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Cu agricultura
colectivizată

Raionul Ploiești
Comuna Clumați era singu

ra localitate rurală din raio
nul Ploiești în care pînă deu
năzi nu luase ființă gospodă
ria. agricolă colectivă. Zilele 
trecute însă, țăranii munci
tori de aici, 
formînd și ei

unindu-se și 
L o gospo

dărie colectivă, au înche
iat colectivizarea agriculturii 
raionului Ploiești. Ei au făcut 
acest pas, ca și alți țărani din 
raion care au intrat în ultima 
vreme în gospodării colective, 
îndemnați de succesele obți
nute de colectiviști în mări
rea continuă a producției și 
creșterea bunăstării mem
brilor.

Vizitarea gospodăriilor co
lective mai vechi, milionare, 
printre care Dumbrava, Ur
lați, Tîrgșoru Vechi, vizionarea 
filmului „Prin satele colectivi
zate ale regiunii Ploiești", au
dierea de conferințe la cămi
ne culturale cu privire la or
ganizarea și retribuirea mun
cii în gospodăria colectivă, au 
dat prilejul țăranilor din ra
ion să cunoască rezultatele

Raionul Gurahonf
Zilele acestea, la Pleșcuța, 

Roșia, Bonțești, s-au inaugurat 
ultimele G.A.C. din raionul 
Gurahonț. Aceste evenimente 
au marcat totodată și în
cheierea procesului de colec
tivizare a agriculturii întregu
lui raion. 7.158 familii de ță
rani muncitori și-au unit pă- 
mînturile în 26 gospodării co
lective, cu o suprafață de 
18.379 hectare teren. Completa 
colectivizare a raionului Gura" 
honț este un rod al muncii 
politice de masă desfășurată 
de către organizațiile de 
partid. Țăranii întovărășiți și 
cu gospodării individuale din 
raion au făcut astfel cunoștin
ță cu statutul model al G.A.C., 
cu chemarea Consfătuirii pe 
țară a colectiviștilor, s-au or
ganizat întîlniri cu președin
ții gospodăriilor colective din 
regiune, cu delegați la Consfă
tuirea pe țară a colectiviști
lor. Exemplul colectiviștilor 
din Sebiș și Buteni care au 
obținut anul trecut în medie 
2.047 kg grîu la hectar, 2.910 
kg porumb boabe la hectar, 
unde valoarea zilei-muncă 
este de 30—32 lei, din care

La cursurile noastre
de perfecționare

profesională
noastră a luat în 
ani o mare dez- 
a fost dotată cu

Rafinăria 
ultimii doi 
voltare. Ea 
instalații moderne, de o înal
tă tehnicitate.

Sarcinile mari care stau în 
fața colectivului nostru, pe li
nia îmbunătățirii calității pro
duselor, a realizării unor pro
duse noi, necesare industriei 
petrochimice, au determinat 
luarea unor măsuri pentru ri
dicarea continuă a calificării 
profesionale a tuturor munci
torilor tineri și vîrstnici.

Pe rafinărie au fost orga
nizate 11 cursuri pentru rafi
nori, laboranți, distilatorl, mă
surători, mecanici, operatori, 
termo și hidrotehnicieni etc., 
care cuprind peste 1.000 de 
muncitori, dintre care, mai 
mult de jumătate sînt tineri.

In cele peste două luni de 
zile care au trecut de la des
chiderea cursurilor s-au ținut 
deja șase lecții. Primele lecții 
au avut ca scop însușirea de 
către muncitori a unor no
țiuni generale de chimie, fi
zică, matematici și desen teh
nic, pentru a înlesni înțele
gerea profundă a viitoarelor 
lecții despre tehnologia mese
riei.

Am vizitat zilele trecute 
secțiile rafinăriei noastre. Am 
văzut cu acest prilej cum răs
pund tinerii muncitori sar
cinii de a-și perfecționa con
tinuu calificarea profesională. 
In rafinăria noastră sînt nu
meroși tineri care participă cu 
regularitate la cursuri, care, 
învățînd continuu, reușesc 
să-și îndeplinească bine și la 
timp sarcinile de producție. 
Victor Alexiu, Marian Ior- 
dache, Ion Grigore, de la 
secția de aparate de mă
sură și control, Buga Marin, 
de la secția depozit, Ion 

gospodăriilor colective, să se 
convingă că munca în comun 
asigură producții mai mari, că 
dă posibilități de dezvoltare, 
alături de culturile cerealiere, 
și altor ramuri de produc
ție, ceea ce contribuie la creș
terea veniturilor. O mărturie 
convingătoare de superiorita
tea muncii în comun au con
stituit-o rezultatele gospodă
riilor colective obținute în a- 
nul trecut. Ele au recoltat cu 
400 kg grîu și cu 800 kg po
rumb mai mult la hectar de- 
cît întovărășirile agricole.

Valoarea zilei muncă a 
fost în medie pe raion de 
peste 30 lei. Numai în anul 
trecut 400 de colectiviști și-au 
construit case noi. Aceste re
zultate au întărit convingerea 
țăranilor din raion și i-au de
terminat să intre în marea fa
milie a colectiviștilor. Acum, 
în raionul Ploiești cele 58 de 
gospodării colective grupează 
peste 40.500 familii, cu o su
prafață de aproximativ 63.400 
ha.

17 lei retribuție în bani, i-a 
convins pe țăranii întovărășiți 

~ Honț de 
în G.A.C. 
organelor 

de partid,

din raionul Gura 
avantajele muncii

Sub îndrumarea 
și organizațiilor 
sute și mii de țărani munci
tori din raion au vizitat 
G.A.C.-urile din Buteni, Sîn- 
tana, Olari, Simand, Mădăraș, 
unde au văzut cum și-au dez
voltat averea obștească și 
cum trăiesc colectiviștii. De 
asemenea, în satele și comu
nele raionului Gurahonț s-a 
desfășurat la căminele cultu
rale o intensă activitate cul- 
tural-artistică în sprijinul co
lectivizării .

Recent, mii de spectatori din 
satele raionului Gurahonț au 
vizionat filmul documentar 
„Drumul Crișanei” care zugră" 
vește încrederea cu care pă
șesc țăranii muncitori din re
giune pe drumul gospodăriei 
colective.

Raionul Gurahonț este al 
patrulea raion cu agricultura 
complet colectivizată din re
giunea Crișana.

CLONDA VIORICA

Cărbunaru, Victoria Oprea^ 
Preda Matilda, de la labo
ratorul central, Dinu Ni- 
colae și Banciu Iulian, de la 
secția pompe, constituie nu
mai cîteva exemple. Cu toate 
acestea, se poate spune că sînt 
și tineri muncitori care deși 
au o slabă calificare profesio
nală nu participă cu regulari
tate la cursuri, nu se stră
duiesc să învețe continuu.

In general, frecvența ti
nerilor la cursurile de ridicare 
a calificării profesionale este 
nesatisfăcătoare. Aceasta se 
datorește și faptului că orga-

Ne scrie postul 
de corespondenți 

voluntari al „Scinteii 
tineretului" de Ia 

Rafinăria 
Brazi — Ploiești

nizațiile U.T.M. se preocupă 
insuficient de problema frec
venței. Comitetul U.T.M. s-a 
preocupat de mobilizarea tine
rilor muncitori la cursurile 
de ridicarea calificării numai 
în perioada de la început, iar 
după aceea a lăsat totul în 
seama comisiei care răspunde 
de aceste cursuri. Este nece
sar ca membrii comitetului 
U.T.M. să participe la cursuri, 
să vadă cum sînt predate lec
țiile, să cunoască pe acei ti
neri muncitori care au 
cel mai mult nevoie de ajutor, 
pe aceia care nu frec
ventează aceste cursuri, pen
tru a putea lua măsurile ce 
se cuvin.

De asemenea, noi ne între
băm: de ce nu sînt organizate

Muncitor

Joi 1 martie 1962

Paraschiva Mateescu lucrează în lecția urzit a întreprin
derii „Tricotajul roșu" din Capitala. La mașina la care 
lucrează dă ■urzeala de buna calitate și-și depășește pla

nul lunar în medie cu 20—30°/t

Crește numărul inovatorilor
de 

plin 
la în- 

sarcini-

Preocupați 
a-și aduce din 
contribuția 
deplinirea 
lor de producție cu 
cheltuieli 
reduse, 
și 
de 
derea mecanică din 
Roman fac noi și 
noi

inovații. Un exem
plu grăitor în a- 
ceastă direcție : de 

începutul anului 
pînă în prezent 
cabinetul tehnic 

întreprinderii 
înregistrat 59 

propuneri. A 
propunere ti

la 
și 
la 
al 
s-au 
de 
59-a 
parține comunistu
lui Victor Pricopie

cit mai 
inovatorii 

raționalizatorii 
la Intreprin-

propuneri de

Prin îmbunătățirea 
procesului tehnologic

La Fabrica „Textila roșie" 
din Iași se înfăptuiesc noi 
măsuri tehnico-organizatorice 
care, aplicate în procesul de 
producție, duc la sporirea 
capacității utile a mașinilor 
de tors. Printre recentele rea- 

și alte acțiuni, cum ar fi con
cursuri „Cine știe meserie, 
cîștigă”, conferințe tehnice, 
consfătuiri cu cititorii cărți
lor tehnice și multe altele care 
ar putea veni în ajutorul ti
nerilor în ceea ce privește ri
dicarea calificării profesio
nale ?

Ar putea fi antrenat un 
mare număr de ingineri și 
tehnicieni tineri care să ajute 
concret pe tinerii cu mai 
slabă pregătire profesională.

Nu putem trece, de aseme
nea, cu vederea faptul că 
una din cauzele slabei frec
vențe a tinerilor la cursurile 
de ridicarea calificării profe
sionale o constituie modul de
fectuos în care este asigurat 
transportul muncitorilor noș
tri de la Ploiești la rafinărie 
și înapoi. Cu toate insisten
țele conducerii rafinăriei 
noastre, cu toate criticile fă
cute, întreprinderea de tran
sporturi Ploiești nu a rezol
vat nici pînă acum această 
problemă de mare importan
ță pentru noi.

înlăturîndu-se toate aceste 
deficiențe, procesul de ridicare 
a calificării profesionale se va 
îmbunătăți continuu, gradul 
de calificare a tineretului va 
crește și odată cu acesta și 
aportul lui la îndeplinirea 
sarcinilor pe care partidul le-a 
pus în fața colectivului nos
tru.

ION DUMITRESCU 
operator 

DUMITRU POLEAKOV 
tablonist 

VASILE CĂLIN 
operator 

FLORESCU DUMITRU 
mecanic 

MARGARETA 
FRINCULESCU 

mecanic 

și se referă la mo
dificarea dispoziti
vului pentru recti
ficat discul tracto
rului. Folosirea no
ului dispozitiv duce 
la creșterea pro
ductivității muncii 
de aproape 
iar calitatea 
rilor crește 
tor.

6 orlf 
discu- 
simți-

lizări se numără și modifica
rea planului de finisaj în 
sectorul filatură, ca urmare a 
propunerii făcute de inginera 
Aneta Luca cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan pe a- 
nul 1962. Numai prin aplica
rea acestei măsuri, pe lingă 
faptul că în același timp util 
de 8 ore se produce cu 200 
kg fire semitort mai mult 
față de producția realizată 
înainte, firele obținute sînt 
de o calitate superioară, fiind 
uniforme pe toată lungimea 
lor.

Citiți

Pag. a 2-a

universitară

In întreprinderile 
brașovene

5 linii automate 
au intrat în producție

Cinci linii automate pentru pre
lucrarea unor piese de mare serie 
au fost recent montate în uzinele 
constructoare de mașini din Bra
șov (3 la Uzinele de autocamioa
ne „Steagul Roșu" și cîte una la 
Uzinele de tractoare și „Rulmen
tul").

în prezent sînj în curs de exe
cute încă două asemenea linii 
tehnologice — una la Uzinele 
,.Steagul Roșu" din Brașov și alta 
la Uzinele de vagoane din Arad 
— care vor fi puse în funcfiune 
pînă la sfîrșitul anului.

Aceste linii sînt formate din 
grupuri de mașini-unelte automa
te, așezate în ordinea efectuării 
operafiilor procesului de produc
ție. Piesele sînt aduse în fafa ma
șinilor pentru prelucrare cu aju
torul unor instalații care, de ase
menea, sînt automatizate. Randa
mentul acestor linii este de 6-10 
ori mai mare decîf în cazul cînd 
s-ar fi folosit mașini-unelte uni
versale. Ele cuprind mai pufine 
utilaje și ocupă o suprafață de 
producție mai redusă.

(Ag,rpr*t)

COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică 

cu privire la rezultatele recensămîntului 
animalelor domestice din ianuarie 1962

Intre 3 — 10 Ianuarie 
1962 s-a efectuat în întrea
ga țară recensămîntul ani
malelor domestice, stabilin- 
du-se efectivele pe specii, 
rase, grupe de vîrstă șl sexe.

I. — LA 3 IANUARIE 
1962 EFECTIVELE DE A- 
NIMALE AU FOST UR
MĂTOARELE:

4707,4 mii bovine, din 
care:

2143,9 mii vaci (inclu
siv 134,8 mii bivolițe)

1938

mii capete

— bovine 3652,6
din care :

— vad 1786,9
— porcine 2760,6
— ovine și caprine 10450,8
— păsări 27325,0

Spor 1962 față de 1938

mii capete în procente

1054,8 28,9

357,0 20,0
1904,8 69,0
2396,0 22,9

17366,9 63,6

Dacă se au în vedere 
pierderile considerabile de 
animale cauzate de război 
precum șl de seceta din anii 
următori, 1945 și 1946, 
creșterea efectivelor de ani
male este remarcabilă.

