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încheierea lucrărilor celei de-a lll-a Întîlniii

a reprezentanților Comitetelor pentru

colaborare și înțelegere reciprocă 

între popoarele balcanice
Miercuri s-au încheiat în Ca

pitală lucrările celei de-a IlI-a 
Intîlniri a reprezentanților Co
mitetelor pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice.

Prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, președintele Comitetu
lui romîn pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po
poarele din Balcani, a dat ci

tire mesajului adresat întâlni
rii de către președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov.

Participanții la Întîlnire au 
adoptat în unanimitate textul 
unui comunicat comun.

Șefii delegațiilor oaspete pre
zente, Lazăr Mojsov (R.S.F. Iu
goslavia), acad. Sava Ganov-

skî (R. P. Bulgaria), Stamatis 
Merkouris (Grecia) și J- Pota- 
mitis. în numele observatori
lor ciprioți, au mulțumit pen
tru buna organizare a întâlni
rii și pentru ospitalitatea oferi
tă în timpul acestei manifestări 
internaționale.

(Agerpres)

■
 irectivele C.C. al

P.M.R. cu privire 
la criteriile prin
cipale ale organi
zării întrecerii so
cialiste au pus
pe primul plan

calitatea produselor. Și
cum între calitate și calificare 
este o strînsă legătură se înțe
lege că perfecționarea pregăti
rii profesionale este privită cu 
toată răspunderea. Ridicarea 
continuă, permanentă a califi
cării, a devenit astfel o nece
sitate pentru fiecare munci
tor, și pentru cei care au o 
bogată experiență, și pentru 
cei veniți de un an, doi în 
uzină.

Răspunderea organizării 
cursurilor revine, după cum 
se știe, conducerii uzinei. Ea 
a stabilit numărul acestora, a 
selecționat cele mai bune ca
dre tehnico-inginerești care 
să predea1 lecțiile, a fixat Pro
grama analitică etc. In legătu
ră cu aceste probleme organi
zatorice vrem să subliniem 
necesitatea respectării cu 
strictețe a cel puțin două ce
rințe care, după noi, consti
tuie cheia bunei desfășurări a 
acțiunii de ridicare a califi
cării.

Prima se referă la mo
dul de întocmire a programei

analitice. Experiența noastră 
a demonstrat că în alcătuirea 
programei este absolut nece
sar să se țină seama de cerin
țele concrete pe oare le ridică 
procesul de producție la un 
loc sau altul de muncă. A- 
ceaste deoarece tinerii yor fi

rilor. La sudori, de exemplu, 
s-a fixat ținerea unor lecții 
despre sudarea automată și 
semiautomată, sudarea în 
baie de sgură etc. Pentru 
turnători s-au prevăzut, prin
tre altele, lecții despre turna
rea în coji, turnarea sub pre

feră la organizarea cursurilor 
în mod diferențiat. Se știe că 
în orice uzină, pregătirea pro
fesională a muncitorilor pre
zintă niveluri diferite. De la 
bun început, cursurile au_ fost 
organizate, la noi în uzină, pe 
meserii. Dar aceasta nu era

întregului colectiv- 

cunoștințe profesionale 

bogate!
cu atît mai mult atrași la lec
ții cu cît vor vedea că la 
cursuri capătă cunoștințele de 
care simt că au într-adevăr 
nevoie. Pe secții și ateliere 
s-au format astfel colective 
din ingineri, maiștri și mun
citori fruntași care au stabilit 
conținutul programelor cursu-

slune, turnarea de precizie. 
S-a procedat așa dintr-un mo
tiv ușor de înțeles : în uzina 
noastră își fac din ce în ce 
mai mult loc procedeele mo
derne de lucru, rolul lor în 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
căpătînd o mare importanță.

Cea de-a doua cerință se re-

dea’juns. în cadrul aceleeașl 
meserii, existînd diferențe de 
pregătire, s-a ținut, firește, sea
ma și de un asemenea lucru. 
Cursanții au fost deci grupați 
și după categoria de încadra
re tarifară (pînă la categoria 
a V-a într-o grupă și ceilalți 
într-o altă grupă).

După părerea noastră a- 
ceasta asigură o mare efica
citate oricărei acțiuni între
prinsă în scopul îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale ale 
muncitorilor.

Cele spuse pînă aici se refe
ră bineînțeles la organizare, 
la acel lucru care, după cum 
aminteam la început, cade în 
sarcina conducerii uzinei, a 
cadrelor tehnico-inginerești 
din fiecare secție. Nu înseam
nă însă că rolul organizației 
U.T.M. ar fi mai mic în acțiu
nile ce se întreprind în uzină 
în direcția ridicării nivelului 
profesional al muncitorilor. 
Dimpotrivă: comitetul de
partid ne-a indicat să desfă
șurăm o muncă politică vie, 
susținută, pentru a face din 
ridicarea calificării o acțiune 
de masă, o problemă a între
gului colectiv. In adunările 
generale U.T.M., în grupele 
sindicale, în consfătuirile de 
producție s-a discutat astfel 
amănunțit, explicîndu-li-se ti
nerilor de ce este nevoie să

Ing. MIHAI DROSU 
responsabil cu producția 
și calificarea în comitetul 

U.T.M. al Uzinei „Vulcan”- 
București

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mesajul președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov

Cu prilejul celei de-a III-a Intîlniri a reprezen
tanților Comitetelor naționale pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă balcanică, vă transmit 
din partea poporului bulgar, a guvernului și a 
mea personal cele mai sincere salutări și urări 
de activitate rodnică pentru cauza dv. nobilă.

Salutăm din toată inima eforturile pe care le 
depuneți în vederea afirmării relațiilor de bună 
vecinătate, pace și prietenie între toate popoa
rele balcanice, a transformării Balcanilor într-o 
zonă denuclearizată, a păcii.

întîlnirea dv. se desfășoară într-un moment 
cînd toate forțele iubitoare de pace din întreaga 
lume își ridică glasul puternic în apărarea păcii, 
își exprimă sprijinul lor deplin pentru politica 
de pace și coexistență pașnică a statelor cu sis
teme sociale diferite, pentru încetarea experien
țelor nucleare, pentru dezarmarea generală și 
totală.

Transformarea Balcanilor într-o zonă denu
clearizată, într-o zonă a păcii, va constitui un 
pas important înainte spre înfăptuirea acestui 
scop măreț și a idealului scump al omenirii.

Guvernul nostru, călăuzit și animat de năzuin
ța de a ridica bunăstarea poporului pe calea 
muncii pașnice și constructive, a depus și va 
depune întotdeauna eforturi în vederea creării 
și menținerii unor relații de bună vecinătate și

prietenie cu toate țările balcanice. învățămintele 
trecutului ne obligă să pășim cu fermitate spre 
o adevărată și trainică înțelegere și colaborare 
pe calea tratativelor pentru rezolvarea pașnică a 
problemelor existente între țările noastre, în 
condițiile stimei reciproce și respectării intere
selor suveranității naționale.

în Balcani pot și trebuie să fie stabilite relații 
de bună vecinătate, încredere reciprocă și cola
borare între popoare. Această idee găsește un 
teren din ce în ce mai favorabil, își cîștigă tot 
mai mulți adepți.

In ultimele luni, imperialiștii au intensificat 
pericolul pentru pacea în Balcani, trimițînd în 
Marea Mediterană submarine atomice înzestrate 
cu rachete nucleare.

Acest lucru impune ca mișcarea pentru înțele
gere reciprocă și colaborare între popoarele bal
canice să se extindă și să se întărească din ce 
în ce mai mult, să crească rolul Comitetelor na
ționale pentru colaborare și înțelegere reciprocă 
balcanică, pentru a traduce în viață voința și 
aspirațiile scumpe ale popoarelor noastre.

Vreau să vă asigur că atît guvernul, cît și în
tregul popor bulgar sprijină și va sprijini cu căl
dură eforturile pe care le depuneți în vederea 
înfăptuirii țelurilor nobile ale mișcării pentru 
colaborare și înțelegere reciprocă balcanică.

TODOR JIVKOV
Președintele Consiliului de Miniștri

al R. P. Bulgaria

al R. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer,

pentru colaborare și înțelegere reciprocă
între popoarele balcanice

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri

ai P. C. Ü. S

COMUNICAT

a participanților la cea de-a lll-a 
Întîlnire a reprezentanților Comitetelor

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
miercuri la amiază pe partici
panții la cea de-a III-a întâl
nire a reprezentanților Comi
tetelor pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice.

La primire a fost de față 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

între președintele Consiliu
lui de Miniștri și participanții 
la întîlnire a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele balcanice

Delegația de activiști ai 
P.C.U.S. în frunte cu tovară
șul N. V. Podgornîi, împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, au vizitat miercuri dimi
neața Uzinele de tractoare din 
Brașov. Oaspeții au fost în
soțiți de tovarășii Aldea Mili
taru, prim-secretar al Comite
tului regional de partid Bra
șov. Ion Mărcuș, președintele 
sfatului popular regional, Vio
rel Metea, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de par
tid.

După ce delegația a urmărit 
diferite faze de fabricație a 
tractorului, în sala de consiliu 
a uzinei a avut loc o întîlnire 
a membrilor delegației cu re
prezentanții organizației 
partid. Oaspeții sovietici 
felicitat pe constructorii 
tractoare pentru realizările 
obținute și le-au urat noi suc
cese.

Cu prilejul vizitei delegației 
de activiști ai P.C.U.S., la a- 
miază, în sala clubului între
prinderii, a avut loc o adunare 
a activului de partid și a re-

de 
au 
de

( In parcul din curtea Insti- 
Itutului politehnic din Galați 
ț întilnești frecvent în aceste 
( zile, premergătoare exame-

prezentanților oamenilor mun
cii de la Uzinele de tractoare.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Viorel Metea.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Emil Oniga, director general 
al uzinelor, inginer Virgil Ba- 
raș și Vasile NăStase, munci
tor, care au salutat prezența 
în mijlocul colectivului lor a 
delegației de activiști ai 
P.C.U.S. și au înfățișat aspecte 
din activitatea uzinei.

In cuvîntul său, tovarășul 
Aldea Militaru a vorbit despre 
realizările poporului nostru în 
construcția socialistă, referin- 
du-se îndeosebi la schimbările 
înnoitoare din regiunea Bra
șov. El a relevat însemnătatea 
vizitei delegației de activiști 
ai P.C.U.S. în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie romîno- 
sovietice.

Primit cu căldură de cei 
prezenți, a luat cuvîntul tova
rășul N. V. Podgornîi, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina. El a vorbit des
pre legăturile tradiționale de 
prietenie între cele două par
tide frățești, între popoarele 
Uniunii Sovietice și R. P. Ro- 
mîne, despre impresia deose-

Cea de-a III-a întîlnire a 
reprezentanților Comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere 
reciprocă între popoarele bal
canice a avut loc Ia București 
între 27 și 29 mai 1963, sub 
președinția prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu. Au participat 
delegațiile Comitetului bulgar 
pentru colaborare și înțelegere 
între popoarele balcanice, con
dusă de acad. Sava Ganovski, 
Mișcării elene pentru înțele
gere balcanică din Grecia, 
condusă de Stamatâs Merkouris, 
Ligii iugoslave pentru pace, 
independență și egalitate între 
popoare, condusă de Lazar 
Mojsov, precum și a Comite
tului Romîn pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă între 
popoarele din Balcani condu
să de prof. Mihail Ghelme
geanu.

La întâlnire au participat, 
de asemenea, în calitate de 
observatori, 
Comitetului 
pace, precum 
ciprioți.

în cadrul 
Mihail
ședințele Comitetului 
pentru colaborare și înțelegere 
reciprocă între popoarele din 
Balcani, a prezentat raportul: 
„Colaborarea și prietenia din
tre popoarele din Balcani, fac
tor important pentru menți
nerea și apărarea păcii, pentru 
transformarea Balcanilor în-

reprezentantul 
italian pentru 
și reprezentanți

întîlnirii, prof. 
Ghelmegeanu, pre- 

romîn

(Continuare în pag. a III-a)
------------•-------------

La gospodăria de stat Belciugalele din regiunea București se 'desfășoară In zilele acestea o 
intensă activitate pentru asigurarea „pășunii de iarnă" a animalelor. In fotografie : tînărul 

mecanizator Sandu Bucur recoltează lucerna pentru siloz.
Foto: ’AGERPRES

tr-o zonă a păcii și bunei ve
cinătăți”.

Participanții la întîlnire au 
avut un larg schimb de ve
deri cu privire la dezvoltarea 
colaborării și prieteniei între 
popoarele balcanice, precum 
și la transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii și a 
înțelegerii reciproce.

S-a constatat cu satisfacție 
că de la ultima conferință a 
reprezentanților Comitetelor 
pentru colaborare balcanică, 
au fost întreprinse numeroa
se acțiuni, ceea ce a contribuit 
Ia o mai bună cunoaștere re
ciprocă între popoarele balca
nice și la dezvoltarea colabo
rării bilaterale și multilatera
le. Manifestările științifice, 
culturale, folclorice, întâlnirile 
de tineret, precum și manife
stațiile sportive care au avut 
loc s-au desfășurat în spiritul 
prieteniei și înțelegerii re
ciproce.

Delegațiile consideră că efor
turile tinzînd spre menținerea 
și consolidarea păcii — dorin
ța cea mai arzătoare a po
poarelor — nu pot fi asigura
te decît prin realizarea dezar
mării generale și totale. Pro
punerile menite să elimine 
sursele de neîncredere în re
lațiile dintre state cum ar fi 
bazele militare străine, ram
pele de lansare a rachetelor, 
staționarea avioanelor și na
velor militare prevăzute cu

arme nucleare și care pun în 
primejdie pacea și securitatea 
popoarelor, constituie o contri
buție efectivă la eforturile în 
vederea dezarmării generale.

Participanții la întîlnire re
afirmă atașamentul Comitete
lor pentru colaborare balcani
că față de ideea creării unei 
zone a păcii, fără arme nu
cleare, în regiunea Balcanilor 
și a mărilor învecinate și vor 
acorda tot sprijinul acțiunilor 
menite să traducă în practică 
această idee.

