
atît mai semnificativă cu cit ope
ra lui Picasso, deși spectaculoasă, 
nu este de o accesibilitate ușoară 
pentru marele public". După în
chiderea expoziției de la Paris, 
retrospectiva Picasso va fi dislo

Noi dezvăluiri în privința 
asasinatului de la Dallas
• Oswald nu e singurul implicat în asasinarea președintelui 

Kennedy
• „Sîntem în posesia numelor participanților la complot"
• Ancheta a furnizat piste noi, care vor duce la arestări

NEW ORLEANS 19 (Agerpres). — „Lee Harvey Oswald nu este sin
gurul implicat în asasinarea președintelui Kennedy. Comisia Warren a 
greșit cînd a stabilit că Oswald a acționat singur în asasinarea președin
telui."

ACORD LA C.E.C.O. ÎN 
SCOPUL DE A CONTRA
CARA EFECTELE DUM
PINGULUI AMERICAN 
DE CĂRBUNE. După 
tratative îndelungate, 
Consiliul ministerial al 
Comunității europene a 
cărbunelui și oțelului 
(C.E.C.O.) a ajuns la un 
acord privind instituirea 
unui sistem de subvențio
nare a cocsificării cărbu
nelui destinat siderurgiei. 
Fondul comun de subven
ții a fost stabilit la 22 
milioane dolari. Adoptînd 
această măsură „cei șase" 
urmăresc să contracareze 
efectele dumpingului de 
cărbune american chiar 
pe piața lor. Italienii și 
olandezii, care importau 
cărbune american la pre-

țuri inferioare celor din 
C.E.C.O., vor fi nevoiți a- 
cum să suporte o cotă- 
parte din cele 22 de mi
lioane dolari ale fondului 
comun.

★
Producția de cărbuni a 

țărilor Pieței comune a 
atins anul trecut 209,8 mi
lioane tone, față de 229 
milioane în 1965. Este cea 
mai importantă scădere 
înregistrată de la crearea 
Comunității Economice 
Europene.

REDUCEREA PRO
DUCȚIEI ÎN INDUSTRIA 
AMERICANA DE AUTO
MOBILE. „Ford 
Co.“ și „Chrysler 
firmele situate pe 
le doi și trei în

Motor 
Corp.", 
locuri- 
indus-

tria constructoare de au
tomobile din S.U.A., au a- 
nunțat că își vor reduce 
producția în luna martie 
cu 24 și respectiv 22 la 
sută. Ca urmare a acestor

măsuri, care amplifică de
clinul manifestat de la în
ceputul anului în produc
ția americană de automo
bile, vor fi concediați 
7 800 de muncitori.

• Ministrul comerțului exterior al Poloniei, 
Witold Trampczynski, a sosit duminică într-o vizită 
la Tokio la invitația guvernului Japoniei.

• în urma tratativelor care au avut loc la Beirut 
între delegații din R. P. Bulgaria și Liban, a fost 
semnat un acord cu privire la stabilirea comunica
ției aeriene între cele două țări. Această linie va 
asigura ruta aeriană cea mai scurtă din Europa 
occidentală în Liban.

• Potrivit prevederilor unui contract încheiat 
între organizația pentru comerț exterior iugoslavă 
„Rudnap” și firmele vest-germane „Krupp" și 
„Siemens", acestea urmează să livreze Iugoslaviei 
echipament mecano-electric în valoare de 17 mi
lioane mărci, destinat lucrărilor de extindere a 
capacităților de producție si modernizare a uzinelor 
de flotare din cadrul minei de cupru de la Majdan- 
pek.

Această declarație a fost făcută 
sîmbătă seara, în cadrul unei con
ferințe de presă, de Jim Garrison, 
procurorul districtului Orleans, 
care a anunțat că în curînd vor fi 
operate arestări în lumina dovezi
lor potrivit cărora în orașul New 
Orleans a fost pus la cale un com
plot în vederea asasinării fostului 
președinte al S.U.A. Sîntem în po
sesia numelor acelora care au par
ticipat la punerea la punct a pla
nurilor — a spus el.

Procurorul Garrison a declarat 
că a hotărît să înceapă această an
chetă după ce a citit raportul co
misiei Warren cu privire la asasi-

a ajuns la concluzia că a- 
conține unele dubii. „An- 
întreprinsă (de Garrison — 
furnizat piste noi — a spus 
întrucît Oswald a petrecut

nat și 
cesta 
cheta 
n.r.) a 
el —
șase luni la New Orleans înaintea 
asasinatului. „Există și alte persoa
ne implicate în afara lui Lee 
Oswald — a adăugat el. Nu există 
nici o îndoială că orașul New Or
leans a fost un factor in complotul 
pus la cale".

