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Succese ale sondorilor

Organ Central al Uniunii Tineretului

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia
Tinerelului
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In secția turnatorie de la Uzinele „23 August* din Capitală se toarnă roți dințate de mare 
tonaj. Maistrul Virgil Neacă și sudorul Iordan Tornai efectuează ultimele retușuri la o ast

fel de piesă.
Foto : AGERPRES

Sondorii din întrea
ga țară au încheiat pri
mul trimestru al anu
lui cu o depășire a 
planului de foraj de 
peste 6 600 m.

îmbunătățirea con
tinuă a tehnicii și a 
metodelor de lucru, 
precum și creșterea 
simțitoare a investi-

țiilor acordate indus
triei petroliere, au per
mis sondorilor ca în 
ultimii cinci ani să 
realizeze un volum de 
foraj care depășește pe 
cel din perioada 
1952—1958. Totaliza
tă, adîncimea sonde
lor săpate din 1959 și 
pînă la sfîrșitul pri-

mului trimestru al a- 
cestui an, ar trece de 
centrul pămîntului.

Mai mult de jumă
tate din totalul fora
jelor din această peri
oadă îl reprezintă cele 
de explorare.

(Agerpres)
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In regiunea Galați
i'

MARE A FOST

ww 
MICĂ!

ata copii.. începem 
concursul I*

Intr-o clipă poiana 
„Piscul Ci inelul" și 
pădurea, posomorite 
— primăvara nu a 
urcat încă în munți
— s-au luminat, s-au 

înveselit. Zbenguindu.se, rîzînd și
clntind, copiii veneau spre cabană. 
Îmbrăcat! în hăinuțe, bluze, pu
lovere, cu căciulite colorate pe
cap, au făcut un cere mare în
jurul profesorului.

In poiană au răsărit pe neaștep
tate florile primăverii: cei peste 
150 de elevi și eleve din Sinaia 
venlfi să participe la concursul 
„Drumeții veseli" pe tema „Să ne 
cunoaștem orașul*.

De acolo, de la peste 1 000 m 
altitudine, elevii s-au întrecut să 
deosebească locurile, instituțiile și 
întreprinderile din orașul lor as
cuns între munți.

Ultimul a răspuns Marian Neagu 
din clasa a 111-a. Băiatul cu ochi 
mari, întrebători, veșnic mirați, a 
avut cel mai mare succes. Întrebat 
unde-i școala lor, el a arătat un-

însemnări
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munca patriotică a tineretului
i fidurile reprezintă 
o însemnată bogă
ție și pentru regiu
nea Galați. Pentru 
refacerea și dez
voltarea patrimo
niului silvic, în re

giunea noastră s-au desfășurat 
largi acțiuni de masă. în fie
care an s-au împădurit mii de 
hectare. Numai în anul 1963 
s-au plantat peste 3 000 de hec
tare în teren forestier. La rea
lizarea sarcinilor din domeniul 
silviculturii o contribuție im
portantă au adus-o tinerii de la 
sate. Anul trecut, de pildă, prin 
munca patriotică a tineretului 
s-au împădurit 415 hectare, a 
fost îngrijit arboretele de pe 
1 300 hectare, s-a recoltat can
titatea de 1 900 kg semințe fo
restiere etc., lucrări prin care 
s-au realizat economii de a- 
proape un milion lei.

Tinerii din raionul Focșani, 
de exemplu, au executat anul

Al 20 000-lea zbor
In jurnalul de bord al pilotului 

Gheorgha Popa de la Aviasan-Iași 
a fost înscris de curînd cel de al 
20 ooo-lea zbor. El și-a dedicat 
mulfi ani de muncă salvării vie
ții oamenilor, apărării sănătății lor.

Ca și el, ceilalți piloți ai Avia- 
san-ului din lași dovedesc dra
goste și pasiune în nobila lor me
serie.

De la începutul acestui an, pi- 
loții aviației sanitare din lași cu 
transportat circa 200 de bolnavi și 
însemnate cantități de medica
mente.

(Agerpra)

Noi tipuri de mașini agricole

f

Industria noastră constructoare 
de mașini agricole a început de 
curînd să producă un tip nou de 
semănătoare pneumatică de pre
cizie, pe șase rînduri — S.P.C.-6. 
Mașina execută concomitent ope
rațiile de semănat și administrat 
ierbicide sau insecticide lichide. 
Randamentul mașinii este de 24 
ha pe zi, în cazul semănatului 
concomitent cu administrarea ier- 
bicidelor sau insecticidelor lichide 
și de 30 ha pe zi la semănat, deci 
de 3—4 ori mai mare față de se
mănătoarea 2 S.P.C.-2. Dintr-un 
calcul tehnico-economic rezultă că 
prin înlocuirea semănătorii 2 

. S.P.C.-2 cu semănătoarea S.P.C.-6 
se va realiza în perioada 1964— 

trecut în silvicultură lucrări 
în valoare de peste 286 000 
lei. Printre altele ei au împă
durit 129 de hectare, au îngri
jit arboretele de pe 610 hec
tare și au recoltat 700 kg se
mințe forestiere. în acest ra
ion, acțiunile silvice au fost

Plantații in masiv pe 750 de ha, din care 350 de ha
cu plop negru hibrid și alte specii repede crescătoare

30 000 plopi in aliniamente
îngrijirea arboretelor pe 2500 hectare

organizate, s-au înființat, 
a fost cazul, șantiere de 
ale tineretului.

bine 
unde 
lucru

Rezultate bune au obținut și 
unele organizații U.T.M. din ra
ioanele Galați, Făurei, ” 
Tinerii colectiviști din 
nele Jirlău și Vișani, 
Făurei, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., au plantat în 
toamna anului trecut prin mun
că patriotică o suprafață de 
100 hectare cu plopi repede

Brăila.
comu- 

raionul

Imagine obișnuită în serele 
Institutului agronomic —N. 
Băl ceseu" din Capitală. Sub 
îndrumarea cadrelor didac
tice, studenții anului 1 urmă

resc dezvoltarea florilor.
Foto: AGERPRES

1970 o eeor-omie 
21425 tone.

Nu demult a fost introdusă în 
fabricația de sene și grebla rota- 
tivâGR-4,2, cp piiaz-^n. Această 
mașină înlocuiește grebla obhcă 
2 CO-2.2, care s-a fabricat țnr.ă 
acum. Productivitatea mașinii este 
de 30—32 ha pe zt adică aproape 
de două ori mai mare dedt cea a 
greblei de tip vechi.

De asemenea, metalurgiștii din 
țara noastră au început si producă 
in serie o semănătoare universală 
SU-1,6 cu tracțiune animală pentru 
terenurile deluroase, o prăsitoare 
și o tocătoare de rădăcinoase.

Zaharia Cărbunarii 
prim secretar al Comitetu'Jui 

regional Galați al U.T.M.

crescători în cadrul Ocolului 
silvic Ianca.

Anul acesta, sarcinile stabi

lite In domeniul silviculturii 
sint și mai mari.

In anul 1964, în regiunea 
Galați se vor planta în alinia
mente, potrivit planului de stat, 
60 000 plopi pe circa 300 km 
lungime. Un volum mare de 
lucrări la plantat plopi pe mar
ginea drumurilor, a șoselelor, 
canalelor principale de irigație 
și malul apelor se va executa 
la Ianca, Focșani, Grivița 
ș. a. m. d. Tot în acest an, 
în afară de aliniamente, se 
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(Agtrpre)

vor planta în masiv 800 hectar© 
cu plopi în Lunca Dunării, în 
zonele dig-mal din raionul 
Brăila, precum și 200 hectare 
în luncile rîurilor Buzău și 
Prut. Pe terenurile mai joase 
din balta Brăilei și lunca Pru
tului, pentru protecția lucrări

lor de Îndiguire, se vor execu
ta împăduriri pe 300 hectare cu 
sălcii selecționate, repede cres
cătoare, iar în terenurile sără- 
turoase, altă dată acoperite cu 
cătină, se vor planta 100 hec
tare cu plopi indigeni, albi și 
cenușii.

Răspunzînd dorinței tinerilor, 
am inițiat o serie de acțiuni 
prin care vom contribui la în
deplinirea și depășirea preve
derilor planului de stat în a

cest sector. Angajamentul pe 
care ni l-am luat prevede ca 
anul acesta prin munca patrio
tică a tineretului să realizăm: 
împădurirea unei suprafețe de 
750 hectare, din care peste 350 
cu plop negru hibrid și alte 
specii repede crescătoare* plan
tarea a 30 000 plopi în alinia
mente, executarea unor lucrări 
de îngrijire a arboretelui pe 
2 500 hectare, recoltarea unei 
cantități de 4 500 kg semințe 
forestiere.

Comitetul regional U.T.M. a 
luat toate măsurile menite să 
ducă la îndeplinirea acestor 
importante obiective. Pe baza 
sarcinilor stabilite de conferin
ța regională U.T.M., comitetele 
raionale U.T.M. Focșani, Brăila, 
Făurei și altele, sub îndruma
rea organelor și organizațiilor 
de partid, în colaborare cu or
ganele silvice au întocmit pla
nuri tehnico-organizatorice care 
cuprind toate lucrările silvice 
pe care le vor face tinerii prin 
muncă patriotică. Au fost fixa
te punctele și traseele de lucru, 
șantierele, au fost procurate 
uneltele necesare, s-a stabilit 
cine răspunde de coordonarea

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Și pentru elevii Școli! de 8 ani nr. 156 din Capi fald excursiile 
91 drumețiile au constituit cele mai atrăgătoare acțiuni de 
vacanță. Vă prezentăm două aspecte din excursia pe care 
au întreprins-o pe Valea Prahovei: în vizită la Rafinăria Brazi 

și... un prînz în decorul minunat al muntelui
Foto: AGERPRES

ÎN EXCURSIE
Combinatului chimic de la Ișal- 
nița și altele.

Elevii de la secția de artă 
plastică s-au întors cu o bogată 
colecție de schițe și desene, 
care îi vor ajuta să realizeze 
noi și interesante lucrări. Peste 
30 de elevi de la Școala de 
cultură generală de 8 ani nr. 3 
se află în momentul de față In
tr-o excursie organizată în Bul
garia, pe itinerariul Varna, 
Tîrnovo, Sofia.

PLOIEȘTI (de la corespon- 
"dentul nostru)

Vacanța de primăvară cu zi
lele sale calde si însorite, i-a 
îndemnat pe elevii orașului 
Ploiești la drumeții. Fie cu tre
nul, iie cu autobuzele sau au
tocarele, in aceastâ perioadă 
peste 2000 dintre ei au și par
ticipat la o serie de excursii 
organizate în regiunea Ploiești, 
în țară și chiar peste hotare. 
De pildă, 200 de elevi și pio
nieri de la școlile de cultură 
generală de 8 ani, nr. 11, 12 și ■ 
13 și-au propus sd viziteze pla
toul cinematografic Buftea și. 
In continuarea excursiei in 
Capitală și vecinătatea aceste
ia, o serie de obiective indu
striale.

Elevii Școlii medii de muzică 
și artă plastică au stabilit un 
itinerar de 6 zile, în care să 
poată cuprinde vizitarea Hune
doarei, Reșiței, Timișoarei, 
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deva peste pădurea de brazi, apoi 
a susținut categoric că vede clasa, 
tabla, chiar și banca lui care-1 
„așteaptă să vină*. Au rts tot!.

Elevii s-au despărțit eu greu de 
poiana „Piscul Ciinelui". Coborau 
pe firul văii chitind o melodie 
închinată, munților, pădurilor. E- 
coul îi îngîna din cînd în cînd.

Mergeam alături de directorul 
Casei pionierilor din Sinaia, Cor- 
neliu Dănciuc, care-i însoțea pe 
elevi.

— Nu-1 prea obositoare pentru 
copii excursia ?

— Da' de unde 1 Să vedeți că 
de-abia o să ne putem ține după 
ei I...

A avut dreptate.
— Unde ați mai fost pînă acum 

cu copiii ?
— Da' unde n-am fost 1 Am vi

zitat mai întîi Fabrica „Ceramice? 
din localitate. Apoi, la 26 martie, 
însoțiți de un specialist am fost la 
Muzeul Peleș. Peste două zile, ia 
invitația pionierilor din Bușteni, 
am ajuns la ei. Punctul culminant, 
al excursiei l-a constituit vizita la 
fabrica de hlrtie din oraș, unde 
copiii au văzut pentru prima oară 
cu ochii lor cum lemnul se trans
formă în hlrtie. Poate nu mă cre
deți, dar Marian cel mic, care mal 
adineaori vedea de la „Piscul cîb 
nelui” cum îl așteaptă banca în 
clasa lui...

— Ce i-a mai dat în glnd...
— Nimic. Mîngîia hîrtia proas

pătă șl căuta să-i demonstreze u- 
nula de seama lui, asta cu toață 
seriozitatea, că „în foșnetul hîrtlei 
el aude ioșnetul brazilor**.

Ați înțeles, vacanța de primă
vară fiind mică, noi ne-am străduit 
s-o facem mare... Dar uitasem să 
vă amintesc tocmai de cea mai 
frumoasă excursie făcută împreună 
cu elevii și pionierii din Lehliu. 
Cu ei am organizat un concurs de 
orientare turistică la Poiana Stînii. 
ltinerariul a fost mai dificil și de 
aceea nu au luat parte declt cla
sele mari. La rugămintea lor, In 
afară de concurs, au participat și 
cîțiva elevi din clasele mici. Cine 
credeți că a venit ultimul ?