Față de sfîrșitul acestei 
perioade, la 3 ianuarie 
1962 numărul animalelor 
din țara noastră este mai 
mare la bovine cu 51,2 la 
sută (Ia vaci și bivolițe cu 
41,6 la sută), la porcine de
3,4 ori, iar la ovine și ca
prine cu 72,2 la sută.

La 3 ianuarie 1962 în 
comparație cu anul 1958, 
cînd s-a efectuat preceden
tul recensămînt al animale
lor, numărul bovinelor a 
fost mal mare cu 5,3 la su
tă (al vacilor cu 10,4 la 
sută), al porcinelor cu 43,6 
la sută, al ovinelor cu 18 la 
sută și al păsărilor cu 27,7 
la sută.

Această sporire a efecti
velor a avut loc concomi
tent cu desfășurarea pe 
front larg a procesului de 
colectivizare a agriculturii 
(în perioada 1 ianuarie 
1958 — 31 decembrie
1961 suprafața agricolă a 
gospodăriilor agricole co-

în fotografie : la «oslie, în Gara do Nord.

La Onești
A fost dat în folosință un modern 

complex școlar petrochimic
,,Să nu-mi mai scrii 

pe adresa veche de 
la Borzești. Ne-am 
mutat în școală nouă. 
Parcă învăț într-un pa
lat !" Așa începea 
scrisoarea pe care un 
viitor chimist o expe
dia de la Onești pe 
adresa mamei sale, fi
latoare din Buhuși.

Palatul nu-i altul 
decît complexul școlar

petrochimic, situat în 
noul oraș Onești, care 
și-a deschis porfile în 
cursul acestui an. A- 
cesta este cel mai 
modern complex șco
lar petrochimic din 
fără. In clădirile sale 
spafioase au fost ame
najate 9 săli de clasă, 
ateliere pentru prac
tica elevilor ca și 
două laboratoare de

NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
în urma cercetărilor arheo

logice efectuate pe dealul 
Lempesch—Sînpetru, din re
giunea Brașov, au fost desco- 

vaze de lut an» țl alte

4665,4 mii porcine, din 
care:

408,1 mii scroafe
12846.8 mii ovine șl ca

prine
44691.9 mii păsări
II. — NIVELUL EFEC

TIVELOR DE ANIMALE 
LA 3. I. 1962 PREZIN
TĂ O CREȘTERE ÎNSEM
NATA FAȚĂ DE ANUL 
1938, DUPĂ CUM RE
ZULTA DIN DATELE DE 
MAI JOS: 

lectlve a crescut de aproa
pe 4 ori, ajungînd la circa 
6 milioane hectare).

Crește în ritm deosebit 
de rapid efectivul de ani
male din gospodăriile agri
cole de stat șl cel în pro
prietate obștească din gos
podăriile agricole colective.

La începutul anului 1962 
densitatea animalelor Ia 
100 hectare teren în gos
podăriile agricole de stat și 
colective a crescut — față 
de începutul anului 1958 
— la bovine cu 170,8 la 
sută, la vaci cu 173,7 la 
sută, Ia porcine cu 11,7 la 
sută și la ovine cu 7,8 la 
sută.

In afara efectivelor de 
animale în proprietate ob
ștească din gospodăriile a- 
gricole colective, țăranii 
colectiviști în gospodăria 
lor personală, întovărășiții 
și țăranii cu gospodărie in
dividuală dețin în proprie
tate personală mal multe 
vaci decît aveau toți țăra
nii săraci șl mijlocași (cu 
pînă la 5 ha teren) in anul 
1938. De asemenea, în pro
prietatea lor personală se 
găsesc de 1,6 ori mai multe 
porcine șl aproape de 2 ori

chimie și unul de fi
zică, o bibliotecă cu 
11.000 de volume. 
Tof atît de bune sînt 
și condițiile de viață 
asigurate aici elevilor, 
cantina — un adevă
rat restaurant luxos — 
dormitoare frumos 
mobilate.

(Agerpres)

obiecte care datează de 
aproximativ 3.500 de ani. Cer
cetătorii presupun că aici a 
existat o așezare omenească 
datînd din faza timpurie a 
epocii bronzului. 

mai multe păsări decît în 
anul 1938.

III. — S-AU OBȚINUT 
SUCCESE IN CEEA CE 
PRIVEȘTE ÎMBUNĂTĂȚI
REA STRUCTURII EFEC
TIVELOR DE ANIMALE 
PE GRUPE DE VIRSTA ȘI 
SEXE.

Ponderea vacilor și a ju- 
nlncilor în total taurine a 
crescut de la 46,2 la sută în 
anul 1958, la 50,5 la sută 
în anul 1962, Iar a tinere
tului femei de la 21,3 la 
sută la 26,3 la sută, ceea 
ce constituie o bază mai 
largă pentru sporirea în 
continuare, în proporții me
reu mai mari, a efectivelor 
de animale.

Dotarea agriculturii cu 
mijloace pentru mecaniza
rea muncilor agricole, a 
permis reducerea numărului 
animalelor de muncă și 
creșterea efectivelor anima
lelor de producție; numă
rul boilor de muncă a scă
zut de la 756 mii (16,9 la 
sută din total bovine) în a- 
nul 1958, la 427 mii (9,1 
la sută) în anul 1962: nu
mărul cabalinelor a scăzut 
de la 1309 mii la 1013 
mii. *)

IV. — O DATA CU 
CREȘTEREA NUMĂRU
LUI ANIMALELOR S-A 
REALIZAT ȘI O ÎMBU
NĂTĂȚIRE Ă STRUCTU
RII EFECTIVELOR PE 
RASE.

La începutul anului 
1962, la taurine circa 78

*). După datele publicate în 
„Statistica animalelor domes
tice pe 1935-, editată de Mi
nisterul Agriculturii și Dome
niilor (București 1936), din to
talul gospodăriilor țărănești 
cu pini la 3 ha teren peste 50 
la sută nu. aveau nici un ani
mal de muncă. In aceeași si
tuație se aflau 30 la sută din 
gospodăriile țărănești cu 3-5 ha 
teren. Circa 1/3 din numărul 
vacilor erau folosite la jug.

**). — „Statistica animalelor 
domestice pe anul 1935“ (Bucu
rești 1936).

Direcția Centrală de Statistică
de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. R.

In vizită 
prin țară

O mie de tineri și vîrstnici din 
unifafile socialiste ale agriculturii 
din raionul Medgidia, regiunea 
Dobrogea au vizilat Valea Pra
hovei și Bucureștiul.

Am cunoscut cîțiva dintre ei.
Mangri Stavri, secretarul comi

tetului U.T.M. din comuna Nisi- 
pari, raionul Medgidia. Cînd 
ajungem la Casa Scînteii aflu că 
a mai fost în București.

— Cum ți se pare Bucureștiul 
după un an de zile ?

—- Mult schimbat... Eu cred că 
se rătăcesc în oraș pînă și bucu- 
reșfenii. Și asta nu-i numai aici. 
Am trecut și prin Ploiești și pe 
Valea Prahovei. La fel...

Vuap Neriman lucrează înfr-o 
echipă de cîmp de la gospodăria 
agricolă colectivă din Basarabi, 
raionul Medgidia.

— Cum vi s-a părut excursia ?
— Frumoasă dar... scurtă. Păi 

da — continuă după o pauză — 
ca să vezi atîtea lucruri noi, in
teresante, îfi trebuie timp, nu glu
mă. Acum n-o să se mai poată, 
că se întefește lucrul în cîmp, dar 
la toamnă neapărat mai plecăm 
într-o excursie.

B. LAURENȚIU 

la sută din femele sînt ani
male din rase superioare șl 
metișii lor (Bălțată romî- 
nească, Brună, Pinzgau de 
Transilvania șl Roșie dobro
geană), față de numai 42,7 
la sută în anul 1935. **).

Aproape 95 Ia sută din 
vacile, junincile și tinere
tul femei din gospodăriile 
agricole de stat și 85 Ia 
sută din gospodăriile agri
cole colective sînt de rase 
îmbunătățite șl superioare.

Din totalul ovinelor cele 
cu lînă fină și semifină re
prezintă în prezent 47 la 
sută față de 32,1 la sută 
înregistrate la recensămîn
tul din anul 1955.

în gospodăriile agricole 
de stat ovinele cu lînă fină 
și semifină reprezintă 95 la 
sută, iar în gospodăriile a- 
gricole colective 75 la sută 
din efectivele totale.

★

Sporirea continuă a efec
tivelor de animale este re
zultatul succeselor obținute 
în transformarea socialistă 
a agriculturii, a măsurilor 
economice luate de partid și 
guvern pentru stimularea 
creșterii animalelor prin co
interesarea materială a ță
rănimii, căreia i s-a acor
dat în permanență un spri
jin masiv: credite lesnicioa
se și pe termen lung, apro
vizionarea cu materiale de 
construcții pentru adăpos
turi, cu reproducători de 
rasă, asistență tehnică șl 
zooveterinară etc.

Efectivele de animale de 
la începutul anului 1962 a- 
sigură condiții favorabile 
pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. eu privire 
la dezvoltarea continuă a 
șeptelulul și a producției a- 
nimale, pentru creșterea 
permanentă a veniturilor 
țărănimii muncitoare și a 
nivelului de trai al oameni
lor muncii din țara noastră.

Plecarea 
unei delegații a Marii 
Adunări Naționale 

in Birmania, 
Indonezia ți india
O delegație a Marii Adunări 

Naționale a R. P. Romine a 
plecat miercuri dimineață în
tr-o vizită în Uniunea Birma- 
nă, Republica Indonezia și Re', 
publica India, la invitația pre
ședinților parlamentelor din 
aceste țări. Aceasta este o vi
zită de răspuns la vizitele fă
cute în țara noastră de către 
delegații ale acestor parla
mente.

Delegația, condusă de acad, 
Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale și al grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare, este alcătuită din de
putății Roman Moldovan ți 
Ludovic Takacs, membri ai 
Consiliului de Stat, Cornel 
Burtică, Tudor Ionescu, Con
stantin Mateescu, Marin Ră- 
doi și Stoian Stanciu.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Anton Moi- 
sescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, numeroși deputați, 
Horațiu Iancu, ambasadorul 
R. P. Romîne In India, Pavel 
Silard, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Indonezia, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și ai Marii A- 
dunări Naționale.

Au fost prezenți ambasado
rul Indoneziei la București, Su- 
krisno, și K. M. KannampiUy, 
consilier al Ambasadei Indiei.

★

In cursul zilei delegația a 
ajuns la Praga.

Pe aeroportul din Praga, 
deputății romînl au fost în- 
tîmpinați de V. Skoda, vice
președinte al Adunării Națio
nale a R. S. Cehoslovace, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe al R. S. Ce
hoslovace și deputați ai Adu
nării Naționale, precum și de 
Gh. Nițescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Praga.

La 28 februarie, delegația 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne a fost primită 
de Zdenek Fierllnger, pre
ședintele Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace, cu care a 
avut o convorbire cordială.

In cea de-a doua jumătate 
a zilei, oaspeții romîni au vi
zitat Praga și au luat cunoș
tință de construcțiile orașului.

(Agerpres)
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, acuitatea de ma
tematică și fizică 
din București are 
o tradiție veche și 
se bucură de un 
frumos prestigiu 
științific atît în

țară cît și peste hotare, 
în anii puterii populare, ca 
urmare a grijii permanente a 
partidului și guvernului, în
vățămîntul matematicii și fi
zicii a cunoscut transformări 
profunde, căpătînd o structură 
nouă și o amploare care depă
șește pe cea care o are in 
multe din țările cu o veche 
tradiție științifică. Inspirîndu- 
se din experiența învățămîn
tului superior de specialitate 
din Uniunea Sovietică, baza 
puternică a succeselor de im
portanță mondială ale științei 
sovietice, Facultatea de mate
matică și fizică s-a străduit 
să-și ridice continuu nivelul 
didactico-științific, să cores
pundă sarcinilor mari și im
portante ce-i revin în forma
rea de cadre didactice și de 
cercetători bine pregătite și cu 
conștiința clară a rolului pe 
care-1 au în societatea socia
listă.

Două sînt trăsăturile prin
cipale ale învățămîntului ma
tematicii și fizicii în facul
tatea noastră — asupra cărora 
mă voi opri — și care relevă 
strădui’•ța noastră de a asi
gura o pregătire cît mai com
pletă absolvenților facultății.

E vorba, în primul rînd, de
orientarea tot mal hotărită a

programelor și cursurilor spre 
problemele practice, concrete 
ale economiei socialiste. Fără 
îndoială, atît matematica cît 
și fizica sînt științe abstracte, 
dar prin aplicațiile lor ele pot 
aduce și aduc servicii impor
tante în cele mai variate ra
muri ale științelor aplicate. 
Această orientare — care s-a 
accentuat în deosebi pe baza 
sarcinilor trasate matematicii 
și fizicii de către cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. —

cerea — alături de cursurile 
teoretice generale care contri
buie la formarea culturii de 
bază a fiecărui matematician 
sau fizician — și a unor cursuri 
speciale cu totul noi.

