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Deschiderea seslunii Marii Adunări Naționale
Joi dimineața, la Palatul Marii 

Adunări Naționale, au început lu
crările primei sesiuni a celei de-a 
clncea legislaturi a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Ro- 
mîne.

Deputății și invitații au îrrtîmpi- 
nat > cu îndelungi aplauze pe condu
cătorii de partid și de stat la intra
rea în sala de ședințe.

In loja din dreapta au luat loc 
tovarășii: Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nieolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu Ră- 
dulescu, Constantin Tuzu.

In loja din stînga au luat loc 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat și 
membri ai Consiliului de Stat.

La sesiune asistă ca invitați con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, evidențiați în 
producție din întreprinderile bucu- 
reștene,. ^reprezentanți, ai vieții știin
țifice $«■•. culturale, ziariști romîrri și 
corespondenți ai presei străine.

La ședința de deschidere a sesiu
nii au asistat, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă.

La începerea ședinței, Grigore 
Geamănu, deputat în circumscripția 
electorală nr. 34, Peșteana Jiu, regiu
nea Oltenia, secretarul Consiliului de 
Stat, a anunțat că, în conformitate 
cu prevederile regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări Națio
nale, lucrările sesiunii urmează să 
fie conduse, pînă la- alegerea Birou
lui Marii Adunări Naționale, de cel 
mai hi vîrstă deputat al legislaturii.

Acad. prof. dr. Nieolae Gh. Lupu, 
deputat în circumscripția electorală 
nr. 10 Tei, orașul București, pre
ședinte de vîrstă, a rostit cuvîntul 
de deschidere a sesiunii.

Deputății și invitații au păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria deputatului George Căliriescu, de
cedat de curînd.

r-* Alegerea secretarilor Marii Adunări Naționale:
•L Alegerea comisiilor permanente aie Marii Adunări Naționale;

; ’ — Alegerea Consiliului de Stat al R. P. Romine;
— Formarea guvernului R. P. Romîne;
— Alegerea comisiei pentru continuarea lucrărilor de elaborare a noii Con- 

(tituții a R. P. Romîne;
— Proiect de lege pentru ratificarea decretelor emise de Consiliul de 

Stat între sesiuni.

La primul punct al ordinei de zi, 
au fost aleși secretarii Marii Adu
nări Naționale: deputății Ion Cîr- 
cei, luliii Fejes, Petre Turcu și Con
stantin Dăscălescu.
tLa cel de-al doilea punct al ordi- 

nei de zi au fost alese cele 8 comi
sii permanente ale actualei legisla
turi : comisie economico-financlară, 
comisia pentru agricultură și silvi
cultură, comisia pentru problemele de

Scrisoarea С. C. al P. M. R. 
adresată tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Iubite tovarășe Gheorghiu-Dej,
Ne-a îndurerat știrea că starea să

nătății dv. nu vă permite să luați 
parte la lucrările Plenarei Comite
tului Central și ale sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Pentru noi, tovarășii dv. de mun
că și de luptă, este deosebit de grea 
această absență. Zi de zi în mijlo
cul nostru, ne-ați dat un strălucit 
exemplu de nesecată energie, putere 
de muncă și dăruire de sine, de înal
tă principialitate și clarviziune poli
tică.

Rezultatele alegerilor de la 7 mar
tie au constituit o impresionantă ex

La propunerea deputatului Vasiile 
Mateescu, Marea Adunare Națională a 
ales pe deputății Gheorghe Mihoc 
și Virgil Cazaca pentru a asista pe 
președintele de vîrstă al sesiunii.

La propunerea deputatului Con
stantin Scarlat, făcută în numele unui 
grup de deputați din regiunile Argeș, 
Cluj, Banat, Galați, Oltenia și. Iași, 
Marea Adunare Națională a ales în 
unanimitate comisia de validare al
cătuită din 19 deputați.

La începutul ședinței de după-a- 
miază, deputatul Demostene Botez, 
președintele comisiei de validare, a 
prezentat raportul acesteia.

In unanimitate, prin vot deschis. 
Marea Adunare Națională a validat 
mandatele deputaților aleși la 7 mar
tie.

Marea Adunare Națională, după 
constituirea sa, a trecut la alegerea, 
prin vot secret, a Biroului celei de-a 
cincea legislaturi. In urma consul
tării cu un grup de deputați din 
orașul București și din regiunile Iași, 
Oltenia, Cluj, Banat, Dobrogea, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Suceava și 
Brașov, deputatul Ion Cosma a propus 
să fie ales ca președinte al Marii 
Adunări Naționale deputatul Ștefan 
Voitec, iar ca vicepreședinți deputății 
Ștefan S. Nicolau și Gheorghe Ne- 
cula.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan ■ Voitec, a mulțumit, 
în numele său și al celorlalți mem
bri ai Biroului, ales în unanimitate 
de deputați, pentru încrederea, acor
dată, asigurînd că va depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea sarci
nilor de răspundere ce revin Biroului1, 
pentru buna desfășurare a lucrărilor 
Marii Adunări Naționale și comisi
ilor permanente, a întregii activități 
în tot cursul actualei legislaturi, 
chemată să-și aducă din plin con
tribuția, laolaltă cu toți oamenii 
muncii, la opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului, de conti
nuă înflorire a patriei, pentru bunăs
tarea și fericirea poporului nostru.

In continuarea lucrărilor. Marea 
Adunare Națională a aprobat urmă
toarea ordine de zi: 

apărare, comisia de politică exter
nă, comisia administrativă, comisia 
pentru cultură și învățămînt, comi
sia pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale, comisia juridică.

S-a trecut apoi la alegerea Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, și al

(Continuare in pag. 3-a)

presie a unității poporului în jurul 
partidului și guvernului, a deplinei 
aprobări date activității atît de bo
gate în roade, desfășurată în acești 
ani de conducerea de partid și de 
stat în frunte cu dv.

La baza unității poporului noetru 
stă coeziunea de nezdruncinat a 
partidului și a conducerii sale, con
secvența cu care partidul, călăuzit 
de ideile marxism-leninismului, își 
înfăptuiește politica sa internă și in
ternațională.

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Român

Scrisoarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
adresată Marii Adunări Naționale

TOVARĂȘI DEPUTAȚI,
Sînt convins că împărtășesc gîn- 

durlle și sentimentele dvs. adresînd 
în primul rînd călduroase mulțumiri 
celor care ne-au încredințat manda
tul de cinste de a-i reprezenta în 
cel mai înalt for politic al țării — 
milioanelor de alegători, tuturor ce
tățenilor patriei noastre. (Aplauze).

Permiteți-mi totodată ca, în nu
mele meu personal și al celorlalți 
membri ai Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, să asigur 
Marea Adunare Națională că ne 
vom strădui să răspundem încre
derii acordate punînd și în viitor în
treaga noastră activitate în slujba 
poporului, pentru înflorirea Republi
cii Populare Romîne, în slujba cau
zei nobile a socialismului și păcii. 
(Aplauze).

Prin întreaga lor pregătire și des
fășurare, prin avîntul politic și in
tensa activitate creatoare în toate 
domeniile vieții economice, politice 
și sociale cu care au fost întîmpi- 
nate, prin masiva participare la vot 
cît și prin rezultatele acestuia — a- 
legerile de la 7 martie au prilejuit 
o puternică manifestare a conștiinței 
patriotice, socialiste a oamenilor 
muncii. (Aplauze).

întregul popor, intr-o impresio
nantă unanimitate și coeziune și-a 
exprimat aprobarea deplină față de 
politica internă și externă a partidu
lui și guvernului, înalta apreciere 
pe care, o acordă rezultatelor aces
tei politici, satisfacția pentru marile 
sale realizări și hotărîrea nestrămu
tată de a merge înainte sub condu
cerea partidului, pe drumul socia
lismului. (Aplauze).