— Bănuiesc... Marian Neagu.
— Așa este. Dar ca să fiu sin

cer începusem să ne îngrijorăm.
Mă glndeam să trimit o echipă 

să-l caute. Deodată, tîrîș-grăbiș, a 
apărut și Marian cu un buchet de 
brinduși într-o mină, iar în cea
laltă, ce credeți că avea ? N-o să 
ghiciți!... O gărgăriță. Nici nu-i 
păsa că sosise ultimul. Era teribil 
de mîndru. Ne-a arătat florile și 
gărgărița, declarînd fără drept de 
apel.

„Gata... a venit primăvara*.

CORNELIU ARMAȘU

TELEGRAMA
Tovarășului JANOS KADAR 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar

Tovarășului ISTVAN DOBI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

•i
— Itinerar cultural-sportiv — 
De la Baia Mare la București

■
 a Satu-Mare, orașul ne

intîmpină cu o primă
vară pe deplin instau
rată. Străzile drepte și cu
rate, aspectul îngrijit al 
parcurilor și caselor sint o 
primă și frumoasă carte de 

vizită a locuitorilor orașului și, bineîn
țeles, a tinerilor care participă la acțiunile 
de înfrumusețare a sa. Tovarășul Ale
xandru Meszaroș, secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M., după ce trece în 
revistă cîteva realizări mai însemnate 
ale tinerilor în domeniul activității cul- 
tural-artistice și sportive ne prezintă un 
bogat proiect de manifestări ce vor fi or
ganizate în cinstea celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei. Ii dăm cu- 
vîntul:

— Toți cei care sînt azi tineri s-au năs
cut în anii Eliberării și cunosc doar din 
cărți și povestirile vîrstnicilor condițiile 
grele de viață din regimul burghezo-mo- 
șieresc. De aceea ne propunem să orga
nizăm asemenea activități care să prile- 
juiască cunoașterea lor de către tineri 
pentru a putea astfel aprecia și mai mult 
semnificațiile deosebite ale realizărilor și 
condițiilor de viață create de partid tine

retului. In întreprinderile mari ale ora
șului, în cele 9 școli medii tehnice și pro
fesionale, tinerii noștri vor participa la 
întîlniri cu activiști de partid și de stat. 
In sprijinul cunoașterii patriei noastre 
socialiste, a istoriei sale, am planificat pe 
baza studierii posibilităților existente or

regiune la barajul de la Firiza, la Baia 
Mare, pentru a cunoaște construcțiile noi 
din acest oraș, o vizită la muzeul regio
nal cu noua secție de istorie contempo
rană ce se va înființa etc.). Vom da în 
îngrijirea tinerilor și pionierilor cele 3 
monumente și 4 plăci comemorative din

Brigada „Scinteii tineretului11 
transmite din Satu-Mare

ganizarea a 76 excursii și 145 de drume
ții la care vor participa aproximativ 
15 000 de tineri din oraș. Din itinerariile 
excursiilor în țară și regiune aș aminti 
vizite la Doftana și Muzeul de istorie a 
partidului (cu organizațiile U.T.M. de la 
„Unio“ IPROFIL „1 Septembrie* Combi
natul 1 Mai, Centrul școlar agricol, la 
Săvinești, Borzești, Cluj, Brașov, iar în

oraș cu locurile împrejmuitoare. La mo
numentele din regiune, de la Tătărești, 
Baba Novac, Homorod, Mădăraș, Săt- 
mărel și altele unde au avut loc lupte 
ale ostașilor romîni împotriva fasciști
lor, vom organiza numeroase excursii și 
drumeții ce vor fi însoțite sau urmate 
de concursuri, de programe artistice 
cu conținut adecvat acțiunii. Cu acest

prilej, tinerii vor culege creații din co
morile folclorului nou, vor alcătui albu
me. Toate aceste acțiuni, ca și altele, vor 
fi urmate de un concurs cu faza finală pe 
oraș intitulat „Mulțumim din inimă parti
dului*. Tinerii vor participa și la alte for
me de activități — ca simpozioane, mon
taje, seri de întrebări și răspunsuri, întîl
niri cu oameni de știință, cu specialiști. 
In această perioadă vom acorda o mai 
mare atenție învățării de cîntece și poe
zii de către tineret.

O parte din acțiuni vor fi organizate 
în colaborare cu comitetul de cultură și 
artă — venind direct în sprijinul înde
plinirii indicațiilor date de comitetul oră
șenesc de partid biroului comitetului oră
șenesc U.T.M. Aș mai aminti desfășurarea 
unor largi acțiuni de muncă patriotică. 
De pildă, ne-am propus sa strîngem 200 
tone fier vechi, să plantăm 20 000 puieți

NICOLAE DRAGOȘ 
C. STĂNESCU 
A. ZĂINESCU 

V. RANGA

(Continuare în pag. a II-a)

BUDAPESTA
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a eliberării Ungariei de 

sub jugul fascist vă transmitem un cald salut tovărășesc și feli
citările noastre cordiale.

Poporul romîn se bucură de succesele importante dobîndite 
de poporul ungar prieten, sub conducerea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în dezvoltarea economiei, culturii și a 
nivelului său de trai.

Sîntem convinsa că prietenia și colaborarea frățească dintre 
Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară se 
vor dezvolta și întări și în viitor spre binele ambelor noastre 
popoare, al unității statelor socialiste, al cauzei păcii și socialis
mului în lumea întreagă.

De sărbătoarea dv. națională vă dorim, dragi tovarăși, dv. 
și întregului popor ungar, noi și mari succese în munca dv. 
pentru continua prosperitate a Republicii Populare Ungare 
prietene.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine
București, 3 aprilie 1964

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Culegere de folclor muzical-literar
Colaboratorii Casei regionale 

de creație Cluj lucrează în pre
zent la o serie de texte, cuplete, 
culegeri de folclor etc., închinate 
mprii sărbători de la 23 August.

Printre lucrările actuale se nu
mără o culegere de folclor muzi

cal-literar, intitulată „Viață nouă, 
cintec nou", care cuprinde poezii, 
schițe, reportaje, versuri etc., in
spirate din viața gospodăriilor a- 
gricole colective din această par
te a țării.

(Agerpres)

Zbenguindu.se


Oamenii | 
de știința 

au răspuns 
la o veche 
întrebare; I

CUM POATE FI MĂRITĂ
VITEZA REACȚIILOR

CHIMICE ?

Un fiu devotat 
al poporului muncitor

20 DE ANI DE LA MOARTEA 
LUI VASILE TUDOSE

Prin cataliză se înțelege în 
general modificarea vitezei 
reacțiilor chimice de prezența 
unor substanțe (catalizatori) 
sare intră în interacțiune cu 
partenerii de reacție dar care 
își mențin neschimbată com
poziția chimică după termina
rea acesteia. Din analiza a- 
cestei definiții se poate des
prinde cu ușurință uriașa im
portanță pe care o are teoria 
catalizei în practica chimică 
curentă.

Intr-adevăr, o ramură a chi
miei fizice — termodinamica 
chimică — poate să ne dea un 
răspuns la întrebarea : este 
posibilă o anumită reacție chi
mică ?

Pentru practica chimică răs
punsul la această întrebare 
este necesar dar nu suficient, 
deoarece reacții pentru care 
termodinamica chimică preve
de posibilitatea desfășurării lor 
pot fi instantanee sau pot de
curge foarte lent. Problema vi
tezei reacțiilor chimice, a ac
celerării acestora precum și a 
orientării lor către obținerea 
produșilor doriți, formează o. 
biectul unei alte ramuri a chi
miei fizice — CINETICA CHI
MICĂ — respectiv a unui ca
pitol din aceasta consacrat 
problemelor de cataliză. Posi
bilitatea măririi vitezei reacții
lor chimice și a îndreptării a- 
cestora în direcția formării 
unor anumiți produși cu pro
prietăți dinainte stabilite în 
prezența catalizatorilor deter
mină covîrșitoarea importanță 
practică a catalizei.

Intr-adevăr, se știe că un 
mare număr de procese chimi
ce ce se realizează la scară in
dustrială sînt procese cataliti
ce. Obținerea acidului sulfuric 
se bazează pe oxidarea bioxi
dului de sulf cu oxigenul în 
prezența catalizatorilor de pla
tină sau pentoxid de vanadiu. 
Cu ajutorul catalizatorilor pe 
bază de fier s-a reușit să se în
vingă inerția chimică a azotu
lui și să se realizeze sinteza a- 
moniacului la presiuni ridicate. 
Un rol deosebit de mare îl au 
metodele catalitice în proce
sele de sinteză din chimia or
ganică. Un mare succes al a- 
cestora l-a constituit realiza
rea cauciucului sintetic bazată 
pe transformarea alcoolului e- 
tilic în divinii. După cum se 
știe metodele catalitice și-au 
ciștigat de asemenea, un loc de 
frunte în industria petrochimi
că. Cu ajutorul cracării cata
litice a hidrocarburilor din pe
trol pe catalizatori de alumo- 
silice se pot obține cantități 
uriașe de combustibil pentru 
motoare: pentru îmbunătăți-

Cluj

Comemorarea 
lui Mihail Eminescu

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

Cu ocazia comemorării a 75 
de ani de la moartea lui Mi
hail Eminescu, vineri seara in 
sala mare a Casei universita
rilor din Cluj a avut loc un 
montaj literar muzical închinat 
marelui poet.

Cu acest prilej, conferenția
rul universitar Gavril Scridon 
de la Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai" a vorbit despre viața și 
opera lui M. Eminescu. In con
tinuare, actori de la Teatrul 
Național din Cluj au recitat 
din cele mai frumoase poezii 
ale poetului. 

rea calității benzinelor se uti
lizează pe scară largă reacțiile 
de ciclizare și aromalizare pe 
platină sau oxid de crom de
puși pe oxid de aluminiu.

în ultimul timp aplicarea 
unor catalizatori de tip special 
a permis să se rezolve proble
ma polimerizării stereospecifi- 
ce în care catalizatorul nu nu
mai că accelerează reacțiunile 
orientîndu-le către obținerea 
unor anumiți produși, dar 
mai mult decît atît, permite 
să se influențeze asupra arhi
tecturii moleculare a acestora. 
Catalizatorii aceștia sînt cu- 
noscuți sub numele de catali
zator Zieglev-Natta după nu
mele cercetătorilor care i-au 
realizat și care recent au fost 
distinși cu Premiul Nobel.

La primul Congres interna
țional de cataliză care a avut 
loc la Filadelfia în anul 1956, 
H. Taylor, unul din oamenii de 
știință care s-au ilustrat prin 
cercetările în acest domeniu, 
sublinia recent faptul că „vi
teza cu care procesele catali
tice au fost introduse de exem- 

piu, în industria petrochimică 
in decursul ultimilor 25 de ani 
este parțial și rezultatul cuce
ririlor teoretice ale pătratului 
de veac precedent. Dar pro
ducția pune noi probleme care 
Ia ora actuală încă nu sînt in
terpretate. Această situație 
constituie o chemare pentru 
viitorii cercetători în domeniul 
catalizei".

în mod plastic dezvoltarea 
cunoștințelor despre cataliză și 
catalizatori poate fi asemănată 
cu dezvoltarea unei reacții au- 
tocatalitice care are o perioadă 
inițială relativ lentă după care 
urmează o autoaccelerare. în
tr-adevăr începînd cu ipoteza 
lui Berzelius asupra așa numi
tei „forțe catalitice'1 și cerce
tările experimentale ale lui 
Faraday, în decursul a aproa
pe șapte decenii ale secolului 
al XIX-lea, curba progresului 
științei despre cataliză a înre
gistrat o evoluție lentă. O dată 
cu importantele contribuții ale 
lui Sabatier în domeniul hi- 
drogenerării catalitice și cu in
troducerea proceselor catali
tice în producție la începutul 
secolului XX. curba progresu
lui realizat atît in știința des
pre cataliză cit și in producția 
legată de aceasta capătă brusc 
ue caracter autoaccelerat.

In legătură ea iexr.ium 
«tantei d«pr» «attlhă M OM. 
liniari se • seri» ăe pro
bleme dintre rare fnăoaea- 
l»ii este proUesu memii 

«a

Construcții noi la Hunedoara.

mului acțiunii acestora asupra 
reacțiilor chimice. De rezolva
rea acesteia se leagă posibili
tatea de a da răspuns și la alte 
probleme ridicate de practică 
și anume :

— cum se poate alege cel 
mai bun catalizator pentru o 
anumita reacție ?

— din mai multe direcții pa
ralele din care poate evolua un 
sistem de reactanți, care sînt 
metodele prin care să se avan
tajeze preferențial una din 
ele?

— care este mecanismul ac
țiunii unor substanțe care a- 
dăugate unui catalizator îi mă
resc activitatea sau o micșo
rează ?

Prin metodele specifice de 
cercetare care-i stau la înde- 
mînă chimia fizică poate adu
ce un aport hotărîtor la rezol
varea tuturor acestor proble
me.

Asupra mecanismului acți
unii catalizatorilor o serie de 
noi cercetări ale specialiștilor 
în domeniul chimiei fizice au 
stabilit faptul că pentru ca o 

reacție să se desfășoare cu vi
teza măsurabilă este necesar 
ca reactanții să posede sau să 
primească o energie care depă
șește un anumit prag numit 
energie de activare. Cataliza
torii care se introduc au ames
tecul de reactanți, formează cu 
aceștia combinații intermedia
re. care se descompun pentru 
a forma produșii de reacție 
eliberînd în felul acesta cata
lizatorul în starea sa inițială. 
Energia de activare a acestor 
reacțiuni intermediare este mai 
mică decît energia de activare 
a reacției necatalitice și rezul. 
tatul este că în urma introdu
cerii catalizatorilor viteza re
acției se mărește în mod con
siderabil.