Astfel, de pildă, studenții 
care urmează subsecția de cal
culul probabilităților și statis
tică matematică audiază o se
rie de cursuri printre care a- 
mintesc cursurile de progra
mare lineară și de programare 
dinamică unde își însușesc no-

bine de un an și a dat roade 
reciproc folositoare. în uzină 
rebuturile au scăzut în mod 
substanțial, iar nouă, această 
experiență practică ne-a su
gerat unele studii teoretice 
care au apărut în diferite pu
blicații ale Academiei R.P.R. 
și ale Universității. Noi cola
borăm, de asemenea, cu Di
recția Centrală de Statistică 
la aplicarea matematicii în 
lucrările de statistică; la 
Consfătuirea științifică comu-

elastice și ale mecanicii flui
delor.

Aceeași orientare apare 
pregnant și în cadrul secției 
de fizică unde, începînd cu a- 
cest an, s-a trecut la o nouă 
distribuție a orelor prin care 
se urmărește realizarea unui 
curs unic de fizică generală 
și asigurarea unei culturi ma
tematice mai temeinice fizi
cienilor. Și aici au apărut 
cursuri noi printre care cursul 
de cristalografie pentru fizica

Nivelul predării
se concretizează în restructu
rarea planurilor de învățămînt 
la cele două secții ale facultă
ții (de matematică și de fizică). 
In urma aplicării noilor pla
nuri de învățămînt, în cursul 
acestui an universitar s-au 
creat cîte 8 subsecții de spe
cializare la fiecare secție în 
parte, dintre care unele sînt 
cu totul noi. Printre acestea 
amintim subsecțiile de fizică- 
matematică, de elasticitate și 
plasticitate, de mașini de cal
cul și calculul probabilități
lor și statistică matematică — 
la secția de matematică, sub
secțiile de corp solid, spectro
scopie, electro și radiofizică, 
și fizica macromoleculelor — 
la secția de fizică.

Restructurarea planurilor de 
învățămînt a cerut și introdu-

Gh, MihocProf. univ.
membru corespondent al Academiei R.P.R., prorector 

al Universității „C. I. Parhon”.

țiuni privind aplicarea statis
ticii și matematicii în indus
trie. Pentru a ilustra modul 
în care servesc aceste cursuri 
în vederea pregătirii studen
ților pentru producție, vreau 
să mă refer la contractul în
cheiat de catedra de calculul 
probabilităților condusă de 
tov. prof. O. Onicescu și cate
dra de matematici aplicate cu 
Uzinele „I. C. Frimu* din Si
naia pentru aplicarea în acea
stă uzină a metodelor statisti
cii matematice la controlul 
calității produselor. Colabora
rea aceasta durează de

nă, care a avut loc la sfîrșitul 
anului trecut, au fost prezen
tat, ca urmare a acestei cola
borări, un mare număr de re
ferate interesante și utile, iar 
eu am și elaborat împreună 
cu tov. V. V. Urseanu, statis
tician la D.C.S. o lucrare pri
vind metodele matematice a- 
plicate în statistică, lucrare 
care se află sub tipar.

în cadrul secției de mate
matică au luat, de asemenea, 
o mai mare dezvoltare cursu
rile de teoria matematică a 
mecanismelor automate și cele 
privind aplicațiile mecanicii

corpului solid, cursuri de fizi
ca energiilor înalte — la sub
secția de fizică nucleară — 
precum și toate cursurile de la 
subsecția de fizica macromo
leculelor.

Toate acestea demonstrează 
noua orientare a conținutului 
științific al cursurilor, orien
tare care să servească într-o 
măsură cît mai mane aplicării 
matematicii și fizicii în pro
ducție.

O a doua trăsătură a cursu
rilor noastre — nu mai puțin 
importantă decît cea prece
dentă — constă în grija per
manentă pe care o manifestă 
cadrele didactice ale facultă
ții pentru a asigura un învă- 
țămînt la nivelul dezvoltării 
științei contemporane. E un

BAZA
ȘTIINȚIFICĂ

Prof. univ. N. Theodorescu
membru corespondent al Academiei R.P.R., decanul Facultății 
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■III ondițiile de stu-
& diu ale studenți- 

lor facultății noa- 
I stre ca și ale ce

lorlalți studenți 
■ ■ de altfel — sînt 

deosebit de bune, 
ele exprimînd grija nepre
cupețită a partidului și 
statului nostru pentru pregă
tirea cît mai temeinică a noi
lor specialiști.

După cum se știe, un ele
ment esențial — dacă nu chiar 
cel principal — care asigură 
nivelul studiului îl constituie 
corpul didactic. Catedrele fa
cultății noastre au fost ilus
trate în decursul anilor de 
personalități științifice cu care 
țara noastră se mîndrește pe 
bună dreptate, savanți și das
căli care au pus bazele școlii 
matematice romînești. Cele 
peste 250 de cadre didactice 
care lucrează astăzi în facul
tatea noastră continuă și duc 
mai departe această valoroasă 
moștenire științifică. Majorita
tea profesorilor și conferenția
rilor din Facultatea de mate
matică și fizică sînt oameni de 
știință de valoare recunoscută 
atît în țară cît și 
tare.

Dintre profesorii 
15 sînt membri ai 
R.P.R. Chiar și dintre lectori 
și asistenți o bună parte și-au 
asigurat, prin lucrările lor, o 
reputație științifică remarca
bilă pe plan internațional; 
unii dintre ei colaborînd cu 
savanți străini la elaborarea 
unor lucrări științifice. Da co
locviile internaționale de teo
ria ecuațiilor cu derivate par
țiale și, de asemenea, la confe
rința internațională de auto
matică care a avut loc acum 
cîțiva ani, cadrele didactice ale 
facultății s-au remarcat prin 
comunicările făcute, atrăgînd 
atenția participanților prin 
amploarea și perspectivele 
cercetărilor lor.

In aceste condiții, studenții 
facultății audiază cursuri care 
prin conținutul și nivelul lor 
corespund cerințelor învăță
mîntului actual și nevoilor 
științei și economiei țării noa
stre. Ei dispun de un mare 
număr de tratate și cursuri ti
părite și litografiate. Studenții 
de la secția de matematică au 
la dispoziție toate cursurile de 
bază, cum sînt cursurile de a- 
naliză matematică, algebră, 
geometrie diferențială, geo
metria analitică, teoria func
țiilor etc. Calitatea înaltă a an
cestor cursuri este dovedită și 
de epuizarea unora dintre ele 
într-un interval scurt după a- 
pariție. La secția de fizică lip
sesc unele cursuri de bază, 
dar facultatea a luat măsuri 
pentru ca pînă la sfîrșitul 
anului să lichidăm această la
cună.

Cursurile speciale conțin da
tele cele mai noi ale discipli
nei respective și unele dintre 
ele chiar cercetările originale 
ale profesorilor, așa încît ele 
servesc pentru deschiderea de 
noi perspective de cercetare.

In facultatea noastră s-au 
organizat multe laboratoare 
noi de lucrări practice cu stu
denții, legate mai ales de nu
meroasele cursuri de speciali
zare, laboratoare care dispun 
de aparataj nou și modern 
construit în țară sau adus din 
străinătate. Dintre acestea, a- 
mintesc laboratorul de utiliza
re a izotopilor, cu aparataj

peste ho~

{acuității. 
Academiei

construit de Institutul de Fi
zică Atomică, laboratorul de pe 
lîngă catedra de electricitate, 
cu aparate electrice și electro
nice noi, instalațiile complete 
din laboratoarele de optică și 
fizică atomică care permit stu
denților aplicarea practică, în 
condiții optime, a celor învă
țate la cursuri. In prezent nu 
există, de pildă, capitol mai 
important din fizică pentru 
care să nu fie organizat sau 
în curs de organizare și labo
ratorul respectiv. Există. de 
asemenea, un centru ce calcul 
în curs de organizare, care dis
pune de o mașină electronică 
de calcul construită la IFA 
(CIFA-3) și care va fi dotat 
cu două mașini de calcul ana
logice. Aceste mașini electroni
ce de calcul au în principal 
scopuri didactice, servind pen
tru pregătirea specialiștilor în 
calculul numeric. Dotarea la
boratoarelor noastre se îmbu
nătățește de la an Ia an, pe 
baza unui plan de perspectivă 
de utilare și reutilare a la
boratoarelor.

Cîteva cuvinte și despre cele 
două biblioteci ale facultății 
(una de matematică și una de 
fizică). In aceste biblioteci stu
denții găsesc cărțile și cursu
rile de uz general într-un nu
măr suficient de exemplare, 
precum și lucrări pentru cer
cetare la care au acces stu
denții de la cursurile de spe
cializare, la recomandația ca
tedrelor. Bibliotecile (în spe
cial cele de matematică) au 
o colecție frumoasă de perio
dice și beneficiază și de cele 
peste 300 de schimburi cu 
străinătatea (primite pentru 
revista cu caracter internațio
nal a Societății de matematică 
și fizică „Buletinul matema
tic*).

Condițiile de studiu de care 
se bucură studenții noștri sînt 
un prilej de mulțumire care 
implică atât pentru profesori 
cît și pentru studenți datoria 
de a da țării specialiștii cu 

care-i aș-înaltă calificare pe 
teaptă.

In laboratorul de raze X.
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lucru îndeobște cunoscut că în 
secolul nostru fizica și mate
matica au cunoscut o dezvol
tare impetuoasă. Numai în 
ultimii 10—15 ani au apărut 
în domeniul matematicii, pe 
lîngă mulțimea de noțiuni noi, 
o serie de discipline not Teo
ria informației — de impor
tanță fundamentală în studie
rea ciberneticii, teoria sau 
strategia jocurilor — care se 
ocupă de anumite aplicații ale 
calculului probabilităților, une
le metode mult utilizate în 
fizica atomică, programarea 
mașinilor electronice de cal
cul, programarea lineară și di
namică ce are drept scop de
terminarea în mod matematic 
a rentabilității maxime a unei 
întreprinderi, de pildă — iată 
numai principalele discipline 
apărute în ultima vreme 
în matematică.

De aici decurge necesitatea 
modernizării învățămîntului 
matematicii pe scara întregu
lui sistem de învățămînt, înce
pînd chiar de la învățămîntul 
mediu. Aceasta este o tendin
ță care se observă pe plan 
mondial, fiind discutată la 
toate congresele internaționale 
de matematică din ultimii ani. 
în învățămîntul superior din 
țara noastră modernizarea în
vățămîntului matematicii este 
rezolvată. Pentru toate disci
plinele noi amintite mai 
sus, ca urmare a restruc
turării planurilor de învă
țămînt de care am vor
bit, în Facultatea de matema
tică și fizică din București se 
predau cursuri speciale. A- 
stăzi studenții noștri înva
ță toate disciplinele moderne 
ale matematicii, astfel încît 
la terminarea cursurilor ei 
sînt capabili să urmărească 
studiile care apar în orice re
vistă de specialitate din lume 
și să-și dezvolte în continuare 
cunoștințele în ritmul în care 
se dezvoltă știința 
noastre, economia 
țării noastre.

zilelor 
și cultura La microscopul electronic.
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S T U D E N
Facultatea de 

matematică și fi
zică studenții se 
pregătesc pentru 
cercetarea mate
matică actuală, 
pentru stăpinirea 

acelor ramuri ale matematicii 
care influiențează deja și vor 
influența în măsură din ce în 
ce mai mare dezvoltarea teh
nicii și aducerea ei la un ni
vel și mai înalt.

Facultățile de matematică- 
fizică din țara noastră se dez
voltă pe liniile determinate pe 
de-o parte de necesitățile de- 
curgînd din planurile de stat, 
pe de altă parte de tradițiile 
științifice ale țării noastre și 
de cercetarea științifică mon
dială. Facultatea de matemati
că și fizică din București 
s-a adaptat la imperativele 
enumerate mai sus.

Acest proces de adaptare 
continuă de altfel, pentru că 
știința continuă să progreseze 
cu pași uriași și transforma
rea socialistă a țării noastre 
cere un ritm crescînd al pro
ducției, implicînd o creștere 
continuă a nivelului tehnico- 
științific.

Nu trebuie uitat că Faculta
tea noastră se „bucură" de re
putația de-a fi o facultate 
grea. Reputația aceasta este 
datorită, desigur, conținutului 
matematicii și legilor ei de 
dezvoltare, prin etape supra
puse de abstractizare.

Parcurgerea acestor etape 
cere, din partea studenților, 
un efort de adaptare, care se 
adaugă efortului normal de 
reținere și utilizare a materia
lului învățat.

Cu toate acestea, munca 
noastră, a cadrelor didactice, 
se desfășoară cu succes cres
cînd.

în anii puterii populare, fa
cultatea noastră a dat țării 
elemente de deosebită valoare,

Acad. prof. 
Miron Nlcolescu

cu care s-ar putea mindri ori
ce țară. Munca creatoare știin
țifică a tinerelor noastre ca
dre, crescute în ultimii ani, 
este cunoscută și apreciată în 
mod deosebit în toate cercuri
le științifice străine. Congresul 
matematicienilor romîni din 
1956 a dezvăluit participanților 
străini, matematicieni de mare 
reputație, existența unui pu
ternic nucleu de tineri mate
maticieni, pe deplin formați.

în facultatea noastră s-a 
creat o tradiție de muncă și 
de seriozitate,'căreia trebuie să 
i se adapteze orice nouă pro
moție de studenți.

Această adaptare se reali
zează în condiții satisfăcătoare. 
Studenții noștri, în bună par
te, muncesc cu rîvnă, dovedesc 
un interes deosebit pentru spe
cialitatea aleasă și obțin re
zultate bune.