Dezvoltarea în viitor a prie
teniei și colaborării între po
poarele balcanice constituie un 
factor important pentru men

Timpul liber —in aer Uber ’
înd în toamna a- 
nului 1961 pe sta
dionul din Poiana 
Mare un grup de 
sportivi fruntași 
din mai multe a- 
sociații ale orașu

lui Craiova au făcut în fața 
tinerilor din comună o intere
santă demonstrație sportivă, 
iar în pauză formațiile artis
tice ale localnicilor au pre
zentat un frumos program ar
tistic, poate puțini au întreză
rit atunci că asemenea mani
festări aveau să se încetățe
nească în raionul nostru că
pătând caracter permanent. De 
atunci ele au devenit tot mai

dese organizindu-se în fieca
re comună. Și acum, în planul 
comun al comitetului raional 
U.T.M. și al celorlalte organi
zații de masă din raion, or
ganizarea și desfășurarea du
minicilor cultural-sportive o- 
cupă locul central. Și este 
firesc acest lucru. Ele au de
venit, între timp, îndrăgite de 
către tineri, ca una din forme- 

cele mai potrivite de petre-le

înmănuncheate cele mai fru
moase realizări obținute în 
dezvoltarea gospodăriei co
lective.

Nu mai prejos a fost expo
ziția de cusături și covoare, 
mult admirată de vizitatori, 
care a scos la fel de bine în 
relief hărnicia tinerelor fete 
din Basarabi. întrecerile spor
tive la volei, fotbal, ciclism, 
trîntă, atletism etc. au alter-

ținerii din Seaca de Cimp, 
Ghidici, Poiana Mare și Tu
narii Vechi urmau să se întîl- 
nească pe stadionul din Piscul 
Vechi. Asemenea manifestări 
se organizează săptămânal în 
două sau trei comune. Despre 
serbările cîmpenești ce au loc 
în poiana din mijlocul pădurii 
de la Chidici s-a dus vestea 
în tot raionul. In fiecare 
minică vin aici toți sătenii

du- 
din

Din experiența organizațiilor U.T.M. din raionul Calafat 
in organizarea timpului liber

Foto : S. VIOREL

cere a timpului în aer liber. 
Organizarea lor periodică s-a 
transformat într-o adevărată 
sărbătoare pentru tinerii din 
comună. Cînd tinerii din Ba
sarabi au organizat o dumini
că cultural-sportivă la care 
și-au invitat și prietenii din 
Golenți, Maglavit, Cetate, Hu- 
nia, Calafat, Moreni, ei au ți
nut ca satul lor să arate cit 
mai frumos : pomii au fost 
văruiți, pe marginea șoselei au 
apărut ronduri de flori, iar 
pe garduri au fost întinse co
voare multicolore. Intr-o fru
moasă expoziție agricolă erau

nat cu programe artistice cu 
un repertoriu variat, prezen
tate atît la teatrul de vară 
cit și pe scena ridicată în in
cinta stadionului de formațiile 
artistice și de dansuri din Ce
tate și Ciupercenil Noi, Magla
vit, Basarabi, de soliștii din 
Golenți. A urmat apoi reuniu
nea tovărășească care a ținut 
pînă noaptea tirziu. A fost un 
frumos festival al cîntecului, 
dansului, al sportului. Pentru 
duminica viitoare numeroși 
tineri și-au dat întîlnire 
la Cetate în timp ce in 
partea cealaltă a raionului,

alcomună. Punctul atractiv 
zilei îl constituie, desigur, pro
gramul brigăzii artistice de a- 
gitație, mereu altul, de la o 
săptămână la alta, suitele de 
dansuri', cîntecele soliștilor 
etc. Prezintă programe pe 
estrada amenajată în acest fru
mos cadru natural brigăzi 
artistice din satele înveci
nate și nu rareori chiar for
mații profesioniste.

Asemenea petreceri cîmpe
nești se desfășoară cu regula
ritate și în pădurile de plopi 
din comunele Maglavit și IIu- 
nia, la Vrata și Poiana Mare.

Pentru a-și desfășura acțiunile 
cultural-artistice în aer liber, 
tinerii din Gîrla Mare au con
struit alături de căminul, cul
tural, în umbra pădurii de sal- 
cîmi, o nouă scenă. Simbăta și 
duminica seara sînt prezenți 
aici peste 2000 de participanți 
care urmăresc întrecerea tine
relor talente.

Succesul manifestărilor ar
tistice ce se desfășoară acum 
în majoritatea satelor din ra
ionul nostru este o urmare fi
rească a grijii cu care orga
nizațiile U.T.M. pregătesc a- 
ceste manifestări, atenției ce 
se acordă îmbogățirii perma
nente a repertoriului cu fapte 
noi culese din activitatea prac
tică a colectiviștilor. Brigăzile 
artistice de agitație din Ba
sarabi și Golenți repetă acum 
programul artistic ce va fi 
prezentat în timpul campaniei 
de recoltare la cîmp la briga
da de producție sau la aria 
de treier.

Pe parcurs vor apare, desi
gur, și alte forme de organiza
re a desfășurării acțiunilor 
cultural-artistice. O largă răs- 
pîndire vor lua vizitele reci
proce, drumețiile, excursiile.

(Continuare în pag. a lll-a)

In excursie Ia Bicaz

Pregătiri 
pentru 

recoltare
atelierele stațiunilor d

I PR CTIC rrl

MITA ANGHEL 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Calafat

Lr
La S.M.T. Cîrcea, regiunea Oltenia, s-au 

organizat trei brigăzi de tractoriști și elevi 
din ultimul an al școlii de mecanizatori con
duse de cadre didactice de specialitate de 
la Centrul școlar agricol Craiova. Muncind 
în două scimburi în toată perioada lucrări
lor agricole, dimineața elevii, iar după- 
amiaza mecanizatorii, cele trei brigăzi și-au 
realizat primele pe stațiune planul campa-

niei de primăvară și au executat lucrări de 
calitate superioară.

Asemenea brigăzi au fost organizate și în 
alte S.M.T. din regiune unde elevii din șco
lile de mecanizatori fac stagiul de practică, 
îndrumați de tractoriști cu experiență și de 
cadrele didactice ei au îmbinat mai bine 
cunoștințele teoretice cu munca practică, a- 
ducînd un aport de seamă la efectuarea la

timp a lucrărilor agricole. Tractoriștii de la 
S.M.T. Segarcea și Bîrca, de pildă, ajutați 
de elevii sosiți aici în practică, au terminat 
prima prașilă la toate culturile din zona 
lor de activitate și an prășit a doua oară 
aproape trei sferturi din suprafața cultivată 
cu sfeclă de zahăr, 80 Ia sută din cea cu 
floarea-soarelui și 4 000 hectare cu porumb.

(Agerpres)

In
mașini și tractoare din regiune 
Cluj se lucrează intens la pre 
gătirea mașinilor agricole care 
vor fi folosite în campania de 
vară. Mecanizatorii de la S.M.T. 
Bonțida, 
stare de 
toate combinele, 
sută din combine 
revizuit și reparat 
iud, Sieu Odorhei

Pînă acum, în regiune au fost 
puse în stare de funcționare 
mai mult de jumătate din nu
mărul mașinilor agricole care 
vor fi folosite la recoltarea pă- 
ioaselor.

bunăoară, au pus în 
funcționare aproape 

Peste 80 la 
și batoze au 
și S.M.T. A- 
și Huedin.

(Agerpres)



27 de zile din viata
tovarășilor mei

să vă po- 
despre to
rnei de 

despre sec-

ș vrea 
vestesc 
varășii 
muncă, 
ția noastră pentru 
că, deși lingă ma
rile secții ale com

binatului, noi sîntem un colec
tiv mic despre care se vorbește 
mai puțin, și la noi se petrec în 
fiecare zi lucruri interesante.

Furnalului III îi sosise vre
mea să intre în reparații capi
tale. Ne-am angajat să scurtăm 
timpul de reparație de la 40 de 
zile la 29. Aproape toată secția 
noastră de reparații siderurgice 
a fost concentrată Ia executarea 
acestei operații grele. Puterea 
de muncă, voința colectivului 
nostru, erau puse la încercare. 
Eu lucrez în echipa tovarășului 
Tănase Gudinudis și sînt sudor. 
Echipa noastră a avut multe 
operații de executat dar cel mai 
greu a fost cind a trebuit să 
tragem virolele, adică blindajul 
la creuzetul furnalului și cînd 
au trebuit montafi „pantalonii" 
furnalului.

■...Trebuia neapărat născocit 
ceva ca să scurtăm timpul. Nu 
știu ce n-ar fi fost în stare să 
facă tovarășii din echipa noa
stră pentru o idee salvatoare... 
De aceea l-au și sirius în brafe 
pe maistrul Baiint atunci cind a

venit cu ideea unui dispozitiv 
nou care să ne ajute să scurtăm 
timpul la jumătate... In cîteva 
ceasuri, dispozitivul a și fost 
gata. Și cu toate că erau con
diții grele de lucru toți tovară
șii mei din echipă au lucrat ci
tit de bucuroși incit uitaseră de

furnal cu macaraua, ne-a ieșit 
în cale o piedică la care nu ne 
gîndisem. Un zid de Ia hala de 
evacuare a fontei.,, Tovarășul 
Gudinudis ne-a adunat și am 
luat o hotărîre fulger i să de
montăm o placă de beton de Ia 
construcția aceea. Altfel nu iz-

cuse decit jumătate din acest 
timp. Ne depășisem propriul 
angajament; am terminat repa
rațiile în 27 de zile.

In timp ce încă mai lucra la 
furnalul 3, Vasile Surdu a fost 
trimis pentru o lucrare urgentă 
la furnalul 7. M-a luat și pe

Scrisori sosite în cadrul concursului nostru

oboseală, uitaseră că noi eram 
planificați
să lucrăm la operația aceea... 
Fină n-am terminat n-am plecat 
acasă...

La fel s-a întîmplat și cu mon
tarea „pantalonilor". La un mo
ment dat, cînd îi ridicam sus pe

și pentru, a doua zi
butim. Era o hotărîre cam în
drăzneață. Pină la urmă am iz
butit. Abia la sfirșit ne-am dat 
seama ce reușisem să facem. 
Terminasem și ne-am uitat la 
ceas. Eram îngrijorați să nu fi 
depășit timpul rezervat montă
rii „pantalonilor". Dar nu

mine. II cunoșteam pe Surdu, 
dar abia acum cînd l-am văzut 
cu cită atenție și voință lucra 
Ia sudurile grele în poziție ver
ticală sau circulară sau peste 
cap, sau cu cită îndrăzneală tăia 
cu aparatul „oxiarc", un aparat 
cu care se lucrează toarte greu,

am priceput eu de ce are el a- 
tîtea succese, de ce e socotit 
cel mai bun sudor. Cunoaște 
și meserie, pentru că mereu în
vață, dar are și o mare voință.

Tot așa e și Sava Năstase. El 
a fost pus să lucreze la monta
rea inelului de la cuva furnalu
lui. A făcut ce a făcut, a folosit 
niște cabluri introduse prin 
penele de răcire și a făcut mai 
repede decit se aștepta oricine, 
o lucrare pe care nu știu cine 
ar fi făcut-o mai bine ca el.

Aș putea să vă povestesc 
mult despre fiecare dintre tova
rășii mei. Eu mă gîndesc nu la 
fiecare în parte, ci la toți Ia un 
loc, pentru că așa cum muncesc 
ei, așa cum gîndesc atunci cind 
e să realizăm ceva pentru com
binat, tovarășii mei de muncă 
seamănă între ei ca niște frați 
gemeni, chiar dacă unul e mai 
înalt sau altul mai scund, chiar 
dacă de obicei fiecare lucrează 
în altă parte și execută alte 
operații... In adîncul sufletului, 
sînt la fel de entuziaști și Iși 
iubesc la fel de mult colectivul, 
combinatul, meseria...

A

Zilei copilului“
Iii întimpinarea

Examen în presesiune

Note illdugurdlc
9 si 10

itele acestea
Institutul politeh
nic din Galați se 
desfășoară o vie 
activitate. Sălile 
de cursuri, semi
narti sau de pro- 

luminate pină sea- 
Studenții sînt in 

IV

iede sînt 
ra tîrziu. 
pragul examenelor. Anul 
de fapt a și început examene
le, deși sesiunea obișnuită se 
desfășoară între 1 și 29 iunie. 
Studenții anului IV 
de făcut o perioadă mai mare 
de practică față de studenții 
celorlalți ani pentru 
tiv examenele lor au început 
mai din timp. Primii au dat 
examenele studenții Facultă
ții de tehnologia produselor 
alimentare și tehnica pescui
tului. Pe măsura desfășurării 
examenelor emoția dispare. 
Așa s-a întîmplat și cu stu
denții din grupa 243, secția 
extractive, care au dat examen 
zilele acestea la tehnologia fa
bricării zahărului. Anușca 
Doina a fost prima studentă 
care a răspuns la examen. — 
Nota obținută: 9. A urmat a- 
poi studenta Florica Bucătaru 
care a obținut nota 10. Si stu
denta Florica Matei, în al cărei 
carnet din acest an figurează 
numai note de 9, ca și Mihae- 
la Giușcă și alții au răspuns 
la întrebări cu multă siguran
ță. Profesorul Virgil Moțoc ca 
și asistenta Domnica Culache, 
care au examinat studenții a- 
cestei grupe au rămas mul
țumiți de răspunsurile date de 
studenți.

au însă

care mo-

Pentru frumusețea orașelor noastre, cioplitorii în piatră de Ia 
combinatul Fondului Plastic finisează încă un grup statuar.