în alte cazuri introducerea 
catalizatorilor inițiază reacții 
în lanț.

înțelegerea fenomenelor le
gate de participarea cataliza
torilor la procesele chimice pe 
care le accelerează este legată 
de cazul catalizei eterogene pe 
catalizatori solizi de formarea 
combinațiilor intermediare cu 
reactanții care sînt combinații 
superficiale. De proprietățile 
acestor combinații formate 
prin procesul cunoscut sub nu
mele de chemosorbție depinde 
direcția M ii 

fața catalizatorului solid și 
moleculele reactanților care de 
obicei se găsesc în stare ga
zoasă, interacțiune care se ma
nifestă în însăși structura e- 
lectronică a acestei combinații. 
Iată de ce în ultimii ani cînd 
teoria electronică a materiei in 
general și a corpului solid în 
special s-a consolidat în mă
sură suficientă pentru a putea 
cuprinde asemenea intereacții 
complexe, a apărut și s-a dez
voltat o teorie electronică a 
proceselor de chemosorbție și 
cataliză care a dobîndit remar
cabile succese în special în 
domeniul catalizei pe semi- 
conductori. Oamenii de știință 
care s-au ilustrat prin cerce
tările din acest domeniu sînt 
P. Aigrain și J. Germain din 
Franța, K. Hauffe și H. Engel 
în Germania. P. Weitz și M- 
Boudart din S.U.A. ale căror 
lucrări fundamentale au apă
rut aproape simultan in anii 
1952—1953. Prioritatea in ace» 
domeniu revine școlii sovietice 
reprezentată prin T. Volken- 
stein ale cărui lucrări spăme 
în anii 1947—1948 și dezvoltate 
în prezent reprezintă cea mai 
generală teorie a catalizei ete
rogene pe semiconductorL

Toate problemele amintzu 
care se pun în fața teoriei ca
talizei își găsesc o rezolvare 
cel puțin principială in cadrai 
teoriei electronice. De asece- 
nea, teoria electronică a cata
lizei eterogene pe semiconduc- 
tori permite să se prevadă 
comportarea catalizatorilor la 
iradierea cu variații ultra vio- 1 
lete și ionizante, «ferind astfel 
baza teoretică a unor noi ra
muri științifice in curs de f«r 
mare, fotoca talia* și radieea- 
taliza. Teoria electronică a ca
talizei pe semiconductor! pre
vede unele fenomene care încă 
nu au fost puse in evide=£â pe 
cale experimentală, cum ar 3 
modificarea însușirilor de cbe- 
mosorbție ale termrcrid-.x~.gv - 
lor în prezenta unor c-'mpuTi 
electrice.

Am prezentat acest exev.pl j 
pentru a da o imagine stzrări 
despre direcția in care « 
dezvoltă cercetarea tMMfcl 
modernă ji nu pentru a trage 
concluzia că taste probiemeje 
puse In fața teoriei rata târî 
au fost rezolvate. Prcxt>rtia 
pune tn fața cercetătorOor nci 
probleme ee-si așteaptă o re- 
Boirare creatoare in special <fc 
partea tinerei generați de 
cfcimistf care trebuie să-fi to-

: Bacran—•
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ȘOSEAUA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV

DIN POȘTA DE IERI
în turneu

A devenit aproape obișnuin
ța ca in fiecare săptămină or
chestra și soliștii întreprinde
rii de reparații auto nr. 3 din 
Capitală să fie oaspeții colecti- 
rișîilor din regiunea București. 
Cx această ocerie, la căminele 

se preriuti intere- 
spectaraie-coneerf, se 

'.rogi «oi przeteml
Țixia tdtimei deplasări a 

fost comuna SinUști. Vizita 
artiștilor amatori a coincis cu 
vizita unei brigăzi științifice. 
După ce colectiviștii și artiștii 
amatori au ascultat răspunsu
rile date de membrii acestei 
brigăzi, orchestra a anunțat 
prin cîteva acorduri începutul 
programului artistic. Timp de 
două ore, sala arhiplină a ră
sunat de aplauzele spectatori
lor. Cele mai frumoase melodii 
de muzică populară au fost in
terpretate de maistrul Anghel 
lonescu, strungarul Vasile Mi- 
hăilescu și funcționara Ecate- 
rina Vasilescu.

A. PUSTAI 
muncitor

Se extinde 
electrificarea satelor 

în ultimii ani în raionul Rm. 
Vîlcea, s-au electrificat 48 
zate, iar în acest an se voi 

e împlinesc 20 de 
ani de Ia moartea 
lui Vasile Tudose, 
neînfricat luptător 
comunist, erou al 
clasei noastre 
muncitoare.

Vasile Tudose s-a născut în 
1916 in casa unui țăran sărac 
de prin părțile Muscelului. La 
virsta de 13 ani el intră uce
nic la Atelierele C.F.R. Grivi
ța. Sub influența luptei revo
luționare a muncitorilor ce
feriști. conduși de comuniști, 
Vasile Tudose și-a dat seama 
că locul lui se află printre a- 
cei care luptă pentru o viață 
mai bună, pentru libertatea^ și / 
fericirea poporului. în rîndu- 
riîe Umunii Tineretului Co- 
znunist el a participat la eroi
cele din februarie 19*13.
întreaga perioadă de pregătire 
și desfășurare a acestei mari 
hâtâRî de clasă, conduse de 
P.C_R_, a constituit pentru tî- 
nârul comunist o adevărată 
«coală revoluționară, cu învă
țăminte dintre cele mai pre
țioase pentru formarea sa ca 
militant comunist. Educația 
primită de la partid, legătura 
zilnică cu comuniștii, munca 
in U.T.C., au făcut din el un 
încercat luptător pentru inte
resele poporului.

Primit în rîndurile partidu
lui comunist, Vasile Tudose 
activează cu pasiune revolu
ționară, cu eroism. însuflețit 
de dragoste fierbinte față de 
patrie și de popor, el participă 
cu abnegație la luptele con
duse de P.C.R. împotriva fas
cismului, împotriva pregătirii 
războiului antisovietic.

Activitatea desfășurată de 
Vasile Tudose a atras asupra 
lui prigoana siguranței bur- 
ghezo-moșierești. Arestat în 
anul 1940, el e supus schingiu- 

mai electrifica încă 16 sata 
din comunele Budești, Buga- 
reni, Mihăiești, Vlădești etc.

In prezent se execută ulti
mele lucrări de electrificare în 
comuna Budești și Păușești-Mă- 
glași. La grăbirea lucrărilor de 
electrificare un aport deosebit 
îl aduc tinerii.

ION ZARIOHJ 
eperalpr chimist

Prin munca
patriotică a tinerilor

10 000 metri pătrați din te
renul gospodăriei agricole co
lective din comuna Balta- 
Doamnei, raionul Ploiești, 
erau ocupați de niște gropi 
care făceau improprie intra
rea tractoarelor pe teren. Ti
nerii din comună au prestat 
aici numeroase ore de muncă 
patriotică nivelînd acest teren 
pe care va fi însămînțat bor- 
ceag-furaj.

Tot prin munca patriotică, 
tinerii au transportat la gră
dina de legume 300 metri 
cubi de pămînt necesar locu
lui unde se vor amplasa ră
sadnițele de legume timpurii.

Printre tinerii care s-au 
evidențiat în această acțiune 
se numără și Irimia Dumitru, 
Victoria Munteanu, Mircea

U.T.C.

irilor de tot felul. Dar nici în
chisoarea de la Jilava, nici 
tratamentul sălbatic din tem
nița de la Caransebeș și din 
lagărul de la Tg. Jiu n-au reu
șit să frîngă tăria revoluțio- 
nară a tânărului comunist.

în 1942 partidul îi încredin
țează o sarcină de cinste și 
de răspundere — aceea de se
cretar al C.C. al 
Călăuzit zi de zi de partid, 
înarmat cu experiența de 
luptă a partidului, Vasile Tu- 
dose aduce o contribuție im
portantă la organizarea mun
cii U.T.C.-ului, la călirea ti
nerilor comuniști în lupta 
pentru eliberarea patriei de 
sub ocupația hitleristă.

Firul vieții lui Vasile Tudo- 
se s-a rupt la 4 aprilie 1944. 
El a fost ucis în timpul bom
bardamentului din acea zi, a- 
flîndu-se într-o casă conspi
rativă din cartierul Grivița.

Amintirea Iui Vasile Tudo- 
se, devotamentul său față de 
cauza partidului, constituie o 
pildă pentru întregul nostru 
tineret.

Pătrașcu, Constanța Petre, 
Petre Dinu și Nicolae Păun.

OCTAVIAN HARALAMBIE
învățător

Au predat lucrările 
de diplomă

.înz- . ci iuac.61 i .b ir-jniT |

Facultății de matematic^' 
mecanică de la Universitatea 
din Iași au primit lucrările de 
diplomă. Multe din acestea au 
fost o continuare a probleme
lor abordate în cercurile știin
țifice studențești. Deși pînă la 
predarea acestor lucrări mai 
sînt încă două luni de zile, 
mulți studenți și-au predat te
mele încă de pe acum. Astfel, 
Viorel Barbu care a lucrat la 
tema „Ecuații integrale cu 
nucleu de tip tranzistoriu" a 
reușit să facă o lucrare origi
nală cu aplicații în automati
zare Ion Pop, Mirela Ștefă- 
nescu, Dan Brînzei, Nanu Oc
tavian, Mihai Vieru, Vasile 
Oproiu și Emilia Carabadjac 
sînt alți studenți care și-au 
terminat lucrările de diplomă 
cu mult înainte d‘e termen.

IONEL HÎNCU
student

Itinerar cultural - sportiv
De la Baia Mare la București

(Urmare din pag. 1)
de-a luntful șoselelor, in parcuri, să aju
tăm la înfrumusețarea orașului.

Aceste obiective amintite vor fi, desi
gur, concretizate în fiecare organizație în 
așa fel, incit ele să fie pe deplin realizate 
atingîndu-și scopul educativ propus.

★

Am pornit pe itinerariile acestei expe
riențe oprindu-ne mai întii la Fabrica de 
confecții „Mondiala" unde am găsit:

...Brigada de agitație 

prezentă in toate secțiile
Orele acelea au fost sărbătorești și cu 

nerăbdare firească așteptate. Cei mai har
nici muncitori ai Fabricii de confecții 
„Mondiala" erau distinși cu insignele de 
fruntași în întrecerea socialistă. Brigada 
artistică de agitație trecea din secție în 
secție, de la etaj la etaj și îi felicita pe 
evidențiați, le ura să-și continue succesele 
obținute, să le depășească. In pauzele de 
lucru, diferite de la o secție la alta, acolo 
la locul de muncă, la capătul benzii ru
lante a mașinilor, brigada a dat în acea zi 
40 de spectacole. Se pregătise anume în 
acest scop. Programul era scurt, operativ 
și frumos. In viziunea brigăzii razele in
signei luminau puternic semnificațiile 
marii întreceri.

...Și iată-i de-a lungul acestui flux în 
schimburi și ateliere, pe oamenii cărora 
brigada le dedică programul: Ana Ur- 
dea, tînăra muncitoare în sectorul II al 
fabricii; o cunosc toate tovarășele ei de 
muncă, o știu de la panoul de onoare al 
fabricii, din alte programe ale brigăzii 
de agitație, de la concursurile „Cine știe 
meserie, cîștigă". în programiul de față 
intitulat: „Cu drag cîntăm fruntașii", 

brigada relatează cîteva date cunoscute: 
o prezintă pe Ana Urdea în momentul 
cînd i se inminează insigna. Tot astfel 
asistăm în continuare la alt moment, au
zim alte nume, privim alte chipuri. loan 
Pârău, Traicn Indreica, Silvia Tiprigan 
și ceilalți artiști amatori din brigadă ni-i 
prezintă pe loan Czilagy, maistru la sec
torul II, pe Vasile Cozleanu, muncitor la 
sectorul III. In contextul tuturor reali
zărilor fabricii, spune brigada, preocupă
rile, angajamentele și' izbinzile lor sînt 
precise, distincte.

Asemenea spectacole scurte, mobiliza
toare, sînt specifice artiștilor amatori de 
la „Mondiala". Comitetul U.T.M. pe fa
brică, comitetul sindicatului, cu aju
torul unor colectire de creație, se îngri
jește îndeaproape de pregătirea și pro
gramarea lor frecventă in secții și ate
liere, la stația de radioamplificare sau 
pe schimburi.