Efortul nostru s-a îndrep
tat nu numai spre mărirea 
procentului de promovați cît 
mai ales spre ridicarea calită
ții „produselor" sale, spre 
transformarea studenților mij
locii în studenți buni și a ce
lor slabi în studenți mijlocii.

Cu toată munca depusă de 
studenți, se întîmplă foarte 
des, pentru unii 
ca rezultatele să 
pundă cheltuielii 
energie a lor. 
cestei discordanțe trebuie cău
tată numai în lipsa de organi
zare a muncii acestor studenți. 
Unii studenți, chiar dintre cei 
mai înzestrați, se mulțumesc 
cu o participare continuă dar 
pasivă la cursuri și se bizuie 
pe memoria lor pentru a face 
față seminariilor. Ieșirea de 
la cursuri, la prînz sau seara,

dintre ei, 
nu cores- 
totale de 

Cauza ar

îll
constituie pentru unii dintre 
studenți, nu numai despărțirea 
de localul facultății, ci și o 
desprindere de orice preocu
pări legate de cursurile au
diate.

Acești studenți, din fericire 
nu prea numeroși, se bazează, 
conștient sau nu, pe efortul 
final, pe munca în asalt pe 
care o vor depune în preajma 
examenelor. Dar rezultatele nu 
corespund totdeauna acestui 
ritm neobișnuit de muncă, ele 
duc totdeauna la decepții, la 
descurajare, la scăderea inte
resului pentru specialitatea a- 
leasă. Chiar dacă se întîmplă 
ca rezultatele de moment (răs
punsurile la examen) să fie 
mulțumitoare, munca este iar 
zadarnică, pentru că ceea ce 
se cîștigă repede, tot atît de 
repede se pierde.

Continuitatea în muncă este 
singura garanție a succesului 
acestei munci. Acest dicton 
este valabil în orice fel de 
muncă și cu atît mai mult în 
matematică. Sportivii nu-și 
întrerup niciodată antrena
mentul, cîntăreții vocalizează 
în fiecare zi.

Orice doctor va putea con
firma că o trăire continuă în 
specialitatea aleasă, o activita
te neîntreruptă, la nivelul 
maxim compatibil cu legile i- 
gienii obosește infinit mai pu
țin decît o activitate sincopată, 
urmată de asaltul final și în 
același timp dă rezultate mult 
mai bune.

Desigur că studenții facul
tății noastre își perfecționea
ză continuu metodele de 
muncă. Profesorii le vor sta, 
ca întotdeauna, cu dragoste 
la dispoziție, pentru ca din 
munca lor comună și bine 
racordată să se obțină rezul
tatele pe care partidul și 
guvernul țării sînt îndreptă
țiți să le aștepte de la ei.

%

PENTRU PROFESIUNEA ALEASĂ
loc sesiunea anuală a cercuri
lor științifice studențești din 
Universitatea „C. I. Parhon”. 
Facultatea noastră se va pre
zenta cu 45 lucrări. Studenți 
ca Popovici Iulian, Tudor Con
stantin, Bomaz Mircea, Ha- 
țegan Cornel și alții au creat 
lucrări apreciate, teoretice sau 
experimentale. Munca în 
cercurile științifice, după cum 
a dovedit frumoasa experien
ță acumulată pînă acum, îi 
obișnuiește pe viitorii cerce
tători și profesori ca, încă din 
timpul studenției, să-și pună 
anumite probleme, să cerce
teze un anumit material bi
bliografic în limba romînă și 
în limbi străine, să cunoască 
mai îndeaproape „secretele” și 
satisfacțiile muncii în labora
tor, participînd direct la con
struirea și montarea unor a- 
parate și instalații noi. în a- 
ceste cercuri științifice au fă
cut primii pași spre munca de 
cercetare științifică cele peste 
100 cadre didactice tinere ce 
lucrează azi în facultate, su
tele de cercetători formați în 
acești ani în facultatea noas
tră și care lucrează la insti
tutele de Fizică Atomică, de 
Fizică, de Matematică ale A-

fizică, față de profesiunile de 
cercetător și profesor, organi
zația U.T.M. și asociația stu
denților din facultate urmă
resc formarea la fiecare stu
dent a unei metode judicioase 
de lucru bazate pe studiul in
dividual continuu.

în direcția pregătirii din 
timp a viitorilor noștri stu
denți, prin explicarea mai 
largă a acestor probleme spe
cifice, a frumoaselor tradiții 
și a minunatelor perspective 
de viitor pe care le au mate
matica și fizica în țara noas
tră, credem că organizația 
U.T.M. și asociația studenților 
din facultate au făcut încă 
prea puțin; în acest sens, ar 
fi fost desigur utilă existența 
unor legături mai strînse cu 
organizațiile U.T.M., măcar 
din cîteva școli medii din Ca
pitală și chiar din alte loca
lități mai apropiate, organi
zarea unor vizite, a unor sim
pozioane și conferințe, a unor 
manifestări culturale comune.

în facultatea noastră, în a- 
cest an, peste 360 studenți lu
crează în 16 cercuri științifice, 
organizate de asociațiile stu
denților. In curînd va avea

cademiei R.P.R. și în alte in- 
stitute de cercetări sau de în- 
vățămînt superior, numeroșii 
candidați în științe matemati
ce și fizice.

Practica în producție, des
fășurată în diferite instituții 
și laboratoare de cercetări, ca 
și practica pedagogică, desfă
șurată în școlile medii, com
pletează pregătirea viitorilor 
profesori și cercetători. In a- 
ceste direcții, munca dusă de 
organizația U.T.M. și de aso
ciația studenților din facultate 
urmărește să-i ajute pe stu- 
denți pentru a efectua această 
practică cu maximum de e- 
ficacitate.

în munca politică-educativă, 
pe care organizația U.T.M. și 
asociația studenților din facul
tate o desfășoară, sub condu
cerea organizației de partid, 
în strînsă legătură cu deca
natul și cu corpul didactic, în 
scopul formării multilaterale 
a viitorilor oameni de știință 
și profesori, un rol important 
îl joacă dezvoltarea continuă 
la fiecare student a spiritului 
de răspundere față de pregă
tirea sa personală și simțul 
datoriei față de poporul nos
tru muncitor.

cifice ale studiului matemati
cii și fizicii, cu conținutul nou 
al unor cursuri, nu este ușor, 
în acest sens, căutăm să ve
nim în ajutorul celor din anul 
întîi.

Astfel, încă din primele zile 
ale acestui an universitar, în 
cadrul unor ședințe organizate 
de asociația studenților, tova
rășii acad. prof. E. Bădărău, 
acad. prof. Miron Nieolescu, 
acad. prof. Grigore Moisil, a- 
cad. prof. Șerban Țițeica, prof. 
Gh. Golbură au vorbit studen
ților despre tradițiile și pers
pectivele facultății noastre, 
subliniind condițiile esențiale 
ale succesului în munca unui 
tînăr student, despre studiul 
individual continuu, perseve
rent și frecventarea regulată 
a tuturor formelor de învăță
mînt (cursuri, seminarii, ore 
de laborator, consultații etc.). 
Organizația U.T.M., cu spriji
nul cadrelor didactice tinere, 
caută să asigure o îndrumare 
permanentă a muncii profe
sionale, a fiecărei grupe de 
studențî, a fiecărui student. 
Paralel cu dezvoltarea dra
gostei față de matematică și

Pe această linie. în adună
rile generale U.T.M., în adu
nările de grup, în cadrul învă- 
țămîntului politic U.T.M. și cu 
ocazia diferitelor manifestări 
culturale, noi am căutat să 
dezbatem teme cu un bogat 
conținut politic și educativ. în 
asemenea dezbateri, utemiștii 
au combătut unele manifes
tări de mediocritate, de ne
glijare a unei pregătiri mul
tilaterale, în care o temeinică 
pregătire de specialitate să 
fie însoțită de o pregătire po
litică și de cultură generală 
corespunzătoare, precum și 
alte ~ manifestări negative ca 
pregătirea în salturi, în apro
pierea sesiuni/or de examene, 
frecventarea neregulată a 
cursurilor, unele acte de indis
ciplină etc. Asemenea cazuri 
au existat și în semestrul I al 
acestui an universitar. (De e- 
xemplu, cîțiva studenți de la 
grupele 802, 806, 865 și 866). 
în cîteva cazuri mai deosebite, 
fie pentru abateri mai grave 
(absențe nemotivate, rezultate 
foarte slabe la examene), fie 
atunci cînd ajutorul colectivu
lui grupei n-a fost bine înțe
les de cel criticat, ne-am gîn- 
dit să cerem sprijinul unui

formele 
politico- 

desfâ-

rintre 
muncii 
educative 
șurată de 
nizația 
din Facultatea 
matematică și 

zică a Universității „C. 
Parhon“ un loc central 
ocupă cele menite să con
tribuie la dezvoltarea conti
nuă a dragostei pentru pro
fesia de matematician sau 
de fizician. An de an crește 
numărul celor ce se în
dreaptă spre facultatea noa
stră. In acest an univer
sitar avem aproape 2000 de 
studenți. Desigur că această 
dezvoltare uriașă își are ex
plicația, în primul rînd, în ce
rințele crescînde ale dezvol
tării economiei și culturii noa
stre socialiste, care impun 
pregătirea unui număr cores
punzător de cercetători și pro
fesori matematicieni sau fi
zicieni. O asemenea dezvol
tare n-ar fi fost posibilă nici- 
cînd în trecut și ea urmează 
aceeași linie ascendentă ca și 
întregul nostru învățămînt 
mediu și superior.

Primul contact cu viața uni
versitară, cu unele laturi spe-

U. T. M. 
de 
fi- 
I. 
îl

colectiv mai larg în formarea 
unei opinii de dezaprobare a 
atitudinii respective. în acest 
sens, grupele au adresat scri
sori părinților acestor studenți 
și organizațiilor U.T.M. din 
comuna, întreprinderea sau 
școala de unde veneau, scri
sori în care au expus pe larg 
atitudinea studenților respec
tivi și fMui în care grupa a 
încercat să-i ajute pînă acum.

Munca politico-educativă a 
organizației U.T.M. și a aso
ciației studenților din facul
tatea noastră, bucurîndu-se 
de îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, va 
reuși în măsură din ce în ce 
mai mare să contribuie la ri
dicarea continuă a nivelului 
muncii profesionale a studen
ților, la formarea acestora ca 
profesori sau oameni de știin
ță cu o temeinică pregătire 
științifică, cu un înalt nivel de 
conștiință socialistă.

Lector univ. CLAUDIL’ 
IONESCU BUJOR 

secretar al comitetului 
U.T.M. al Facultății de 
matematică și fizică a 

Universității „C. I. Parhon*
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In centrul atenției-
munca politico-educativă

||111 | onferința organi-
jljlPll ’ ■ U.T.M. Bacău 

WSiflfi Profundă și multi-
uiiimrlI laterală a activi

tății comitetului 
regional U.T.M., a organizații
lor U.T.M. din regiune. Ea a 
stabilit totodată măsuri pen
tru îmbunătățirea continuă a 
muncii politice, organizatorice 
și cultural-educative a orga
nizațiilor U.T.M.

Atît în darea de seamă pre
zentată de tovarășul Ion Albu
șoiu, prim-secretar al Comi
tetului regional Bacău al 
U.T.M., cît și în cuvîntul par- 
ticipanților la dezbateri s-a o- 
glindit entuziasmul și abnega
ția cu care tînăra generație 
din regiune luptă pentru în
făptuirea politicii partidului.

Peste 22.000 tineri munci
tori au participat anul trecut 
Ia întrecerea socialistă orga
nizată de sindicate, luptînd 
activ, alături de vîrstnici, 
pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție al 
întreprinderilor, pentru creș
terea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produ
selor, realizarea de economii 
și reducerea prețului de cost.

In munca desfășurată de or
ganizațiile de partid pentru 
colectivizarea agriculturii și 
pentru consolidarea economi- 
co-organizatorică a gospodă
riilor agricole colective, orga
nizațiile U.T.M. de la sate 
și-au adus și ele contribuția, 
îndeosebi după Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn din iunie- 
iulie 1961, organizațiile U.T.M. 
din satele regiunii, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, desfășoară o activitate 
politică mai intensă ceea 
ce are drept rezultat in
trarea în G.A.C. a unui mare 
număr de tineri cu familiile 
lor. Tinerii din multe G.A.C.- 
uri ca, de pildă, cele din Dol- 
jești-Roman, din Dochia- 
P. Neamț, din Homocea-Adjud 
aduc un aport însemnat la 
sporirea producției agricole, 
la înțărirea economică a gos
podăriilor respective.

Tineretul care învață pe 
băncile școlilor de toate gra
dele din regiune a obținut și 
el rezultate mai bune la învă
țătură și însușirea cunoștințe
lor practice.

Tinerii din regiune au exe
cutat prin muncă patriotică 
numeroase lucrări de folos ob
ștesc care au adus statului, în 
ultimii doi ani, economii în 
valoare de peste 24.000.000 lei.

Toate acestea reflectă creș
terea conștiinței socialiste a ti
neretului din regiunea Bacău, 
hotărîrea și entuziasmul cu 
care luptă pentru înfăptuirea 
sarcinilor încredințate de 
partid. Toate realizările do- 
bîndite de tineret, toate re
zultatele bune în munca or
ganizațiilor U.T.M. din regiu
ne sînt indisolubil legate de 
faptul că organele și organi
zațiile de partid conduc și în
drumă în permanență activi
tatea organelor și organiza
țiilor U.T.M.