Mîndriei legitime a oamenilor 
muncii pentru tot ce au clădit prin 
eforturile lor fără preget i se adau
gă încrederea că noi succese vor 
urma celor obținute pînă acum, con
vingerea că înaintea Romîniei socia
liste se deschid perspectivele unui 
viitor strălucit.

Acest viitor stă în mîinile harnice 
și încercate ale minunatului nostru 
popor, care, liber de orice exploa
tare și asuprire, stăpîn deplin al 
tării, muncește cu elan pentru feri
cirea sa. (Aplauze).

Nu au fost zadarnice jertfele date 
în îndelungata luptă revoluționară 
condusă de partid, nu au fost zadar
nice sacrificiile și eforturile pline de 
abnegație depuse pentru învingerea 
greutăților inerente vastei opere de 
reconstrucție socialistă.

Realizarea marilor sarcini ale de- 
săvîrșirii construcției socialiste va 
cere noi eforturi. Sîntem convinși 
că eroica noastră clasă muncitoare, 
clasa conducătoare a societății, ță
rănimea, aliata ei de nădejde, inte
lectualitatea, oamenii muncii de toate

Vă asigurăm, tovarășe Gheorghiu, 
că vom munci cu tenacitate și ab
negație și nu ne vom cruța forțele 
pentru a asigura triumful deplin al 
operei de construcție socialistă în 
patria noastră.

Cu dragoste tovărășească vă urăm 
însănătoșire, scumpe toviarășe Gheor
ghiu-Dej. Aceasta este urarea și do
rința fierbinte a tuturor membrilor 
partidului, a fiecărui om al muncii, 
a întregului nostru popor. 

naționalitățile, întregul nostru popor 
strîns unit sub steagul partidului 
nu-și vor precupeți nici în viitor 
forțele, spre a asigura ridicarea Re
publicii Populare Romîne pe noi 
culmi ale progresului economic și 
social. (Aplauze).

Votul exprimat lâ 7 martie este un 
mandat al întregului popor pentru a- 
plicarea în continuare a liniei gene
rale a partidului în construcția so
cialistă, pentru înfăptuirea consec
ventă a politicii de industrializare 
socialistă, de maximă valorificare a 
resurselor țării, de dezvoltare inten
sivă a producției agricole, în inte
resul ridicării bunăstării tuturor ce
lor ce muncesc. Această politică a 
asigurat mersul înainte sigur și în 
ritm rapid al construcției socialiste 
în țara noastră — și ea va fi ur
mată în mod neabătut. (Aplauze 
furtunoase).

TOVARĂȘI,
Corespunzător intereselor fundamen

tale ale poporului romîn, ale cau
zei socialismului și păcii în lumea 
întreagă, Republica Populară Romînă 
va înfăptui și în viitor o politică ex
ternă de prietenie și alianță frățeas
că cu țările socialiste, de sprijinire 
a dreptului popoarelor de a dispune 
libere de soarta lor. de contribuție 
activă la. consolidarea păcii și mic
șorarea încordării, o politică de dez
voltare a colaborării internaționale 
și de lărgite a relațiilor cu toate ță
rile, pe baza principiilor, coexisten
ței pașnice a statelor cu orînduiri 
social-polihce diferite. (Aplauze),

La baza relațiilor sale internațio
nale țara noastră așează ca prin
cipii de neclintit respectarea egali
tății, suveranității și independenței 
popoarelor, neamestecul în treburile 
lor interne și militează pentru pro
movarea acestor principii pe arena

GHEORGHE GIIEOKGIIIE-DEJ

Scrisoarea adresată 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

de către sesiunea Marii Adunări Naționale
Am ascultat cu adîncă emoție scri

soarea pe care ați adresat-o actualei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale.

Gîndurile exprimate de dv. consti
tuie pentru noi toți un înalt îndemn 
mobilizator de a răspunde cu cinste 
încrederii pe care, ne-au acordat-o în 
unanimitate cetățenii patriei noastre.

împărtășim intrutotul nezdruncinata 
dv. convingere că în fața Romîniei 
socialiste se deschid perspectivele u
nui viitor strălucit și vă încredințăm 
că ne vom consacra toată puterea de 

Marea Adunare Națională 
a Republicii Populare Romîne

BULETIN MEDICAL
Starea sănătății tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Romîne, continuă să se agraveze prin 
accentuarea icterului și a insuficienței hepatice.

Se aplică în continuare tratamentul corespunzător.

Prof. dr. VQINEA MARINESCU, ministrul sănătății și preve
derilor sociale; acad. dr. NICOLAE GH. LUPU; prof. dr. TI- 
BERIU SPÎRCHEZ; prof. dr. CONSTANTIN NICOLAU; prof, 
dr IOAN BRUKNER; prof. dr. CONSTANTIN ANASTASA- 
TU; conf. dr. LEON BERCU; dr. ALEXANDRU DUMI- 
TRIU.

18 III 1965.

internațională ca o cerință a dez
voltării colaborării și apropierii între 
popoare. (Aplauze).

Uriașele forțe ale păcii și progre
sului — sistemului mondial socialist, 
mișcarea muncitorească și democra
tică internațională, noile state inde
pendente, popoarele care luptă pen
tru pace și libertate, au capacitatea 
de a bara calea unei noi conflagrații 
mondiale. — condiția hotărîtoare 
fiind acțiunea lor comună, lupta lor 
unită.

întărirea acestei, unități este cu 
atît mai imperios necesară cu cît, 
după cum arată evenimentele vieții 
internaționale, cercurile imperialiste 
agresive recurg la noi atentate îm
potriva păcii și libertății popoarelor.

Cu perseverență neslăbită, parti
dul și guvernul nostru vor depune 
în continuare eforturi pentru unita
tea și coeziunea forțelor mondiale 
ale socialismului și păcii, pentru în
făptuirea aspirațiilor supreme de pa
ce și progres ale întregii omeniri. 
(Aplauze).

TOVARĂȘI DEPUTAȚI,
Noua legislatură, inaugurată de 

actuala sesiune â Marii Adunări Na
ționale, va cuprinde o perioadă de 
o însemnătate deosebită în dezvol
tarea Republicii Populare Romîne 
— perioada viitorului plan cincinal 
1966—1970. In fața poporului nostru 
stau ani de noi realizări, ani de 
muncă bogată m roade,.

Vă urez, tovarăși deputați, spor 
la muncă și succese în activitatea 
dvs. 1 (Aplauze puternice).

Să înzecim eforturile în lupta pen
tru prosperitatea patriei și făurirea 
unei vieți fericite celor ce muncesc, 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru măreața cauză a socia
lismului I

Trăiască Republica Populară Ro
mînă 1 (Deputății și invitații în pi
cioare aplaudă îndelung, puternic).

muncă, pasiunea și energia creatoare 
luptei pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului și pentru prospe
ritatea Republicii Populare Romîne, 
pentru slujirea intereselor poporului — 
după minunatul exemplu dat întot
deauna de dumneavoastră. (Aplauze).

Scumpe tovarășe Dej, dînd glas 
sentimentelor de nemărginită dragos
te ale întregului popor, vă urăm în
sănătoșire deplină și cît mai grab
nică, spre binele patriei și al cauzei 
socialismului. (Aplauze furtunoase).