Un răspuns pentru 

/. £ O.-Baia Mare
Vă amintiți: Secretarul comitetului 

U.T.M. de la I.G.O.-Baia Mare mărturi
sea că activitatea culturală este slabă 
din pricina unei „situații^, a unei con
juncturi administrative, (trecerea ur.ei 
părți a muncitorilor la alte întreprin
deri). Aici în Satu Mare ne oprim la în
treprinderea comunală nr. 2 cu projil 
asemănător și cam în aceeași situație. O 
parte din tinerii muncitori au fost re
partizați într-un alt loc de muncă, ceea 
ce, firește, a avut influență și în acti
vitatea culturală. Interesul și perseve
rența tinerilor de aici, a comitetului 
U.T.M., și comitetul sindicatului ajti- 
tat îndeaproape de conducerea în
treprinderii (director: Grigore Suta), 
sînt motivele pentru care manifestă
rile artistice, mai ales, n-au cunoscut 

nici în această situație — și bineîn
țeles cu atît mai puțin după — întreru
peri. Spectacolele brigăzii au continuat 
să fie vizionate în secțiile întreprinderii 
(cu noul program în luna martie au avut 
loc două asemenea „deplasări" interne) 
și la clubul orășenesc „I, C.Frimui{, unul 
a și fost programat pentru duminica vii
toare în aer liber la Livada. De fapt aici 
ajungem la explicația continuității: in
tensa preocupare pentru împărțirea rea
listă a forțelor cultural-artist ice (te- 
nunțîndu-se la invocarea unui intermi
nabil șir de împrejurări nefavorabile, 
asa cum am văzut că se întâmplă la Baia 
Mare), programarea din timp a tuturor 
manifestărilor. Nu este vorba de o simplă 
schemă de planificare pentru că lucră
rile sînt chiar „văzute" în felul cum se 
vor și desfășura. Parcurgem, împreună 
cu tov. loan Palcea, secretarul comite
tului U.T.M.. un asemenea plan al ac
țiunilor viitoare.

Concursul „Iubiți cartea" nu se reduce 
numai la cele 8 recenzii pregătite deja 
pentru luna aprilie (și ele foarte nece
sare) pentru că vor fi completate de cî
teva acțiuni speciale. Dintre ele notăm 
întilnirile celor înscriși la concurs cu 
profesori de limba romînă de la școlile 
ci n oraș pe tema : „Cum citim cartea" 
(in aceeași ordine de idei sfera preocu
părilor se lărgește : este prevăzută, pen
tru aceeași lună, o discuție cu un actor 
de la Teatrul de stat, convorbiri în 
scopul informării pe diverse teme cu re
dactori ai ziarului local „Drapelul roșu") 
In luna aceasta, organizația U.T.M. de la 
întreprinderea comunală nr. 2 își pro
pune să organizeze la club o seară cui- 
tural-distractivă (din programul acesteia 
un concurs „Cine știe, dștigă", pentru 
șoferi — „Cel mai bun conducător auto", 
concurs de dans cu premii etc.). De ase
menea, comitetul U.T.M. s-a gîndit să 
invite și un grup de dansatori ai ansam

blului băimărean care să le prezinte 
dansul Hop-șa pentru că deși l-au văzut 
la televizor „tinerii imită, dar nu toți 
imită bine". Clubul „9 Mai'’ a fost pus 
la dispoziția muncitorilor de curînd. 
Fără exagerare se poate spune că inte
riorul lui este o adevărată operă de 
artă. Pentru aceasta, comitetul U.T.M. va 
discuta într-o adunare generală posibi
litatea ca organizația de aici— împreună 
cu altele din oraș — să se îngrijească în 
permanență de păstrarea în bune condi
ții a acestui lăcaș de cultură.

Iată, așadar, numai cîteva din preocu
pările tinerilor de la această întreprinde
re, din care se poate vedea foarte bine 
că în organizațiile cu număr restrîns de 
membri există diverse posibilități pentru 
desfășurarea unei bune activități cultu
ral-educative. Este un exemplu care va 
folosi, sperăm, organizației U.T.M. de la 
I.G.O.-Baia Mare.

Caleidoscop critic

La o lună după festivitatea 
de deschidere...

1 Martie s-a înscris și în calendarul 
activității sportive de masă din Satu 
Mare ca zi inaugurală a întrecerilor 
Spartachaidei Republicane. In fiecare a- 
sociație sportivă, tinerii au pregătit pro
grame atractive care cuprindeau intere
sante demonstrații sportive, întreceri 
prevăzute în regulamentul, spartachiadei, 
în dorința de a ilustra ecoul de care se 
bucură această largă competiție de masă.

A trecut de atunci o lună, timp în 
care concursurile etapei I au chemat la 
start mii și mii de tineri participanți, 
au consemnat primele victorii. Ne-am 
adresat tov. Alexandru Meszaros, secre
tar al comitetului orășenesc U.T.M. Satu 
Mare, cu rugămintea de a recomanda o 
uzină sau întreprindere de unde să îm
părtășim experiența organizației U.T.M., 
a 'asociației sportive, în antrenarea tine
retului la întrecerile Spartachiadei Re
publicane.

— In orașul nostru există o bună ex
periență în activitatea sportivă de masă 
— ne-a răspuns tov. Meszaroș. In ceea 
ce privește desfășurarea Spartachiadei 
Republicane să ne consultăm și cu to
varășii de la Consiliul U.C.F.S....

In cîteva minute aflăm că la „Mon

diala", Combinatul „1 Mai", Fabrica „1 
Septembrie" și mai ales la Uzina „Unio" 
concursurile spartachiadei se bucură de 
o largă participare a tinerilor. Ne pre
gătim să plecăm la „Unio" dar sîntem 
reținuți de un apel telefonic. La capătul 
firului, președintele consiliului U.C.F.S.
— tov. Gheorghe Lupescu — ținea să ne 
facă o precizare:

— Să nu care cumva să vă îndreptați 
către „Mondiala". Experiența cea mai in
teresantă se află la „Unio", unde pînă 
acum sînt în întrecere peste 700 de ti
neri.

Am ales, cum era firesc, această uzină. 
Aici, unde am sosit împreună cu tova
rășii Anca și Bălan din partea U.C.F.S.- 
Satu Mare, purtăm discuții cu tovarășul 
Ioan Ro'man, secretarul coin-itetuiiii 
U.T.M., și inginerul Dumitrașcu, c- preșe
dintele asociației sportive. ' •-

— E adevărat, Spartachiada Republi
cană există în atenția noastră — ne măr
turisește bucuros tov. Roman. încă de la 
28 februarie sportivii uzinei au partici
pat la o frumoasă deschidere festivă.

— Tinerii înscriși la etapa de masă ?
— întrebăm.

— Au fost peste 100 spectatori (?!). A- 
cum în multe secții ale uzinei sînt înscriși 
aproape toți tinerii, ne informează de 
asemenea tov. Roman.

— Ce discipline cunosc o mai largă 
participare, ce concursuri sînt mai dis
putate ?

— Păi, o să vedem, deocamdată avem 
în multe secții înscriși aproape toți ti
nerii.

Sîntem surprinși asemenea portarului 
care trebuie să apere o lovitură de la 11 
metri dictată de un arbitru în urma 
unui fault cu totul imaginar. Dilema 
noastră este spulberată de intervenția 
președintelui asociației sportive:

— De fapt pînă acum n-am organizat 
întreceri din etapa I„,

Orice încercare de a afla nume de par
ticipanți, rezultate din concurs este za
darnică. Privim planul de muncă al co
mitetului U.T.M. Nici un cuvînt despre 
spartachiada, nici o prevedere pentru or
ganizarea întrecerilor. Aceleași „scăpări" 
și în planul asociației sportive.

La o lună de la frumoasa deschidere 
festivă continuă înscrierile, fără a fi or
ganizată o singură întrecere. Nu mai pu
tem afla nimic, în afara unor promisiuni 

solemne cu argumente convingătoare : 
în uzină se confecționează un panou 
foarte mare cu afișul spartachiadei. De 
prisos orice comentariu cînd președintele 
U.C.F.S. Satu Mare nu cunoaște situația 
reală și se mulțumește cu informări din 
dosare, cînd activiști ai U.C.F.S. și U.T.M. 
cunosc „terenul" prin telefon, fără a a- 
corda ajutor concret asociațiilor sporti
ve, organizațiilor U.T.M.

Alo 1 Alo ! — o colaborare...
Sîntem la sediul comitetului sindica

tului Fabricii „Mondiala". Tovarășa pre
ședinte vorbește la telefon. Invită la dîn- 
sa pe un membru al comitetului U.T'.M. 
„Ne-au venit 900 de bilete pentru film. 
Veniți de urgență să le împărțim!".

Colaborare?------------................
■' Așa s-ar părea. Din nou telefonul: ca 

faceți cu biletele ?
Luăm și noi receptorul.
La celălalt capăt aLJirillui este cineva 

de la consiliul orășehesc al sindicatului. 
Ni se explică: cele 900 de bilete sînt 
completarea planului cinematografelor 
din oraș. Dacă nu se vînd...

în planurile de muncă ale comitetului 
U.T.M. și sindical de la „Mondiala" a- 
ceasta se cheamă „popularizarea filmu
lui", iar mijloacele ei de îndeplinire, te
lefonul.

„Destul de... simplu".

...Și altă colaborare
Dacă tov. Traian Indreica ar primi 8 

telefoane în același timp e greu de pre
văzut cum ar răspunde. Fapt sigur e că 
la un moment dat le-ar putea primi.

Este: membru în comitetul U.T.M. pe 
fabrică (responsabil cu munca culturală), 
membru al comitetului sindicatului, 
membru în comisia concursului „Iubiți 
cartea", membru in brigada de agitație, 
instructor al brigăzii, autor al textelor, 
organizator al concursurilor „Cine știe 
meserie, cîștigă"...

Așadar, avem de a face cu o strălucită 
colaborare între diverse comisii și forma
ții realizate de una și aceeași persoană.

Sugerăm comitetului U.T.M. al Fabri
cii „Mondiala" să analizeze dacă nu cum
va mai sînt și alte comisii din care tov. 
Traian Indreica nu face încă pâr^.

exev.pl


SPORT
Turneul internațional de șah 

de la Sarajevo
Cea de-a zecea run

dă a turneului inter
național de șah de la 
Sarajevo a fost o run
dă a remizelor. Arbi
trii au consemnat re
zultatul de egalitate 
în șase partide : Cio- 
ciltea-Gufeld 1 Damia- 
novici-Parma; Pach- 
mann - Polugaevski 1 
Dely-Trilunovici) Go- 
jak-Bogdanovici și Ko- 
zomara-Uhlmann. Alte

două partide s-au În
trerupt.

In 'clasament

P o lugaevski 
puncte, 

Uhimann
duce 
(U.R.S.S.) 7,5 
urmat de

(R.D.G.) 6,5 puncte,
lvkov (Iugoslavia) 5,5 
puncte și o partidă în
treruptă, Ciociltea 
(R.P.R.), Pachmann (R. 
S. Cehoslovacă) 5,5 
puncte.

Pînă la sflrșitul tur
neului au mai rămas 
de disputat cinci run
de. In runda 11-a, 
Ciocîllea joacă cu pie
sele negre împotriva 
Iui B&gdanovici.

D B Al

campionilor europeni"..Cupa
la tenis de masă (feminin)

Astăzi se des
fășoară la Bra
tislava finala 
„Cupei campio
nilor europeni- 
la handbal în 7 
(feminin) între

echipele Rapid București și I.F. 
Halsingor (Danemarca). Televi
ziunea romînă va transmite a- 
ceastă intîlnire cu Începere de 
la ora 15,55. De asemenea, me
ciul va fi transmis în întregime 
la posturile noastre de radio pe 
programul I.

FOTBAL

Ăstfrl. In sala spor- 
turilor. Floreasca din 
Capitală, 'cu începere 
de'.ld-.om = 18.30, se 
dejalășoard finala.
mei edijii a , Ci; / M 
campionilor europeni" 
Ia tenis de masă (ie- 
minin). La mesele de 
joc vor apare repre- 
tenlantele cluburilor 
Voința București și 
Voros Meteor Buda-

pesta, care cuprind pe 
cele mai bune jucă
toare de tenis de masă 
din R. P-. Romînă și 
R. P, Ungară. Din io- 
tar ecmpef Vdfnja 
București fac parte 
Maria Alexandru, Ella 
Constahtinescu, Geta 
Pitică, Eleonora Mi- 
halca și Marta Tompa.

Eva Foeidi, Ilona 
Kerekes, tinerele He-

1-
sJ-gedus și Grigassy 

cătuiesc echipa Votes 
Meteor.

(Agerpres)

Duminică, la 
Constanța, In 
cadrul campio
natului catego
riei A la fotbal, 
are Loc meciul 
dintre Farul

Ccțnștanla si U.T. Arad. Repri
za'a doua a acestei partide va 

’ fi transmisă ia radio pe progra- 
.1 T. ir.cepînd de la ora 17,10.mi

(Agerpres)
j

Prezentarea scrisorilor
de acreditare de către ambasadorul

Italiei în R. P. Romînă

...Sfirșitul lunii noiembrie.

COMPETENT, OPERATIV,
ÎN ACTUALITATE!