La o școală din Senegal, 
tinerii își însușesc cuno
ștințe care le vor permite 
să participe activ la fău
rirea unui viitor prosper 

al patriei lor

J!1

19 (Agerpres). — 
„Academicianul 
Flotei științifice 
sovietice este pe

ASPIRAȚII
■

-

AFRICANE ■

(Urmare din pag. I)
In luările lor de cu- 

vînt, șefii statelor din 
Africa centrală s-au 
referit la unele pro
bleme ale regiunii 
lor. Ei au constatat 
că instabilitatea ma
nifestată în majorita
tea acestor țări se 
datorește condițiilor 
în care unele din ele 
și-au dobîndit inde
pendența, cît și faptu
lui că anumite țări au 
avut un timp în frun
tea lor oameni ca 
Fulbert Youlou și 
Moise Chombe. Ase
menea regimuri au 
fost răsturnate, țările 
regiunii încep să se 
înțeleagă treptat în
tre ele.

In noile condiții nu 
va fi greu ca coope
rarea să înlocuiască 
tensiunea, lucru cu a- 
tît mai de dorit cu cît 
statele respective nu 
au interese contradic
torii. De exemplu,

Congo (Kinshasa) și 
Zambia realizează în 
total un sfert din pro
ducția mondială de 
cupru. Ele au tot in
teresul să-și coordo
neze eforturile în a- 
ceastă direcție. Cele 
două țări au început 
de altfel să colabo
reze cu un alt stat 
mare producător de 
cupru, Chile. Congo 
(Kinshasa) și Zambia 
întîmpină dificultăți 
în ce privește trans
portul minereurilor 
(care se poate face 
numai prin Mozambic 
sau Angola), lovin- 
du-se de greutăți din 
partea colonialiștilor 
portughezi. Ca atare, 
cele două țări proiec
tează în momentul de 
față construirea unei 
căi ferate prin Tan
zania. Congo (Kins
hasa), Zambia, Tan
zania, Burundi — sînt 
țări așezate pe malul 
lacului Tanganica, pe

care-1 exploatează. 
Ele vor să-și dezvol
te cooperarea în a- 
cest domeniu. După 
cum se vede, prilejuri 
de cooperare între ță
rile din Africa centra
lă și răsăriteană nu 
lipsesc. Conștiente de 
acest fapt, ele au ho- 
tărît să creeze două 
comisii care urmează 
să studieze proble
mele dezvoltării co
municațiilor și trans
porturilor, precum și 
o serie de aspecte 
referitoare la asigu
rarea securității în A- 
irica.

Conferința celor 
zece de la Kinshasa 
marchează încă un 
pas înainte în strîn- 
gerea relațiilor dintre 
țările acestei vaste 
zone. In interesul po
poarelor respective, 
al luptei pentru lichi
darea colonialismului 
în Africa, pentru pro
gres.

• :•

■

■|U|
4

fâs

■ ALGER. în capitala Algeriei au început con
vorbirile între președintele Consiliului national 

al revoluției, Houari Boumedienne, și președintele 
Senegalului, Leopold Sedar Senghor, care întreprin
de o vizită oficială de cinci zile în Algeria.

■ PARIS. în drum spre Bonn, după vizita între
prinsă în Spania, fostul cancelar al R.F. a Ger

maniei, Konrad Adenauer, va efectua o vizită do 
trei zile în capitala Franței. Azi, el va fi primit 
de președintele Franței, de Gaulle.

■ BAGDAD. Primul ministru al Irakului, Naji
Taleb, s-a înapoiat duminică la Bagdad după o 

vizită de două zile făcută în Siria. La sosire el a 
declarat că in cursul șederii sale la Damasc s-a 
procedat la un schimb de vederi cu guvernul sirian 
în legătură cu problemele create ca urmare a con
flictului dintre guvernul sirian și societatea Iraq 
Petroleum Company. Taleb a calificat rezultatele 
obținute în urma acestor convorbiri ca fiind „satis
făcătoare" și a declarat că contactele cu guvernul 
sirian vor continua.

MOSCOVA 
tjava-amiral 
Kurciatov" a 
expediționare 
punctul de a-și termina prima 
cursă. Din Marea Mediterană 
ea s-a îndreptat spre portul 
Odessa. Expediția Academiei 
de Științe a U.R.S.S. a efectuat 
lucrări științifice în partea de 
«t a Oceanului Atlantic — de 
la țărmurile Europei la Ecua
tor — și o serie de cercetări la 
cele trei stațiuni oceanografice 
din zona depresiunii nord-afri- 
cane, depresiunii Romansh și 
in Golful Guineei.

Prima expediție s-a efectuat 
pentru verificarea noii nave și 
a utilajului științific de la bor
dul ei și pentru perfecționarea 
metodelor de cercetări. Conco
mitent au fost efectuate nume
roase lucrări 
zidi mării și 
moacusticii, 
gravimetriei, 
me, hidrochimiei și hidrobiolo- 
giei.

in domeniul fi- 
atmosferei, seis- 
magnetometriei, 

geologiei mariti-

încetarea 
din viață 
a savantului 
R. Oppenheimer

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
La 18 februarie a încetat din viață, 
în virstă de 62 de ani, renumitul 
om de știință american, Robert Op
penheimer.