Foto: AGERPRES

Pentru vacanța elevilor

T. OANCEA

Ca în liecare an și în vara 
aceasta se organizează in în
treaga tară numeroase colonii 
și tabere de copii, atit la munte, 
cit și la mare. Tabăra de la 
Năvodari, de exemplu, va găz
dui pe serie circa 2 000 de co
pii, iar tabăra de la Bucșoaia 
1 000. La Costinești, pe litoralul 
Mării Negre, și la Sinaia, ală
turi de elevii din (ară iși vor 
petrece vacanta și școlari de

Ia redacție ne sosesc numeroase scrisori ale ele
vilor din clasele a Xl-a care ne solicită să le vor
bim despre profesiunile pe care doresc să și le 
aleagă. Mai mulți elevi care doresc să se îndrepte 
spre științele matematice, ne-au rugat să solicităm 
tovarășilor academicieni N. TEODORESCU, decan 
al Facultății de matematică și mecanică a Univer
sității din București și MIRON NICOLESCU, direc
torul Institutului de Matematică al Academiei 
R.P.R., răspunsuri la cîteva probleme care-i inte
resează.

peste hotare. Vor pleca, de ase
menea, în alte țări, în tabere 
internaționale, și elevi din șco
lile noastre. Pentru elevii din 
școlile sportive vor fi organi
zate tabere speciale.

Elevii mai mici își vor petrece 
vacanta in numeroase colonii 
organizate pe plan local in toa
te regiunile tării.

Excursiile pentru recreere, 
pentru cunoașterea orașelor și 
regiunilor în care trăiesc vor fi 
unele din cele mai așteptate 
bucurii ale vacantei. Sînt pre
văzute, de asemenea, excursii 
la munte, pe litoralul Mării Ne
gre și tradiționalele „drumeții".

Atit in tabere cit și în colonii 
majoritatea elevilor vor fi găz
duit! în mod gratuit. Ei vor a- 
vea la dispoziție 
nuri de sport și 
pentru a le face 
mai plăcută.

Publicăm întrebările și răspunsurile tovarășilor 
acad. N. Teodorescu și Miron Nicolescu.

(Agerpres)

cluburi, tere- 
alte mijloace 
vacan/a cit

MARIN VlRDOL 
sudor-Hunedoara

Cu tinerii

rticolul cu titlul 
de mai sus a fost 
publicat în ziarul 
„Scînteia tineretu
lui“ nr. 4318 din 
3 aprilie a.c. El 
cuprindea conclu

ziile unui raid întreprins la 
cîteva locuri de distracție ale 
tineretului din Capitală, și e- 
videnția modul plăcut și in
structiv în care se organizează 
serile de dans la Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
23 August, la Clubul „Con
structorul", la Casa de cultu
ră a tineretului din raionul 
Nicolae Bălcescu, la Casa raio
nală de cultură „Baruh Be
rea“.

Acest articol atrăgea însă a- 
tenția colectivelor de condu
cere ale caselor de cultură ale 
tineretului din raioanele Gri
vița Roșie si 16 Februarie și 
celor ale caselor de cultură 
ale sfaturilor populare din 
raioanele 23 August și Grivița 
Roșie, asupra unor aspecte ne
gative, și le sugera luarea u- 
nor măsuri practice de orga
nizare a serilor de distracție 
ale tineretului, astfel ca ele 
să fie în același timp și o 
școală de educație a gustului 
pentru frumos.

In răspunsul trimis redac
ției, ca urmare a apariției ar
ticolului amintit, conducerea 
casei de cultură a tineretului 
din raionul Grivița Roșie, spu
ne :

Critica formulată de ziar a 
fost justă și au fost luate 
măsuri pentru înlăturarea lip
surilor semnalate.

A fost îmbogățit conținutul 
programelor serilor distractive.

Astfel, sîmbătă sau dumini
că seara, în afara artiștilor 
profesioniști invitați a-și da 
concursul, participă Și formații 
ale Casei de cultură a ti
neretului, cum ar fi: briga
da artistică de agitație, grupul 
folcloric, soliști de muzică u- 
șoară sau formația, de teatru.

Momentele poetice „Cicero
ne Teodorescu’ și „Tinerețe”, 
prezentate de membrii echipei 
de teatru, momentele folclo
rice susținute de grupul fol
cloric, programele de muzică 
ușoară romînească sau con
cursurile fulger pe teme ca : 
„Să ne cunoaștem raionul”*

concursul pe 
și altele s-au

„Fotbal 1963”, - 
teme de muzică 
bucurat de un deosebit interes 
din partea tinerilor prezenți 
în sală.

Colectivul nostru de muncă 
a primit în acest sens ajuto
rul comitetului raional de 
partid și al comitetului raio
nal U.T.M. Grivița roșie, 
buie să arătăm însă că

Tre
mai

Fabrica de confecții „Mondiala" din Satu Mare. Mecanicii do 
precizie Emeric Teher și losii Olah din secția de Întreținere 
sînt apreciați de întregul colectiv pentru reparațiile de bună 

calitate pe care le fac la mașini.
Foto : 1. DEAC

■■v Capitală,

că la serile de dans 
acordat suficientă a-

devărat 
nu am 
tenție unor programe distrac
tive variate și instructive care 
să imprime mai multă căldură 
acestor manifestări ale tinere
ții și voioșiei.

Membrii consiliului au re
comandat conducerii casei de 
cultură să alcătuiască un 
program de manifestări pen

PE URMELE
MATERIALELOR PUBLICATE
avem încă multe de făcut pe 
linia celor recomandate în ar
ticolul publicat de ziar. Spe
răm ca în scurtă vreme să 
lichidăm în totală măsură lip
surile semnalate și care mai 
persistă încă în activitatea 
colectivului nostru.

Conducerea Casei de cultură 
a tineretului din raionul 16 
Februarie, însușindu-și critica 
făcută în articolul amintit, a- 
rată în răspunsul său :

Articolul a constituit un aju
tor în munca noastră. El a 
fost prelucrat cu tinerii care 
au participat la Joia tineretu
lui. organizată de noi în ziua 
de 4 aprilie a.c. și cu membrii 
formațiilor 
de 
de 
cu 
lui 
mătoarele măsuri:

• înființarea cursului de 
dans despre care s-a vorbit în 
articol, și la care s-au înscris 
180 tineri.

• Repertoriul orchestrei a 
fost îmbogățit cu un număr 
important de bucăți muzicale,

• Formațiile artistice ale 
casei de cultură ca: brigada 
artistică de agitație, soliștii 
vocali, soliștii instrumentiști 
(muzicuțe) și recitatorii, vor 
prezenta mai des programe în 
fața tineretului.

Articolul intitulat „Cu tine
rii din Capitală — sîmbătă 
seara la dans“, a fost dezbă
tut și în cadrul consiliului de 
conducere al Casei raionale de 
cultură 23 August.

„Socotim îndreptățită cri
tica — se spune în răspun
sul primit de redacție. Este a-

tru serile de dans de sîmbă
tă și duminică seara, la care 
să participe formații artistice 
din diferite întreprinderi și 
instituții. Astfel, au fost pro
gramate brigăzi artistice de a- 
gitație din peste 20 de între
prinderi din raion care vor 
prezenta momente vesele, 

spectacole umoristice și edu
cative, momente satirice legate

de aspecte din 
muzică vocală

Au mai fost invitați soliști 
vocali amatori 
niști. împreună cu biblioteca 
raională se organizează con
cursuri distractive pe teme 
luate din lumea cărților, a fil
melor și a spectacolelor.

Colectivul de conducere al 
Casei de cultură a sfatului 
popular raional Grivița Roșie, 
a trimis redacției, însă, un răs
puns formal. El nu reflectă o 
analiză serioasă a faptului că 
tocmai slaba organizare a se
rilor distractive atrage aci un 
număr mic de tineri.

Era necesar ca în răspunsul 
trimis redacției să se fi ară
tat măsurile concrete luate, 
de comun acord cu unele co
mitete ale sindicatelor din 
întreprinderi, în vederea a- 
sigurării unei participări acti
ve a numeroși tineri din raion 
la serile distractive, precum și 
la alcătuirea unor programe a- 
tractive, educative.

sala de dans, 
etc.

și profesio-

1 Iunie este așteptat cu nerăb
dare de cei mici. In magazine, 
la cinematografe, la casele de 
cultură, în parcuri și grădini ii 
așteaptă numeroase surprize.

• La magazinul „Romarta 
Copiilor” din Calea Victoriei. 
Toate raioanele magazinului sînt 
pregătite pentru ziua festivă ; la 
jucării, micii vizitatori vor pu
tea admira expoziția cadourilor 
pentru copii cu masa fermecată 
și trenulețul electric, cu noile 
trotinete, mașinile mecanice de 
toate tipurile și culorile și arti
colele de plajă și mare.

La încălțăminte, magazinul a 
fost aprovizionat peste sortimen
tul obișnuit cu cîte 4—5 modele 
din fiecare sortiment, ghetuțe, 
pantofiori, săndăluțe etc.

Raioanele de confecții pentru 
băieți și fete sînt, de asemenea, 
aprovizionate cu articole uoi.

• Cum va fi sărbătorită 
Ziua internațională a copilului la 
Palatul pionierilor ? In cursul 
dimineții — de la ora 9,30 — 
peste 2 000 de copii vor parti
cipa la serbarea pionierească de 
la Teatrul de vară al pionierilor. 
Tema serbării: copilăria noastră 
fericită. După masă, în toată 
pădurea Palatului se va desfășu
ra „Carnavalul veseliei" la care 
vor participa peste 7 000 de 
copii.

Din programul carnavalului nu 
vor lipsi jocurile, parada costu
melor, poșta carnavalului și în- 
tilnirile cu: Horia ișerbănescu, 
Silvia Chicoș, Mircea Sintimbrea- 
nu etc.

Tot în ziua de 1 iunie la Pa
latul pionierilor se va deschide: 
„Expoziția micilor tehnicieni și 
a mîinilor îndemînatice”.

Serbări pentru cei mici se vor 
organiza și la casele de cultură 
și grădinițele de copii din Capi
tală. Iar pentru „sportivi", în 
ziua de 2 iunie în raioanele „30 
Decembrie", „Nicolae Bălcescu”, 
„1 Mai” și „Tudor Vladimirescu" 
se vor organiza pasionante între
ceri de triciclete și trotinete.

V. T.

• Unitățile comerțului de stat 
au primit de curînd 5000 aparate 
de proiecție pentru diafilme. Cu 
această ocazie Studioul cinemato. 
grafic „Alexandru Sahia“ a fă
cut o plăcută surpriză copiilor, 
reeditind peste 20 din basmele 
cele mai îndrăgite de ei. Copiii 
vor putea urmări la noile apara
te de proiecții basmele „Pungu
ța cu doi bani", „Caprtt cu trei 
iezi", „Albă cn zăpada", „Mota
nul încălțat", „Ridichea uriașă", 
„Jupin Răniră Vulpoiul", „Ce
nușăreasa", „Pescarul și peștișo
rul” și multe altele.

(Agerpres)

cultură, 
cultură, 
ajutorul 
raional

artistice ale casei 
Conducerea casei 
sub îndrumarea și 
biroului comitetu- 

U.T.M., a luat ur-

Bucuros de oaspeți, așa iși întîmpină zilnic vizitatorii Muzeul satului din București.
Foto : Prof. V. ORZA

1. CE VA DETERMINAT SA VA ÎNDREPTAȚI SPRE 
ȘTIINȚELE MATEMATICE 7

2. CE PERSPECTIVE SE DESCHID TINERILOR 
CARE ÎȘI ALEG CA SPECIALITATE ȘTIINȚELE MA
TEMATICE 7

3. CARE ESTE PROFILUL FACULTĂȚILOR DE MA
TEMATICI ȘI CE CONDIȚII DE STUDIU ȘI VIAȚA 
LI SE ASIGURA STUDENȚILOR 7

CARE SÎNT CELE MAI FRUMOASE MATERII CE SE 
PREDAU ÎN FACULTATE 7

o Matematician - o profesiune

cu mare viitor

I
 lUjl II Răspunzînd la această între- 
lUrag bare, aș dori să mă adresez în

I primul rînd elevilor din șco
lile medii.

HBH Ca elev, am avut, mai intîi,
II. două mari pasiuni: literatura 

și sportul, care nu numai că nu 
se contraziceau, dar în organizarea preocu
părilor și timpului meu liber se completau 
perfect, se armonizau. Mai tîrziu am desco
perit frumusețile matematicii prin algebră. 
Nereușind odată să rezolv cîteva exerciții la 
zi, am recapitulat cu atenție toată materia 
care ni se predase pînă Ia data respectivă. 
Și cu fiecare filă de carte, cu fiecare exerci
țiu, algebra mă atrăgea tot mai mult. Apoi 
am început să rezolv probleme și chiar să 
colaborez la revista de specialitate care apa
re și astăzi. La terminarea școlii medii, eram 
hotărît să devin inginer. Pentru a-mi desă- 
vîrși pregătirea în matematică, am asistat la 
niște cursuri de la facultatea respectivă din 
cadrul Universității. Cu această ocazie, pa
siunea pentru disciplinele matematice a de
venit și mai mare. M-ain simțit atras, în 
special, de logica matematică și am vrut să 
mă inițiez și în biologia matematică. Și 
astfel mi-am ales această specialitate, uitînd 
destul de repede, și fără să regret nicioda
tă, de hotărîrea luată mai demult de a de-

veni inginer.
Epoca noastră, epoca mo

dernă se caracterizează, prin- 
tr-o pătrundere masivă și im
petuoasă a matematicii în 
știință, tehnică și cultură. Pers
pectivele tinerilor care își aleg
această specialitate sînt, prae- 

tic, nelimitate. Ei se pot îndrepta, mai în- 
tîi, spre cercetarea fundamentală materna’

acad. N. Teodorescu
decanul Facultății de matematică 

și mecanică a Universității din București

tică, cercetare care își găsește aplicații (lin 
ce în ce mai surprinzătoare. în afară de do
meniul clasic al fizicii, ne gîndira astfel la 
chimia fizică, biologie și filologie. Apoi nu 
trebuie să uităm faptul că automatizarea, în 
care se aplică atît de larg științele mate
matice, este tehnica specifică, majoră a zi
lelor noastre.

De asemenea, în hidrotehnică, în meteo
rologie și în tehnica marilor construcții, ca 
și în planificare, statistică, etc. sînt nece
sari tot mai mulți specialiști în matematici.

De aceea pentru absolvenții facultăților 
de matematici există următo-arele largi po
sibilități de a lucra :

a) Ca specialiști în institutele de cerce
tare ale Academiei R.P.R. sau ale diferite
lor departamente, ca și în institute cu profil 
tehnic sau economic în care se cer tot mai 
multe cadre de specialiști în matematici.

b) cadre didactice în învățămîntul supe
rior și mediu.