Copăcel...
---- •-----

Noutăfi în Editura 
muzicală

Anul acesta, în Editura mu
zicală va apare „Muzica romi- 
nească după „23 August*, lu
crare care cuprinde aspecte din 
domeniul creației muzicale, ar
tei interpretative, mișcării mu
zicale de amatori din țara 
noastră. In activitatea editu
rii, lucrările istorie a rh>u- 
zicii și muzicologie ocUpă un 
loc de seamă. Pentru acest on, 
in planul editorial mai figu
rează tipărirea unui volum de 
„Studii de muzicologie și fol
clor’

(Agerpres)

Televiziune
SlMBĂTĂ 4 APRILIE 19*4

in jurul orei 15.55 — Finala 
Cupei campionilor europeni la 
handbal feminin — Transmi
siune de la Bratislava. 19.00
— Jurnalul televiziunii. 19.1u
— Pentru copii: Nemaipome
nita pățanie a unui școlar — 
povestire de Octav Pancu- 
Iași. Filmul ..Mătura năzdră- 
vanău. 19.35 — In fața hărții. 
19,45 — Filmul ..Noua priete
nă a tatii-. 21.35 — Valsuri 
celebre. In încheiere : Buletin 
de știri, sport și buletin 
teorologic.

mc

CINE
SEHERAZADA — film . 

tru ecran panoramic : Patria 
(8,30: 11; 13,30; 18,15: 19: 21301 
UN SURlS IN PLINA VARA: 
Giulești (10; 12; 14; 18; 18,15: 
20,15); Excelsior (10; 12. 14,15; 
18,30 18,45; 21); Drumul Sării 

■ (15.30; 17,45; 20). TOTUL DES
PRE EVA : Republica (8.45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 19 ; 21.30); 
București (9,30: 12,15: 15; 17.45; 
20,30). ÎNDRĂGOSTITUL: 
Melodia (10: 12; 14.»;
16,45; 19; 21); Modern (10; 
12; 15; 17; 19; 21);
mi» (9; 11; 13; lâ; 17;
21). GERMANIE. STELUȚELE 
TALE: Carpați (10; 12: 14: 
16; 18,15; 20,30). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER : 
Festival (9,45; ÎS 14.13; 16,30: 
18.45- 21): Feroviar <10: 12: 14; 
16; 18,15; 20,30). LOVITURA 
DE PEDEAPSA Capitol (9.30; 
11,45; 16,30; 18,45; 21); înfrăți
rea între popoare (15,45; 18;

pe-~-

T0- 
19;

La ieșirea din schimb, un 
grup de mineri de la Ex
ploatarea minieră Herja din 
Baia Mare se consultă cu 
cadrele tehnice despre mă
surile ce trebuie luate pen- 

atru îndeplinirea ritmică 
planului de producție.

Foto: AGERPRES

...Atelierul montaj-electric 
condus de Ion Anton, trecea, in 
secție drept cel mai curat și 
ordonat. Realizările obținute 
lunar depășeau cu regularitate 
sarcinile de plan. O simplă 
coincidentă ? Nu. Prin artico
lul „Curățenia — factor hotâ- 
rîtor în desfășurarea procesu
lui de producție’ semnat de 
Dan Bădici, gazeta postului 
face cunoscută influența pe 
oare ordinea și curățenia la lo
cul de muncă, pregătirea din 
vreme a sculelor și materiale
lor o au asupra realizării rit
mice a sarcinilor de plan. Se 
arată prețul care se pune aici 
de fiecare muncitor pe ordine 
și curățenie: fiecare echipă a- 
vînd repartizat sectorul ae a 
cărui curățenie răspunde. Un 
eșantion ce atrage imediat a- 
tenția, îndeamnă toți tinerii sâ 
urmeze exemplul celor de la 
atelierul montaj-electric. Ex
periența este preluată de ate
lierele montaj .mecanic, ter
mic, iar acum ordinea și cu- 
X^țenia, Șrțimosul, te întîmpi- 
na la fiecare loc de muncă din 
această secție...

La atelierul montaj-mecânic 
din fabrica de locomotive Die
sel electrice sînt cîțiva tineri 
care au obiceiul să lipsească 
în ultima zi a săptămînii. Pos
tul utemist de control cerce- 

atenție carul și 
La gazetă apare

eesukii de producție. Com
petent. operativ, postul ute
mist de control de la secția 
montaj general a fabricii LDE 
este mereu in actualitate. Co
lectivul gazetei este format din 
tineri repartizați In toate ate
lierele. care se bucură de 
prestigiu și autoritate, de dra
gostea tovarășilor de muncă, 
tineri care cunosc bine proble
mele de producție.

— De fapt, ne spunea tova
rășul Adrian Feleapa, respon
sabilul postului, ferma princi
pală prin care ne desfășurăm 
activitatea de cunoaștere, de 
cercetare a problemelor de

scule de la alții. în dulapurile 
unora era așa dezordine 
că adesea sculele necesare 
erau de negăsit. Noi am inti
tulat materialul „Misterele 
dulapului" — un foileton care 
a fost difuzat prin stația de 
radioamplificare. Pe baza con
statărilor la care au luat par
te un număr mare de cadre 
tehnice, am făcut și o clasifi
care a atelierelor, locurile I, 
II și III fiind ocupate de ate
lierele mecanic, electric, și ac
cesorii...

Desigur, acțiunile întreprin
se nu s-au rezumat la atît. Un 
număr al gazetei postului ute-

Din activitatea postului utemist de control

de la secfiB montaj general a Fabricii LDE, 
Uzinele „Electroputere'-Craiova

tează cu 
urmarea, 
un grupaj intitulat -Dumi
nica unora- in care res
pectivii sînt surprind in 
plină activitate- pe bulevar
dele sau in parcurile orașului. 
Un comentariu scurt cu date 
precise d convingătoare, gene 
ralizate pe atelier, sugerează 
neajunsurile pe care absentele 
r.emotivate le creează atelieru
lui in îndeplinirea ritmică • 
sarcinEcr de producție.

Slat doar două exemple (gi
rul poate coctmuai, suficiente 
insă pentru a arăta efica
citatea cu care postul ute
mist de coatrol Intervine ia 
rezolvarea prAlemelor ri
dicate de desdățurarea pro-

M A T O G
2045); Grivita (10; 12; 16-1*45; 
2030); volgă (10; 12; 14J5; 
1630- 18.45: ZU. DOMNIȘOA
RA- BARBĂ
VJrtm 
1640;
12.15: 16; 
ceaSnil 
Cosmos (16;
CREȚUL LUI
Central (1030: 11»; 
1630; 1830 : 204®.
DOR — Ciaema»cop — (am
bele terii): Lumina 
lî; 16.15: 19.301. TOTUL
RĂSUNE OAMENILOR; U- 
nion (16 ; 1845 ; 2040): Viito
rul (16; 1845; 2040). LEUL SI 
ARMONICA; PTINIȘOARA. 
aventurile unei PRI- 
CHINDUȚE; IN LUMEA PĂ
PUȘILOR; UN LOC LA SOA
RE: Doina (de la ora 10). RE
NUL ALB: Doina <1140; 1440; 
1640: 18,30; 20,30). MUGUR

ALBASTRĂ : 
12; 14,45 ;

(10; 
LU
ZII.
SE-

> (9.43;
18,45; 21); Arta 

18.15; 2030); 
(15; 17; 19;

18; 30).
IdATHYAS: 

1430: 
TU-

(10;

producție, rămîne raidul. în- 
tiXtdeauha acesta .are un obiect <• 
peecisj concret și se. referă la 
problema cea mai arzătoare 
(la ordinea zilei) din secție. A- 
legerea temei o facem împreu
nă cu comitetul U.T.M. după o 
prealabilă consultare a cadre
lor de conducere din secție. A- 
desea. tema ne este sugerată 
de organizația de partid. Iată 
un exemplu. Rezultatele in 
□reducție depind in mare mă
sură de modul cum este orga
nizată munca, cum sint între
ținute mașinile sau cum sînt 
păstrate sculele. Aceste lucruri 
sint in general cunoscute. Și 
totuși lucrurile in secție nu 
stăteau prea bine. Am orgam- 
zat atunci un raid pe tema 
Jntreținerea sculelor — fac
tor de seamă In îndeplinirea 
sarcinilor de plac*. Ce-am 
constatat? Cei care aveau scu
lele puae in ordu>e. mașina în
grijită depășeau cu regularitate 
sarcinile de ; ‘ 
lucru reușeai 
deau aprexin 
ti-rtpe:* Q6 1‘J 
secție pest

ilergind pna 
împrumuta

mist de control intitulat „La 
țintă*4, la alcătuirea căruia au 
luat parte toți specialiștii sec
ției, a pus în lumină noi re
zerve de sporire a producției 
și creștere a productivității 
muncii prin utilizarea eficien
tă a timpului de lucru. Calcule 
sugestive demonstrau în lim
bajul precis al cifrelor rezer
vele irosite prin întîrzierile de 
la program și plimbările prin 
secție. S-au făcut propuneri ca 
unii tineri printre care Opriș 
Eino cu abateri repetate sâ fie 
puși în discuția viitoarei adu
nări generale. S-a sugerat ca 
tinerii care întimpină greutăți 
în îndeplinirea normelor să 
fie ajutați de muncitori cu ex
periență. Firește, nu postul a 
organizat aceasta. Dar după ce 
a sugerat ideea, el s-a făcut 
ecoul acțiunilor întreprinse.

Prin forme specifice de acti
vitate, (raiduri, anchete, inter
viuri. diferite instantanee, pro
puneri făcute conducerii sec
ției popularizarea experienței 
pozitive, a acțiunilor între
prinse de organizația U.T.M.),

postul utemist de control a de
pășit stadiul de simplu înregis
trator, devenind un ajutor de 
nădejde al organizației U.T.M. 
El militează activ pentru mo
bilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor de plan, îmbu
nătățirea calității produselor 
și economisirea de materiale. 
Activitatea sa nu se reduce 
numai la a critica printr-o ca
ricatură, la organizarea de 
raiduri sau aducerea la cunoș
tința forurilor competente a 
celor sesizate ci — și aceasta 
ni se pare foarte important — 
lucrurile sînt duse pînă la ca
păt, urmărindu-se eficiența 
criticii, îndepărtarea greutăți
lor, lichidarea lipsurilor. Pe
riodic, la gazetă apare rubri
ca „Pe urma materialelor pu
blicate" sau „A fost de ajuns 
o sesizare" în care postul ana
lizează eficacitatea măsurilor 
luate, notează rezultatele a- 
cestora, măsura în care expe
riența fruntașilor a fost ex
tinsă, se arată tinerii care 

. și-au lichidat lipsurile, se fac 
noi propuneri pentru înlătu
rarea neajunsurilor.

Prin intervenții prompte, si
gure, la obiect, postul utemist 
de control de la secția mon
taj-general a fabricii LDE — 
unul din cele 17 ale uzinei — 
și-a adus partea sa de contri
buție la realizarea în termen 
a sarcinilor de plan. Desigur 
mai sînt unele deficiențe ca 
preocuparea încă insuficientă 
pentru răspîndirea cu ace
eași operativitate a experien
ței înaintate a fruntașilor în 
întrecerea socialistă, folosirea 
unei ferme mai largi de mij
loace (stația de radioamplifi
care, foi volante, brigada ar
tistică de agitație), în expri
marea constatărilor. Ee sînt 
insă în atenția colectivului 
postului și a biroului organi
zației U.T.M.

V. BABAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

p.Vineri, la Academia R. 
Romîne a avut loc o ședința 
consacrată comemorării 
Michelangelo Buonarroti 
prilejul împlinirii a 400 de 
ani de la moartea sa.

Au luat parte academicieni, 
cadre din învățămîntul supe
rior, oameni de cultură, re
prezentanți ai ministerului a- 
facerilor externe.

Au fost de față Alberto Pa
veri Fontana, ambasadorul 
Italiei la București, și membri 
ai ambasadei.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, acad. Ion Ja
lea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, prof. Virgil 
Vătășanu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., și 
prof. Nina Fagon de la Uni
versitatea din București, au 
vorbit despre vjața și opera 
prodigioasă a marelui artist 
și poet, Michfelangelo Buonar
roti.

lui 
cu

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit, vineri la amia
ză, pe Alberto Paveri Fontana, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Italia în R. P. Romînă.

In cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, A. Fontana a arătat 
că el consideră acreditarea sa 
ca un privilegiu cu atît mai 
mare cu cît de mai bine de 
patru ani are onoarea de a re
prezenta Italia în R. P. Ro
mînă.

în această perioadă, a spus 
ambasadorul italian, am putut 
să cunosc frumoasa dumnea
voastră țâră, renumită pentru 
resursele și hărnicia poporului 
său, și am constatat rezultatele 
obținute de Republica Popu
lară Romînă datorită planuri
lor sale de dezvoltare.

In această perioadă am fost 
martorul intensificării relații
lor de prietenie și colaborare, 
tradiționale, între țările noas
tre, care își au rădăcinile în 
istorie și sînt stimulate de afi
nitățile de limbă și cultură.

A. P. Fontana a subliniat în 
continuare că ridicarea repre
zentanțelor diplomatice ale ce
lor două țări la rang de amba
sadă constituie o confirmare a 
relațiilor strînse și cordiale 
care s-au dezvoltat între 
Romînia și Italia și o dovadă 
a voinței comune de a perse
vera pe calea începută.

Exprimîndu-și convingerea 
că în această privință există 
posibilități ample, ambasado
rul a asigurat că va depune 
toate eforturile pentru întări
rea relațiilor și pentru adînci- 
rea colaborării între cele două 
țări și și-a exprimat încrede- 
rea că va continua să primeas
că din partea romînă tot spri
jinul în desfășurarea activi
tății sale.

în încheiere,, ambasadorul a 
transmis din partea președin
telui Republicii Italia, profe
sorul Antonio Segni, cele mai 
sincere urări pentru prosperi
tatea Republicii Populare Ro
mîne și pentru președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, personal.

în răspunsul său, Gheorghe 
Ghedrghiu-Dej, după ce a 
mulțumit pentru sentimentele 
de prietenie exprimat© la 
adresa țării și poporului ro- 
mîn, a declarat că împărtă
șește părerea ambasadorului 
cu privire la semnificația ri
dicării nivelului reprezentării 
diplomatice a celor două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat a subliniat prețuirea de 
care se bucură în țara noastră 
vechile tradiții de prietenie 
romîno-italiene și dorința de 
a le valorifica în interesul 
ambelor popoare. Referin-

du-se la schimburile economi
ce, ca o bază sigură pentru lăr- 

■ girea și adîncireâ cooperării 
dintre cele două țări, vorbito
rul și-a exprimat satisfacția 
că aceste schimburi, sub im
pulsul intereselor reciproce, au 
cunoscut o dezvoltare multila
terală, atingînd în ultimul an 
un volum de peste 5 ori mai 
mare față de realizările anului 
1959.