л STEASUE ROȘO

Pe ce sâ se pună accentul ^PANOUL ELEVILOR FRUNTAȘI
Un candidat la 

concursul de admi
tere în îiivățămîn- 
tul superior tehnic 
trebuie să arate că și-a însușit com
plet calculul algebric elementar, efi a 
înțeles noțiunile care le folosește, că 
știe să gîndească matematic, să lu
creze independent o problemă 
matematică. In cele ce urmează 
vom analiza măsura In care aceste 
cerințe se oglindesc îîl pregătirea de 
care au dat dovadă candidațil lă admi
tere.

in ceea ce privește calculul algebric, 
elevii trebuie să inînuiască complet o- 
perațiile aritmetice și algebrice intrudt 
în învățămîntul superior nu se revine 
asupra acestui capitol. Aducerea la a- 
ceiași numitor, simplificările de fracții 
sînt în măsură nesatisfăcătoare însu
șite de mulți candidați. O parte din 
cei p/ezenți ia concurs au eliminat, la 
lucrarea scrisă, numitorul la o înecau- 
ție, neținînd seama de semnul iui. Uilii 
nu au știut să scrie soluția generală 
a unei ecuații trigonometrice. Aiți can
didați aplică teorema lui Pitagora ne
corespunzător. Considerăm că dacă se 
va insista pe o exigență principială 
privind calculul algebric, lipsurile ma
nifestate la admitere se voi înlătura în 
mare parte. Lipsa de principialitate ІП 
exigență se oglindește in faptul că, 
anumiți absolvenți de școală medie, 
care au obținut note mari la matema
tică în aceste școli nu pot face față 
concursului la institut sau, dacă reu
șesc, dau dovadă, de lipsuri grave in 
cunoașterea calculului algebric. Credem 
că însușirea doar a unui Calcul, fără 
a înțelege noțiunile la cate se referă, 
înseamnă o mecanizare a gîndirll ele
vului. Am întîlnit candidați care n-au 
știut să dea o definiție corectă no
țiunii de limită a unei funcții intr-un 
punct.

Noțiunea de continuitate, convergen
ță, sînt vag sau greșit interpretate. 
Deși se cunosc, în general, regulile 
de derivare, foarte puțini înțeleg no
țiunea de derivată și mal puțini pot

ProL urtiv. 
EUGEN V. DOBRESCU

da Interpretarea el 
geometrica sau me. 
canică. In general, 
cînd e vorba de 

a da o definiție matematică, chiar in 
claaele anterioare clasei a Xl-a, difi
cultățile care apar sînt numeroase. 
Unii candidați nu cunosc noțiunea de 
operator în matematică, mergind pînă 
acolo, incit unii consideră operatorul 
„sin" ca un număr, simplificînd cu el 
sau dîndu-1 factor comun. Credem că 
în învățămîntul mediu se acordă fle- 
justiiicat, un rol minor părții teoretice 
din matematică, singura care asigură 
mai tirziu o gindire științifică a viito
rului inginer. De asemenea, conside
răm că dacă profesorii din învățămin- 
tui mediu S-ar preocupa mai mult de 
cunoașterea științifică a evoluției no
țiunilor matematice, acest fapt s-ar re- 
ilecta și in pregătirea elevilor. Această 
pregătire profesională ar putea forma 
o preocupare permanentă șl a secției 
de învățămînt.

Examenul de admitere din anul uni
versitar curent a scos In evidență că 
demonstrațiile sînt, în majoritatea ca
zurilor, învățate pe de rost. Nu apar 
clar în demonstrațiile redate de candi
dați, ipoteza, concluzia și metoda fo
losită. Succesiunea raționamentelor nu 
e logică, ci mecanică.

Se observă că anumite tipuri de 
probleme, formulate într-un anume fel, 
se rezolvă ușor. Dacă însă e nevoie 
de un raționament suplimentar pentru 
a aduce o problemă ia un tip clasic, 
unii candidați Se împotmolesc. Acest 
fapt denota o șablonizâre prin folosi
rea rezolvării numai a unor probleme 
tip.

In concluzie, rezultatele concursuri
lor de admitere din acest an universi
tar au arătat că formarea unei gtn- 
dlrl matematice, stăpînlrea calculului 
algebric sînt probleme care trebuie să 
preocupe în cea mai mare măsură în
vățămîntul mediu. In vederea îmbună
tățirii calității învâțămîntului se cere 
ca acest obiectiv să se afle în perma
nență în centrul activității școlii noas
tre.

Rîndul de sus, 
de la stingă la 
dreapta: 1. PĂ
DURE AURELIA 
— Școala genera
lă de 8 ani nr. 4 
Vulcan. 2. CRI- 
ȘAN PETRU - 
Școala generală de 
8 ani nr. 1 Petrl- 
ІяЗ. PREOTU PO
RUMBIȚA — Școa- 
la generală de 8 
ani An foioasa. Rîn- 
dui de jos : 4. KA- 
LAPACS GHEOR- 
GHE — Școala 
generală de 8 ani 
nr. 1 Petrlla. 6. 
ȘERBU OILDA 
Școala generală 
de 8 ani nr. 5 Pe
troșani. 6. MAIOR 
DOINA — Școala 
generală de 8 ani 
nr. 1 Petroș-nt

Tipăritnri didactice 
pentru elevi și studenți

Iu afara manualelor școlare, Edi
tura didactică și pedagogică pregă
tește pentru viitorul" an de învăță- 
<mînț; aproximativ 100 de titluri de ma
teriale didactice pentru elevi șl sfu- 
denți care însumează, peste Й00 000 
de exemplare. Printre acestea se nu
mără atlasul de plante din flora ță
rii noastre, harfa fizică și admini
strativă a R. P. Romîne, harta fizică 
a Europei, harta politică a Europei 
și Asiei, planșe de botanică, Zoolo
gie, chimie, biologie.

Cunoștinfc cn mal multe $i mai temeinice
In timpul anilor de școlarizare, e- 

levii școlilor profesionale îșl însușesc, 
pe lingă cunoștințele de bază ale 
meseriei și metodele moderiie de lu
cru, funcționarea utilajelor CU care 
sînt dotate întreprinderile noastre.

In această direcție uti rol deosebit 
de important îl eu cadrele didactice. 
De telul Ctim acestea știu să mun
cească cu elevii depind și rezultatele 
obținute la Învățătură.

Școala noastră este înzestrată eu 
laboratoare de fizică, de electrotehni
că, de tehnologie, cu material didac
tic și diferite aparate mecanice, elec
trice, cu organe de mașini și machete 
ale instalațiilor și utilajelor folosite 
în industria minieră, eu diferite scule. 
Toate acestea îl ajută pe elevi să-și 
însușească cit m<ai bine tehnologia 
meseriei. Dar numai ele sînt insufi
ciente. Este nevoie șf de măiestrie 
în predarea Cunoștințelor, de explica
ții cit mai clare în ceea ce privește 
funcționarea utilajelor și mașinilor, 
deci de măiestria pedagogică a ca
drelor didactice. Această măiestrie 
este perfecționată în școala noastră 
în cadrul comisiilor metodice șl a cer
cului pedagogic.

Lecțiile deschise din cadrul comi
siilor metodice ajută pe profesorii 
noștri să-și însușească cele mai bune 
metode de predare.

In cadrul cercului pedagogic se 
dau indicații âsupta felului cum sâ 
se organizeze orele de meditații șî 
consultații în care stnt clarificate 
problemele neînțelese de către elevi, 
cum să se organizeze orele de siste
matizare a materialului predat în 
cursul trimestrului ș. a.

O problemă de seamă căreia con
ducerea școlii noastre și cadrele di
dactice îi acordă o atenție deosebită 
este ținerea unei legături strînse în-

tre familie și școală, între școală și 
întreprinderile unde elevii fac practi
ca, Această legătură se realizează 
prin vizite la domiciliul elevilor ce. 
gu rezultate slabe la învățătură, ține
rea periodică a ședințelor cu părinții, 
prin Vizite la întreprinderile unde e- 
levii fac practică. Un exemplu viu de 
colaborare a corpului didactic cu pă
rinții și cu conducerile exploatărilor 
este și ședința organizată, nu de mult, 
la exploatarea minieră Anlnoasa unde 
au participat conducerea școlii, con- 
ducerea exploatării și părinții celor 
49 ucenici ce fac practică la această 
exploatare.