Avînd perspective atît de frumoase și 
variate, absolvenții facultăților de matema
tici își asigură prin exercitarea profesiuni
lor și un rol social de prim plan, aducînd 
prin pasionanta lor activitate o contribuție 
de preț la dezvoltarea științei, la înflorirea 
economiei și culturii naționale. în institu
tele de cercetare ca și în planificare și sta
tistică, în metalurgie, hidrotehnică, fizică ca 
și în agricultura se cer din ce în ce mai 
mulți matematicieni care au menirea să-și 
spună cuvîntul în principalele probleme ale 
producției»

■
Chiar și profesorii de specialitate din în

vățămîntul mediu sînt din ce în ce mai 
mult utilizați ca specialiști în rezolvarea di
feritelor probleme pe care Ie pun tehnica 
și economia. Țara întreagă e împînzită de 
obiective industriale de amploare care au 
din ce în ce mai multă nevoie de sprijinul 
matematicienilor. Așa dar, cîmpul de acti
vitate al specialiștilor din acest domeniu 
se lărgește considerbil.

Absolvenții de școli medii 
care se vor îndrepta spre fa
cultățile de matematici se vor 
pregăti, în cei cinci ani de stu
dii, sub conducerea unor cadre 
didactice cu o mare reputație 
internațională cum sînt, în pri

mul rînd, academicienii Grigore Moisil, Mi
ron Nicolescu, Gheorghe Vrînceanu, Alexan
dru Ghica, Gheorghe Mihoc și Caius Iacob 
— la București, Mendel Haimovici la Iași, 
Tiberiu Popovici și Gheorghe Călugăreanu 
Ia Cluj. Acestora li se alătură profesorii 
Gheorghe Marinescu și Constantin Drîmbă, 
membri corespondenți ai Academiei R.P.R., 
precum și numeroși doctori, candidați în 
științe matematice, conferențiari, lectori și 
asistenți cu o bună pregătire.

în cadrul facultății noastre funcționează 
un interesant centru de calcul pe care îl în
zestrăm acum cu cea mai modernă apara
tură, un laborator de fotoelasticitate, pre
cum și o bibliotecă cu 60 000 de volume și 
care dispune de trei mari săli de lectură.

Circa 60 la sută dintre studenții facultății 
noastre sînt bursieri și se bucură de bune 
condiții de viață asigurate prin complexele 
sociale studențești „6 Martie” și Grozăvești 
ale Universității București.

■
 Studiul matematicii m-a a- 

tras încă din clasele primare, 
mai exact din clasa a IlI-a e- 
lementară. Modul de a expri
ma, în scriere zecimală, frac
țiunile de arii sau de volume 
constituia pentru mine a- 

tunci un mister (pe care l-am deslușit 
mult mai tîrziu), mister care m-a intrigat 
și m-a atașat pentru totdeauna de mate
matică.

O a doua revelație am avut-o în clasa 
a Il-a de liceu (clasa a Vl-a elementară), 
cu studiul geometriei.

Ideea de a putea afirma ceva, nu ca o 
simplă părere, și nici chiar ca rezultat al 
unui număr — fatal limitat — de în
cercări, ci prin simpla forță a raționa
mentului, constituia o noutate pentru 
toată lumea de vîrsta mea. Mi-am dat 
seama că abia atunci încep să înțeleg ce 
este matematica.

Restul a fost ușor. Nu aveam decit să 
continui pe drumul ales.

Trebuie, totuși, să mărturisesc, că 
dacă nu aș fi avut, în momentele crucia
le, descrise mai sus, dascăli la înălțimea 
misiunii lor, aș fi parcurs cu mult mai 
multă greutate acest drum, sau, poate,

acad. Miron Nicolescu 
directorul Institutului de Matematică 

al Academiei R.P.R.

că, și nu numai a matematicii de ieri, ci 
mai cu seamă a matematicii de astăzi.

Așa dar, în primul rînd, însușirea te
meinică a matematicii dă posibilitatea ti
nerilor epocii noastre să înțeleagă mai 
bine lumea în care trăiesc, să aleagă în 
mai deplină cunoștință de cauză drumul 
pe care își vor aduce propria contribuție 
la progresul colectivității.

Unul dintre aceste drumuri — desigur 
dintre cele mai importante — este drumul 
facultății de matematică și mecanică. 
Multă vreme această facultate se afla în 
stare de inferioritate față de facultatea 
de chimie — de exemplu — care pregă
tea profesori, dar și chimiști, pentru la
boratoare (în spitale, întreprinderi teh
nice, în agricultură). Ridicarea în ritm 
accelerat a nivelului științei și tehnicii 
a adus după sine apariția unei profe
siuni noi: profesiunea de matematician, 
cu diversele sale specializări: calculator, 
statistician, probabilist, mecanician, as
tronom. Tot mai numeroase sînt între

a? fi renunțat.
In epoca pe care o trăim, 

epoca zborurilor cosmice și a 
energiei atomice, matematica 
joacă același rol pe care îl 
jucau limbile clasice acum ci 
teva secole. Nu se mai poate 
concepe o cultură generală

fără posedarea elementelor de matemati-

prinderile de stat și chiar unitățile din 
diverse ministere care reclamă astfel de
specialiști.

specializarea.

Învățămîntul în această 
facultate este împărțit în 
secții de specializare. Totuși, 
în primele 5 semestre toți 
studenții primesc aceeași 
pregătire de bază, pe care se 
va putea ulterior construi

Materiile pe care studenții le învață 
in acest prim ciclu de 5 semestre cores
pund diviziunilor obișnuite ale matema
ticii : algebră, geometrie analitică, geo
metrie diferențială, analiză matematică, 
ecuații diferențiale, funcții reale și ele
mente de topologie etc.

Specializarea începe cu semestrul al 
Vl-lea.

Una dintre secțiile cele mai căutate de 
studenți este secția de mașini de calcul. 
Secția de teoria probabilităților și de sta
tistică matematică trezește, de asemenea, 
un mare interes.

Sîntem martori ai unei pătrunderi con
tinue și persistente a matematicii în 
tot mai multe discipline științifice. Dacă 
acum trei decenii (și chiar și mai recent) 
lumea se mira de existența unei discipli
ne ca „logica matematică“, astăzi ne mi
răm mult mai puțin cind vedem cum a- 
par rînd pe rînd „lingvistica matemati
că“, „biologia matematică“, „economia 
matematică“ etc., etc.

In curînd, în orice disciplină se va 
cere tinărului specialist o serioasă pre
gătire matematică.

Tineretul nostru de astăzi trebuie să 
privească cu seriozitate acest fenomen și 
să acorde o atenție considerabilă însușirii 
matematicii, știința prezentului, dar, mai 
ales, a viitorului.



ai P. C. U. s.
(Urmare din pag. I)

desăvîrșirea 
socialiste, la

bită produsă asupra delegației 
de succesele obținute de po
porul romîn în 
construcției 
care aduc o contribuție impor
tantă și oamenii muncii din re
giunea Brașov. în continuare a 
arătat că delegația sovietică a 
avut prilejul să cunoască în
deaproape activitatea organi
zațiilor de partid din București, 
Ploiești și Brașov și a subli
niat că schimburile de dele
gații de activiști contribuie la 
îmbogățirea reciprocă a expe
rienței partidelor frățești. Vor
bitorul a înfățișat apoi marile 
succese obținute de poporul 
sovietic în construcția comu
nismului.

în încheiere. întîmpinat 
călduros de asistență, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. membru al Birou
lui Politic, secretar al C C. al 
P.M.R., care a arătat că po
porul romîn își exprimă sa-

Expoziție a inovatorilor mineri
La cabinetul tehnic al exploa

tării miniere Teliuc s-a organi
zat de curînd o expoziție a ino
vatorilor mineri. Aici sînt expuse 
o parte din realizările obținute 
anul trecut în cadrul concursu
lui de inovații organizat de Mi
nisterul Minelor și Energiei E- 
lectrice, la care inovatorii de la 
Teliuc au cîștigat premiul I pe 
Direcția generală a minereurilor 
din acest minister.

Prin fotografii și grafice sînt 
înfățișate cele mai importante

Raion complet cineficat
în 15 sate din regiunea Cri- 

șdna s-au dat in folosință recent 
noi unități cinematografice, alte 
15 urmînd să-și înceapă activita
tea pină la sfîrșitul anului. A- 
cum, raionul Criș, unul din 
cele mai mari raioane ale regiu
nii, este complet cineficat, iar in 
raioanele Salonta și Oradea, mai 
mult de 80 la sută din numărul 
satelor au cinematografe pro-

Construirea de locuințe ia Reșița
La Reșița, în lunca Bîrza- 

vei, s-a deschis de curînd un 
nou șantier de locuințe. în
zestrați cu utilaje de mare 
randament, constructorii au 
început înălțarea primelor 
cinci blocuri care însumează 
300 apartamente, vor fi (Agerpres)

ANCHE
I Uri fapt obișnuit. Inovatorul ] 
(Aurel Gheorghiță și tovară- j 
1 șii săi de miwcă Tudorel) 
(Ionele și Ștefan Manole im- j 
(prumută ultimele noutăți a-) 
[părute în domeniul cărții j 
(tehnice de la biblioteca Șan- j 
f tierului Naval Galați. J

Intîlnire cu scriitori
Duminică, la Fnsa tineretului 

din Pitești a avut loc o 
nire a tineretului cu scriitori 
din București. Peste 500 de ti
neri : muncitori, pionieri, elevi, 
studenți și profesori au ascultat 
cu multă atenție părerile celor 
măi buni cititori din orașul no
stru despre felul în care răspun
de literatura contemporană ce
rințelor formării omului înaintat. 
In cuvîntul lor, scriitorii Tibe
riu Utan, Cicerone Teodorescu, 
Nicolae Stoian, Dumitru Corbea, 
Haralamb Zincă au mulțumit ci
titorilor pentru observațiile fă-^ 
cute și s-au angajat să scrie mai 
mult despre viața minunată a ti
nerei generații.

NEAGU GHEORGHE 
activist al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Pitești

Călătorie 
prin șase tari

DEVA (de la corespondentul 
lostru).

La „Joia tineretului' care a 
avut Ioc la casa de cultură din 
Orăștie, au sosit mai bine de 
100 de tineri din întreprinde
rile și instituțiile orașului. Mai 
întli s-a dansat in ambele săli 
du Ia parter. Apoi, a luat cu
vîntul, Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste. El a povestit 
tinerilor fapte, aspecte din viața 
tinerelului din U.R.S.S., R. P- 
Chineză, R. P. Bulgaria, și alte 
trei țări din Europa și Asia pe 
care vestitul otelar le-a vizitat. 
In ziua aceea tinerii au călăto
rit prin șase țări.

• •

pentru deosebitele 
obținute de poporul

tisfacția 
realizări 
sovietic și îi dorește noi succe
se în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S.

Referindu-se la realizările 
obținute în dezvoltarea econo
miei și culturii țării noastre, 
vorbitorul a subliniat că a- 
cestea sînt roadele înfăptuirii 
de către popor a politicii 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

Tovarășul N. Ceaușescu a 
relevat rodnicia schimbului de 
experiență între delegațiile de 
partid din cele două țări și a 
vorbit despre rolul colaborării 
frățești, ajutorării reciproce 
între țările care construiesc 
socialismul și comunismul.

După adunare, membrii de
legației au vizitat Poiana Bra
șov și au participat la o masă 
oferită în cinstea lor de Co
mitetul regional Brașov al 
P.M.R.

(Agerpres)

inovații aplicate în ultimul timp 
în procesul 
reurilor de 
voltarea de 
mișcării de 
de inovații 
cate anul 
economii în
1 500 000 lei, s-au adăugat anul 
acesta încă 65 propuneri de ino
vații, din care 36 au fost apli
cate.

de extracție a mine- 
fier, precum și dez- 
la un an la altul a 
inovații. La cele 49 
și raționalizări apli- 
trecut, și care aduc 

i valoare de peste

(Agerpres)

prii. Față de anul 1950, numărul 
unităților cinematografice din 
orașele și satele regiunii a cres
cut de aproape fi ori. De la în
ceputul anului și pină acum au 
vizionat spectacolele cinemato
grafice de aproape două ori mai 
mul fi săteni decit in aceeași pe
rioadă a anului trecut.

(Agerpres)

terminate pînă la sfîrșitul a- 
nului.

La ridicarea noilor blocuri 
sînt folosite panouri mari pre
fabricate, produse de colecti
vul șantierului nr. 5 construc
ții Reșița.

Ancheta“ încheie o trilogie 
remarcabilă în peisajul dra
maturgiei noastre actuale, a- 
tît prin mesajul ei prețios, cit 
și prin multele calități artis
tice relevate de fiecare dată 
de-a lungul celor trei episoa
de dramatice. Spun „episoade“ 
în sensul pe care-l conține ter
menul raportat la perioada is
torică traversată de principalii 
eroi ai lui Voitin, acei „oameni 
care tac“, „care înving“, „care 
sînt oameni“. Pentru că în tri
logia lui, Voitin urmărește e- 
voluția unor eroi, preocupat în 
aceeași măsură de evidențierea 
clară a drumului pe care-l cu
noaște istoria țării noastre 
de-a lungul unor ani frămân
tați și grei — incluzînd lupta 
comuniștilor în ilegalitate din 
timpul războiului, insurecția 
armată și, în sfîrșit, anul 1948, 
anul naționalizării — dar și de 
lărgirea, de îmbogățirea trăsă
turilor care definesc profiluri
le spirituale ale acestor eroi. 
Reușita temerarei întreprinderi 
mi se pare certă și autorul 
poate fi felicitat pentru con
stanța și severitatea cu 
și-a urmărit realizarea 
Evident, de-a lungul celor trei 
episoade, o serie de calități, i- 
nițial dovedite ale dramatur
gului, au sporit; așa mi se 
par lucrurile, de pildă, in ceea 
ce privește capacitatea lui Voi
tin de a creiona sugestiv și cu 
o anume culoare pitorească ti
puri umane, de o reală autenti
citate. După cum sporește ca
litativ și plastica replicii, a 
dialogului, cu o accentuată și 
fină nuanțare. Dar, pe de altă 
parte, alte calități, cum ar fi 
structura arhitecturală, organi
zarea dramaturgică a subiectu
lui, in ultima piesă au scăzut. 
Autorul a apelat la cîteva mij
loace care, de la o vreme, din

care 
ideii.