★
Comitetul regional de partid, 

prin salutul adresat conferin
ței de tovarășul Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Bacău a apreciat călduros ac
tivitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile U.T.M. 
conduse și îndrumate zi de zi 
de partid.

Tovarășul Gheorghe Roșu 
s-a oprit asupra sarcinilor de 
mare răspundere ce revin or
ganelor și organizațiilor 
U.T.M. din regiune. După ce 
a relevat că organizațiile 
U.T.M. din regiune, sînt che
mate să antreneze toți tinerii 
în întrecerea socialistă și să 
cuprindă întregul tineret mun
citoresc în mișcarea pentru 
continua ridicare a calificării 
profesionale, vorbitorul a sub
liniat necesitatea ca organi
zațiile U.T.M. de la sate să-și 
sporească aportul la opera de 
transformare socialistă a agri
culturii. Vorbitorul a arătat 
că organizațiile U.T.M. tre
buie să desfășoare o largă 
muncă politică în rîndurile ti
neretului de la sate pentru ca 
el să devină un animator al 
luptei pentru terminarea pro
cesului de colectivizare a a- 
griculturii regiunii. în același 
timp, tinerii colectiviști să lup
te pentru dezvoltarea gospodă
riilor colective din care fac 
parte, să muncească temeinic, 
disciplinat, să contribuie ne
mijlocit la dezvoltarea sectoa
relor aducătoare de mari ve-

regionale 
a 

o analiză

nituri: sectorul zootehnic, le
gumicultura, creșterea păsări
lor.

Delegații la conferință au 
dezbătut problemele legate de 
continua îmbunătățire a mun
cii organizațiilor U.T.M.

în cuvîntul său tovarășul 
Meșteriuc Mihai, secretar al 
Comitetului U.T.M. al Com
plexului de șantiere Onești 
s-a referit la experiența va
loroasă acumulată în mobili
zarea tinerilor la întrecerea 
socialistă.

A fost, de asemenea, rele
vată experiența bună a orga
nizației U.T.M. de la Combi
natul chimic Borzești care, în 
colaborare cu sindicatul și 
conducerea întreprinderii, s-a 
ocupat de ridicarea calificării 
tinerilor muncitori încă înain
te de intrarea în funcțiune a 
întreprinderii, ceea ce a per
mis ca tinerii să cunoască 
bine utilajul, procesul tehno
logic și să lucreze cu randa
ment mare imediat după în
ceperea producției.

S-a subliniat îndeosebi ne
cesitatea ca fiecare organiza
ție U. T. M. să se preocupe

Conferința a făcut o sea
mă de recomandări pentru 
îmbunătățirea activității în 
rîndurile tineretului de la 
sate. în hotărîre este sublinia
tă necesitatea ca organizațiile 
U.T.M. de la sate să stabileas
că concret ce anume acțiuni 
vor fi întreprinse în fiecare 
lună, în așa fel încît activita
tea în spriijnul colectivizării 
să aibă un caracter perma
nent. în hotărîrea adoptată, 
conferința cere organelor și 
organizațiilor U.T.M. să se 
preocupe de îndrumarea ce
lor mai buni utemiști și tineri 
de la sate spre școlile profe
sionale agricole și de mecani
zatori, acordînd o permanen
tă atenție educării elevilor a- 
cestor școli, pregătirii acesto
ra ca specialiști cu o înaltă 
calificare. Conferința a indicat 
totodată organizațiilor U.T.M.. 
din G.A.C. și G.A.S. să ajute 
la buna organizare a practi
cii elevilor acestor școli.

Numeroși participant la dez
bateri au vorbit despre expe
riența bună dobîndită de 
multe organizații U.T.M. din 
școli în domeniul muncii po-

Conferința organizației 
regionale U.T.M. Bacău

mai activ și mai eficient de 
ridicarea continuă a calificării 
tinerilor. Conferința a indicat 
comitetului regional, comite
telor raionale și orășenești să 
se ocupe mai sistematic de ex
tinderea în rîndul tinerilor a 
inițiativelor valoroase care 
și-au dovedit eficacitatea în 
producție. Totodată s-a rele
vat că, pe viitor, organizațiile 
U.T.M. trebuie să acorde o 
atenție sporită îmbunătățirii 
activității 
în școlile 
nice.

politico-educative 
profesionale și teh-

★
important în dezba- 
ocupat problemele 

politice și organi
zatorice a organizațiilor U.T.M. 
de la sate.

S-a vorbit astfel despre ex
periența bună dobindita de 
organizațiile U.T.M. din mul
te comune în ce privește popu
larizarea în rîndurile tineri
lor întovărășiți a succeselor 
gospodăriilor colective. S-a 
arătat, de pildă, că în comu
nele Costișa și Romini, ra
ionul Buhuși, după ce au fost 
dezbătute în adunările gene
rale U.T.M. documentele ple
narei C.C. al P.M.R. din iu- 
nie-iulie 1961, comitetele co
munale U.T.M. au stabilit, cu 
ajutorul organizațiilor de 
partid, măsuri concrete pri
vind intensificarea activită
ții în sprijinul colectivizării, 
atrăgînd în această activitate 
un larg activ de utemiști for
mat din tineri colectiviști 
fruntași. Toate acestea au a- 
vut ca rezultat faptul că toți 
tinerii din comunele respecti
ve, împreună cu familiile lor, 
au intrat în gospodăria agri
colă colectivă.

Un loc 
teri l-au 
activității

litico-educative, pentru mobi
lizarea elevilor la însușirea 
cunoștințelor teoretice și prac
tice. Conferința a recomandat 
comitetului regional, comite
telor raionale și orășenești 
U.T.M. să se preocupe în per
manență de generalizarea a- 
cestei experiențe bune.

Toți pârticipanții la dezba
teri au subliniat ideea că, 
pentru a obține pe viitor re
zultate și mai bune în mo
bilizarea tinerilor la opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste, în formarea lor ca 
oameni cu o înaltă conștiință 
comunistă este necesar ca or
ganizațiile U.T.M. să ajute mai 
bine, mai eficace fiecare tî- 
năr să-și însușească și să a- 
plice în viață politica partidu
lui.

ir
In concluzia dezbaterilor 

Conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al C.C. al P.M.R.. prim- 
secretar al C.C. al U.T.M.

Tovarășul Virgil Trofin a 
subliniat necesitatea ca în 
practica activității fiecărei 
organizații U.T.M. să se por
nească de la faptul că educa
rea comunistă a tineretului se 
face în procesul muncii, înar- 
mîndu-i pe tineri cu cunoaș
terea politicii partidului și 
mobilizîndu-i la înfăptuirea 
sarcinilor încredințate de par
tid. Munca de educație comu
nistă, a arătat vorbitorul, este 
un proces unitar. Ea înmă
nunchează strîns munca de 
înarmare a tinerilor cu învă
țătura marxist-leninistă, cu 
cunoașterea politicii partidu
lui și munca de mobilizare a 
tineretului la transpunerea în 
viața a politicii P.M.R. In în-

treaga noastră activitate poli- 
tico-educativă, trebuie în pri
mul rînd ca fiecare acțiune 
întreprinsă să aibă un conți
nut bogat care să-l înflăcăreze 
pe fiecare tînăr în lupta avîn- 
tată pentru îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin în producție, 
la învățătură, în activitatea 
obștească.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la faptul că în perioada ac
tuală organizațiile U.T.M. din 
regiune trebuie să considere 
drept una din principalele 
sarcini îmbunătățirea muncii 
politico-educative în rîndul 
tineretului de la sate. Tre
buie folosite larg — a spus to
varășul V. Trofin — toate for
mele muncii politice de popu
larizare a succeselor gospodă
riilor colective, seri de între
bări și răspunsuri, seri de 
calcul dar, mai ales, vizitele 
la gospodăriile colective frun
tașe. Organizațiile U.T.M. de la 
sate să se preocupe ca în adu
nările generale U.T.M. să se 
discute probleme privitoare la 
colectivizarea agriculturii și 
întărirea economico-organiza- 
torică a G.A.C. învățămîntul 
politic la sat să fie mai strîns 
legat de sarcinile colectiviză
rii și ale întăririi unităților 
socialiste din agricultură. Tre
buie dezvoltată activitatea cul
turală astfel ca ea să cuprin
dă toți tinerii urmărind tot
odată să asigurăm tuturor ma
nifestărilor și activităților cul
turale un conținut bogat.

Vorbitorul a subliniat în 
continuare necesitatea întăririi 
activității politico-educative in 
rîndul elevilor prin care să 
sădim în sufletul elevilor dra
gostea și interesul pasionat 
pentru învățătură, astfel încît 
aceștia să înțeleagă că învață 
nu numai pentru ei d și pen
tru a fi folositori societății 
noastre socialiste.

Tovarășul Virgil Trofin a a- 
rătat apoi că este necesar ca 
organizațiile U.T.M. din regiu
ne să se ocupe mai mult și mai 
profund de educarea morală 
a tinerilor, de dezvoltarea și 
mai puternică la tineri a tră
săturilor omului înaintat 
societății noastre, 
niat că fiecare 
U.T.M. trebuie să 
mult tinerii astfel 
să-și organizeze bine viața, să 
știe cum trebuie să se prezinte 
și să se comporte în societate.

Oprindu-se la concluziile ce 
se desprind cu privire la mun
ca organizatorică, vorbitorul a 
relevat că în centrul activită
ții comitetului regional, a co
mitetelor raionale și orășenești 
U.T.M. trebuie să stea munca 
pentru întărirea politică și or
ganizatorică a organizațiilor 
U.T.M. îndeosebi a celor de la 

sate, de pe șantierele de 
construcții, din sectorul fores
tier.

al 
El a subli- 
organizație 
ajute mai 
ca aceștia

★

Conferința a ales noul comi
tet regional U.T.M. și comisia 
regională de revizie. In prima 
sa plenară, comitetul regional 
U.T.M. a ales ca prim-secretar 
pe tovarășul Ion Albușoiu.

EM. RUCĂR I

Cinematografe
Străzile au amintiri: Patria, 

G. Coșbuc; Pace noului venit: 
Republica ; Perle negre : Lu
mina, Libertății; Nana: Ma- 
gheru, București, Floreasca ; 
Sentința: V. Alecsandri, I. C. 
Frimu, 8 Martie; Dragostea 
lui Alioșa: Maxim Gorki, în
frățirea între popoare, Mio
rița, Drumul serii; In noaptea 
spre 13 : Central, Cultural; 
Cetatea Hurramzamin: E. Pa
vel, Alex. Popov, Arta, 16 Fe
bruarie, Olga Bancic, 30 De
cembrie; Frumoasa Lurette: 
Victoria, V. Roaită, Flacăra, 
Aurel Vlaicu ; Despre oameni 
și animale — Depinde de noi
— Consecințele alcoolismului
— Motanul neascultător — în
tâlnire cu Pamîrul — Munca 
și joaca - Zîna de cerneală: 
Timpuri noi ; Ultimul meu 
tangou : 13 Septembrie ; Pri
mele încercări: Tineretului; 
Insula: Gh. Doja, T. Vladimi- 
rescu ; Cer senin: Grivița ; 
Cursa de 100 kilometri: Uni
rea, 23 August, Volga ; Tom 
Degețelul: C-tin David, M. E- 
minescu; Muzicantul orb: 
Alex. Sahia, N. Bălcescu,

Primirea ambasadorului 
Ghanei de către 

ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne

Miercuri 28 februarie, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Ghanei la 
București, Emmanuel Kodjoe 
Dadzie, în legătură cu apro
piata depunere a scrisorilor 
de acreditare.

Noi prieteni 
ai cărții

Ga două luni în urmă, 45 
elevi ai Școlii profesionale de 
ucenici de pe lingă Uzinele 
Republica din Capitală, pre- 
zentîndu-se în fața comisiei 
de examinare a concursului 
„Iubiți cartea”, au obținut in
signa de „Prieten al cărții”. 
Zilele acestea, alți 50 de elevi 
au cerut comitetului U.T.M. 
să fie înscriși la concursul 
„Iubiți cartea”

ION IRIZA 
elev

Inițiere în arta fotografică. 
In fotografie, elevi din 
careul de amatori foto 
al Școlii elementare din 
comuna Domnești, regiu

nea București.

A apărut

Tînărui leninist
Revistă editată de

C.C. al U.T3L 
februarie 1962

SUMAR

* * — Spre însușirea cu pa
siune a tehnicii noi

P. NIȚĂ — Să fim demni de tra
dițiile ereice ale clasei mun
citoare

In ajutorul propagandistului
AL. FILIPiDESCU — Ce înseamnă 

consolidarea economică-organi- 
zatorică a gospodăriilor colec
tive

GH. P. APOSTOL — Inevitabili
tatea crahului total al colonia
lismului

M.

Din practica muncii de 
propagandă

. POPESCU — Despre expune
rea liberă

Viața U.T.M.
N. POPESCU — Conducerea 

lectivă, principiu de bază 
activității U.T.M.

D. IOANA — întrecerea pentru 
calitate

co
al

I.
Tribuna secretarului

TRAIAN — Elevii de azi, ca
drele de mîine ale agriculturii

Școli și pionieri
A. CARABA — Cîmp larg iniția

tivei pionierești I
A. GEORGESCU — învățătura în 

discuția utemiștilor

Răspundem Ia întrebările ci
titorilor.

Audiție muzicald la Biblioteca regională — Bacău.

Diaf ilmul - material 
didactic eficient
Pentru a ajuta elevii să apro

fundeze lecțiile de istorie și limba 
romînă, direcțiunea școlii 
din orașul Șiret 
deosebită folosirii unui 
material didactic și, în special, 
proiectării de diafilme.