Trebuie să arătăm îfisă că mai 
silit șl ti/iiîi părinți care nu dau sufi
cientă importanță colaborării cu școa

la, urmăririi activității copiilor ІОГ. 
Sînt părinți care nu vin 
nici în urma mai multor 
doar atunci cînd copilul 
exmatriculare din cauza 
necorespunzătoare și a 
nesatisfăcătoare la învățătură. In Ceea 
ce ne privește, vom căuta să folosim 
și în viitor cele mat variate metode 
pentru ca viitorii muncitori să posede 
cunoștințe temeinice 
să, să facă față cu 
lor producției.

la școală 
invitații ci 
ajunge la 
comportării 
rezultatelor

în meseria alea- 
succes necesltăți-

Ing. SOLYMO8Î
Ing. SÎRBU

profesori de tehnologia meseriei 
la Grupul școlar minier Petroșani

ALEXANDRU
SOFRON1E

Brediceanu Emilia și Ciobanu NiColae sînt doi dintre elevii fruntași de 
la Școala generală de І Orii dirt Cîmpti lui NMf. iaU-i în timpul unei tete 
de ture.

Importanta predării muzicii 
la clasele I-IV

Dintre disciplinele ce se predau la 
clasele I-1V, o importanță mereu cres- 
cinda are mu2ica. Ca și celelalte o- 
biecie predate în școala, muzica con
tribuie la îndeplinirea sarcinilor edu
cației comuniste. Ea urmărește, îm
preună eu celelalte obiecte de siudiu, 
să le formeze și să le dezvolte ele
vilor capacitatea de a simți și de a 
înțelege frumosul în natură și lh via
ța socială. Muzica Îmbogățește, prin 
imagini muzicale, conținutul educației 
intelectuale, lărgind sfera de Cunoaș
tere a realității obiective.

Reflectînd realitatea în imagini ar
tistice, muzică nu e numai o îmbinare 
de sunete plăcute la auz (cum o 
privesc formaliștii), ci un puternic mij
loc educativ. Ea oglindește sentimen
tele și gîndurile poporului. Pentru a 
atinge scopul propus de progfâmă, în
vățătorul trebuie să unească principi
ile de bază ale predării muzicii. Ma
terialul pentru educația muzicală tre
buie alee cu grijă. Din acesta, în pri
mul rînd, trebuie folosite cintecele 
care oglindesc atitudinea oamenilor 
muncii față de realitatea înconjurătoa
re, realizările regimului nostru demo
crat-popular. De asemenea, trebuie fo
losite operele muzicale ale compozito
rilor progresiști care Oglindesc viața 
din trecut a poporului, lupta lui pen
tru libertate. Se întîmplâ de multe ori 
ca, din cauza necunoașterii programei 
sau din cauza superficialității de care 
dau dovadă, unii învățători Să alea
gă materiale care nu sînt accesibile 
copiilor. In acest fel ei nu respectă 
particularitățile de virată ale elevilor, 
făcîndu-i pe aceștia aă nu dea impor
tanța cuvenita muiteli. Sînt cazuri

cînd, 
clasa 
cercel" 
ochii tăi 
gur, au 
dor.

Trebuie 
mare atenție calității cîntecului. 
aceea metoda de lucru trebuie să lie 
aleasă cu grijă, astfel ca m timp ce 
se citită un cîntec, execuția tehnică sâ 
fie exactă, să-i fie înțeles conținutul, 
caracterul, modul Cum trebuie execu
tat (tempo, dinamica, felul de emi
tere a sunetului etc).

Paralei însă cu învățarea 
lui după auz, elevii claselor 
formează în mod intuitiv șl 
deprinderi, privind asimilarea 
lemente din

la serbările școlare, elevi din 
a I-a cîntă „Aseară ți-am luat 

sau romanța ,,Mi-e dor de 
adinei", cîntece care, desi- 
sînt adecvate vîrsiei eopi-

acordată de asemenea, o
De

eîntecu-
l-ll își 
aupmite 
ujjor e- 

r it mica metodică ce
Stau Iâ baza însușirii conștiente a mu
zicii. Dar ele sînt însușite cu adevă
rat abia în clasele Ш-IV, cînd se 
trece la înregistrarea pe portativ Cu 
note muzicale.

Faptul că la clasele 111-IV progra
ma prevede începutul notației muzi
cale, să nu se înțeleagă că tn aceste 
clase trebuie să se facă teorie în de
trimentul datării, ci dimpotrivă, nota
ția trebuie să apară în mod firesc, 
ca o nouă treaptă în dezvoltarea mu
zicală a elevilor.

Intr-un cuvlnt, din punct de Vedere 
metodic, în predarea muzicii după no
te se Va respecta principiul: de la 
cîntec și pritî cîntec către teorie șl 
din nou cu aplicarea și verificarea ce
lor predate și însușite, tot prin cîn
tec.

CORNEA DUMITRU 
directorul Școlii generale d» 8 аві 

Iscronl

O bogată activitate artistică
Colectivul didactic al 

Școlii generale de 8 
ard nr. I din Vulcan 
a hotărlt încă din pri
mul trimestru al anu
lui școlar să cuprindă 
in activitatea cultural- 
artisfică un număr cit 
mai mare de copil. 
Pentru aceasta s-au 
luat
lingă programul 
OaTe Școala 
râ se pminte la МП- 
cursul cultural-artistic

măsuri ca. pe 
cu 

urmează

al pionierilor pi școla
rilor, să se pregăieas- 

■ că și cîieva piese, de 
teatru. Astfel elevii ce- 
/or trei clase Initi, spre 
exemplu, pregătesc, sub 
îndrumarea învățătoa
rei Sălăgean Susa/ta, 
piesa „Ionel șl coana 
Mlnciiinămare". Un
spectacol interesant pun 
in scenă și elevii cla
sei a IV-а А. ЁІ repetă 
cu regularitate „Lupul 
din pădure", o drama-

tiiare după un basm. 
Colegii lor din clasa a 
IV-а В sini Intr-o fată 
înaintată cu pregătirea 
piesei „Cravata roși?’. 
Tot în aceste zile șee» 
larii clasei a VHba 
vor da viață unor erai 
cunoscuți din neuitatele 
povestiri ale lui lott 
Creangă. îndrumați de 
învățătoarea Cică Au
relia ei se străduiesc 
să se familiarizeze eu 
eroii „Pupezei din tei".
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Deschiderea sesiunii 
narii Adunări Naționale

Sesiunoa Sfatului popular
al orașului regional Petroșani

(Urmare din pag. l-a)

unui mare număr de deputați din 
toate regiunile tării, deputatul N toc
ise Ceausescu a propus ca președin
te al GoomJiuhii de Stat pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Deputății Marii Adunări Naționale 
fi invitații aflaț* In tribune, au pri

Președintele Consiliului de Stat: Gheorghe Gheorghiu-Dej
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: Ion Gheorghe Maurer
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: ștefan Voltec
Vicepreședinte al Consiliului de Slat: Avram Bunaclu

Membri ai Consiliului de Stat:
Petre Borilă, Constantin Dragan, Gris- 
tofor Simionescu, Anton Breitenhoîer, 
Grigore Geamănu, Ludovic Takacs.

Adu- 
tovară-

Alegerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ca președinte al Con
siliului de Stat a fost primită de 
către Marea Adunare Națională într-o 
atmosfera de mare însuflețire. De
putății și Invitații, în picioare, au 
'aplaudat puternic minute în șir.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a dat citire scrisorii adresate 
Marii Adunări Naționale de către 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
pflm-secretar al С. C. al P. M. R., 
Care fiind suferind, nu a putut lua 
parte la lucrările sesiunii. .

Scrisoarea a fost subliniată în re
petate rînduri cu puternice și înde
lungi aplauze.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a <&. citire scrisorii adresate 
tovarășul® Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de către Marea Adunare Națională, 
care a fost aprobată prin aplauze 
prelungite.