Înainte de meci sfaturile antrenorului sini deosebit de prețioase. Fotografia noastră vă 
prezintă formația de volei a Grupului școlar petrol-chimie din Brăila și antrenorul Ion 

Moroiu- foto : S. VIOREL

WOW MMT-fPOU
Campionatele europene de box

Cu reuniunea dc așeară s-au 
încheiat „optimile“ de finală ale 
campionatelor europene de box. 
Pentru sferturile de finală care 
programează astăzi primele două 
reuniuni (una dimineața, iar cea
laltă seara), s-au calificat 80 de 
boxeri din cei 133 înscriși în 
campionate. Cel mai mare număr 
de calificați îl are echipa 
U.R.S.S., prezentă cu toți cei 10 
componenți. Echipa R. P. .Romi- 
ne are în „sferturi" 8 boxeri ;■ C. 
Ciucă N. Puiu, A. Oltcanu. V. 
Mîrza, V. Badea, I. Monea, Șt. 
Cojan și V. Mariuțan. în reuniu
nea de aseară, italianul Săbri a 
obținut decizia la puncte în fața 
tînărului nostru reprezentant 
Florea Pătrașcu (semiușoară). 
Campionul european al cat- semi- 
mijlocii Tamulis .(U.R.S.S.) l-a 
scos din luptă în rundul doi pe 
englezul Ralph Charles. Campio
nul olimpic Nemecek (R. S. Ce
hoslovacă) l-a învins la puncte 
pe Dieter (R.F.G.); Alte rezul
tate înregistrate : cat. semiușoa- 
ră : Kajdi (R.P.U.) b.p. Cotot 
(Franța) ; Grudzien (R.P.P.) b.p.

comoditate, sînt numite mo
derne, nu lipsite de ingeniozi
tate în folosire, dar soliditatea 
construcției dramatice, în acest 
caz, n-a fost sporită. In sfîr
șit, acestea sînt observații cu 
caracter general, ele mi se par 
însă a viza două aspecte prin
cipale ale evoluției pozitive, în 
ansamblul ei, a dramaturgului.

Piesa „Ancheta“ este o dra
mă reconstituită cu mijloacele 
— plasticizate în imagini sce
nice corespunzătoare — ale u- 
nei anchete penale. O crimă 
produsă în zilele care au urmat 
actului istoric al naționalizării 
scoate la iveală un complicat 
proces, în funcție de care se 
definesc și mai pregnant cîtiva 

din eroii întâlniți în „Oameni 
care tac“ și „Oamenii înving“.

Astfel, îi revedem pe comu
nistul Axinte, luptătorul și ac
tivistul de partid care ni s-a 
impus prin fermitatea, calmul, 
curajul și demnitatea lui, pe 
muncitoarea Maria, altă dată o 
femeie simplă și dezorientată, 
azi activistă comunistă, sigură 
pe ea, afirmind un optimism 
robust; îi reîntâlnim pe stu
denta Rada și pe Ștefan, azi 
soțul ei, trăind o dramă sen
timentală puternică; în sfîrșit, . 
îl întilnim pe profesorul Banu. 
Fără a ne opri la fiecare din 
aceste personaje, trebuie rele
vat faptul că fiecare personaj 
ni se înfățișează îmbogățit su
fletește și politicește, în situa
ții convingătoare, ceea ce con
stituie un evident merit al 
autorului. De cealaltă parte a 
baricadei luptei de clasă îi ve- 

Sullivan (Anglia) ; Nikanorov 
(U.R.S.S.) b. ab. Kiicera (R.S.C.); 
semimijlocie : Guse (R.D.G.) b.p. 
Hajek (R.P.P.).

In reuniunile de astăzi, Ciucă 
(muscă) se va întîlni cu finlan
dezul Parvalin, A. Olteanu (pa
nă) va primi replica scoțianului 
Armstrong, V. Badea (mijlooie 
mică) va încrucișa mănușile cu 
iugoslavul VranjeSeviei, iar Șt. 
Cojân (semigrea) va avea ca ad
versar pe campionul sovietic Dan 
Pozdniak. Ceilalți 4 reprezen
tanți ai noștri N. Puiu (cocoș), 
V. Mîrza (semimijlocie), J. Mo- 
nea (mijlocie) și V. Mâriuțan 
(grea) vor evolua în celelalte 
două reuniuni ale sferturilor de 
finală care vor avea loc vineri. 
Sîmbătă, în două reuniuni, au 
loc semifinalele, iar duminică, 
într-o singură gală, finalele.

întregului colectiv
cunoștințe profesionale bogate !

(Urmare din pag, I)

serios de cunoș- 
ce rol ocupă a-

aibă un bagaj 
tințe tehnice, 
cestea în procesul îndeplinirii 
sarcinilor de plan ale uzinei. 
Putem astfel afirma că munca 
politică vie, cu fiecare tînăr, a 
avut darul să trezească intere
sul muncitorilor pentru cursuri, 
să asigure în ultimă instanță 
reușita acțiunilor inițiate în 
această privință. Mai mult de 
2 300 de muncitori s-au în
scris astfel în cele peste 80 
de cursuri de ridicare a cali
ficării existente în toate sec
țiile Și atelierele uzinei.

Comitetul de partid ne-a a- 
rătat, de asemenea, că după 
deschiderea cursurilor sarcina 
noastră este de a-i mobiliza pe 
tineri la lecții, de a-i sprijini 
în însușirea oît mai temeini
că a cunoștințelor predate. 
Avem la îndemînă, în scopul 
înfăptuirii acestei sarcini, nu
meroase mijloace. N-a existat 
astfel aproape adunare gene
rală U.T.M. în care să trecem 
cu vederea, modul în care 
participă tinerii la cursuri, 
cum își însușesc ei noțiunile 
predate. Problema aceasta a 
format, de asemenea, în mai 

f A" de
dem, în postura lor jalnică și 
imorală, pe fostul comisar de 
poliție Spiru, pe Yvonne, alu- 
necînd vertiginos în decrepi
tudinea ei morală, pe Mihai, 
care trăiește drama descoperi
rii tîrzii a adevărului — iarăși 
o evoluție biografică și psiho
logică deosebit de complexă 
și interesantă. La acestea se 
adaugă reușita unui nou tip 
pitoresc, creionat realmente cu 
măiestrie și ridicat de inter
pretarea Eugeniei Popovici pe 
o înaltă treaptă artistică : ță
ranca Florica.

| Relatarea subiectului, altfel 
plin de interes, nu ni se pare 
a fi necesară, pentru că spec
tatorului trebuie să i se lase 

surpriza „Anchetei“ în între
gime.

Important ni se pare a fi 
de subliniat faptul că și în a- 
ceastă piesă, Voitin izbutește 
să transmită convingător, ar
tistic, prin înfruntarea poziți
ilor pe care le ocupă cele două 
categorii de personaje, o idee 
valoroasă: superioritatea lu
mii clasei muncitoare și a re
prezentanților ei de frunte, 
comuniștii. Și vom cita, în în
tregime. o replică cu valoare 
simbolică, rostită de Axinte, 
cu calmul și echilibrul supe
rior al luptătorului încercat ; 
„Să rostim astfel aceste cuvin
te cu vocea demnității noas
tre: oamenii sînt oameni în 
orice împrejurare“.

★
Premiera piesei s-a bucu

rat de succes, spectacolul rea
lizat de regizorul Miron Nicu-

£ O
continuarea 

pe care-1

p
O In 

turneului
> Întreprinde în țara

noastră, echipa uru- 
’ guaiană de fotbal 

jSP Cerro Montevideo a 
“ â ®. ■iucat' *er*

. fața a 20 000 de 
spectatori, cu formația locală 
C.S.M.S. Prestînd un joc foarte 
bun, fotbaliștii ieșeni au repurtat 
o frumoasă victorie cu scorul de 
4—0 (0—0). Au marcat Voica (2), 
Danileț și Milea.

• Miercuri s-au tras la sorti 
sferturile de finală ale „Cupei 
R.P.R.“ la fotbal. Meciurile se vor 
desfășura la 26 iunie, pe terenuri 
neutre, după cum urmează : Știința 
Timișoara—C.S.M.S. Iași ; Steaua 
sau Rapid—Minerul Baia Mare ; 
Progresul București—Siderurgistul 
Galați ; Dinamo București—Petro
lul Ploiești. .

«» La Wroclaw s-a desfășurat 
tradiționala competiție de lupte li-

multe rînduri, obiectul unor 
ședințe ale Comitetului U.T.M. 
pe uzină.

împreună eu conducerea uzi
nei am organizat, la iurnălatea Putem aprecia astfel că ac- 
anului de învățămîriț, o con
sfătuire cu toți lectorii. Aceas
ta am făcut-o cu scopul de a 
afla ce probleme se nun în le
gătură cu modul în care tinerii 
își însușesc cunoștințele preda
te și de a generaliza, totodată, 
cele mai bune metode existen
te în munca lectorilor.

Am folosit apoi posturi
le utemiste de control. în 
raidurile întreprinse de ele 
privind calitatea produselor 
— și acestea au fost multe — li 
s-a arătat tinerilor, pe baza 
unor exemple foarte apropia
te de munca lor, legătura 
existentă între calitate și ca
lificare.

Concomitent, prin gazetele 
de perete, stația de radioam
plificare și cu alte prilejuri au 
fost popularizați acei tineri ca
re au obținut succese în Pro
ducție tocmai datorită străda
niei lor de a învăța mereu, de 
a-și însuși necontenit tainele 
meseriei. Peste 400 de tineri — 
printre care Valeriu Jugurea- 
nu, Stelian Mureșan, Marin 
Radu, Alexandru Chiriță și al-

lescu răspunzind cu finețe in
tențiilor autorului. O distribu
ție bine gindită și bine îndru
mată s-a bucurat de bine me
ritate aplauze în cadrul unei 
acțiuni scenice desfășurată pe 
linia unei sobrietăți nu lipsi
te de valori coloristice deose
bit de vii. Regizorul a ales, 
cum și declară, „o formulă 
sobră, într-un decor unic“, 
socotind-o „cea mai . apropiată 
de litera și spiritul piesei. In 
felul acesta simplificînd, nu 
complicînd țesătura piesei — 
spune regizorul Miron Nicu- 
lescu — am pus accentul din 
plin pe interpreți. Pentru că 
autorul a realizat în „Anche
ta“, prin personajele sale, tot 

atîtea portrete puternice, vi
guros desenate — dînd acto
rilor un material.dramatic in
teresant“.

Intenția regizorului s-a rea
lizat, cu excepția ritmului pe 
care l-am fi dorit mult mai 
viu, pentru că în unele sce
ne el scade nemotivat și prin 
aceasta, într-un anume fel, 
contravine și datelor piesei, 
concepută, cum spune și tit
lul, ca o anchetă.

Interpreții, în majoritatea 
lor, au fost remarcabili. Ca
pacitatea de a comunica cu 
căldură bogăția sufletească a 
unui om de tip nou — res
pectiv Axinte — l-a impus ia
răși pe Marcel Anghelescu, a- 
cest actor înzestrat cu o rară 
putere de a convinge, prin jo
cul său, spectatorul. Pe aceeași 
linie se înscrie și interpreta
rea Irinei Răchițeanu — Maria 
— pe care am aplaudăt-a pen-

COMUNICAT
cu privire la cea de-a treia Întîlnire 

a reprezentanțiior Comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere reciprocă 

între popoarele balcanice
(Urmare din pag. I)

ținerea și consolidarea păcii 
în regiunea Balcanilor, pentru 
transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii și a bunei 
vecinătăți.

In cursul discuțiilor s-a 
constatat că există numeroase 
posibilități în măsură să sti
muleze noi inițiative îndrepta
te spre dezvoltarea colaborării 
interbalcamce, în domeniul e- 
conomic, comercial, cultural, 
științific, sportiv etc.

Comitetele pentru colabo
rarea balcanică vor sprijini și 
în viitor inițiativele și acțiu
nile guvernelor, organizațiilor

Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, Ion Cozma. a oferit 
miercuri seara, la restaurantul 
din pădurea Băneasa, o recep
ție în cinstea participanților la

C U R T
bere „Cupa speranțelor olimpice“ 
la care au participat sportivi din 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, 
Suedia. Iugoslavia, R. P. Romînă 
și R. P. Polonă. Un frumos succes 
a repurtat luptătorul romîn Atila 
Balogh care s-a clasat pe primul 
loc la cat. 97 kg. Cristea Nicolae 
(52 kg) și L. Kiss (70 kg) au ocu
pat locurile 3 la categoriile res
pective. Competiția a fost ciștiga- 
tă de echipa R. P. Bulgaria, care a 
totalizat 5 victorii.

• La Sibiu s-a încheiat prima 
parte a turneului final al campio
natului republican masculin de 
handbal în 7. Steaua a . învins cu 
8—6 (5-4) pe Dinamo București, 
campioana țării, iar Dinamo Bra
șov a întrecut cu 15—10 (4-5) 
pe C.S.M. Reșița.

Vineri, sîmbătă și duminică la 
Mediaș se joacă returul turneului.

(Agerpres)

ții — ca rezultat al ridicării 
calificării, au fost încadrați în 
categorii superioare de salari
zare.

tivitatea depusă de conduce
rea uzinei, de către organiza
țiile U.T.M, și ale sindicatului, 
sub conducerea comitetului 
de partid, a dat roade bune. 
Pentru rezultatele obținute în 
anul trecut, uzinei noastre i 
s-a decernat, după cum se 
știe, Steagul roșu de între
prindere fruntașă pe ramură 
în întrecerea socialistă. De a- 
semenea, de la începutul anu
lui și pină acum colectivul 
nostru de muncă și-a îndepli
nit lună de lună sarcinile de 
plan la toți indicii. Ridicarea 
la un nivel mai înalt a califi
cării muncitorilor a fost, după 
părerea noastră, factorul ho- 
tărîtor care a contribuit la 
obținerea acestor succese.