De curînd, a fost predată ele
vilor din clasa a Xl-a lecția „Viața 
și opera lui Mihail Sadoveanu-. 
Ea a fost însoțită de un intere
sant diafilm dedicat marelui nos
tru prozator. Imaginile proiectate 
au ajutat pe elevi să înțeleagă 
mai bine dragostea fierbinte pen
tru popor a scriitorului, înaltul 
său spirit patriotic. Elevii clasei a 
Xl-a au dat apoi răspunsuri foar
te bune la întrebările puse de 
profesor.

La fel de bine au răspuns elevii 
școlii noastre la toate lecțiile de 
istorie care au fost însoțite de 
proiectări de diafilme.

medii 
acordă atenția 

bogat

NICOLAE HAVRELHJC 
elev

In e x

FESTIVAL BRAHMS
Cine dintre acei care au 

ascultat diverse crimpeie 
din măreața operă a lui 

Johannes Brahms — profun
dele pagini filozofice ale Sim
foniilor I și IV, renumitul 
concert pentru pian nr. 1 — 
rodul unei zbuciumate perioa
de din biografia compozitoru
lui, Rapsodia pentru alto, cor 
bărbătesc și orchestră. Concer
tul pentru ’.doară. Sonatele 
pentru pian, sau atît de inte
resantele Dansuri ungare, n-a 
rămas profund impresionat în 
fața frumuseții fiecăreia din 
paginile creației marelui com
pozitor german ! Brahms a 
exprimat în opera sa cu o 
deosebită forță artistică idei 
și imagini desprinse din viața 
epocii sale cind popoarele 
europene căutau cu înfrigura
re drumul spre libertate și 
independență.

Din cel de-al 4-lea deceniu 
al veacului trecut, pinâ la 3 
aprilie 1397 cind melomanii 
vienezi l-au condus la locul 
său de veci, alături de mor
mintele lui Beethowen și Schu
bert. Brahms a trăit o viață 
simplă, dedicată în exclusivi
tate culturii, muzicii, creației.

Muzicant în restaurant în 
fragedă adolescență, eminent 
pianist în anii tinereții (Ro
bert Schumann caracteriza 
arta sa interpretativă ca 
„arhigenială"), călător pasionat 
pe meleagurile Europei (în 
turneele sale concertistice a 
cutreierat deseori și prin ora
șele ardelene), cunoscător 
profund al artei populare

(„Cintecul popular este idealul 
meu”, scria el într-o scrisoare 
către Clara Schumann), Johan
nes Brahms a creat o muzi
că plină de viață, cu înalt 
mesaj umanist.

„Nu subtilitățile măiestr ei 
componistice, nici exercițiile 
abstracte de compunere ci 
viața omului, viața poporului 
reflectate în imaginile artei 
muzicale — iată ce îl frămân
ta pe Brahms !“ — scria mu-

Avancronică
muzicală

zicologul sovietic M. Druskin 
intr-un studiu despre lirica 
vocală a compozitorului.

Renumit interpret al crea
ției brahmsiene, dirijorul 
George Georgescu oferă săp- 
tămina aceasta iubitorilor de 
muzică din țara noastră un 
interesant festival de lucrări 
ale marelui compozitor ger
man. cuprinzînd alături de 
Dubiul concert pentru vioară, 
violoncel și orchestră (soliști 
Ștefan Gheorghiu și Radu At 
dulescu), Simfonia a Il-a.

Scrisă la un an după prima 
lucrare de acest gen, Simfo
nia a II-a a fost concepută 
în vara anului 1877 pe malul 
pitorescului lac Worthesee 
din Austria. Executată în 
același an în primă audiție la 
Viena, Simfonia cîntă bucuria

oamenilor în fața neasemuite
lor frumuseți ale naturii.

începutul primei părți este 
dominat de o atmosferă pasto
rală (mulți comentatori nu
mesc de altfel această lucra
re „Pastorala" 
ție cu cunoscuta 
beethoveniană), 
luminos domină 
tuturor paginilor 
mecător Allegro.

Muzica părții a doua este 
înălțătoare, meditativă. în me
lodia corului se aud parcă 
chemările naturii. După par
tea a III-a, bazată pe o me
lodie plină de voioșie, fina
lul redă imaginile multico
lore ale unei petreceri popu
lare.

La prima lectură Brahms 
apare adeseori complex, con
ținutul expresiv pare să fie 
ascuns. Curînd însă totul 
pare logic, firesc, captivant 
Aceleași trăsături le desco
perim și în Dublul concert 
pentru vioară, violoncel și or
chestră — una din cele mai 
interesante compoziții ale lui 
Johannes Brahms pe care-1 
vom auzi în concertul radio
difuzat duminică la orele 11 
ajn.

Scris în 1887. construit în 
trei părți, concertul este de
dicat marelui violonist ma
ghiar Josef Joachim, prieten 
nedespărțit al compozitorului. 
Interesant este faptul că în 
ultima parte a lucrării, găsim 
ecourile unor cîntece maghia
re atît de dragi compozitoru
lui. IOSIF SAVA

SPOR T
Jucătorii romîni de 

au cîștigat toate 
ale campionatelor

Jucătorii 
de masă au dominat întrece
rile individuale ale actualei 
ediții a campionatelor inter
naționale încheiate aseară la 
Constanța cucerind toate cele 
5 titluri.

Jucînd în stilul său caracte
ristic, campionul țării, Radu- 
Negulescu, a ciștigat proba 
simplu masculin invingind 
finală cu 3-0 (17, 12, 12) 
Fahazi (R. 
semifinale 
nașe cu 
(R.P.U.) iar 
cehoslovacul Stanek. Câștigă
toarea probei de simplu femi
nin a fost cunoscută după 
desfășurarea a 5 seturi. Ti
tlul a revenit maestrei eme
rite a sportului Maria Ale
xandru, învingătoare cu 3-2 
(19,-19,-19, 19, 17) fn fața ta-

romini de tenis

de 
în
pe 
InP. Ungară). 

Negulescu elimi- 
3-1 pe Roszas 
Fahazi cu 3-0 pe

în compara- 
simfonie 

Un colorit 
de-a lungul 
acestui fer-

tenis de masă 
cele 5 titluri 
internaționale

Campionatele 
rev biicane de schi

Totul a fost 
pregătit din timp

Duminică dimi
neața, 200 de tineri 
de pe șantierele de 
construcții din Ca
pitală au plecat cu 
autocarele O.N.T.- 
„Carpați" într-o ex
cursie de o zi pe 

J Valea Prahovei. Ei

lent at ei jucătoare sovietice
Paisiarv, care in semifinală a 
învins cu 3-0 pe Geta Pitică. 
Iată rezultatele înregistrate 
în finalele probelor de dublu: 
masculin - Negulescu, Rethi 
(R.P.R.)-Roszas, Fahazi (R.P.U) 
3-0; feminin: Geta Pitică, 
Maria Alexandru (R.P.R.)-Ke- 
rekeș, Hevesi (R.P.U.) 
mixt: Pitică.
(R-PR.)-Alexandru, 
(R.P.R.) 3-2-

3-2;
Negulescu 

Cobîrzan

Miercuri au început la Poia
na Brașov campionatele repu
blicane de schi, probe nordice 
și alpine. La întreceri partici
pă aproximativ 300 de schiori 
și schioare din diferite regiuni 
ale țării. în prima zi au fost 
desemnați campioni la trei 
probe. Stei ian Drăguș (Casa 
Ofițerilor Brașov) a ciștigat 
cursa de 30 km fond în 
2h vri4”6/10, Elena Tom (Casa 
Ofițerilor Brașov), a terminat 
victorioasă in proba de 10 km 
fond cu timpul de 45’25”, iar 
Ilona Micloș (Dinamo Brașov) 
s-a clasat 
special.

prima la slalom

p E S CUR T
S-a stabilit 

feminine 
echipele , _____ r_.
O.R.K. Belgrad din cadrul semi
finalelor
europeni'
7

ca returul 
handbalde

Știința București

întîlnirii 
dintre 

fi

turneului 
iarnă" la

, .Cupei 
să se dispute 

martie la Belgrad.
★

Vineri în sala sporturilor de

campionilor
la

Vineri în sala sporturilor de la 
Floreasca, cu începere de la ora 
15,45, sînt programate primele

întîlniri ale 
al „Cupei de _ ___ __
Programul este următorul: I.T.B.— 
Banatul Timișoara (feminin) ; Ra
pid—Mureșul Tg. Mureș (feminin) J 
Dinamo București—Tractorul Bra* 
șov (masculin) ; Tehnometal Timi
șoara—C.S.M. Reșița (masculin).
Turneu! continuă sîmbătă de la 
ora 15,45 și duminică de la ora 9.

final pe fără 
handbal

(Agerpresl

Spectacol pentru elevi
Colectivul Teatrului muzical din 

Galați a prezentat pentru elevii 
școlilor elementare și medii din 
oraș un spectacol de estradă in
titulat „7 note de concert”. 
Spectacolul, care a cuprins fru
moase melodii de muzică ușoară 
și populară romînească, s-a bucu
rat de un frumos succes.

Elevii au aplaudat îndelung pe 
tinerii artiști gălățeni Mioara Dan, 
Liviu Bușila, lula Ionel ca și pe 
ceilalți artiști în semn de mu'b- 
mire pentru seara plăcută ce le-a 
fost oferită.

SCORȚARU MARCEL 
lăcătuș

Spic
i n s c

număr• Zilele acestea, un
de 60 muncitori petroliști de 
la Schela de extracție Țicleni 
printre care și Firan Nicolae, 
Ion Ionescu, 
alții s-au 
mente noi.
dor).

Udrea Sever și 
mutat în aparta- 
(GH. LUPU, son-

obținerea unor re-

u
r

i r i

i s o r i
• La 

deschis 
desen tehnic la care participă 
25 de tineri muncitori de la 
secția preparație a cărbunelui. 
Cadre tehnice bine pregătite 
predau cursanților lecții des
pre desenul tehnic (CON
STANTIN BĂDUȚĂ, miner)

mina Petrila 
de curînd un

fosta 
curs de

c urs î e
au vizitat cu aceas
tă ocazie Muzeul 
Doftana și Muzeul 
„N. Grigor eseu' de 
la Cîmpina.

La Ploiești, tine
rii constructori fau 
făcut turul orașu
lui admirind noile

construcții și au vi
zitat Muzeul de is
torie a orașului și a 
regiunii Ploiești.

Asemenea excursii 
vor mai fi organi
zate și în viitor 
pentru tinerii con
structori.

• Pentru
colte bogate, colectiviștii din 
comuna Letca, raionul Dej, 
acordă o mare atenție trans
portului la cîmp al gunoiului 
de grajd. Numai în cîteva zile, 
tinerii din gospodărie au 
transportat pe o suprafață de 
25 ha teren, cantitatea de 160 
tone. (PROCA NICOLAE, co
lectivist).

• Tinerii de la Complexul 
de șantiere Onești acordă o 
mare atenție colectării meta
lelor vechi. De la începutul 
anului și pînă acum, numai la 
întreprinderea de montaj a 
fost colectată cantitatea de 80 
tone fier vechi care a fost 
predată la I.C.M. (L. GHEOR- 
GHE, sudor).

Frumos aliniate, tractoarele, 
semănătorile așteaptă parcă 
semnalul pentru a porni pe 
ogoarele gospodăriei agricole 
de stat din Segarcea. In ve
derea campaniei de primă
vară, totul a fost pregătit cu 
atenție. Organizarea judicioasă 
a repartițiilor mașinilor și 
uneltelor agricole, pe ansam- 
ble și subansamble a dat po
sibilitatea brigăzilor de meca
nizatori să repare cele 50 de 
tractoare, 39 pluguri, 18 semă
nători de păioase, 14 semănă
tori de porumb, 102 cîmpuri 
de grape și alte mașini și 
unelte agricole, înainte de ter
menul stabilit.

Tractoriștii Adrian Dobre, 
Manda Dumitru, Vasile To- 
mița, și mulți alții au efectuat 
numai reparații de bună cali
tate, aducîndu-și totodată con
tribuția la economisirea unor 
materiale în valoare de 20.000 
lei.

De la 
deja să 
control î 
fiind bine pregătit, campania 
agricolă de primăvară din a- 
cest an, va fi foarte scurtă.

laborator au început 
l sosească probele de 
ale semințelor. Totul

ILIE LEPĂDAT 
inginer agronom

La cinematograful PATRIA rulează 
noul film romînesc

STRĂZILE AU AMINTIRI

O producție a Studiouhf cinematografic 
„București41

Scenariul : Dimos Rendis și loan Grigorescu 
Regia : Manole Marcus

In rolurile principale : Antoaneta Glodeanu, Constant 
Dinulescu, Silviu Stănculescu, Viorica Popescu, Virgil 
Florescu, Maria Dumitrache, Valeriu Paraschiv, Toma 
Caragiu, Sandu Sticlaru, Ernest Maftei.