Tovarășul Ștefan Voifec a anun
țat pe deputați că a primit 
Scrisoarea adresată Marii 
nări Naționale de către

i?ul Ion Gheorghe Maurer cu privire
Președintele Consiliului de Miniștri: Ion Gheorghe Maurer; 
Prim-viceprcședinte al Consiliului de Miniștri: Gheorghe Aposiol; 
Vicepreședinte al 
Vicepreședinte al 

Alexandru Drăghici;
Vicepreședinte ai 
Vicepreședinte al 
Vicepreședinta al 

Stat al Planificării; Gheorghe Gaston Marin;
Vicepreședinte âl Consiliului de Miniștri: Gogu Rădulescu. 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Gheorghe Rădoi; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Petre BlajOVici; 
Ministrul Forțelor Armate: Leontin Sălăjan; 
Ministrul Atacerilor Externe: Cornelîu Mănescu;
Ministrul Finanțelor: Aurel Vi joii:
Ministrul 
Minierul 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul 
Ministrul 
Președintele Consiliului Superior al Agriculturii: Mihai Dales; 
Ministrul Sănătății șl Prevederilor Sociale: Voinea Marinescu; 
Ministrul Comerțului Interior: Mihall Levente; 
Ministrul Comerțului Exterior: Mihail Petri;
Ministrul Invățămîntului: Ștefan Bălan;
Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artfi : Constanța 

stan;
Ministrul Justiției: Adrian Dimitriu.

Consiliului 
Consiliului 
Consiliului

s. -<~

L-'

lndustriei Metalurgice : Ion Marinescu;
Industriei Construcțiilor de Mașini: Mihai Marinescu; 
Industriei Petrolului și Chimiei: Mihall Florescu; 
Transporturilor și telecomunicațiilor: Dumitru SImulescu; 
Industriei Ușoare: Alexandru Sencovici;
Minelor și Energiei Electrice: Bujor Atmășan;
Industriei Construcțiilor :Dumitru Mosora;
Economiei Forestiere: Mihai Suder;
Industriei Alimentare: Jatloș Fazekaș;

Crl-

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a spus:

Tovarăși,
Vă rog, in numele meu personal și 

al celorlalți membri ai Consiliului de 
Miniștri aprobat ІП această sesiune, 
să primiți expresia sentimentelor noas
tre de mulțumire pehtru clnatea pe 
care ne-ați făcut-o investindU-ne cu 
o misiune de înaltă încredere și răs
pundere. Scrisoarea adresată Marii 
Adunări Naționale de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej exprimă cu o mare 
claritate hotărîrea fermă care ne 
animă de a aplica neabătut politica

г Se extinde tracțiunea.
1 cu locomotivele lliesel-electrice

Pe libia de cate forată Graiova-Ca- 
lafat transporturile directe de măr
furi au început sfi se efectueze cu 
ajutorul locomotivelor Diesel-electri- 
oe.

Aflul acesta locomotivele Dtesel-e- 
lecirice vor fi extinse și pe alte tra

mit propunerea făcută cu aplauze pu
ternice și îndelungate.

Au fost propuși apoi, în aplauze
le adunării, vicepreședinții și mem
brii Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne.

Marea Adunare Națională a ales 
în unanimitate, prin vot secret. Con
siliul de Stat al Republicii Popti- 
lare Rothîne:

Ion Costna, Sutana Gîdea, lacob Te
clu, Constantin Daicoviciu, Atanase Jo
ja, Vasile Vîlcu și Vasile Daju.

de la Marea Adu
cea de-a patra le-

Națională a apro- 
deputierea manda-

la depunerea mandatului Consiliului 
de Miniștri. In scrisoare se arată că, 
tinînd seama de prevederile Consti
tuției, potrivit cărora Mărea Adunare 
Națională, la începutul noii legisla
turi, are împuternicirea de a forma 
guvernul, Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne își depune mandatul 
pe care La primit 
nare Națională în 
gislatură.

Marea Adunare 
bat în unanimitate 
tului Consiliului de Miniștri.

La propunerea deputatului Chivu 
Stoica, făcută în numele С. C. al 
P.M.R. șt al Consiliului de Stat, Ma
rea Adunare Națională a aprobat in 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri pe tovarășul Ion Ghtor- 
ghe Maurer.

Tovarășul ton Gheorghe Maura- a 
prezentat lista guvernului. Marea A- 
dnnare Națională a aprobat m una- 
nsmitâte prin vot secret, guverntll 
Republicii Populare Romîne în urmă
toarea componență : 

Consiliului 
Consiliului

de 
de

Miniștri: Emil Bodnâraș;
Miniștri și ministru al Afacerilor Interne:

de 
de 
de

Mtaiștri: Alexandru Moghloroș, 
Miniștri: Alexandru Bîrlădeanu; 
Miniștri și președinte *1 Comitetului de

internă și externă a partidului și sta
tului, de a asigura în continuare a- 
vîntul economiei și culturii în patria 
noastră, mersul înainte al Republi
cii Populare Romîne pe calea socia
lismului.

încredințez Marea Adunare Naționa
lă că ne vom consacra neprecupețit 
întreaga energie luptei duse de popo
rul nostru, sub conducerea partidului, 
pentru înflorirea Romîniei și făurirea 
unei vieți fericite celor ce muncesc, 
pentru măreața cauză a socialismului 
și păcii.

Lucrările sesiunii continuă astăzi in 
cursul dimineții. (Agerpres)

see de cale ferată printre care: Ad- 
jud Constanța, Caransebeș — Si- 
meria. Pentru întreținerea și exploa
tarea lor la depourile C.F.R. de la Gra- 
fova. Brașov și București e*ftu exe
cutat 0 serie de lucrări de amena
jare. (Agerpres)

Ieri dimineață în sala clubului 
C.G.V.J. a avut loc prima sesiune a 
eelei de-a Vl-a legislaturi a Sfatului 
popular al orașului regional Petroșani.

Sesiunea a reunit mineri și munci
tori de frunte din cadrul exploatărilor 
carbonifere, întreprinderilor și șantie
relor Văii Jiului, ingineri, învățător! 
și profesori, gospodine, activiști de 
partid și de stat cărora masele largi 
de cetățeni din Valea Jiului le-au a- 
eordat marea încredere de a-i repre
zenta în conducerea treburilor obștești. 
Printre cel prezenți în sala puteau 
fi văzuți minerii David loan de la

In sală, în timpul lucrărilor sesiunii.

Aninoasa, Rudic Constantin din Uri- 
cani, tehnicianul Moldovan Mircea de 
la Petrila, profesorul Cotescu loan din 
Ltipeni, inginerul energetlcian Re- 
breanu Alexandru de la Termocentrala 
Paroșeni, gospodina Cîmpeanu Maria 
din Petroșani.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de deputatul Blaj Traian care a ară
tat că alegerile de deputați pehtru Ma
rea Adunare Naționala și sfaturile 
populare de la 7 martie au constituit 
o strălucită victorie a Frontului De
mocrației Populare, o puternică ex
presie a hotărlrii poporului nostru de 
a înfăptui cu fermitate programul de-

Înnoitorii vechiului oraș la lucru
înnoirea a început exact din cen

trul vechii așeeărl minerești. La Incit* 
put s-au înălțat cîieva blocuri. Îm
prejmuite de căsuțele vechilor colonii, 
cele citeva blocuri păreau niște uriași 
iiicercuifi de o artnaiă de lilipulăni. 
Prin hărnicia constructorilor, „uria
șii" s-au înmulțit repede ajungtnd 
plnă la hotarul dinspre Petroșani al 
Vulcanului.