Iată de ce organizația U.T.M. 
și comitetul sindicatului sînt 
hotărîte ca, printr-o și mai 
strînsă colaborare, să acorde 
și pe viitor grijă cuvenită ri
dicării calificării — una din 
condițiile esențiale pentru în
deplinirea planului, pentru 
menținerea uzinei noastre în 
rînduil colectivelor fruntașe.

tru darul ei de a face vibran
tă evoluția eroinei de la umi
lință și noftiință, la siguranța 
omului devenit stăpîn pe soar
ta sa. Cu lirism și puritate 
ne-au fost transmise apoi tră
săturile de caracter ale tine
rei Rada, iar drama ei des
crisă cu sinceritate. Foarte ex
terior, continuind din păcate 
aceeași poză hamletiană, de 
data aceasta și mai nepotrivi
tă, a fost Gh. Cozorici, căruia 
îi dorim să înțeleagă cit mai 
curînd că nu toate rolurile 
sînt Hamlet și deci nu tutu- \ 
ror le e comună maniera pe 
care actorul și-a însușit-o in- 
terpretînd acest personaj. La 
fel nu ne-a satisfăcut decit pe 
jumătate compoziția ostentati
vă a lui Virgil Popovici în 
profesorul Banu. G remarcabi
lă creație actoricească a rea
lizat Eugenia Popovici în Flo- 
rica, ilustrind — pentru a 
cita oară ! — uluitoarea ei ca
pacitate de a fi atît de autenti- 
că, de convingătoare. Remar
cabil, Al. Giugaru în Spiru, 
ca de altfel și Dina Cocea în
tr-un joc de o sobrietate și de 
un rafinament deosebite. Ga- 
briel Dăncîulescu, în Mihai 
Bîrsan, a fost convingător, in
tuind cit se poate de bine ca
racterul personajului și evo
luția lui.

Decorul 
venit și 
concepției 
buie spus 
mijlocul scenei are un carac
ter oarecum bizar.

In sfîrșit, trebuie subliniat 
meritul „Naționalului“ de a 
fi promovat și sprijinit de
butul și evoluția dramaturgu
lui Al. Voitin^ care se impu
ne ca o personalitate crea
toare plină de interes.

DINU SĂRARU 

lui Mihai Tofan a 
el in întâmpinarea 
regizorale, dar fre
că scara plasată în

în domeniile economic, comer
cial, cultural, științific și în 
alte domenii, menite să asigu
re coexistența pașnică și co
laborarea între popoarele bal
canice, pentru transformarea 
regiunii Balcanilor într-o zonă 
a păcii, fără arma atomică și 
unde să înflorească pacea și 
prietenia între popoare.

Fiecare dintre Comitete este 
însărcinat să prezinte textul 
acestui comunicat 
său.

Cea de-a IV-a 
Comitetelor pentru 
balcanică va avea loc în 1964 
Ia Belgrad.

guvernului

Intîlnire a 
colaborare

întîlnirea reprezentanților Co
mitetelor pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice.

Au luat parte Gheorghe 
Pele. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, acad. Mihail 
Ralea, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, acad. Tudor 
Vianu, secretarul general al 
Comisiei naționale a R. P. Ro- 
mîne pentru UNESCO, acade
micieni și alți oameni de știin
ță și cultură.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

INFORMATEI
Miercuri dimineața, delega

ția Consiliului Central al 
Sindicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O) condusă de Masao 
Yokote, secretarul general al 
S.O.H.Y.O. din Osaka. care se 
află în tara noastră, a făcut o 
vizită la Consiliul Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă.

Oaspeții japonezi au fost pri
miți de Ion Cotoț și Ludovic 
Csupor, secretari ai C.C.S. și 
de activiști ai Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
Secretarul general al Asocia

ției Internaționale a Universi
tăților, H. M. R- Keyes, a vizi
tat, în ultimele zile, localitățile 
Sinaia. Brașov și Iași.

La Iași, a fost oaspetele 
Universității „Al. I. Cuza”, 
unde l-au primit conducători 
ai Universității și cadre didac
tice. După înapoierea în Capi
tală, H. M. R. Keyes a vizitat 
miercuri dimineață Facultatea 
de filologie și biblioteca Aca
demiei R. p. Romine.

k
Joi dimineața vor începe in sala 

mică a Palatului R. P. Romine lu
crările celei de-a IlI-a sesiuni de 
comunicări științifice a Institutului 
de cercetări chimico-farmaceutice 
din Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei.

In cadrul sesiunii vor fi prezen
tate peste 120 de comunicări și re-

ION AGÎRBICEANU

La 28 mai, Ion Agîrbiceanu, 
unul din marii prozatori ai 
literaturii noastre, a încetat 
din viață. Moartea a curmat o 
activitate creatoare de peste 
șase decenii, ale cărei roade 
s-au cristalizat în mai bine de 
80 de volume : schițe, pove
stiri, romane, ce au impus de
finitiv în conștiința cititorilor 
imaginea unui scriitor apro
piat celor mulți.

Ion Agîrbiceanu s-a născut 
la 19 septembrie 1882, într-o 
familie de țărani ardeleni din 
Cenade, sat evocat adeseori în 
literatura sa. A învățat la 
Blaj și Budapesta.

Din primele scrieri, Agîrbi
ceanu se definește ca un pro
zator orientat către viața po
porului. Volumul ,,De la țară” 
reunește povestiri în cuprinsul 
cărora se desfășoară tablouri 
din lumea satului ardelean, se 
conturează figuri cuceritoare 
de oameni simpli.

Desăvîrșindu-și treptat cu
noașterea în adîncime a rea
lității, în mijlocul căreia trăia, 
scriitorul a creat o amplă 
frescă a vieții satului și ora
șului ardelean de la sfîrșitul 
veacului trecut și primele de
cenii ale secolului nostru. Cu 
deosebită forță realistă este 
zugrăvită în opera lui Ion 
Agîrbiceanu existența chinui
tă a țăranilor săraci și a mi
nerilor din Munții Apuseni. 
Compasiunea pentru cei apă
sați, obidiți, constituie nota 
fundamentală a scrisului lui 
Ion Agîrbiceanu. Opere ca : 
„în întuneric”, „Arhanghelii”, 
„Popa Man”, „Spaima”, „Chi
puri de ceară”, „Dezamăgire” 
ș. a. sînt străbătute de o fier
binte pulsație umanitară ; în 
paginile lor se dezvăluie alese 
însușiri morale ale oamenilor 
din popor.

în zugrăvirea artistică veri
dică a realităților transilvă
nene, îon Agîrbiceanu aduce 
o notă personală caracterizată 
îndeosebi prin suflul liric de 
care este străbătută proza sa. 
Marele scriitor este un inspi
rat evocator al naturii melea-

ACADEMIA REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE

Pentru organizarea funera
liilor academicianului Ion 
Agîrbiceanu s-a constituit o 
comisie formată din acad. Ior- 
gu Iordan, acad. Mihai Beniuc, 

Primirea 
de către Avram Bunaciu 

a vicepreședintelui Prezidiului 
Adunării Populare 
a R.P.Bulgaria

Miercuri la amiază Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, a primit pe Nicolai 
Gheorghiev, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, cu ocazia vi
zitei acestuia în tara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă prietenească, a 
luat parte Ivan Kinov. amba
sadorul R- P. Bulgaria lă Bucu
rești. (Agerpres)

Spectacol al Ansamblului
c c. s.

Miercuri seara, a avut loc 
pe Stadionul Republicii din 
Capitală, spectacolul „Cîntă 
țara mea 1”, prezentat de An
samblul de cîntece și dansuri 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor cu prilejul începerii 
turneului din vara acestui an.

Regia aparține lui Petru Mi
hail, iar conducerea muzicală 
dirijorului Victor Popescu.

Spectacolul, care cuprinde o 
mare varietate de lucrări mu
zicale și coregrafice s-a bucu
rat de succes. (Agerpres)

In Editura politică 
a apărut: 

V. I. LENIN
Opere complete, voi 16 
728 pag. 12 lei

Volumul cuprinde lucrările scri
se de V. I. Lenin in perioada iunie 
— 1907 — martie 1908. Scrierile 
din acești ani exprimă uriașa mun
că teoretică' și organizatorică des
fășurată de Lenin pentru întărirea 
partidului bolșevic, pentru unirea 
strînsă și pregătirea forțelor prole* 
tariatului in vederea unui nod 
avînt revoluționar.

ferate științifice, care vor oglindi 
aportul adus în ultimii doi ani de 
colectivul acestui institut la dez
voltarea industriei noastre chimi- 
co-farmaceutice. In afară de cer
cetătorii institutului la sesiune vor 
fj|ce expuneri medici și chimiști 
din clinici și spitale, care au ve
rificat eficacitatea terapeutică a 
medicamentelor elaborate de in
stitut.

★
La Cluj a avut loc un simpo

zion științific organizat de uni
versitatea „Babeș-Bolyai". Au 
participat cadre didactice și 
oameni de știință de la facul
tățile de matematică, fizică, 
chimie și științele naturii. Aca
demicienii Tiberiu Popovici și 
Ștefan Peterfi, profesorii Ion 
Ursu și Constantin Macarovici, 
membri corespondenți ai Aca
demiei R.P. Romine au prezen
tat comunicări privind direcții
le de dezvoltare ale științei 
moderne.

k
In cadrul marilor manifestări 

culturale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, miercuri după- 
amiază a avut loc la Conservato
rul de muzică din lași o maniles. 
tare prilejuită de împlinirea a 150 
de ani de la nașterea compozito
rului Richard Wagner.

Despre viața și opera lui Ri
chard Wagner a vorbit prol. Petre 
Botezatu, critic muzical. Au urmat 
exemplificări pe discuri și pe ban
dă de magnetofon din creația lui 
Wagner.

(Agerpres)

gurilor ardelene, pe care o în
fățișează original în ce are 
specific șl un pasionat iubitor 
al creației populare.

După eliberare, Iop Agîrbi
ceanu s-a atașat cu entuziasm 
luptei poporului romîn pentru 
o viată nouă, centru socialism. 
El și-a exprimat adeziunea 
fierbinte la onera constructivă 
a regimului democrat-popular, 
mîndria centru înfăptuirile re
voluționare ale, poporului, spu- 
nîndu-și cuvîntul în numeroa
se probleme ale literaturii noa
stre actuale, el a împărtășit cu 
căldură scriitorilor tineri bo
gata sa experiență de proza
tor.

întotdeauna, Ion Agîrbi
ceanu a fost pătruns de cre
dința în misiunea educativă a 
literaturii, a subliniat însem
nătatea reflectării artistice a 
realității contemporane — sur
sa cea mai generoasă de in
spirație.

Puțin apreciat în trecut do 
către critica oficială. Ion Agîr
biceanu s-a bucurat în anii 
regimului democrat-popular de 
toată cinstirea cuvenită unui 
scriitor de seamă. Operele sale, 
apărute înainte de eliberare, 
din care s-au tipărit în anii 
noștri numeroase ediții noi, 
culminînd cu aceea — masivă 
— a Operelor, în curs de pu
blicare, ca și cărțile care au 
văzut lumina tiparului după 23 
August 1944 („File din cartea 
naturii”,, „Faraonii” ș. a-), i-au 
cîștigat dragostea maselor largi 
de cititori,

în semn de prețuire a ope
rei și bogatei sale activități, 
lui Ion Agîrbiceanu i s-au 
conferit înalte distincții ale 
statului nostru și a fost ales 
membru al Academiei Repu
blicii Populare Romine.

Literatura noastră pierde în 
Ion Agîrbiceanu un talent vi
guros și o nobilă conștiință 
scriitoricească. Amintirea lui 
Ion Agîrbiceanu va rămîne 
vie în conștiința cititorilor, ca
re prețuiesc în el pe unui din 
marii făuritori ai literaturii 
noastre.
UNIUNEA SCRIITORILOR 

DIN REPUBLICA POPULARA 
ROMÎNA

★

acad. Zaharia' Stancu, Nag( 
Istvan, membru corespondent 
al Academiei R, P. Romii» 
și Aurel Rău.



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Mesajul copreședinților Conferinței 

pentru reglementarea problemei

In întnnpinarea Zilei £

laotiene
' MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
A. A. Gromîko și A. Home, 
copreședinți ai conferinței de 
la Geneva pentru reglementa
rea problemei laoțiene, au adop
tat un mesaj către primul mi
nistru al Laosului, Suvanna 
Fumma. Copreședinții au cerut 
prințului Suvanna Fumma să 
transmită tuturor părților din 
Laos chemarea de a se în- 
tîlni neîntîrziat în vederea rea
lizări unui acord. Copreședinții 
consideră că la baza acestui 
acord trebuie să stea năzuința 
grupului neutru din Laos spre 
pace, înțelegere și strictă neu
tralitate, năzuință exprimată în 
mesajul din 17 mai al 
ministru.

Copreședinții arată 
stă întîlnire se poate 
în orice loc pe care

primului

că acea- 
organiza 
l-ar pro-

Ce n-a vrut
sa

„New York Junes“
NEW YORK. — Secția din 

New York a Uniunii studen
ților americani pentru a- 
părarea păcii a dat publicității 
la 28 mai o scrisoare a filo
zofului englez lordul Bertrand 
Russell în care el acuză ziarul 
„New York Times" că n-a pu
blicat informația referitoare la 
folosirea de către americani a 
armei chimice în Vietnamul 
de sud.

Iată principalul pasaj 
scrisoarea lui Russell 
care „New York Times’’ 
găsit de cuviință să-l publice:

„...In articolul dv. redacțio
nal, încercați, de asemenea, să 
minimalizați cit se poate mai 
mult efectul „substanțelor chi
mice toxice care distrug plan
tele și frunzele copacilor”, nu- 
mindu-le „erbicide obișnuite”. 
In realitate însă în Vietnamul 
de sud nu au fost folosite er
bicide obișnuite, ci alte sub
stanțe chimice. Societatea 
cruce roșie din Vietnamul 
sud a studiat timp de un 
substanțele chimice toxice 
losite în Vietnamul de sud, 
precum și acțiunea lor asupra 
oamenilor, animalelor și a ce
realelor... Ea acuză guvernul 
S.U.A. de folosirea unor er
bicide care sînt foarte vătă
mătoare... Americanii împră
știe aceste substanțe chimice 
toxice pe vaste suprafețe în 
regiunile dens populate ale 
Vietnamului de sud. Folosirea 
acestei arme, a bombelor cu 
napalm și a armei chimice 
este o cruzime și atestă că în 
Vietnamul de sud se duce un 
război de exterminare”.

pune primul miniștrii, propu
nere care ar fi acceptabilă pen
tru toate cele trei părți, cu con
diția să se ia toate măsurile ne
cesare pentru asigurarea secu
rității reprezentanților lor.