Născut la 22 aprilie 1904 la 
New York, la numai 11 ani, da
torită inteligentei sale precoce, 
a fost ales membru al Societății 
mineralogice din New York. La 
vîrsta de 23 de ani a obtinut di
ploma de doctor în fizică la 
Universitatea din Gottingen 
(Germania), a studiat apoi la 
Universitățile Harward (S.U.A.) 
și Cambridge (Anglia). In timpul 
războiului, el a condus cercetă
rile pentru realizarea proiectului 
primei bombe atomice americane.

In anul 1953. acuzat de activi
tate antiamericană deoarece a 
refuzat să participe la fabrica
rea bombei cu hidrogen, i s-a 
interzis activitatea în laboratoa
rele atomice ale Pentagonului. 
El a compărut în fata Comisiei 
pentru energia atomică, care l-a 
declarat nedemn de a se mai 
bucura de încrederea guvernului 
S.U.A. A fost oficial reabilitat în 
anul 1963, cînd a primit premiu] 
„Fermi".
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cată : o parte din sculpturi ;i de
sene va fi prezentată la Londra, 
iar o mare parte dintre tablouri 
— la Amsterdam. Astfel, opera 
marelui artist progresist, reunită 
prin concursul a numeroase țări 
ale lumii, are un program de că
lătorie care este prin el însuși un 
simbol.

Demisia preșe
dintelui mariiDEMISIE
firme de produ

se alimentare „Libby", cu sediul la 
Chicago, Robert Gibbson, a susci
tat numeroase comentarii. Unii o 
explică prin conflictul de interese 
dintre acționarii societății. O bună 
parte dintre aceștia o formează 
firme europene și, în special, 
grupul Nestle și compania finan
ciarului italian Sindona, care au 
fost înglobate în „Libby". De la un 
timp, acționarii europeni cer reor
ganizarea trustului, astfel ca ei să 
poată avea un cuvînt mai greu în 
conducerea treburilor firmei. 
Gibbson nu vedea cu ochi buni 
această revendicare. In „matchul" 
pentru supraviețuire se pare că, 
prin demisia lui Gibbson, „euro
penii* vor marca un punct.

TEHNO-
OCEAN

Este prescurtarea 
firmei „Societa-
tea tehnică pen
tru oceanolo- 
gie". Este prima

firmă industrială franceză creată
în scopul exploatării oceanelor. 
Participă la ea 5 alte societăți, 
care toate, sub diverse titluri, au 
ca obiect marea. Tehnoocean își 
propune construirea de utilaj 
(sonde, case și ateliere submari
ne), permițînd adaptarea tehnici
lor terestre la activitalea în adîn- 
cul mărilor . Este încă o dovadă 
că, dintr-un vis al minților îndrăz
nețe, din preocupările savanților 
și experiențele exploratorilor te
merari, cucerirea comorilor nebă
nuite ale oceanului devine tot mai 
mult o problemă concretă, tehnico- 
industrială, la ordinea zilei, cu 
mari perspective pentru progre
sul umanității.

ÎN CĂU 
TAREA 
BIOSATE
LITULUI 
crede că ar fi e
mlăștinoasă din

Trei avioane aus
traliene continuă 
cercetările pentru 
găsirea satelitului 
biologic ameri
can, plin cu in
secte, semințe și 
bacterii supuse 

radioactivității, 
despre care se 

izul într-o regiune 
vestul Australiei.

Agenția Reuter menționează că 
cele mai multe șanse pentru gă
sirea biosatelitului le au abori
genii, locuitorii nomazi ai aces
tor regiuni slab populate. Astfel, - 
printr-o ironie a istoriei, populația 
care pe planeta noastră se află pe 
unul din cele mai înapoiate sta
dii de civilizație ar fi prima pusă 
în contact cu perspectivele 
„vieții" pe alte planete.

■ SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al Bulgariei, va 

face o vizită oficială in Danemarca între 3 și 7 mar
tie a.c., la invitația guvernului danez.

■ LONDRA. Patrick Gordon Walker, ministru 
britanic fără portofoliu, a părăsit astăzi Londra 

plecînd cu avionul spre Malta, unde urmează să 
aibă o serie de convorbiri cu conducătorii maltezi 
în vederea soluționării crizei survenite între Marea 
Britanie și fosta ei colonie.

■ BUENOS AIRES. Federația muncitorilor din 
industria zahărului din provincia Tucuman 

a protestat împotriva înghețării fondurilor sale 
sindicale, în urma unui ordin ai guvernului argen- 
tinean. în declarația de protest se subliniază că 
această măsură este cu totul ilegală și violează 
regulamentele bancare. După cum se știe, în pro
vincia Tucuman, principala producătoare de zahăr 
a Argentinei, se manifestă de cîteva luni puternice 
tulburări sociale, ca urmare a crizei din industria 
zahărului.

Cel de-al 18-lea 
Tîrg internațional 
al jucăriilor de Io 
Nurnberg, la care 
au participat intre 
prinderi de specia
litate din 28 de 
țări, a oferit vizi
tatorilor aproxi
mativ 200 000 de 
mostre, menite să 
facă bucuria celor 
mici. Fotografio în
fățișează exponote 
românești în ca
drul standurilor re
zervate jucăriilor 

din lemn
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