In completare rulează filmul documentar „Ritm și 
construcții" o producție a studioului „Alexandru Sahia".
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ÎNTÎLNIREA DINTRE N. S. HRUȘCIOV
ȘI WALTER ULBRICHT

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
Agenția TASS transmite co
municatul cu privire la în
tâlnirile dintre Nikita Hruș
ciov și Walter Ulbricht:

între 26 și 28 februarie s-a 
aflat la Moscova tovarășul 
W. Ulbricht

în zilele de 26 și 27 fe
bruarie au avut loc întâlniri 
între tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și tovarășul W. Ulbricht,
prim-secretar al C. C. al
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G. In 
cursul acestor întâlniri a 
avut loc un temeinic schimb 
de păreri în problemele în
cheierii Tratatului de pace 
german și normalizării în 
baza acestui tratat a situa
ției din Berlinul occidental, 
precum și în alte probleme 
internaționale care interesea
ză cele două state.

Au fost discutate, de ase
menea, problemele dezvoltă
rii continue a relațiilor strîn- 
se și frățești dintre Uniunea 
Sovietică și Republica De
mocrată Germană și, în spe
cial, problemele lărgirii cola
borării economice și dezvoltă
rii relațiilor tehnico-științifice 
și culturale dintre cele două 
țări.

S-a căzut, de asemenea, de 
acord asupra volumului li
vrărilor reciproce sporite de 
mărfuri pe anul 1962 între 
U.R.S.S. și R.D.G. și asupra 
acordării de credit suplimen
tar în mărfuri de către 
Uniunea Sovietică, Republicii 
Democrate Germane.

întâlnirile și convorbirile 
s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă și cordială, în 
condițiile înțelegerii recipro
ce și unanimității depline în 
toate problemele discutate.

La convorbiri au partici
pat :

Din partea sovietică: L. I. 
Brejnev, membru al Prezi
diului CC. al P.C.UÂ, pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem 
F. R. Kozlov, 
Prezidiului C.C. 
secretar al C.C.
A. N. Kosîghin, 
Prezidiului C.C. 
prim-vicepreședinte 

de
V.

„U.R.S.S. nu-șî cruță 
forțele pentru rezolvarea 

problemei dezarmării"

al U.R-S-S-, 
membru al 

al P.C.US, 
al P.C-US^ 
membru al 
al P.CU-&, 

al Con
siliului de Miniștri al 
U.R-S-S., V. S. Semionov, 
locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
și M. G. Pervuhin, ambasa
dorul U.R.S.S. în R.D.G.

Din partea Republicii De
mocrate Germane: B. Leus- 
chner, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președinte ad-interim al Con
siliului de Miniștri al R.D.G., 
O. Winzer, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Exter
ne al R.D.G., R. Dolling, 
ambasadorul R. D. G. în 
U.R.S.S.

N. S. Hrușciov a oferit un 
dejun 
bricht.

La 
bricht 
însoțesc, precum și M. G. Per- 
vuhin, ambasadorul U.R-S-S- 
în R.D.G., au plecat la Berlin.

în cinstea lui W. Ul-

23 februarie, W. Ul- 
și persoanele care-1

DELHI 28 (Agerpres). — Ziarele 
indiene continuă șă comenteze pe 
larg propunerea lui N. S. Hrușciov 
ca lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare, să înceapă la 
nivelul șefilor de guverne (de 
state).

Această propunere, scrie săp- 
lămînalul ,,lndia" demonstrează, din 
nou că Rusia nu-și crufă forjele 
pentru rezolvarea problemei de
zarmării. Rusia a sprijinit întot
deauna năzuinfa popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină spre 
destinderea încordării internațio
nale, spre consolidarea păcii, spre 
lichidarea definitivă a colonialis
mului. Țările din Asia, Africa și 
America Latină sînt deosebif de

interesate în problema dezarmă
rii. Popoarele acestor țări consi
deră că în cazul cînd s-ar ajunge 
la dezarmare, țările industriale 
le-ar putea acorda un ajutor mai 
mare, pe care ele intenționează 
să—| folosească pentru a pune ca
păt sărăciei, dependenței econo
mice și pericolului unei noi în
robiri.

Relevînd caracterul constructiv 
al inițiativei sovietice în compa- 
rafie cu poziția negativă a Occi
dentului în problema dezarmări
lor, ziarul „Amrita Bazar Patrika- 
declară că f,punctul de vedere el 
Uniunii Sovietice, așa cum a fost 
expus de Hrușciov, este în mod 
evident mai realist...’g

Poliția vest-aermanâ din Duisburg ataca cu brutalitate 
tineri participant la o demonstrație de protest împotriva 
instalării unor baze americane pentru rachete în preajma 

acestui oraș.

Comunicatul Consiliului National

TUNIS 28 (Agerpres). — La 28 
februarie, la Tunis a fost dat pu
blic if ă/zi comunicatul Consiliului 
Național al Revoluției Algeriene, 
în care se spune că „după dis
cutarea rezultatelor tratativelor cu 
guvernul Republicii 
Consiliul Național al

Deputati norvegieni

Franceze, 
Revoluției

împotriva înarmării atomice
28 (Agerpres). — De- 
Finn Gustavsen, din 
Partidului socialist 
a calificat declarația

OSLO 
putatul 
partea 
popular, 
făcută in Storting de H. Lan
ge, ministrul Afacerilor Exter
ne al Norvegiei, — că Norve
gia, ca membră a XA7.G. 
nu-și poate asuma obligația 
necondiționată de a sm prod»- 
ce, de a na achiziționa și de a 
rtu permite arnp<astrea armei 
nucleare pe teritoriul să* — 
drept o palmă doză optniei pm-

blice mondiale și tuturor celor 
care caută să înlăture primej
dia izbucnirii unui război nu
clear.

Cercuri largi ele opiniei pu
blice din Norvegia se pronun
ță împotriva armei atomice. 
De aceea, guvernul norvegian 
trebuie să sprijine pe de-a-n- 
tregnl pla-.ul Unden eu privire 

crearea «srari âeb denn- 
ăetrizaT, a declarat Finn

100.000 șantiere 
de construcții 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

Ziarul „Prav da" scrie că tn 
Uniunea Sovietică există în pre
zent peste 100.000 de șantiere de 
construcții. Numai anul acesta vor 
fi construite sute de întreprinderi 
industriale mari, patru furnale și 
șapte cuptoare Martin, cinci lami
noare, opt baterii de cocs. Capa
citatea de producție a minelor de 
fier va crește cu 34 milioane tone 
de minereu, puterea centralelor 
electrice va spori cu 8,9 milioane 
kW, iar producția industriei ci
mentului va fi mărită 
I milioane tone.

„Pravda" subliniază că volumul 
investijiilor capitale
Sovietice din întreaga perioadă a 
primului plan cincinal se îndepli
nește în prezent în numai doua 
săptămîni. începind încă din anul 
1959 U.ILS3. depășește S.U.A. în 
ceea ce privește volumul absolut 
al investițiilor în industrie și agri
cultură. în perioada 1951—1960 
volumul investițiilor capitale a 
crescut în U.R.S.S. cu 331 la sută, 
iar în S.U.A. numai cu 22 la sută.

cu aproape

ale Uniunii
i

Volum de nuvele
rominești editat

Acțiunile S.U.A. agravează 
încordarea in zona Mării Caraibilor

Cuvîntul reprezentantului R. P. R., 1*1. nașcganu,
de securitatein consiliul

NEW YORK 28 (Agerpres). 
In cadrul dezbaterilor în Con
siliul de Securitate pe mar
ginea adoptării ordinei de zi 
în problema ridicată de Cuba, 
a luat cuvîntul și reprezen
tantul R.P.R., M. Hașeganu, 
care a declarat printre altele : 
Motivele indicate de unii 
membri ai Consiliului care 
s-au pronunțat împotriva in
cluderii pe ordinea de zi a 
problemei ridicate în scrisoa
rea reprezentantului perma
nent al Cubei, sînt cu totul 
nejustificate. Toți cei de față 
știu foarte bine că atît în ca
drul Comitetului Politic, cît 
și în Adunarea Generală, de
legația Statelor Unite a făcut 
presiuni mari pentru a supri
ma discuțiile, pentru a redu
ce cît mai mult numărul ace
lor delegații care voiau să-și 
spună punctul de vedere. Pre
siuni deosebit de mari au fost 
exercitate mai ales pentru a 
împiedica adoptarea unei re
zoluții, chiar dacă aceasta nu 
conținea decît unele din prin
cipiile de bază ale Cartei 
O.N.U.

în prezent asistăm la a- 
ceeași tactică.

Delegația mea a studiat cu 
atenție scrisoarea reprezen
tantului Republicii Cuba din 
22 februarie și consideră
fiind fondate argumentele pe 
care el le aduce în favoarea 
discutării în cadrul Consiliu-

ca

Demonstrație la Santiago de Chile în sprijinul Cubei revoluționare

Algeriene a împuternicit guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria 
să continue tratativele".

★
PARIS 28 — Corespondentul 

Agerpres transmite : In urma 
publicării comunicatului Consi
liului Național al Revoluției 
Algeriene, deși nu s-a anun
țat oficial 
tratativelor 
observatorii consideră că ele 
vor putea fi reluate în foarte 
scurt timp. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, observa
torii sînt, de asemenea, de pă
rere că realizarea acestui im
portant pas în direcția resta
bilirii păcii în Algeria, ar tre
bui să determine autoritățile 
franceze să-și asume pe deplin 
responsabilitățile și să Ia mă
surile cuvenite pentru a îm
piedica libera desfășurare a 
atentatelor, masacrelor și 
«raidurilor sângeroase*4 organi
zate de O~A_S.

Tocmai ținînd seama de 
presiunile exercitate de cercu
rile colonialiste și de dificul
tățile pe care acesta cercuri le 
ridică în calea resolvărti pro
blemei algeriene, este nece
sară — cum subliniază ziarul 
„L’Humanitâ” — ,,acțiunea for
țelor populare pentru a impune 
aplicarea unei politici de pace 
și de prietenie cu poporul Al
gerian*.

MOSCOVA 28. — Cores
pondentul Agerpres transmi
te : In Editura de Stat pen
tru Literatură Beletristică 
din Moscova a apărut un 
volum de nuvele iomînești 
contemporane. Aceasta este 
ultima parte a Antologiei de 
nuvele iomînești apărută în 
limba rusă. Primele două 
volume ale Antologiei, apă
rute anterior, cuprind nuve
le «de la începuturile lite
raturii noastre pînă la cel 
de-al doilea război mondial. 
In volum sînt incluse lu
crări ale marelui nostru scri
itor Mihail Sadoveanu. Vo
lumul cuprinde nuvele d© Eu
gen Barbu, Mihai Beniuc, 
V. Em. Galan, Aurel Mihale, 
Francisc Munteanu, 7' 
Istvan, Zaharia Stancu, 
Andras și alții.

lul de Securitate a rezoluții
lor adoptate la Conferința de 
la Punta del Este, rezoluții 
care afectează securitatea ță
rii sale, precum și menține
rea păcii în zona Mării Ca
raibilor.

Conferința de la Punta del 
Este a reprezentat numai o 
etapă în cadrul unui complex 
de măsuri pe care Statele 
Unite le întreprind în pre
zent împotriva Cubei. Fapte 
ulterioare au arătat că State
le Unite au avut nevoie de 
hotărîrile acestei conferințe 
pentru a putea să acționeze 
sub paravanul unui organism 
colectiv. în prezent Statele 
Unite exercită presiuni asupra 
membrilor din N.A.T.O.

Toate aceste acțiuni antre
nează agravarea încordării 
internaționale în zona Mării 
Caraibilor și pot în orice mo
ment să ducă la declanșarea 
unui conflict avînd consecin
țe imprevizibile.

Iată motivele pentru care 
delegația romînă sprijină în
scrierea pe ordinea de zi a 
Consiliului de Securitate a 
problemei ridicate de repre
zentantul Cubei. Un refuz din 
partea noastră de a adopta or
dinea de zi și de a discuta a- 
ceste probleme ar însemna un 
refuz al Consiliului de Securi
tate de a-și 
nile pentru 
creat.

îndeplini sarci- 
care el a fost

Puterile occidentale au torpilat 
ședința Consiliului de Securitate

convocată la cererea Cubei

Nagy 
, Suto

data reînceperii 
franco-algeriene, Dineu in cinstea

acad. Geo Bogza la Atena
ATENA 28 (Agerpres). — In 

seara zilei de 27 februarie, cu 
ocazia trecerii prin Atena a 
academicianului Geo Bogza, 
Asociația națională a scriito
rilor a dat un dineu în cinstea 
oaspetelui romîn.

La dineu au participat S. 
Mlrivilla, președintei» Asocia
ției naționale a scriitorilor, 
L Glezou, vicepreședinta^ șl 
M. Rally, secretar general, G. 
Kournutoe, director general tn 
Ministerul Educației, A Ter- 
zakis, director al Teatrului 
Național, Ianopoulos, director 
la Subsecretariatul de Stat al 
presei și alți oameni de litere.

A participat, de asemenea, 
M. Bălănescu, ambasador al 
R. P. Romîne la Atena.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— TASS transmite: 
accidentale au 
ța Consiliului 
fixată pentru 
După cum se 
revoluționar al 
într-o scrisoare 
siliului de 
carea imediată a unei ședințe 
a Consiliului, cu scopul de a 
se lua măsurile necesare pen
tru a pune capăt acțiunilor 
ilegale ale guvernului S.U.A. 
față de guvernul Cubei.

Pentru aprobarea ordinei de 
zl și în favoarea discutării a- 
cuzațiilor Cubei s-au pronun
țat cu fermitate reprezentan
tul U.R.S.S., precum și repre
zentanții Romîniei, Republicii 
Arabe Unite și Ghanei.