Răspunzînd la scrisoarea lui 
Suvanna Fumma, A. A. Gromî- 
ko și A. Home își exprimă spe
ranța sinceră că toate părțile 
din Laos vor acorda Comisiei 
internaționale de supraveghere 
și control un ajutor multilate
ral și tot sprijinul lor pentru a 
putea supraveghea reglementa
rea și a obține informații în le
gătură cu situația reală din țară.

Copreședinților le-a fost pre
zentat raportul special al Co
misiei internaționale de supra
veghere și control în Laos. Ei 
împărtășesc pe de-a-ntregul în
grijorarea exprimată în acest 
raport și aprobă chemarea cu
prinsă în el către toți cei inte
resați în această problemă care 
fac parte din guvernul regal de 
coaliție națională.

Mesajul copreședinților con
ferinței de la Geneva a fost a- 
dresat de asemenea, guvernelor 
țărilor participante la conferința 
de la Geneva din 1962.

în apărarea

spune în 
zi va avea

internaționale a Copilului
BERLIN. —- In legătură cu 

Ziua internațională a copilu
lui, Carmen Zanti, secretar ge
neral al Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor 
(F.D.I.F.), a adresat o scrisoa
re femeilor din întreaga lume. 
Ea scrie că Ziua internațio
nală a Copilului, care la ini
țiativa F.D.I.F. se sărbătorește 
în fiecare an la 1 iunie, s-a 
transformat pentru numeroase 
organizații de femei din lume 
în Ziua de luptă 
copiilor.

Anul acesta, se 
scrisoare, această
o deosebită însemnătate pen
tru că constituie o etapă im
portantă în pregătirea în ve
derea Congresului mondial al 
femeilor care va discuta, prin
tre altele, problema luptei fe
meilor din întreaga lume, 
pentru sănătatea, educația și 
instruirea copiilor și tineretu
lui.

In momentul de față, scrie 
Zanti, năzuința femeilor spre 
a asigura copiilor existența le 
silește să participe la marea 
campanie mondială a popoa
relor pentru dezarmare și 
pace. Ele vor ca războiul ato
mic să fie exclus și copiii lor 
să trăiască în pace.

în sprijinul păcii
și dezarmării

• PREȘEDINTELE FINLANDEI SE PRONUNȚĂ PEN
TRU O ZONA DENUCLEARIZATA IN NORDUL EU
ROPEI • PROTESTE ÎMPOTRIVA 
RII OKINAWEI IN BAZA

____ TRANSFORMÄ- 
NUCLEARA AMERICANA

HELSINKI. Intr-o declara
ție făcută marți seara la Hel
sinki, în cadrul unei reuniuni 
a „Asociației Paasikivi“, pre
ședintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, a subliniat că 
țările nordice ale Europei ar 
trebui să încheie un acord 
prin care să declare peninsula 
scandinavă și Finlanda zonă 
denuclearizată. Președintele 
Kokkonen a arătat că atît 
Finlanda, cit și țările scandi
nave au afirmat în luările lor 
de poziție oficiale că nu accep
tă prezența armelor atomice 
sau nucleare pe teritoriile lor. 
Crearea unei zone denucleari- 
zate în nordul Europei, a spus 
președintele Finlandei, ar con
solida pozițiile și prestigiul ță
rilor respective.

•k
TOKIO. — Partidul popular 

din Okinawa a dat publicită
ții o declarație de protest îm
potriva transformării acestei 
insule japoneze, ocupate de a- 
mericani, într-o bază nuclea-

ră a S.U.A. din Extremul 
Orient.

Intrarea submarinelor ame
ricane în Okinawa, se arată în 
declarația partidului, face 
parte din lanțul de pregătiri 
în vederea intrării în porturi
le japoneze a submarinelor 
atomice americane. în ciuda 
protestelor întregului popor 
japonez, Statele Unite conti
nuă să transforme Okinawa 
într-o bază nucleară, într-un 
cap de pod pentru înăbușirea 
mișcării naționale de eliberare 
din țările Asiei.

pentru dezarmare
de la Geneva

Tratativele

insù-

se grăbesc încet"
Cînd partenerii

GENEVA 29 (Agerpres.) — 
La 29 mai la Geneva a avut loc 
o nouă ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare. S-a dezbătut în conti
nuare problema dezarmării 
generale și totale și, îndeose
bi, cele trei puncte ale pro
gramului adoptat, de comun 
acord, care se referă la lichi
darea mijloacelor de trans
portare a armei nucleare și li
chidarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor țări.

în cursul ședinței au 
cuvîntul reprezentanții 
Cehoslovace, U.R.S.S., 
Polone, Angliei, Italiei 
S.U.A.

Demonstrații țărănești 
în Italia

ROMA. La 28 mai, în întrea
ga Italie a început un nou val 
de manifestații țărănești. A- 
ceste acțiuni se desfășoară în 
sprijinul revendicărilor formu
late de țărani, în primul rînd, 
aplicarea unei largi reforme 
agrare. Confederația Generală 
a Muncii din Italia, Uniunea 
națională a țăranilor, Federa
ția muncitorilor agricoli, Fe
derația națională a dijmașilor 
și Asociația națională a coo
perativelor agricole au adresat 
țăranilor o chemare comună 
în care se subliniază că „re
fuzul cercurilor guvernante de 
a rezolva problemele funda
mentale ale agriculturii au fă
cut ca viața muncitorilor agri-

coli să fie și mai grea și 
portabilă.

în conformitate cu 
gramul demonstrațiilor, 
borat de organizațiile oameni
lor muncii, la 28 mai au decla
rat grevă muncitorii agricoli, 
dijmașii și țăranii, mici pro
prietari de pămînt din toate 
provinciile regiunii Emilia- 
Romana, precum și din cîteva 
provincii ale regiunii Toscana. 
Părăsindu-și ogoarele, țăranii 
au venit la oraș unde au or
ganizat mitinguri și demon
strații în sprijinul revendică
rilor lor. Cele mai mari de
monstrații de acest fel au avut 
loc în orașele Ravena, Reggio- 
Emilia . și Forli.

în Japonia continuă să se 
desfășoare „marșuri ale 
păcii". Participanții Ia aceste! 
acțiuni parcurg diferite re-j 
giuni ale țării, maniiestînd J 
pentru lichidarea bazelor mi-!

l
I

j- litare ale S.U.A. de pe teri- j
( toriul japonez, pentru inter-1

|
1
!
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despre segregația din

Ü
S. U. A.

Poliția din Chile reprimă cu sălbăticie demonstrațiile greviștilor. In fotografia noastra: 
muncitori greviști din Santiago de Chile purtînd pe brațe un tovarăș al lor grav rănit de 

polițiști în cursul unei demonstrații.

PESCURT PE SCURT PE SCURT
PARIS. — Marți seara la 

Ministerul Informațiilor al 
Franței a avut loc o proiecție 
a filmului „Codin", la care au 
participat înalți funcționari 
din diferite ministere. A fost 
prezent Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cine
matografiei din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

LONDRA. — După cum transmi
te agenția France Presse grupul 
laburist din Camera comunelor a 
hotărît la 29 mai să reprimească 
In acest grup pe deputății Michael 
Foot, Sydney Silverman, Emrys 
Hugues, S. O. Davies și Wiliam 
Baxter, care au fost excluși în a- 
nul 1960 sub acuzația de „indisci
plină".

In legătură cu aceasta, agenția 
reamintește că cei cinci deputați 
s-au făcut, în Camera comunelor, 
purtătorii de cuvint cei mai înflă
cărați ai tezei renunțării unilate
rale de către Marea Britanie la 
arma nucleară. Excluderea lor din 
grupul parlamentar laburist s-a da
torat faptului că, în ciuda directi
velor liderului partidului laburist, 
Hugh Gaitskel, ei au provocat în 
anul 1960 o dezbatere în problema 
înarmării nucleare a Angliei.

19 abțineri, Parlamentul con- 
golez i-a reacordat lui Antoi- 
ne Gizenga, liderul Partidului 
solidarității africane, imunita
tea parlamentară ce-i 
în mod ilegal retrasă 
mai 1962.

NEW YORK. — După 
nunță agenția U.P.I., 
Zafrulla Khan, președintele Adu
nării Generale a O.N.U. și repre
zentantul permanent al Pakistanu
lui la O.N.U., va pleca Ia 4 iunie 
în. Uniunea Sovietică, unde la in
vitația guvernului sovietic va face 
o vizită de 15 zile. In drum spre 
Moscova, el se va opri în Dane
marca și în Finlanda. La întoar
cere, are în program scurte vizite 
în capitalele Poloniei și Ceho
slovaciei.

fusese 
în luna

cum a-
Mohammed

La Tokio : întîlnire 
Sukarno—Abdul Rahman

KUALA LUMPUR. — La 28 mai, 
primul ministru al Malayei, Abdul 
Rahman, a anunțat că acceptă in
vitația ce i-a fost adresată de pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, care 
se află acum la Tokio de a se in- 
tllni cu acesta In capitala Japo
niei în vederea discutării 
probleme privind situația din 
de sud-est. Abdul Rahman a 
cunoscut că va părăsi Kuala 
pur la 30 mai. Comentind
nirea de la Tokio, observatorii de 
presă subliniază că planul de cre
are a Federației Malayeze, susți
nut de primul ministru malayez, si 
Împotriva căruia se pronunță 
hotărire Indonezia, va ocupa 
Ioc important în discuțiile ce 
avea loc Intre dr. Sukarno și 
dui Rahman.

j zicerea armelor nucleare, 
| pentru dezarmare generală. 
(Iată un aspect de la „mar- 
• șui păcii" care s-a desfășu- 
! rat recent pe ruta Okinawa- 

Tokio.

prezentanții guvernului Afga
nistanului și Pakistanului au 
declarat că sînt de acord cu 
stabilirea de relații diploma
tice, consulare și comerciale 
între cele două țări.

strul francez al afacerilor ex
terne Couve de Murville a 
prezentat un raport asupra în
trevederilor avute la Washing
ton cu președintele Kennedy.

POTSDAM. — La Potsdam 
a avut loc o întîlnire la care 
au participat 100 de reprezen
tanți ai cercurilor comerciale 
și industriale din Berlinul oc
cidental și reprezentanți ai or
ganizațiilor de comerț din 
R.D.G. Participanții la întîlni
re s-au pronunțat în unanimi
tate pentru extinderea legătu
rilor comerciale dintre Repu
blica Democrată Germană și 
Berlinul occidental și au recu
noscut necesitatea organizării 
și pe viitor a unor astfel de 
intîlniri.

unor 
Asia 

făcut 
Lum
inai-

LEOPOLDVILLE. Agenția
France Presse anunță că la 28 
mai, cu 54 de voturi pentru și

De Gaulle intenționează 
să viziteze S.U.A.

PARIS. — La 29 mai, a avut 
loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri al Franței. După șe
dință, ministrul informațiilor, 
Alain Peyrefitte, a declarat 
ziariștilor că generalul de 
Gaulle „intenționează să plece, 
în Statele Unite ca răspuns la 
Vizita făcută în Franța, în ur
mă cu doi ani, de președintele 
Kennedy“. Ministrul francez 
nu a anunțat data cînd va a- 
vea loc această vizită. Refe- 
rindu-se la alte probleme dis
cutate în cursul ședinței A. 
Peyrefitte a declarat că mini-

CAIRO. — La 28 mai a fost 
dat publicității comunicatul 
comun cu privire la tratati
vele dintre președintele Repu
blicii Arabe Unite, Nasser, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Ben 
Bella. în comunicat se subli
niază că Nasser și Ben Bella 
au făcut un schimb de păreri 
asupra problemelor africane 
importante și și-au exprimat 
deplina satisfacție față de re
zultatele Conferinței de la 
Addis-Abeba a conducătorilor 
statelor independente din în
treaga Africă. Cei doi condu
cători, se arată în comunicat, 
au discutat, de asemenea, si
tuația din lumea arabă.

ecentele evenimen
te din Birmingham 
și Greensboro, în 
cursul cărora negrii 
au fost ținta unor 
furioase atacuri ra
siste, continuă să

suscite largi comentarii în presa 
americană asupra problemei ra
siale din S.U.A.

Revista „NEWSWEEK" pu
blică, sub semnătura cunoscu
tului comentator american Wal- 
ter Lippman, un articol în care 
constată că negrii „sînt încă de
parte de a avea un statut de 
egalitate în societatea ameri
cană". „Segregația, lipsa de 
drepturi cetățenești și discrimi
narea — scrie Lippman — ge
nerează în prezent o mișcare de 
rezistență și de siidare". Lip
pman apreciază cu multă luci
ditate că actuala stare de lu
cruri nu mai poate continua și 
că trebuie făcut ceva pentru a 
se lichida segregația. După ce 
relevă că „problema rasială tre
buie să se axeze în mod ne
clintit pe principiul că pretutin
deni negrii și albii trebuie să 
formeze o singură comunitate", 
el subliniază că în actuala miș
care către un statut de egali
tate a apărut un factor nou: 
tînăra generație de negri care 
„refuză să accepte inferiorita
tea cu aceeași răbdare cu care 
au făcut-o părinții și bunicii 
lor".

Relevînd că autoritățile fede
rale nu au întreprins și nu în
treprind nimic pentru a pune

capăt dezmățului rasist din Sud, 
el scrie în continuare : „Rezul
tatul este că președintele și 
Congresul nu conduc și nu di
rijează mișcarea pentru un sta
tut de egalitate. In cele mai 
multe cazuri ei sînt spectatori, 
unii făcînd parte dintre cei care 
aclamă și alții dintre acei care 
huiduie. Mișcarea către un sta
tut de egalitate pentru sclavii 
emancipați nu este, din păcate, 
o mișcare națională... Guvernul 
federal, deși și-a luat angaja
mentul să atingă acest (el, nu 
este decît un spectator din a- 
fară în procesul de îndeplinire 
a Iui".