O dată cu primele semne ale pri
măverii, înnoitorii vechiului oraș du în
cepui să lucreze cu șl mai mult entu
ziasm. Condițiile de muncă sînt a- 
cum mai optime, iar constructorii au 
un angajament de cinste de înfăptuit. 
De curlhd, ei au făcut cadou mine
rilor blocul D 10. Astfel, încă 72 de 
familii au primit fiecare cite 
un apartament confortabil. La 
puțină vreme s-a dat în folosință și 
blocul D 12. Cel mai tliulr dintre cele 
trei blocuri cu 8 etaje Șt 72 aparta
mente — D 11 — se află in faza de 
finisa] și iri aurind va fi gata de re
cepție. Dăr iată oă un tioii bloe se 
află in stare embrionară. E vorba de 
D 13 la cale âu irteepilt deja lucră
rile de bază.

bl timp ce constructorii se Mrec 
pentru a executa lucrări de calitate 
șl in timpul prevăzut, pe- strada prin
cipală a orașului, zebi de oameni în
carcă in mașini pămlntul rămas din 
diferite săpături. Printre blocuri, sute 
de oameni adună tfi grămezi gunoa
iele și pietrele, pregătesc spatiile 
verzi. Locatarii noilor apartamente 
au întocmit și ei un plan .de transfor
mare a spațiilor dintre . blocuri ia 
zone verzi, împodobite cu flori și 
arbuști, cu sotarii de joacă pentru co
pii. Manca de transformare a orașu
lui intr-o grădină cu flori nu-i ușoa
ră. Mormanele de pămiftt vor trebui 
transportate, terenul nivelat, săpat șl 

: insămințat. La transportarea pămîn- 

săvlrșltil construcției socialiste ela
borat de partid.

A fost ales în unanimitate prezidiul 
sesiunii, din care au făcut parte de
putății Karplnecz loan, secretar al co
mitetului orășenesc de partid. Blaj 
Traian, Szuder Wiliam, Stanici Do
rica, Cocheci Vasile, Aldica Nicolae, 
Brașovean:: Victor, Coteț Iosif șl Vla
dislav Ioan.

In continuate, sesiunea a adoptat 
ordinea de ti, Luted cuvîntul la pri
mul punct de pe ordinea de zi, de
putatul Coca Victor a prezentat' ra
portul comisiei de Validare a marida- 

telor deputaților aleși în Sfatul popu
lar al orașului regional Petroșani. 
Raportorul a subliniat Că toți cei 232 
candidați propuși din partea F. D. P. 
pentru sfatul popular al orașului Pe
troșani au întrunit marea majoritate 
a voturilor fiind declarați aleși. In 
Valea Jiului, din numărul total al 
alegătorilor prezenți la 7 martie îh 
fața urnelor, 99,73 ta sută și-au dat 
votul pentru candidați! F.D.P.

Trecîndu-se la punctul doi de pe 
ordinea de zi, au fost propuși și aleși 
în unanimitate de sesiune ca membri 
ai Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului regional Petroșani 
deputatei Andrlca loslf, Blaj Traian, 

tului și molozului vor trebui să dea 
o mină de ajutor allt I.C.O. cit și 
șantierul punind la dispoziție mașinile 
necesare, In ceea ее privește amena
jarea spațiilor verzi, tovarășii Lo- 
rinez Ștefan, Popescu Gheorghe, Dia- 
сопи Ivan, Suciu loan și Ceilalți loca
tari, In frunte cu grupa de partid și 
deputatul sini hotăriți să o realizeze 
ca forțe proprii. $i nu încape îndo
ială că prin hărnicia ce-t caracteri
zează, nulcănenii vot transforma, ea 
In flecare primăvară de altfel, întrea
ga localitate intr-o adevărată grădi
nă cu flori.

PROGRAM DE RADIO
20 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre
sei, 8,06 Soliști instrumentiști de 
muzică рорШагй, 9,40 Soliști de 
muzică ușoară, 10,IB Muzică de es
tradă, 11,00 Melodii populare dfn 
Muntenia, 11,50 Pagini alese din o- 
perete țotnfflești, 12,40 Dlh folclorul 
muzical ăl popoarelor, 15,40 Muzică 
din operete, 14,10 Orchestre de mu
zică ușoară, 13,30 Actualitatea lite
rată, 16,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova,' 17,31 „Am Iubit doi ochi 
albaștri'1 program de 1‘OhiMnțe, 18,20 
Opereta „Liliacul" de Johann i Straiiss 
(montaj tnuzical-litew). 19,Эо Me
lodii facilitatoare, 20,00 Rsdiogazeta 
de seară, 21,40 Muzică ușoară de 
Temletocle Popa, 22,20 „E primul 
meu bal" — muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8.00 Fragmente vesele 
din operate, 9,30 Roza vuiturilor. 
(Reluarea emisiunii din 17 martie), 
10,30 Cîhtece de dragoste Și jocuri 
populare, 13,03 Excursie muzicală 
la slfrșit de sflptămînă muzică 
ușoară, 14,35 Soliști de operă, 16,00 

Blagâ loan, Веке William, Biro Ioan, 
Chelaru Ioan, Gîta Minerva, Dîrlea 
Gheorghe, Ghloaneă Victor, Ouțan Bo
ris, Moraru Ioan, Nicoară Goriolăn, 
N.icolau Ștefan, Oros Vasile, Părăia- 
tui Simion.

Tovarășul ing. Blaj Traian a fost 
ales președinte al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al orașului re
gional Petroșani, iar ca vicepreședinți 
au fost aleși tov. îng. Nicoară Co- 
riolan, Andrlca loslf și Pârăianu Si
mion.

In continuarea lucrărilor sale, se
siunea a ales comisiile permanente.

Au fost alese următoarele comisii per
manente : construcții, arhitectură și 
sistematizare; învățămînt și cultură, 
comerț și cooperație; gospodărie co
munală și industrie locală; sănătate 
șl prevederi sociale; plan-flnanțe; agri
cultură și valorificări.

Apoi, tov. ing. Nicoară Coriolan a 
prezentat în fața primei sesiuni a sfa
tului popular orășenesc o informare 
privind sarcinile sfaturilor populare în 
domeniul construcțiilor social-culturale, 
gospodăririi și înfrumusețării foealită- 
ților Văii Jiului.

In încheierea lucrărilor sesiueH a 
luat cuvîntul tovarășul deputat Kăr- 
plnecz Ioan care a subliniat puternicul 
avînt politic șl în muncă cu care 
masele de alegători au mtlmpinat ale
gerile de la 7 martie, entuziasmul ca 
care ele șj-au dat votul candida^tor 
F.D.P. exprimîndu-și astfel încă o dată 
dragostea și atașamentul fațfi de 
partid, voința de a munci cu forțe 
sporite pentru continua înflorire a pa
triei,

Tovarășul deputat Karpinecz loan a 
subliniat că, în perioada care ur
mează, sfaturile populare din Valea 
Jiului sînt chemate să depună eforturi 
sporite pentru înfrumusețarea locali
tăților, pentru mobilizarea unui mure 
număr de cetățeni la acțiunile inițiate 
în scopul ridicării nivelului urbanistic 
al orașelor noastre miniere.

Selecțiuni din operete, 16,30 Pagini 
orchestrale din muzica de estradă, 
18,00 Pagini alese din literatura 
viorii, 18,20 „Visare" — muzică u- 
șoară, 19,05 Din melodiile populare 
cerute de ascultători, 19,45 Mtuucă 
de dans, 20,40 Canțonete interpreta
te de Claudio Villa, 21,20 Ѵ«гММЩ 
muzicale, 22,30 Mari cîntăreți de o- 
peră din trecut.

Cînem atosrraf e
20 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sălbaticii de pe Rîul morții; REPU
BLICA : Haine aproape noi; PETRI- 
LA : Cei trăi mușchetari; ISCRONI: 
40 de minute pînă în zori; VULCAN : 
Dragoste la zero grade; CRIVlDiA: 
Viața sportivă; PAROȘENI : Comoa
ra din lacul de argint; LUPEN1 — 
MUNCITORESC: Șeful; CULTURAL: 
Diavolul deșertului; BARBATBNI: 
Dragoste lungă de-o seară.