Inginerii, tehnicienii și mun
citorii noștri, a spus în conti
nuare . Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, apreciază calitatea și înal
tul nivel tehnic al mașinilor 
și utilajelor produse de in
dustria italiană, roade ale 
muncii talentatului și harnicu
lui popor italian,

Arătînd că popoarele, romîn 
și italian sînt legate de inte
resul comun d'e. a apăra paeea 
și securitatea generală, aspi
rația cea mai arzătoare a 
omenirii, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și-a exprimat încrederea 
că relațiile de colaborare și 
prietenie romîno-italiene vor 
continua să se dezvolte spre 
binele celor două țări, cît și al 
înțelegerii internaționale.

îind pentru urările 
președintele Consi-

Multiimi 
adresate, _ 
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne a transmis 
președintelui Republicii Italia 
cele mai bune urări pentru 
prosperitatea Italiei și pentru 
sănătatea și fericirea sa per
sonală, și a asigurat pe amba
sadorul italian că în îndepli
nirea misiunii sale se va 
bucura, în continuare, de tot 
sprijinul din. partea autorită
ților rotnîne.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și Alberto 
Paveri Fontana, ambasadorul 
Italiei, a avut loc apoi o con
vorbire care a decurs într-o 
atmosferă cordială.

La solemnitate și la convor
bire au asistat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Ambasadorul italian a fost 
însoțit de Vittorio Amedeo 
Farinelli, prim secretar, 
Achille Amico, atașat militar 
naval și al aerului, Manlio de 
Santi, secretar comercial, și 
Giuseppe Apolloni, atașat

(Agerpres)

Au terminat 
însămînțăriie 
din epoca I
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Amfiteatre noi

DE 
19;

Ir. cadrul institutelor de tnva- 
țamint superior, o data cu spori
rea numărului de studenți, au fost 
create noi amfiteatre și săli de 
cursuri. La Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" din București 
au fost date în folosință, anul 
trecut, 11 ateliere de proiectare, 
iar studenții Institutului agrono
mic „Dr. Pentru Groza" din Cluj 
au primit 4 amfiteatre cu cîte 160 
locuri fiecare. Noi spații pentru 
săli de cursuri au mai fost puse la 
dispoziția studenților clujeni din 

. Institutul politehnic șl Institutul 
pedagogic.

In orașul Iași, prin extinderea 
suprafeței construită a Universită
ții „Alexandru loan Cuza" cu 
15500 m patrați, s-au amenajat 
10 noi amfiteatre și săli de semi
nar destinate studenților din ca
drul facultăților de științe natu
rale și geografie.

Alte asemenea construcții se ti
flă in lucru urmînd a fi terminate 
pînă la deschiderea viitorului an 
universitar. Astfel, studenții cen
trului universitar Timișoara vor 
primi în folosință o aulă și un am
fiteatru care împreună vor totaliza 
mai mult de yoo locuri.

In acest an, Institutul de con
strucții din București își va mări 
capacitatea cu 26 noi amfiteatre, 
săli de seminar și ateliere de pro
iectare.

( Agerpres)

Dispozitiv electric
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru)
Pînă de curînd constructo

rii de nave gălățeni executau 
prinderea tablelor de osatura 
navelor în vederea efectuării 
operației de sudură cu ajuto
rul gambeților. Procedeul pre
zenta unele neajunsuri. Prin
derea tablei prin această me
todă necesita timp îndelungat, 
care făcea să se obțină o pro
ductivitate a muncii scăzută. 
Studiind posibilitatea unui 
nou sistem de prindere a ta
blei de osatura navei, electri
cienii Gheorghe Berescu și 
Gheorghe Dumitrescu, ajutați 
de inginerul C. Duțu au con
ceput un astfel de dispozitiv 
electric. Noul dispozitiv oferă 
posibilitatea ca la această ope
rație de lucru productivitatea 
muncii să crească în medie 
cu 30 la sută.

ț

‘T J

Mecanizatorii din S.M.T. fi 
G.A.S. și colectiviștii lucrează 
cu însuflețire pentru a exe
cuta în timpul optim lucrări
le agricole de primăvară.

Ca urmare a folosirii între
gii capacități de lucru a. mași
nilor și atelajelor, precum și a 
organizării mai bune a murieii. 
toate unitățile agricole socia
liste din regiunea Ploiești și 
cele din raioanele Făurei, 
Galați fi Focșani, regiunea 
Galați, au terminat insămin- 
țarea culturilor din epoca in

ia regiunea Ploiești, pe aproa
pe 120 000 ha din cele 156 000 
care urmează a fi însămința- 
te cu porumb pentru boabe, 
gospodăriile colective și de 
stat au executat lucrări de 
pregătirea solului. Colectiviș
tii din regiunea Galați au e- 
fectuaț grăpatul arăturilor de 
toamnă pe aproape 200000 
ha.

(Agerpres)

științifice

.Fragment' dintr-un spectacol susținut de ansamblul „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava.

Prin munca patriotică a tineretului
(Urmare din pag. I)

lucrărilor, precum și modul în 
care organizațiile U.T.M. 
vor desfășura activitatea 
antrenare a tineretului la 
crările amintite.

Comitetul raional U.T.M. 
Brăila, bunăoară, și-a propus să 
mobilizeze un mare număr de 
tineri la plantatul plopilor în 
masiv pe 14 hectare și 4 000 
puieți pe o distanță de 20 km 
în aliniamente. Pentru aceasta 
vor fi organizate trei șantiere 
de lucru ale tineretului unde 
vor lucra peste 1 000 de tineri 
colectiviști. Pe fiecare șantier 
vor participa la plantatul plo
pilor mai multe organizații de 
bază la un loc. La Calia, de 
exemplu, vor lucra la plantat 
tinerii din comunele Tichilești, 
Gropeni și Tufești.

Obiective concrete ale mun
cii patriotice în domeniul sil
viculturii 
comitetele

Acum, „ 
de la sate dezbat în adunări 
generale sarcinile privind des
fășurarea acțiunilor silvice. 
Cu aceste ocazii pădurarii, bri
gadierii, inginerii de la ocolurile

își 
de 
lu-

și-au stabilit toate 
raionale U.T.M. 

organizațiile U.T.M.

silvice le explică tinerilor im
portanța economică a acțiunii 
la care s-au angajat să parti- 

. cipe, stabilindu-se tot odată 
modul de desfășurare a ei.

In aceste zile continuă săpa
rea gropilor. Tinerii colecti
viști din raionul Făurei, de 
exemplu, au executat prin 
muncă patriotică 5 000 de gropi 
pentru plantatul plopilor în 
aliniamente. Sarcina de plan 
stabilită pentru acest raion 
este de 12 0Q0 plopi. Organiza
țiile. U.T.M. din acest raion 
s-au angajat să execute în în
tregime, prin, muncă patriotică, 
plantarea plopilor în alinia
mente.

Paralel cu aceasta, tinerii vor 
efectua lucrări de îngrijire a 
plantațiilor tinere în masiv și 
aliniamente. Supravegheați cu 
grijă, plopii plantați în alinia
mente vor străjiii toate drumu
rile, vor da masă lemnoasă în 
scurtă vreme. Un accent deose
bit se vă acorda lucrărilor de 
protecție,a digurilor în curs de 
construcție din balta Brăilei și 
luncile interioare, prin planta
ții de protecție.

Participarea la muncă patrio
tică a devenit o frumoasă tra

diție a tineretului din regiunea 
noastră. Contribuția sa la rea
lizarea și depășirea planului de 
plantare a plopilor în alinia
mente și masiv, cît și la cele
lalte lucrări 
îndoială, și 
cest an.

Condițiile
gurate. Pentru șantierele înde
părtate de dincolo de Dunăre 
sînt puse la dispoziție bacuri, 
șalupe, bărci și la nevoie este 
asigurată cazarea la cabanele de 
pe malul fluviului. In momen
tul de față, pentru toate punc
tele de lucru sînt întocmite 
planuri tehnico-organizatorice, 
au fost luate măsuri pentru a- 
provizionarea cu uneltele nece
sare (hîrlețe, sape, lopeți), pen
tru pregătirea terenului etc. 
Este pregătit și asigurat tot ma
terialul săditor și există toate 
condițiile pentru a se depăși 
planul pe semestrul I cu 20 la 
suta.

Măsurile pe care organele și 
organizațiile U.T.M. din re
giunea Galați le vor lua, în 
continuare, cu ajutorul specia
liștilor asigura realizarea și de
pășirea angajamentelor pe care 
ni le-am luat în acest domeniu.

silvice va fi, fără 
mai mare în a-

de lucru sînt asi-

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru)

Tovarășul Teodor Groza, 
directorul Stațiunii experi
mentale pomicole din Fălti
ceni, a fost invitat de colec
tiviștii din comuna Rădășeni 
— comună cu tradiții în po
micultura — pentru a le vorbi 
despre noutățile, științifice în 
acest domeniu. Răspunzînd 
invitației colectiviștilor, tov 
Teodor Groza a vorbit colec
tiviștilor din Rădășeni despre 
>,Noi sisteme de livezi", răs- 
punzînd apoi la numeroasele 
întrebări care i-aU fost puse.

Nu de mult și la G.A.C. Dră- 
guești, raionul Gura Humoru
lui și Dumbrăveni, raionul 
Botoșani, s-a deplasat dr. M. 
Grigoriu care a lămurit multe 
probleme ce preocupă gospo
dăriile colective pentru dez
voltarea sectorului zootehnic. 
De pildă, la Dumbrăveni s-a 
discutat problema sistemati
zării sectorului zootehnic. In 
vederea construirii unei ma
ternități pentru vaci s-a dat o 
schița de plan cu principalele 
elemente zooigienice ce trebuie 
folosite pentru construcție —- 
arfitîndu-se importanța con
struirii acestui adăpost, De a- 
semenea, fiind solicitat de co
lectiviști a vorbit despre, or
ganizarea muncii pentru creș
terea unui număr mare de pă
sări. La G.A.C. Ipotești și Bo- 
sonci de pe raza orașului Su
ceava se vor organiza consul
tații științifice pe tema „Creș
terea bovinelor" — consultații 
acordate de dr. Gheorghe Din- 
că de la I.C.Z. București. In 
lunile de iarnă în aproape 50 
G.A.C. au avut loc asemenea 
consultații științifica pentru 
colectiviști.



Conferința O. N. U. pentru comerț

și dezvoltare de la Geneva

„ROMlNIA PREZINTĂ DN PIAN 
ORIGINAL $1 REALIST"

Vizita parlamentarilor 
romini in Japonia

i Marea sărbătoare

Ecouri la cuvintarea rostită de șeful delegației 
R. P. Romine, tovarășul Gogu Rădulescu

GENEVA 3.— Trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea, trans
mite : După cum s-a mai a- 
nunțat, expunerea poziției R.P. 
Romîne la Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare a fost primită cu 
interes și în mod favorabil de 
către numeroși delegați, sub- 
liniindu-se ideile constructive 
care au caracterizat cuvîntarea 
rostită de tovarășul Gogu Ră
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Un număr de reprezentanți 
din țări în curs de dezvoltare 
ca, de pildă, Ghana, Kenya, 
Indonezia, Chile și Zanzibar, 
au apreciat îndeosebi propu
nerile țării noastre privind li
vrările de echipament indus
trial pe credit, rambursabile 
prin cote-părți din producția 
obținută, crearea unui fond de 
dezvoltare industrială sub egi
da O.N.U. prin alocarea unui 
anumit procent din bugetele 
militare actuale, încheierea de 
acorduri comerciale pe ter
men lung.

Experiența noastră în dome
niul acordurilor pe termen 
lung este pozitivă și susținem 
punctele de vedere exprimate 
în acest sens de șeful delega
ției romîne — a fost de păre
re Saksono Prawirodihardjo, 
membru al delegației Indone
ziei.

Zanzibarul, ca țară care se 
străduiește să schimbe struc
tura economiei sale, este inte
resat în primirea de echipa
ment industrial pe credit, ram
bursabil prin cote-părți din 
producția obținută, mi-a de
clarat Dennis Phombeah, 
membru al delegației acestei 
țări. Propunerile dv. trebuie 
studiate cu atenție.

Folosirea fondurilor afectate 
înarmărilor în vederea dezvol
tării economice, prin reduceri 
ale bugetelor militare, cores
punde pe deplin și punctului 
de vedere al Ghanei — mi-a 
spus un membru al delegației 
ghaneze.

Puncte de vedere similare 
au exprimat și delegați ai sta
telor Chile și Kenya, care au 
declarat că vor studia în amă
nunțime propunerile făcute de 
R.P. Romînă.

Ideile de bază din discursul 
șefului delegației țării noastre, 
precum și propunerile judi
cioase prezentate conferinței, 
au găsit o largă oglindire și în 
presă.

Ziarul „La Tribune de Ge
neve", într-un articol apărut 
sub inițialele redactorului șef 
— Georges Henri Martin — 
arată că delegațiile la confe
rință au ascultat cu un interes 
deosebit declarațiile reprezen
tantului R. P. Romîne. El 
spune: „Delegatul romîn a 
făcut mai multe propuneri 
concrete. Prima, avînd carac
ter tehnic, este semnificativă. 
Ea cere ca statisticile confe
rinței mondiale a comerțului 
să fie stabilite grupînd țările 
după criterii științifice, adică

- ★

GENEVA 3 — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea, trans
mite : La 2 aprilie, șeful dele
gației R. P. Romîne la Confe
rința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare de la Ge
neva, Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri, a oferit un cocteil în cin
stea membrilor Biroului Con
ferinței.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă călduroasă, prie
tenească.