Punînduse la vot propune
rea ca ordinea de zi să fie a- 
probată, reprezentanții S.U.A., 
Angliei, Franței, Irlandei, Chi
le, Venezuelei, precum și cian- 
kaișistul t-au abținut. In con
secință ordinea de zi nu a fost 
aprobată, deoarece nu a întru
nit cele șapte voturi necesare.

Luînd cuvîntul, V. A. Zorin 
a spus că hotărîrile cu pri
vire la încetarea parțială' a re
lațiilor economice cu Cuba și 
cu privire la intenția de a în
ceta complet aceste relații, ho- 
tărîrea cu privire la exclude
rea Cubei din O.S.A. sînt mă
suri de constrîngere.

Puterile 
torpilat ședin- 
de Securitate 
27 februarie, 

știe, guvernul 
Cubei a cerut 
adresată Con- 

Securitate convo-

Esența problemei, pe care 
Cuba o supune spre examina
re Consiliului de Securitate, 
constă în aceea că S.U.A. nu 
se mai mulțumesc cu acte de 
amestec grosolan în treburile 
interne ale Cubei și acțiuni de 
pregătire a unei noi agresiuni 
ci pun astăzi în slujba scopu
rilor lor agresive față de Cu
ba una din organizațiile re
gionale, și anume Organizația 
Statelor Americane, deși îm
potriva unei asemenea folosiri 
a O.S.A. s-au pronunțat o se
rie de țări importante din A- 
merica

Dacă 
nu va 
ilegale 
față de 
unor astfel de acțiuni 
deveni orice țară din America 
Latină, Africa, Asia, ai cărei 
vecini, sub un pretext sau al
tul, vor hotărî în mod arbitrar 
la ședința lor regională să fo
losească împotriva ei mecanis
mul mijloacelor de influența
re și constrîngere, asumîndu-și 
prerogativele Consiliului de 
Securitate.

Latină.
Consiliul de Securitate 
anula astăzi hotărîrile 
mai sus menționate 

Cuba, mîine obiectivul 
poate

In Comitetul 
„celor 17

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor din India

DELHI 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Delhi au 
fost publicate rezultatele pre
liminare ale alegerilor pentru 
adunările legislative ale sta
telor și pentru Camera Popu
lară. în alegerile pentru adu
nările legislative ale statelor 
au fost anunțate rezultatele 
Intr-un număr de 1.709 cir
cumscripții electorale. Congre
sul Național Indian a obținut 
1.059 de mandate, Partidul 
Comunist din India — 87, 
Partidul Socialist Popular 
(Praja) — 55, „Jan Sangh“ — 
56, „Swatantra" — 89, alte 
partide și independenții — 363 
locuri.

W
DELHI 28 (Agerpres). — în 

alegerile pentru Camera 
Populară au fost anunțate re
zultatele dintr-un număr de

214 circumscripții electorale. 
Congresul Național Indian a 
obținut 152 de mandate, Parti
dul Comunist din India — 15, 
„Jan Sangh” — 8 mandate, 
„Swatantra” — 3 mandata»
D.M.K. (partid ce există nu
mai în statul Madras) — 6 
mandate, Partidul Socialist 
Popular (Praja) — 5 mandate, 
Partidul Socialist — 3 manda
te, alte partide și Independen
ții — 18 mandate.

Șeful partidului „Praja” a 
fost înfrînt în circumscripția 
sa. Potrivit comentariilor a- 
gențiel France Presse, „înfrîn- 
gerea aproape totală a acestui 
partid este una din caracte
risticile cele mal Izbitoare ale 
alegerilor pentru Camera 
Populară”.

Numărătoarea voturilor con
tinuă.

„Este greu de descifrat exact 
ce întreprind Statele Unite în 
Asia de sud-est", scria mai dău
nezi „New York Herald Tribune". 
Opinia ziarului este destinată mai 
mulf decît evident acelora care 
se mai lasă prinși înfr-un mod 
sau altul de minciunile propagan
dei americane. De fapt nu este 
nimic greu de descifrat în ceea 
ce fac Statele Unite în ultimul 
timp în Asia de sud-esf, de orien
tarea tot mai periculoasă a poli
ticii americane în această regiu
ne, orientare politică ce pericli
tează în mod direct pacea și se
curitatea în Asia de sud-esf.

Să ne adresăm faptelor. In ul
timele săptămîni s-a încordat în 
mod simțitor situația în Vietnamul 
de sud. Această încordare este le
gată nemijlocit de trimiterea de 
trupe americane, precum și de 
intenția necamuflată a Washing
tonului de a lărgi imixtiunea mi
litară în această țară. Recenta 
consfătuire a celor 22 de condu
cători militari și diplomafi, care a 
avut loc la Honolulu, reuniune 
condusă de ministrul de Război al 
S.U.A., McNamara, a fost consa
crată tocmai acestui obiectiv de 
lărgire a expansiunii S.U.A. în 
Vietnamul de sud. Ca o expresie 
concretă a acestei reuniuni în 
Vietnamul de sud continuă să so
sească noi unități militare ame
ricane, care de data aceasta nu 
mai sînt de loc camuflate ca „in
structori". A fost creat în mod o- 
ficial un comandament militar a- 
merican în Vietnamul de sud.

Jandarmii coloniali americani
în Asia de sud-est

Prin urmare, Statele Unite se a- 
mestecă în mod direct pe cale 
militară în afacerile interne ale 
Vietnamului de sud, unde se am
plifică lupta de eliberare națio
nală împotriva dictaturii lui Ngo 
Dinh Diem, această marionetă a 
politicii imperialiste.

Un alt exemplu al creșterii în
cordării în Vietnamul de sud a 
fost oferit de recenta încercare de 
răsturnare a clicii lui Ngo Dinh 
Diem survenită la 15 luni de la o 
încercare oarecum similară. Deși 
pînă în prezent amănunte precise 
în legătură cu implicațiile eveni
mentelor care au avut loc la Sai
gon . luni spre mărfi nu sînt încă 
bine conturate, un lucru este si
gur : S.U.A. vor să mențină în 
continuare la putere pe marioneta 
lor sud-vietnameză. Chiar miercuri 
la Washington s-a anunțat oficial 
că ,,asistența militară și economi
că a S.U.A. în Vietnamul de sud 
va continua".

în al doilea rînd, evenimentele 
din Laos evoluează pe o cale la 
fel de periculoasă. Sabotajul di
rect al clicii proamericane de la 
Savannaket împotriva creării unui 
guvern de coaliție, este un fapt

recunoscut chiar de presa ameri
cană. Acest sabotaj crește în in
tensitate pe măsură ce eforturile 
forțelor interesate în reglementa
rea situației din Laos se intensi
fică. Cel puțin după recenta în- 
fîlnire de la Geneva a celor trei 
prinți au existat toate condițiile 

pentru crearea unui guvern de 
coaliție, fapt de altminteri demon
strat de intensele tratative ale lui 
Suvanna Fumma duse în capitala 
regală Luang Prabang și la Vien
tiane cu numeroși parlamentari. 
Se pare că în acest moment în 
cercurile ostile reglementării pro
blemei I eoliene s-a formal un fel 
de originală diviziune a rolurilor. 
Boun Oum participă la tratative, 
iar Nosavan refuză să participe in
tr-un guvern în care clica rebelă 
nu ar deține posturile cheie. Sta
tele Unite, scrie „New York Ti
mes", duc o politică de duplici

tate în Laos. în timp ce ele sa 
pronunță pentru tratative — scrie 
ziarul — diplomații americani pun 
la cale acțiuni diversioniste îm
potriva apropierii pozițiilor și 
pentru acumularea de material in
flamabil în situația politică din 
țară.

Situația din Vietnamul de sud 
și situația din Laos nu pot fi 
considerate separat, acestea nu 
sînt evenimente izolate unul 
de celălalt. „Politica S.U.A. în 
Asia de sud-est — scria co
mentatorul ziarului „Izvestia", 
Kudreavfev — trebuie conside
rată în întregimea ei, întrucît ac
țiunile diplomației americane în 
Laos sînt strîns legate de acțiu
nile ei în Vietnamul de sud".

în toată această regiune are loc 
practic o activitate concentrată a 
diplomației Statelor Unite, care 
urmărește crearea unei baze mi
litare americane îndreptată împo
triva țărilor socialiste și a țărilor 
independente din această regiune, 
încordarea situației din această 
regiune ca punct de pornire pen
tru încordarea generală a situației

Internaționale. Statele Unite pro
movează de fapt vechea politică 
colonialistă a imperiilor coloniale 
care s-au prăbușit și pe care do
rește să le moștenească.

în aceeași ordine de idei ar tre
bui, de asemenea, consemnat fap
tul că în Asia de sud-est ca și în 
Africa avem de-a face cu o ac
țiune comună a puterilor colonia
liste împotriva mișcării de inde
pendență națională. Recentele 
dezvăluiri făcute de presa en
gleză (ziarele „Daily Telegraph" 
și „Times") în legătură cu ajuto
rul acordat și de Anglia regimu
lui sud-vietnamez în lupta împo
triva mișcării de eliberare națio
nală, arată că solidaritatea în ca
drul pactelor militare acționează 
și aici ca și în alte regiuni ale 
globului. Acțiunile engleze pot fi 
completate cu acțiunile Tarlandei, 
care, ca membră fidelă în pactul 
S.E.A.T.O. creează la ordinele Sta
telor Unite pericolul unei imixtiuni 
directe și imediate în Laos.

Toate laolaltă indică că politi
ca americană în sud-estul asiatic 
este o politică de agresiune, o 
politică de amestec brutal în afa
cerile interne ale altor țări, de 
încercare de a reedita și extinde 
focarele de încordare internațio
nală care au planat asupra păcii 
și securității generale în diverse 
perioade ale epocii postbelice.

8. V.

Un aspect obișnuit în S.U.A. unde șomerii se numără cu 
milioanele : Șomeri, la coadă în fața unui birou de plasare. >

NEW YORK 28 
La 27 februarie. 
Special pentru 
problemei aplicării Declara
ției cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale („Comitetul 
celor 17"), creat în conformi
tate cu hotărîrea 
16-a a Adunării 
O.N.U., a trecut 
narea programului 
lucru.

Din comitet fac 
prezentanții U.R.S.S., 
niei, Iugoslaviei, Indiei, S.U.A., 
Angliei, Italiei și altor țări.

Reprezentanții puterilor co
loniale care au luat cuvîntul 
la ședință au cerut ca țărilor 
și popoarelor coloniale să li 
se acorde în mod „treptat și 
prudent" independență.

Delegatul Republicii Mali 
și-a exprimat totalul deza
cord față de această poziție.

V. A. Zorin, reprezentan
tul U.R.S.S., care a luat apoi 
cuvîntul, a amintit cele spu
se de președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, la a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a 
O.N.U. în legătură cu adop
tarea Declarației cu privire 
la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor colonia
le. Șeful guvernului sovietic, 
a spus V. A. Zorin, a arătat 
că în prezent sarcina princi
pală constă în aceea ca voin
ța popoarelor, exprimată în 
Declarație, să fie tradusă în 
viață, pentru ca cerințele 
proclamate în această Decla
rație să nu rămînă pe hîrtie, 
ci să fie înfăptuite în prac
tică.

(Agerpres).
Comitetul 

examinarea

sesiunii a 
Generale 

la exami- 
său de

parte re-
Polo-

CANBERRA. — Comentato
rii din Australia acordă o 
deosebită atenție convocării 
sesiunii Consiliului blocului 
militar Anzus în mai anul a- 
cesta. Mulți dintre ei afirmă 
că această sesiune a fost con
vocată în legătură cu agrava
rea situației din Vietnamul de 
sud și Laos, precum și din 
cauza conflictului dintre In
donezia și Olanda în problema 
Irianului de vest.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
In Berlinul occidental au loc 
ședințe a șapte comisii ale 
Bundestagului vest-german. 
Convocînd în mod demonstra
tiv în Berlinul occidental șe
dințe ale acestor comisii ale 
Bundestagului, autoritățile de 
la Bonn își urmăresc scopul 
obișnuit, adică să împiedice 
reglementarea pașnică a pro
blemei Berlinului occidental.

SAN SALVADOR. — După 
cum transmite agenția Pren- 
sa Latina, președintele interi
mar al Salvadorului, Rodolfo 
Cordon, a calificat drept „ste
ril” planul „Alianță pentru 
progres” al președintelui Ken
nedy. El a criticat cu deose
bire faptul că „ajutorul” pe 
care Statele Unite spun că îl 
oferă țărilor latino-america

ne este legat de condiții po
litice.

NEW YORK. — Forțele mi
litare aeriene ale S.U.A. au 
lansat la 27 februarie, de Ia 
baza Vandenberg (statul Cali
fornia), un satelit din seria 
„Discover”, care trebuie să 
îndeplinească o „misiune se
cretă”. După cum transmite 
agenția Associated Press, for
țele militare aeriene nu au co
municat ce fel de instrumente

au fost instalate la bordul sa
telitului.

ROMA. — Peste 100.000 de 
oameni mor anual în întreaga 
lume din cauza accidentelor 
de automobile și a altor acci
dente de circulație. Această 
știre a fost publicată de zia
rul „Obsservatore Romano", 
care se referă la cercetările 
întreprinse de medicul englez 
H. Norman, din însărcinarea 
Organizației Mondiale a Să
nătății.

LONDRA. — Anglia își 
pierde tot mai mult pozițiile 
sale în domeniul construcții
lor navale. Potrivit ziarului 
„Financial Times", cota-parte 
a Angliei în producția mon
dială de nave a fost de nu
mai 15 la sută față de 34 Ia 
sută în perioada antebelică.
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