O



4 SLbAGUL ROȘU

UN NOU ZBOR IN COSMOS In jurul problemei cipriote

„voshod-r 
zboară

MOSCOVA 18 (Agerpres).
La 18 martie 1965, la ora 10 (ora 

Moscovei), în Uniunea Sovietică a 
fost plasată pe o orbită de satelit ai 
Pămîntului, cu ajutorul unei puternice 
rachete purtătoare, nava cosmică satelit 
„Voshod-2“, pilotată de un echipaj alcă
tuit din pilotul cosmonaut col. Pavel 
Beleaev, comandantul navei, și pilo
tul cosmonaut It. col. Alexei Leonov, 
pilotul secund.

N'ava-satelit „Voshod-2“ s-a plasat 
pe o orbită apropiată de cea stabilită 
prin calcul.

Potrivit datelor preliminare, peri
oada de revoluție a navei-satelit în 
jurul Pămîntului este de 90,9 minute, 
distanța minimă de la suprafața Pă
mîntului (la perigeu) și cea maximă 
(la apogeu) sînt egale respectiv cu 
173 și 495 km, înclinarea orbitei este 
de aproximativ 65 grade.

Se mențin în permanență legături 
radio bilaterale cu bordul navei cos
mice „Voshod-2“.

După cum reiese din raportul tran
smis de Pavel Beleaev, precum și din 
datele obținute prin măsurători tele- 
metrice, echipajul a suportat în mod 
satisfăcător plasarea navei pe orbită 
și trecerea la starea de imponderabi
litate.

Beleaev și Leonov efectuează lucră
rile în cadrul programului de cerce
tări. Ei se simt bine.

Informațiile de la bordul navei cos
mice „Voshod-2“ se transmit pe frec
vențele 143,625; 17,635 și 18,035

ȘTIRI SPORTIVE
In preliminariile campionatului 

mondial de fotbal (zona europeană) 
miercuri, s-au disputat două partide.

In grupa a 7-a la Cardiff, în fața 
a 11 000 de spectatori s-au întâlnit 
echipele Țării Galilor și Greciei. 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 4—1 (1—1).

ba Belfast — în cadrul grupei a 
5-a — echipa Irlandei ,de Nord a 
întrecut selecționata Olandei cu sco- 
«d de 2—1 (1—1).

☆
MUNCHEN 18 (Agerpres).
In meci retur pentru sferturile de 

finală ale „Cupei Cupelor" la fotbal 
formația Munchen 1860 a terminat 
la egalitate (0—0) cu echipa polo
neză Legia Varșovia. Fotbaliștii de 
la Munchen care au cîștigat prima 
întâlnire cu scorul de 4—0 s-au ca
lificat în semifinalele competiției.

☆
MOSCOVA 18 (Agerpres).
In ziua doua a concursului inter

național de haltere de la Moscova, 
sportivul sovietic Evgheni Kațura a 
doborît recordul mondial la catego
ria ușoară stilul împins cu rezulta
tul de 143 kg. La triatlon Kațura a 
realizat 422,5 kg.

☆
Turneul internațional de lupte li

bere de la Ulan-Bator care a reunit 
sportivi din '7 țări a luat sfîrșit. 
Dintre sportivii romîni prezenți la 
acest concurs s-a comportat bine 
Gheorghe Tăpălagă situat pe primul 
loc la categoria 52 kg. A. Balog a 
ocupat locul trei la categoria 97 kg 
iar St. Stîngu s-a clasat al patrulea 
la categoria grea.

(Agerpres) 
☆

Astăzi, vineri la Baku (U.R.S.S.), 
Începe turneul internațional de lupte 
clasice „Memorialul Podubnîi", la 
care participă și cinci luptători ro
mîni. Au făcut deplasarea sportivii: 
Gh. Stoiciu, I. Baciu, S. Popescu, 
FI. Ciorciiă și C. Bușoiu.

(Agerpres)

cn doi oameni la bora 
In jarul Pâmlnlalul
Mhz. La bordul navei este instalat, 
de asemenea, un emițător „Signal", 
care funcționează pe frecvența de 
19,996 Mhz.

Toate sistemele de pe bordul navei 
cosmice funcționează normal.

Pentru prima oară in lume un om 
a ieșit din cabina unei nave satelit 
in spațiul cosmic. La ora 11.30 (ora 
Moscovei) Alexei Leonov a ieșit din 
cabina navei „Voshod-2“ în spațiul 
cosmic într-un costum special de sca
fandru cosmic cil sistem auto
mat de asigurare a proceselor 
vitale, s-a îndepărtat de na
vă la o distanță de pînă la 
5 m. a efectuat cu succes complexul 
de cercetări și observații, dinainte sta
bilite, și s-a înapoiat cu bine la bor
dul navei.

Cum s-a desfășurat zborul 
în afara navei

MOSCOVA 18 (Agerpres). TASS 
transmite s—

Televiziunea sovietică a prezentat 
secvențe înfățișînd ieșirea lui Alexei 
Leonov de pe bordul navei „Vosliod-2" 
în Cosmos. Videoînregistrarea s-a e- 
fectuat în timp ce funcționa sistemul 
cosmoviziunii.

Pe ecran s-a văzut limpede mai în
tâi deschizătura din care a apărut mai 
întâi casca cosmonautului, iar apoi 
Leonov însuși s-a ridicat pînă la brîu, 
așteptând instrucțiuni de la comandan
tul navei. In partea dreaptă se putea 
distinge aparatul de filmat care a în
registrat chipul lui Leonov în această 
clipă istorică, Pămîntul se vedea în 
mod distinct, iar pe fundalul lui — 
„Voshod-2“ și cosmonautul Leonov.

Alexei Leonov a ieșit din trapa na
vei și a> întins picioarele, ținîndu-se un 
timp de bară.

Noi acțiuni agresive ale Congoului 
(Leopoldville) împotriva Ugandei

KAMPALA 18 (Agerpres).
Primul ministru al Ugandei, Milton 

Obote, a dat publicității o declarație 
în care acuză guvernul Congoului 
(Leopoldville) de săvîrșirea a noi ac
țiuni agresive împotriva Ugandei. .111 
declarație se arată că la 16 martie

I n
CAIRO. Subunități ale armatei 

Federației Arabiei de sud, spriji
nite de trupe britanice, au începui 
acțiuni militare împotriva triburi
lor răsculate din regiunea Soiri, 
din apropierea frontierei yemenite.

LA PAZ. Aproximativ 200 de 
muncitori și funcționari de la ser
viciile vamale ale Boliviei au de
clarat din nou greva foamei, pro
testând împotriva concedierii lor 
ilegale și a refuzului autorităților 
de a-și îndeplini promisiunea de 
a-i reprimi la lucru.

LUXEMBURG. înalta autoritate 
a C.E.C.O. — Comunitatea vest- 
europeană a cărbunelui și oțelu
lui — se va ocupa in viitorul a- 
propiat în deosebit de pro
blemele industriei cărbunelui din 
Belgia.

PARIS. După cum transmite 
corespondentul agenției V.N.A„ în

Starea sănătății lui Leonov a fost 
bună în afara navei și rămîne bună 
după înapoierea la bord.

Ieșirea lui Alexei Leonov in spa
țiul cosmic, activitatea lui în afara 
navei și înapoierea la bord au fost 
transmise pe Pămînt cu ajutorul sis
temului de televiziune de pe bord și 
au fost urmărite de o rețea de puncte 
terestre.

Pilotul cosmonaut Alexei Leonov s-a 
aflat în condițiile spațiului cosmic a- 
proape 20 de minute - - anunță agen
ția TASS. Planarea lui liberă în 
cosmos a durat 10 minute. Aflîndu-se 
în afara navei, cosmonautul a cerce
tat exteriorul ei, e conectat aparatul 
de filmat și a efectuat observații vi
zuale asupra Pămîntului și a spațiu
lui cosmic, revenind după aceea în 
navă.

S-a văzut cum cosmonautul a luat 
o poziție orizontală, apoi verticală și 
a început să se îndepărteze de navă 
cu spatele înainte. Pe ecran se ve
dea bine dispozitivul care îl lega pe 
cosmonaut de cabina navei.