★
GENEVA 3. Trimisul spe

cial Agerpres, N. Puicea, 
transmite : în cadrul dezbate
rii generale de vineri diminea
ța, Conferința Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvol
tare a ascultat cuvîntările șe
filor delegațiilor Libiei, Mali, 
Yemen și R. P. Bulgaria.

în ședința de după-amiază 
au mai luat cuvîntul: repre-

după nivelul ior de dezvoltare ’ 
economică".

Ziarul „Gazette de Lausan-I 
ne” a publicat sub titlul: „Ro- , 
mînia prezintă un plan origi- - 
nai și realist", un articol sem
nat de C. E. Lambelet. „Romî- 
nia, se spune în articol, a luat 
poziție ieri dimineață la Con
ferința mondială a comerțului, 
prezentând un plan original și 
realist, menit să asigure finan
țarea ajutorului către țările 
slab dezvoltate ținînd pe de
plin seama de interesele națiu
nilor industrializate".

Autorul articolului se referă 
îndeosebi la modalitatea pro
pusă pentru rambursarea echi
pamentului industrial, subli
niind : „Pentru țările în curs 
de dezvoltare, această formă 
de finanțare prezintă mari a- 
vantaje: accelerarea industria
lizării, punerea mai ușoară în 
valoare a resurselor țării și, 
ceea ce este toarte important, 
asigurarea de debușeuri stabi
le pentru producția lor".

* *
zentantul statului Sierra Leo
ne, secretarul general al Orga
nizației europene pentru co
merț și dezvoltare (O.E.C.D.), 
reprezentanții statelor Niger, 
Uganda, Togo, și reprezentan
tul organizației internaționale 
C.I.S.L.

TOKIO 3 (Agerpres).— De
legația Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne își conti
nuă vizita în Japonia. La 
Osaka, centrul industrial al 
regiunii Kansai, membrii de
legației au vizitat șantierul de 
construcții navale Sakurajima, 
aparținînd firmei „Hitachi 
Zosen“, unde au fost întîmpi- 
nați de Kaneko, vicepreședin- 

v tele firmei, și de către membri 
ai conducerii șantierului.

Cu acest prilej, membrii de
legației au vizitat nava-trauler 
„Galați", construită la șantie
rele „Sakurajima", și s-au în- 
tîlnit cu echipajul romînesc al 
navei.

Vicepreședintele firmei „Hi

tachi Zosen“, Kaneko, a oferit 
o masă în cinstea delegației.

Cu prilejul vizitei parlamen
tarilor romîni în acest oraș, 
Gisen Sato, guvernatorul pre
fecturii Osaka, a oferit o cină, 
la care au luat parte Kogia, 
vicepreședintele Adunării Pre- 
fecturale, Io Inoue, președin
tele Adunării Orășenești, am
basadorul T. Katsuya, repre
zentantul M.A.E. al Japoniei 
pentru regiunea Kansai, și alți 
funcționari superiori din con
ducerea prefecturii și orașului 
Osaka.

Delegația Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne este în
soțită de Ion Obradovici, mi
nistrul R. P. Romîne în Ja
ponia.

Ministru! R. P. Romine in Olanda 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

HAGA 3 (Agerpres).— La 2 
aprilie, Ion Oancea, trimisul 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Olanda a fost 
primit de regina Olandei, Iu- 
liana, căreia i-a remis scriso
rile de acreditare.

Cu acest prilej, regina Iulia- 
na a avut o convorbire cor
dială cu ministrul R.P. Romîne 
la Haga. în cadrul acestei con
vorbiri ministrul R.P. Romîne 
în Olanda a transmis din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cele 
mai bune urări pentru regina

Olandei și pentru poporul 
olandez.

Regina Iuliana a mulțumit 
și. la rindul său, a exprimat 
urările sale de bine pentru 
președintele Consiliului de 
Stat al R-P- Romîne și pentru 
poporul rom în.

La ceremonie au asistat L. 
de Block, secretar de stat, 
prim adjunct al ministrului a- 
facerilor externe și generalul 
Bahude de Mortanges, marele 
maestru de ceremonii al pala
tului.

Din partea Legației R.P.R. 
din Haga au fost prezenți 
Aurel Gheorghe, prim secre
tar al Legației, și Grigore He- 
roiu, secretar economic.
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a poporului ungar
oporul ungar sărbătorește astăzi 

gSțjgg împlinirea a 19 ani de la elibera.
rea Patr*ei sale de sub jugul fas- 
cist Acest măreț eveniment a în- 

-Tgfe*** • semna* un moment de cotitură în 
viața poporului vecin și prieten, 
deschizîndu-i larg drumul spre o 

viață nouă pentru făurirea căreia au luptat 
cei mai buni fii ai Ungariei, în frunte cu co
muniștii.

In anii puterii populare, oamenii muncii au 
obținut însemnate succese în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, in înflorirea patriei lor. In
dustria a cunoscut o multilaterală dezvoltare, 
noi ramuri de producție fiind create. 
In anul trecut producția industriei socialiste 
a crescut cu 7 la sută față de anul 1962, 
iar venitul național a depășit cu 5 Ia sută 
nivelul anului precedent Sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, po
porul ungar pășește pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului.

Popoarele romîn și ungar sînt unite printr-o 
trainică prietenie bazată pe ideile internațio
nalismului socialist, pe comunitatea orînduirii

și a țelurilor — construirea socialismului 
și comunismului. Relațiile dintre țările 
noastre s.au întărit continuu. Cresc an de an 
schimburile economice dintre cele două țări 
pe baza principiilor întrajutorării tovărășești 
și a avantajului reciproc. Au cunoscut o lăr
gire permanentă schimburile culturale, știin
țifice etc.

Membre ale familiei statelor socialiste, cele 
două țări ale noastre își aduc contribuția la 
unitatea lagărului socialist.

Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară promovează consecvent o 
politică întemeiată pe principiile coexistenței 
pașnice, ale destinderii internaționale, mili
tează activ pentru reglementarea probleme
lor internaționale litigioase pe calea tratati
velor, pentru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, mijlocul cel mai eficace pentru în
lăturarea primejdiei de război.

Cu ocazia celei de a 19-a aniversări a elibe
rării Ungariei, tineretul patriei noastre, 
transmite tineretului și poporului frate ungar 
urări de noi succese în lupta pentru socialism 
și pace.

Constructorii Budapestei

A

In Comitetul celor 18 state 

pentru dezarmare
• Intervenția reprezentantului R. P. Remine

GENEVA 3 (Agerpres).— In 
ședința din 2 aprilie a Corni- 
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva a luat 
cuvîntul și V. Dumitrescu, șe
ful delegației R. P. Romîne, 
care s-a ocupat de măsurile 
colaterale de dezarmare.

Delegația romînă, a spus 
vorbitorul, ar dori să se refere 
la cîteva dintre măsurile cola
terale propuse, care i se par 
deosebit de indicate de a face 
obiectul eforturilor concentra
te ale Comitetului nostru : re
ducerea bugetelor militare, în
cheierea unui pact de neagre
siune între statele membre ale 
Organizației Tratatului Atlan
ticului de Nord, pe de o parte, 
și statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, pe de 
altă parte.

In ceea ce privește zonele 
denuclearizate, a declarat V. 
Dumitrescu, delegația romînă 
a mai avut prilejul să-și ex
pună punctul de vedere în re
petate rînduri. Ea a subliniat 
importanța deosebită pe care 
guvernul romîn o atribuie a- 
cestei probleme. Aceasta se 
reflectă într-o măsură apre
ciabilă și la inițiativa R.P. Ro
mîne în vederea transformării 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării între popoare, 
într-o zonă liberă de arme nu
cleare. Este cunoscut sprijinul 
acordat de guvernul romîn 
altor propuneri similare, tin- 
zînd la instituirea unor zone 
denuclearizate în Europa, pre
cum și în alte regiuni ale 
lumii.

Delegațiile țărilor socialiste 
s-au pronunțat pentru discu
tarea acestei probleme, iar de
legațiile statelor neangajate 
aci prezente, au manifestat, de 
asemenea, interes pentru astfel 
de negocieri.

Am urmărit cu o deosebită 
atenție desfășurarea discuțiilor 
în legătură cu problema redu
cerii bugetelor militare, a con
tinuat delegatul romîn. Dele
gația noastră consideră că dez
baterile în această problemă 
au făcut să devină evident că 
nu există argumente care să 
poată fi invocate cu temei 
pentru amînarea rezolvării a- 
cestei probleme. Atît prin im
portanța ei intrinsecă cît și 
prin faptul că poate fi pusă în 
practică relativ ușor, această 
măsură ni se pare, a se reco
manda în mod deosebit Comi
tetului nostru.

V. Dumitrescu a subliniat 
resursele colosale de care ar 
beneficia omenirea dacă suma 
de aproximativ 120 miliarde 
dolari, care se cheltuiește în 
prezent pentru înarmare, ar fi 
folosită pentru dezvoltarea e- 
conomică a popoarelor. „Pen

tru a căpăta o imagine mal 
exactă a perspectivelor cart 
s-ar deschide în fața omenirii 
în urma reducerii cheltuielilor 
militare și pentru a înțelege 
totodată, de ce această proble
mă este atît de importantă $i 
de urgentă nu avem deci: să 
ne oprim pentru cîteva minu
te în sălile alăturate unde își 
desfășoară acum lucrările 
Conferința pentru comerț și 
dezvoltare. Sint convins că țe
lurile urmărite de această con
ferință nu pot să nu fie un în
demn și un stimulent în acti
vitatea conferinței noastre”.

Aș vrea să subliniez, a de
clarat reprezentantul romîn, 
că. așa cum o înțelegem noi. 
reducerea bugetelor militare 
nu este o măsură cu caracter 
provizoriu. Noi nu putem ac
cepta o concepție după care 
reducerile dintr-un an vor fi 
recuperate prin sporirea chel
tuielilor militare în anii ur
mători. Noi concepem reduce
rea bugetelor militare ca un 
proces continuu, ireversibil 
care, concomitent cu realizarea 
unor măsuri de dezarmare, să 
ne apropie cît mai mult de si
tuația cînd vom putea trece la 
dezarmarea generală și totală.

Delegația romînă, a arătat 
în continuare V. Dumitrescu, 
continuă să atribuie o mare 
importanță propunerii statelor 
socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia de a se 
încheia între ele și statele 
membre în Organizația Trata
tului Atlanticului de nord un 
pact de neagresiune. Guvernul 
romîn consideră încheierea 
unui asemenea pact ca o mă
sură tranzitorie pe calea li
chidării blocurilor militare, 
ceea ce ar constitui, la rîndul 
său, o contribuție de seamă la 
cauza îmbunătățirii situației 
internaționale, la întărirea 
securității în lumea întreagă, 
la promovarea dezarmării ge
nerale și totale. Prin simplul 
fapt al încheierii pactului, e- 
fectele lui morale, politice și 
juridice se produc: statele par
ticipante la pact își reafirmă 
obligația de a nu săvîrși o a- 
gresiune, unele împotriva ce
lorlalte, cu toate consecințele 
binefăcătoare ce nu au nevoie 
să fie relevate mai în detaliu.

In încheiere, V. Dumitrescu 
a spus : „In zilele noastre, a- 
devărata cale a asigurării secu
rității statelor — problemă 
despre care am vorbit recent 
— este aceea a destinderii și 
promovării încrederii recipro
ce, este calea care constă în 
stabilirea de relații pașnice, de 
bună vecinătate, într-un cu- 
vînt, calea care tinde la asi
gurarea coexistenței pașnice".

Demonstrații la New York 
împotriva continuării răz
boiului din Vietnamul de 
Sud. In fotografie: demon
stranți purtind pancarte, în 
fața unui pichet de recrutare

MĂSURI ADOPTATE
DE PARLAMEMU 

DE LA BRAZZAVILLE
BRAZZAVILLE 3 (Ager- 

pres). — Adunarea Națională 
a Republicii Congo (Brazza
ville) a adoptat in unanimitate 
un număr de principii care 
modifica in mod considerabil 
politica guvernului. Aceste 
principii prevăd revizuirea «- 
cârdurilor cu Franța, semnate 
de fostul președinte Fulbert 
Youlou, retragerea din Uniu
nea afro-malgașâ, stabilirea de 
relații „cu toate popoarele iu
bitoare de pace fi libertate* 
etc.

După cum subliniază ziarul 
„Tribune des Nations'*, guver
nul Republicii Congo (Bra~~a- 
ville), „fără a rupe cu occiden
tul, vrea să ducă o politică 
care să nu mai fie inspirată 
numai de cercurile financiare 
și bancare de la Paris, Zurich 
sau Londra**. Această politică 
„de neutralism pozitiv', scrie 
in continuare ziarul, se bucură 
de sprijinul tuturor acelora 
care au contribuit la înlătu
rarea lui Youlou.

Evenimentele din Brazilia
RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). 

Succesiunea președintelui Goulart 
și formarea unui nou guvern sînt 
acum principalele preocupări ale 
noilor conducători ai Braziliei, 
care controlează acum aproape tot 
cuprinsul țării. Președintele interi
mar, Ranieri Mazzilli, este aștep
tat la Rio de Janeiro pentru a în
cepe consultări. Potrivit unor de
clarații oficiale, în termen de 30 
de zile urmează să aibă loc ale
geri pentru desemnarea unui pre
ședinte care să completeze terme
nul lui Goulart. Nid un cm poli
tic mai proeminent, transmite co
respondentul U.P-I-, nu dorește 
sd-ș: prezinte candidatura pentru 
acest post interimar, deoarece nu 
ar mx. «rea dreptul să se prezinte 
Ia viitoarele alegeri prezidenpaje 
spre a fa ales pe un termen com
plet.