In ultima vreme, evenimen
tele petrecute în sudul S.U.A. 
au adus pe primul plan al ac
tualității situația negrilor din a- 
ceastă regiune. Dar iată ce scrie 
în ziarul „WORKER" cunoscu
tul economist american, Victor 
Perlo, despre negrii din Chica
go — marele centru industrial 
al nordului american. „Aproape 
o pătrime din populația orașu
lui Chicago este formată din ne
gri, Negrii din Chicago au o 
lungă istorie 
industria de 
Dar astăzi 
unor bătălii
pentru dreptul lor la viață și 
muncă",
. Perlo subliniază că, în urma 
unor îndelungate lupte, negrii 
din acest oraș au obținut drep
tul de a fi angajați în industria 
oțelului și în aceea a ambala
jului. In prezent, însă, discrimi-

de participare în 
bază a orașului, 

ei se află în fala 
amare și dificile

narea aplicată acestora îi ex
clude de a ocupa posturi în cele 
mai multe din noile industrii ca, 
de exemplu, în cea chimică și 
de echipament electric. Dacă la 
aceasta se mai adaugă și pro
cesul de automatizare a indus
triilor în care sînt acceptați a 
lucra negrii, ceea ce atrage 
după sine concedierea masivă, 
în primul rlnd a acestora, se 
poate aprecia că șomajul este 
una din cele mai grave proble
me căreia trebuie să-i facă 
față populația de culoare din 
acest oraș.

Discriminarea există nu nu
mai în sectorul muncii, ci și în 
domeniul locuințelor. Negrii 
sînt obligați să locuiască nu
mai în anumite cartiere, neper- 
mițindu-li-se să ocupe o locu
ință în cartierele rezervate al
bilor. In comparație cu albii, 
„43 la sută din casele închiriate 
de negri sînt sub nivelul mediu, 
față de numai 22 la sută ale al
bilor. In același timp, chiria me
die plătită de populația de cu
loare este cu 25—30 la sută mai 
mare decît cea plătită de albi, 
reprezentînd în medie aproxi
mativ o treime din venitul unei 
familii de negri. De asemenea, 
venitul mediu al unei familii de 
negri este de numai două tre
imi din cel al unei familii albe", 
se subliniază în articolul a- 
mintit.

„Situajia din Chicago se re
editează, cu diferențe minime, 
în fiecare oraș al S.U.A.” <— 
scrie în încheiere Perlo,

LONDRA. La 28 mai, în Ca
mera Lorzilor din Anglia au 
avut loc dezbateri în legătură 
cu o interpelare a lordului 
Sandwich. Acesta a întrebat 
dacă guvernul britanic inten
ționează să facă o declarație 
asupra proiectului american 
de creare a unei forțe navale 
mixte a N.A.T.O., echipată cu 
rachete Polaris. După cum se 
știe, la conferința N.A.T.O. de 
la Ottawa, s-a căzut de acord 
asupra unei formule de com
promis, privind crearea unei 
forțe nucleare a N.A.T.O., de
oarece Statele Unite n-au reu
șit să impună partenerilor lor 
proiectul de creare a unei așa- 
zise forțe nucleare multilate
rale, în cadrul căreia S.U.A. 
să continue să dețină monopo
lul asupra folosirii rachetelor 
cu focos nuclear.

Potrivit agenției France 
Presse, guvernul britanic in
tenționează „să se grăbească 
încet“ în examinarea diferite
lor aspecte tehnice, financiare, 
militare, juridice etc. ale pro
iectului american de creare 
a unei forțe navale nu
cleare multilaterale în cadrul 
N.A.T.O. Corespondentul agen
ției, subliniază rezerva mani
festată de oficialitățile de la 
Londra față de acest proiect, 
insistența cu care se atrage a- 
tenția că „nu trebuie să se aș
tepte vreo hotărîre într-un vii
tor prea apropiat”.

în cadrul dezbaterilor, care 
au avut loc în Camera Lorzi
lor, reprezentanți ai partidului 
conservator s-au pronunțat 
împotriva proiectului ameri
can

★
WASHINGTON. — Ministrul a- 

facerilor externe al Olandei, Jo- 
seph Luns, care face o vizită în 
Statele Unite, după ce a participat 
la reuniunea Consiliului ministe
rial N.A.T.O. la Ottawa, a avut 
marți o întrevedere cu președin
tele Kennedy. Luns a declarat pre
sei că a discutat cu președintele 
Statelor Unite probleme legate de 
situația economică a Europei oc
cidentale, în special relațiile Pieței 
comune cu țările care nu sînt 
membre ale acestui organism, pre
cum și probleme legate de planul 
american de creare a unor forțe 
nucleare multilaterale în cadrul 
N.A.T.O. In această ultimă pro
blemă, a spus-ministrul de externe 
olandez, există aspecte „extrem de 
complexe“ și, după părerea sa. 
nu va fi posibilă crearea unor ase
menea forțe înainte de cel puțin 
trej ani. După cum reiese din .re
latările agenției France Presse, 
declarațiile lui Luns lăsă să se în
trevadă că guvernul olandez nu 
sprijină pe deplin planul american.
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TRADIȚII l
TEHERAN. — La Teheran 

au luat sfîrșit tratativele af- 
gano-pakistaneze inițiate de 
șahul Iranului în scopul lichi
dării divergențelor dintre ace
ste două țări.

In comunicatul șahului, dat 
publicității în legătură cu a- 
ceste tratative, se arată că re-

Bonn-ul intensifică 
militarizarea

BONN. — Sub președinția 
cancelarului Adenauer, Ia Bonn 
a avut Ioc ședința așa-zisului 
„consiliu al apărării" de pe lin
gă guvernul vest-german.

Ziarele vest-germane publică 
știri despre această ședință și 
despre cuvîntarea rostită de 
ministrul de război, von Hassel, 
care s-a înapoiat de la Ottawa. 
Potrivit relatărilor ziarului „Ge
neral Anzeiger", la Ottawa s-a 
discutat asupra sporirii „contri-

buției" vest-germane nu numai 
din punct de vedere financiar, 
ci și al „cadrelor". Bugetul mi
litar al R. F. Germane pe anul 
1964 trebuie să crească cu încă 
3,5 miliarde mărci în compara
ție cu anul în curs și să 
Ia 22 miliarde de mărci.

In legătură cu aceasta, în pre
sa vest-germană se discută din 
nou despre planurile de sporire _ 
a efectivului Bundeswehrului. I

ză, pe aceia care au învățat de 
curînd meserie.

Cea mai importantă preocu
pare a organizației de tineret 
din uzină, — îmi spunea Leo
nea Veretenikov, este să conti
nue cu cinste tradiția de muncă 
plină de pasiune. Tineretul are 
o contribuție mare la crearea 
prototipului noului tractor și a 
liniilor automate. Căci ce poa
te fi mai aproape de năzuințele 
înaripate ale tinerilor decît 
tehnica nouă, decît noile ma
șini ?

Prima piesă a prototipului de 
la „Kiroveț" de 224 H.P. a fost 
lucrată de tînărul fruntaș Oleg 
Larcenko. Tinerii au organizat 
posturi de control, a căror sem
nalizări erau imediat rezolvate 
cu forurile competente. Dacă 
se ivea vreo dificultate de 
aprovizionare se trimiteau de
legați la întreprinderile furni
zoare, chiar dacă acestea erau 
în orașe foarte îndepărtate de 
Leningrad. Au lucrat intens la 
realizarea acestui prototip, cu 
avînt și entuziasm, specific 
vîrstei tinere, așa cum înainta
șii lor munciseră pentru reali
zarea primului tractor.

Ca dovadă că și astăzi la 
Uzina „Kirov" se série istorie, 
al cărei capitol contemporan 
privind construcția comunismu
lui, e tot atît de glorios, ca și 
cele precedente, din zilele Ma
relui Octombrie, din primele 
cincinale, sau din vremea blo
cadei.

incursiune 
va fi vorba 

Dar n-am 
cu numele

lui Kirov

pre- 
o- 

cei 
.Duhul istoriei’’ tră- 

oameni și în clădiri,

| nainte de a vorbi 
de comsomolistul 
Leova Vereteni
kov și de cea mai 
tînără generație de 
kiroviști trebuie să 
fac o

marginală, în care 
de istoria uzinei, 
încotro. La uzina

amintirea faptelor 
glorioase, din revoluție și din
război, e una din fețele 
zentului, care nu poate fi 
misă nici cînd e vorba de 
mai tineri. 
iește în 
constituind o caracteristică a 
locului.

La „Kirov" s-a scris istorie, 
cu arma, cu strungul, cu con
deiul. Uzina își are cronicarii 
ei proprii. Aceștia au redactat 
o lucrare monumentală: „Isto
ria uzinei metalurgice și cons
tructoare de mașini Kirov (fostă 
Putilov) din Leningrad". Nu e 
o expunere doctă, pe ton di
dactic, ci — n-ar fi exagerat 
să-i spunem — o epopee docu
mentară. O frescă amplă a is
toriei uzinei evocată pe bază de 
documente și amintiri, sub for
ma unor episoade narate epic.

Munca la cartea uzinei con
tinuă, ca și în ateliere: 
ducerea înainte a tradiției. Co
mitetul de partid al uzinei a în
credințat această misiune unui 
nou colectiv de autori. Volu
mul întîi din noua ediție a și 
apărut. Celelalte două sînt în 
pregătire. .Vor apărea și ele.

prin

Neapărat. Dacă vreunul 'din au
tori nu va mai fi printre cei vii, 
ceilalți, mai tineri îi vor duce 
mai departe opera. Iată ce în
semnează tradiția veșnic vie.

In fața Uzinei este instalat 
muzeul, înființat nu de mult. 
Uzina numără peste 160 de ani 
de existență, fiind la început 
un atelier de turnătorie con
struit cu muncitorii iobagi. Isto
ria ei, în continuare, e legată 
de pătrunderea finanțej impe
rialiste și de creșterea impe
tuoasă a mișcării muncitorești, 
conștientă tot mai mult, sub 
îndrumarea lui Lenin, de nece
sitatea revoluției socialiste.

In incinta uzinei se află o 
statuie a Iui Lenin ridicată 
chiar pe locul unde, Ia 12 mai 
1917, Lenin a vorbit muncitori
lor putiloviști la un miting.

Vladimir Ilici avea 
revină între putiloviști 
va zile după victoria 
(iei, în noaptea de 28 
octombrie. Voia să 
dințeze personal cum se înde
plinește dispoziția privind gră
birea echipării trenului blindat, 
destinat să dea o replică trupe
lor contrarevoluționare ce se 
îndreptau asupra retrogradu
lui. Cînd a venit Lenin, la co
mitetul de întreprindere erau

cîțiva activiști de serviciu. Au 
discutat despre pregătirea tre
nului blindat, despre luptele de 
pe front. Putiloviștii l-au invi
tat să guste din cina lor. Lenip 
a mîncat cîțiva cartofi, a băut 
un pahar de apă fiartă...

Aceste fapte simple, ome
nești, scot în lumină un adevăr 
mai adine, de semnificație ma
joră. Marea uzină de la bariera 
Narvei a fost o citadelă a leni
nismului. De aici își trag izvo-

au fost introduse în producție 
de serie la alte întreprinderi. 
Uzina este, cum mi se atrage 
atenția, cu mîndrie: „un labo
rator de creație". Văd expusă, 
printre produsele din ultimii 
ani, macheta turbinei pentru 
spărgătorul de gheață „Lenin", 
macheta tractorului „Pinguin" 
pentru exploratorii din An
tarctica. In momentul de față 
colectivul uzinei duce o inten
să activitate pentru realizarea

să mai 
la cîte- 
revolu- 
spre 29 

se încre-

rul intransigența, hotărîrea, 
claritatea, curajul, cu care au 
acționat putiloviștii.

După revoluție, uzina, deve
nită „Krasnîi putiloveț" a fost 
o pîrghie de seamă a industria
lizării. La demonstrația de 1 
Mai 1924 au defilat primele 4 
tractoare „Fordson" produse 
aici. Uzina a mai fabricat loco
motive, vagoane, detalii pen
tru vapoare, macarale, și a ela
borat prototipuri (cum a fost 
cel al primului automobil) care

■ ,

unui nou tractor „Kiroveț" de 
224 cai putere.

Acum aș vrea să vorbesc 
mai departe de Leonea Verete- 
nikov, tînăr inginer, adjunct al 
secretarului de Comsomol pe 
uzină. Incursiunea, aparent la
terală, ne-a ajutat să înțelegem 
un aspect important al preocu
părilor sale, ca activist în do
meniul propagandei. Faptul că 
în educarea tineretului de Ia 
„Kirov" tradiția Uzinei însăși 
este un aliat esențial. Și iată

de ce în acțiunile pe care le 
întreprinde, organizația de 
comsomol folosește larg sfatul 
veteranilor uzinei.

Vorbele vechilor muncitori, 
albiți de ani, produc impresie 
asupra tineretului. Fiindcă ei 
nu se mărginesc la îndemnuri 
abstracte și generale. Veteranii 
organizează excursii cu grupele 
de tineri în locurile unde au 
luptat pe vremuri, în piața Pa
latului de iarnă sau în împreju
rimile orașului unde s-au dat 
lupte cu hitleriștii. Vorbesc 
simplu, cald, reierindu-se la 
fapte reale: „Uite, vedeți aici 
stăteam noi. Dincolo erau bari
cadați iunkerii. Lingă mine a 
mers la asalt prietenul meu, 
Serghei sau Alioșa, pe care 
l-am învățat din mers cum să 
tragă cu arma“...

Sau: „Aici, pe vremea răz
boiului au fost tranșee. Înain
tea unui atac, comsomolistul 
Mihail sau Fiodor a fost primit 
în partid. In mîinile pe care 
le-au ridicat tovarășii în semn 
de aprobare, erau Mosinaga- 
nuri“...

Veteranii stau de vorbă cu 
tinerii înainte de primirea ace
stora în Comsomol. Le laminea
ză carnetele roșii. Ei ajută în 
mod concret, la strung, la fre- V. NICOROVICI
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