Secvențele au redat zborul orizon
tal liber al lui Leonov în apropierea 
navei, rotația lui în spațiu și reveni
rea la bordul navei „Voshod-2“.

Timp de cîteva minute, telespecta
torii au urmărit, de asemenea, con
vorbirea avută de Pavel Beleaev, co
mandantul navei „Voshod-2*', cu Pă
mîntul. Videoînregistrarea s-a făcut 
în timp ce nava continua să încon
joare Pămîntul, trecînd deasupra- teri
toriului Uniunii Sovietice.

Pe ecran s-a conturat limpede fa
ța cosmonautului, care vorbea în fa
ța microfonului.

două avioane congoleze au mitraliat 
postul de frontieră Landa din nord- 
vestul Ugandei, iar artileria trupelor 
congoleze a deschis foc împotriva sa
telor ugandeze Zehu și Nebbi.

Trupele congoleze au încercat, de 
asemenea, să treacă frontiera Ugan
dei. dar au fost respinse.

câteva, rânduri
capitala Franței a avut loc semna
rea documentului : cu privire la 
prelungirea acordului die schim
buri comerciale și plăți între R. D. 
Vietnam și Franța.

BEIRUT. Consiliul pentru pro
blemele securității interne din Bi
ban, întrunit sub președinția pri
mului ministru Oueini, a hotărît 
să interzică demonstrațiile și mi
tingurile în orice regiune a Liba
nului.

NEW YORK. Un puternic ura
gan s-a abătut asupra văii rîului 
Tennessee, provocînd serioase dau
ne materiale îndeosebi în orașele 
Tuscumbia și Sheffield. Aproape 
30 de persoane au fost rănite.

PARIS. Comitetul de organizare 
al Festivalului internațional al fil
mului de la Cannes a anunțat că 
actuala ediție se va desfășura în

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 18 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

a început miercuri dezbaterile pe 
marginea raportului lui U Thant, cu 
privire la operațiunile O.N.LJ. în Ci
pru în perioada 13 decembrie 1964- 
10 martie 1965. In raportul său, se
cretarul general al O.N.U. caracteri
zează situația actuală din Cipru drept 
un „armistițiu neliniștitor". U Thant 
a recomandat Consiliului de Securi
tate să prelungească mandatul forțe

întrevedere între generalul Grivas 
și oficialitățile grecești

ATENA 18 (Agerpres).
Generalul Grivas, comandantul șef 

al forțelor armate cipriote, a avut 
marți și miercuri convorbiri cu ofi
cialitățile grecești asupra evoluției 
situației din Cipru. Miercuri, el a par
ticipat la o reuniune consacrată exa
minării aspectelor diplomatice și mili
tare ale problemei cipriote. La reu

Lucrările Conferinței
„mesei rotunde“ de la Khartum X
KHARTUM 18 (Agerpres).
La Khartum au continuat în dimi

neața zilei de 18 martie discuțiile în 
legătură cu viitorul provinciilor me
ridionale ale Sudanului. Fostul prim 
ministru Ismail Al Azhari a arătat că 
Partidul național unionist se pronun
ță „pentru organizarea unui stat fe
deral cu condiția însă ca unitatea Su
danului să fie respectată*1.

Un articol al iui Lippmann 
în legătură cu evenimentele de la Selma

NE\y YORK 18 (Agerpres).
Walter Lippmann semnează în zia

rul „New York Herald Tribune" un 
articol în legătură cu evenimentele de 
la Selma în care se spune printre al
tele : „Situația din Alabama sub 
guvernatorul Wallace constituie o sfi
dare fățișă a Constituției Statelor Uni
te. Nu există nici o îndoială, că u- 
nui număr foarte mare de cetățeni ne
gri din Alabama li se refuză în mod 
deliberat dreptul de vot. La Selma, de 
conivență cu guvernatorul și prin ac
țiunile brutale ale poliției, unor ce
tățeni americani li s-a refuzat drep
tul constituțional de a se întruni, de 
a petitions și de a protesta împotriva 

tre 12 și 17 mai. La acest festival 
și-au anunțat participarea nume
roase țări, printre care: Franța, 
Italia, U.R.S.S., S.U.A., . Japonia, 
Cehoslovacia, Polonia, R. P. Un
gară, Grecia. R. P. Romină se va 
prezenta la acest festival cu filmul 
„Pădurea spînzuraților".

LONDRA. Prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, a 
acceptat să facă parte din Orga
nizația pacifistă fondată de filozo
ful britanic Bertrand Russell.

LONDRA. Principalele revendi
cări ale medicilor serviciilor pu
blice de sănătate din Anglia au 
fost respinse marți de guvernul 
britanic. Aceasta aduce din nou 
la ordinea zilei pericolul unei de
misii în masă a majorității medi
cilor de la serviciile publice. 

lor O.N.U. în Cipru pe o perioadă de 
încă trei luni. In ședința de miercuri 
după-amiază au luat cuvîntul repre
zentanții părților direct interesate : Gi» 
pru, Grecia și Turcia. Ei au reafir
mat pozițiile deja cunoscute ale gu
vernelor lor în această problemă. In 
principiu, nici unul dintre vorbitori 
nu ș-a pronunțat împotriva propunerii 
lui U Thant privind prelungirea man
datului forțelor O.N.U. din Cipru pe 
o nouă perioadă de trei luni.

niune au fost prezenți ministrul <fe 
externe grec, Stavros Costopoulos, mi
nistrul apărării, Petros Garufalias, ffi 
alte personalități grecești. In cursul a- 
celeiași zile, generalul Grivas a avut 
o întrevedere cu primul ministru Pa- 
pandreu. După această întrevedere, 
premierul grec a declarat că a fost 
constatată „o deplină identitate de 
vederi".

Aducînd conferinței salutul președin
telui Ghanei, Nkrumah, ministrul in
formațiilor din această țară, Welbeck, 
a cerut tuturor reprezentanților par
tidelor sudaneze să dea dovadă de 
înțelegere și răbdare pentru a găsi 
problemei sudului o soluție în spiri-.' 
tul Cartei Organizației Unității Afri
cane.

refuzului de a li se acorda dreptul 
de vot.

Problema este simpla și clară. 
Vom permite noi oare o asemenea 
sfidare a legii ? Nici un lider al in
diferent cărui partid politic nu ridi
că chestiunea dacă hotărîrea de a 
obliga statul Alabama sSj^.respecte 
legea constituie o Încălcaîre a drep
turilor acestui stat. Căci este evident 
pentru toți că nici un stat nu poate 
avea dreptul de a anula constituția 
Uniunii căreia îi aparține sau de -a 
abroga drepturile omului.

Nu există nici o îndoială că Con
gresul va sprijini chemarea președin
telui de a adopta legislația menită să 
pună capăt lipsirii de vot a cetățeni
lor negri. Mai mult încă, țara în
treagă va sprijini aplicarea acestei 
legi.

In chestiunea dreptului de vot chiar 
și liderii republicani sînt împotriva lui 
Wallace, numai rasiștii albi îi mai 
acordă sprjinul.

Selma nu este numai o tragedie ci 
și o rușine pentru Statele Unite, care 
vorbesc despre libertatea în Asia, în 
Africa și în America".

Sosirea lui Kurt Birrenbach 
la Tel Aviv

TEL AVIV 18 (Agerpres).
Kurt Birrenbach, trimisul special 

al cancelarului vest-german, a sosit 
miercuri la Tel Aviv. In declarația 
făcut la sosire, Birrenbach a preci
zat că va rămîne la Tel Aviv circa 
trei zile, pentru a avea convorbiri 
cu primul ministru, Levi Eshkol. Co
respondenții de presă afirmă că la i 
tratativele cu primul ministru izrae- 
Iian, Birrenbach va definitiva trata
tivele începute anterior pentru stabi
lirea relațiilor diplomatice între R. F. 
Germană și Izrael.
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