Despre formarea noului guvern 
se relatează câ, ia afară de cei trei
miniștri militari numiți de Ranien, 
portofoliul internelor a faost atri
buit senatorului Miltca Campos, 
care fusese învins la ultimele ale
geri pentru postul de vicepreședin
te al țârii.

Gt privește pe Joao Goulart, nu 
se cunoaște nimic despre soarta 
hzL Singura informație oficială 
este mesajul secretarului pentru 
afacerile interne al statului Rio 
Grande do Sul, care anunță ple
carea președintelui demis în 
Uruguay sau Paraguay. Cu toate

acestea, nid din Montevideo și 
nid din Asundon nu s-a confir
mat sosirea lui Goulart.

Valul de arestări în rfndurile 
demnitarilor fostului guvern și a 
elementelor progresiste din țară 
continui. Printre cei arestați se 
află șeful casei dvile a președin
telui Goulart. Darcy Ribeiro, mi
niștrii muncii, sănătății, agricultu
rii. comandanți ai diferitelor uni
tăți râmase credincioase lui 
Joao Goulart. De asemenea, 
s-a anunțat arestarea lui Oswaldo 
Pacr.eco, unul din conducătorii 
Confederației Generale a Mundi 
dm Brazilia. Miguel Arraes, gu
vernatorul statului Pernambuco, și 
alte 50 de persoane au fost de
portate în insula Fernando No- 
ronha, la 300 mile nord-est de 
coasta Atlanticului. Directorul zia
rului laburist „Ultima Hora* a 
cerut azil pontic ambasadei chi
liene din Rio de Janeiro.

Se semnalează că în diferite 
regiuni ale țârii au avut loc de
monstrații de protest împotriva 
noului Tg~~ La Porto Alegre, ar
mata și poliția au intervenit pen
tru a împrăștia pe demonstranții, 
care manifestau in centrul oașu
lui In orașul Niteroy a avut loc 
un schimb de focuri între de
monstranți «1 poliție. Reședința 
ofidală a guvernatorului statului 
Guanabara. Carlos Lacerda, a fost 
pusă sub protecția tancurilor.
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IIILIUIIM ap i tal a Ungariei 
socialiste își are 

jfȘ farmecul ei în ori- 
1 : ce anotimp, dar

parcă primăvara 
mcWÎIII I este mai frumoa

să. După o iarnă 
lungă și grea, primăvara anu
lui 1964 a fost mult așteptată. 
O dată cu sosirea primăverii, 
locuitorii Budapestei simt ne
voia să poposească în parcuri, 
să se plimbe pe străzi, să res
pire aerul proaspăt de primă
vară.

Vremea frumoasă a dat im
puls și constructorilor, care în 
ciuda iernii aspre, au continuat 
munca pe toate șantierele din 
țară. Să urmărim în aceste zile 
de început de aprilie, munca 
constructorilor din Budapesta.

Constructorii de locuințe se 
Întrec între ei pentru scurtarea 
termenului de dare în folosință 
a blocurilor planificate. In anii 
celui de al doilea plan cinci
nal, în Budapesta se vor da în 
folosință 23 000 de apartamente 
noi, ceea ce reprezintă cel mai 
mare volum de construcții de 
locuințe din istoria Ungariei. 
Pe șantierul care poartă nu
mele poetului Jozsef Atilla, se 
desfășoară acum o Întrecere 
însuflețită. Aici se construiesc 
cele mai mțilte blocuri din ca
pitală. Pînă acum s-au mutat în 
noile blocuri de aici aproape 
20 000 de oameni ai muncii, 
iar la sfîrșitul anului viitor 
vor locui peste 30 000 de ce
tățeni.

— Volumul mare de cons
trucții, îmi spune șeful șantieru
lui, Istvan Peto, a impus meca
nizarea unor lucrări. De pildă, 
pereții noilor blocuri sînt făcuți 
din panouri mari din prefabrica
te din beton amestecat cu zgu
ră. Aceste blocuri au avantaje 
multiple : sînt ușoare, ieftine, 
asigură o bună izolare termi
că și fonică. Recent, la Buda
pesta a luat ființă o fabrică 
de prefabricate din beton care 
va asigura șantierele din ca
pitală cu panouri prefabricate.

In planul pe 15 ani de con
strucții de locuințe se prevede 
ca în Budapesta sa se con
struiască noi cartiere munci
torești, printre care cel mai 
mare va fi cartierul Kelen- 
fold.

Ședința festivă
BUDAPESTA 3 (Agerpres). 

— M.TX transmite: Vineri 
seara, eu prilejul celei de_a 
XlX-a aniversări a eliberării 
Ungariei la Opera de Stat din 
Budapesta a avut loc o ședință 
festivă. In prezidiul ședinței

Corespondență
pentru 

„Scînteia 
tineretului”

Constructorii din Budapesta 
au și alte obiective în planul 
lor: magazine mari, școli, unii 
din ei construiesc cel de al 
8-lea pod peste Dunăre. Noul 
pod, care se construiește pe 
locul unde înainte de război se 
afla podul Elisabeta, va fi cel 
mai modern din întreaga țară. 
Lung de 378 de metri și lat de 
26,9 metri, el va fi singurul pod 
suspendat din Ungaria. Cons
tructorii ungari s-au angajat 
să-l dea în folosință înainte- de 
termen, adică In noiembrie 
1964.

Un alt obiectiv însemnat al 
celui de al doilea plan cinci-

Cu prilejul 

elib erării

PE SCURT • PE SCURT •
HELSINKI. - Cel de-al VTT- 

lea Congres al Uniunii Tinere
tului Democrat din Finlanda 
a adoptat o rezoluție care 
cheamă tineretul să-și uneas
că forțele într-un front comun 
pentru apărarea revendicări
lor sale.

După cum se arată în rezo
luție, tineretul din Finlanda 
întîmpină mari greutăți în 
ceea ce privește șomajul și sa
lariile scăzute, care stîmesc 
îngrijorare în rîndul maselor 
de tineret. Acest lucru este 
determinat și de faptul că în 
majoritatea cazurilor tinerii 
nu au posibilitatea să urmeze 
școli profesionale sau cursu
rile școlilor superioare. Unica 
soluție pentru a ieși din aceas
tă situație, se subliniază în

rezoluție, o constituie lupta 
comună a tineretului pentru 
apărarea intereselor sale,

BELGRAD. — Vineri la 
prinz au luat sfîrșit la Belgrad 
lucrările simpozionului inter
național privind relațiile din
tre state în condițiile actua
le, organizat de Academia 
sîrbă de știință și artă și la 
care au luat parte oameni de 
știință iugoslavi și invitați 
dintr-o serie de țări, printre 
care și R. P. Romînă. Prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, a 
prezentat o comunicare despre 
politica de coexistență pașnică 
în condițiile actuale, iar în ca
drul discuțiilor a avut o serie 
de intervenții în problemele

I
a-j luat loc. Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului preziden
țial al R P. Ungare, Janos 
| Kadar. pnm-secretar al C.C. 
al PALSlU- șeful guvernului 
ungar, N. S Hrușciov, prim- 
secreUr al CC. al P.C.US^ 
președintele Consiliului de 
MinișSi al UALSS. $i membrii 
delegației de partid și guver
namentale sovietice.

Ședința festivă a fost des
chisă de Istvan Dobi.
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PE SCURT •
relațiilor internaționale și 
dreptului internațional con
temporan. care au fost primite 
cu interes.

ROMA. La Roma a apărut 
primul număr al revistei 
„Citta Futura", organ al stu
denților comuniști din Italia.

NEW YORK. — Convenția Par
tidului democrat din statul Tenne
ssee, care s-a întrunit în orașul 
Nashville, s-a pronunțat în unani
mitate ca președintele Johnson să 
iie desemnat drept candidat la 
președinția S.U.A. de Congresul 
partidului programat la Atlantic 
City, între 24 și 27 august. Este 
pentru prima dată din anul 1952 
cînd delegații Partidului democrat 
din Tennessee primesc instrucțiuni

PE SCURT
•d «e proaunțe !n favoarea unui

Convenția c desemnai 102 frun
tași ai Partidului democrat pentru 
c reprezenta sta:al Tennessee la 
viitorul Congres. Pentru prima 
oară în istorie, printre delegați se 
afli și doi negri.

NEW YORK — Participanții 
la marșul păcii Canada-Cuba au 
sosit în Florida. începută cu 
zece luni in urmă in organiza
rea „Comitetului adepților ac
țiunilor pașnice împotriva ar
mei nucleare- (S.U.A.) și „Co
mitetului celor 100* (Canada), 
această acțiune are ca scop să 
atragă atenția opiniei publice a- 
supra necesității de a se revizui 
politica Statelor Unite față de 
Cuba.

Ambasadorul R. P. Ungare 
în R. P. Romînă, Jeno Kuti, a 
oferit vineri un cocteil cu pri
lejul celei de-a XlX-a aniver
sări a eliberării Ungariei.

Au luat parte tovarășii Pe
tre Borilă, Alexandru Mo- 
ghioroș, Leontin Sălăjan, Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, șl alți membri 
ai Corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

de la Budapesta
Au rostit cuvîntări Janos 

Kadar și N. S. Hrușciov.
La 3 aprilie, din însărcinarea 

Comitetului Central al P.C.U.S. 
și Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.SB., N. S. 
Hrușciov a înmînat în Parla
mentul ungar lui Janos Kadar 
Ordinul Lenin și medalia 
„Steaua de Aur* de Erou al 
Uniunii Sovietice.

în aceeași zi, la Budapesta 
a avut loc ceremonia depune
rii de coroane la Monumentul 
ostașilor sovietici care au că
zut în luptele pentru elibe- 
raree Ungariei și la Monu
mentul eroilor ungari care au 
pierit în lupta pentru liberta
tea 52 independența poporului 
ungar.

nai îl constituie construcția u- 
nei noi linii de metrou. Con
structorii metroului încheie fie
care zi de lucru cu un avans 
de doi metri. In prezent se lu
crează din două direcții, din
spre Feher Ut (Strada Albă) 
spre Deak Ter (Piața Deak) și 
nu peste multă vreme „tunela- 
rii* se vor întîlni în apropie
rea gării Keleti. O parte din 
tunel, care va lega Nepstadion 
de bulevardul Rakoci, este 
gata. In curînd vor începe lu
crările pe porțiunea care va 
trece pe sub bătrîna Dunăre, 
iar peste patru ani va începe 
construcția unei noi linii care 
va lega cartierul mărginaș Uj- 
pest cu centrul orașului.

lată cîteva din obiectivele 
constructorilor din Budapesta 
în aceste zile de primăvară.

AUREL POP 
corespondentul „Agerpres^ la 

Budapesta

3 aprilie 1964.

aniversării 
Ungariei
Cu prilejul celei de-a XlX-a 

aniversări a eliberării Unga
riei. Jeno Kuti, ambasadorul 
R. P. Ungare în R. P. Romînă, 
însoțit de membrii ambasadei 
a depus vineri dimineața o 
coroană de Hori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

In dimineața aceleiași zile, 
ambasadorul R. P, Ungare a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Sovietici 
din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministe
rului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost de față I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în B. P. Romînă, și 
membrii ambasadei,

★
Cu prilejul sărbătorii na

ționale a R. P. Ungare, minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, tovarășul Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegra
mă de felicitare tovarășului 
Peter Janos, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare.

★
Cu prilejul celei de-a XlX-a 

aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, Con
siliul Central al Sindicatelor, 
din R. P. Romînă și Comite
tul Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor au adresat te
legrame de felicitare Consi
liului Central al Sindicatelor 
din R. P. Ungară, șl Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist.

★
Ambasadorul R. P. Ungare 

la București, Jeno Kuti, a ți
nut vineri seara o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și 
televiziune cu prilejul celei 
de-a XlX-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub jugul 
fascist

(Agerpres)

Expoziție turistică romînească 
in Elveția

BERNA 3 (Agerpres). — La 
Stadt-Kasino din Basel s-a des
chis o expoziție de turism or
ganizată de O.N.T. „Carpați" 
din R. P. Romînă. Pe lingă pa
nourile cu fotografii ale litora
lului Mării Negre, localităților 
turistice din Carpați, mănăstiri
lor din Moldova, săpăturilor 
arheologice etc., expoziția mai 
cuprinde cîteva panouri care 
ilustrează dezvoltarea indus
triei și agriculturii In țara 
noastră, precum și obiecte de 
artizanat și publicații romînești 
în limbi străine. In cadrul ex
poziției funcționează un birou 
de turism al agenției Cosmos 
din Basel.

La deschiderea oficială au

participat oficialități elvețiene, 
reprezentanți ai corpului con
sular, personalități din viața 
politică, economică și culturală 
din orașul Basel și un numeros 
public. Au participat Vasile 
Dumitrescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Berna, precum și 
membri ai ambasadei.

La deschidere au luat cuvîn
tul Hansjorg Hoffer, directorul 
agenției turistice Cosmos, și 
Teodor Zamfira, atașat cultu
ral al ambasadei.

Ambasadorul R. P. Romîne 
a oferit un cocteil, după care 
au fost prezentate filmele tu
ristice „Poiana Brașovului", 
„Printre pelicani" și „Mamaia", 
care au fost viu aplaudate.
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