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Noi succese
Am

întrecerea
socialistă

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Fabricii de ciment „Victoria 
socialistă" din Turda întîmpină 
ziua de 1 Mai cu importante 
succese în întrecerea socialistă. 
Pini la 20 aprilie ei au dat peste 
plan 51 000 tone ciment, 24 600 
tone klinker, 4814 tone var. Cea 
mai mare parte din sporul de 
producție a fost obținută pe seama 
creșterii cu 9,6 la sută a producti
vității muncii și a aplicării măsu
rilor tehnico-organizatorice stabi
lite. Bunăoară, prin dublarea li
niei de transport C.F.I., de la fa
brică la carieră, se transportă zil
nic 1000 tone materie primă mai 
mult decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. In secția concasoare 
a intrat în funcțiune extacada de 
calcar mărunt, mărindu-se astfel

capacitatea de introducere a mate
rialului în fabricație cu circa 30 
la sută. Prin contribuția colectivu
lui de la secția de aparate de mă
sură și control s-a experimentat

• Fabrica de ciment Tur
da : 51000 tone ciment 
peste plan. • Uzina „In
dustria Sîrmei" — Cîmpia 
Turzii: Aproape 6 OOO 

tone produse în. plus.

cu succes automatizarea procesu
lui dc ardere a klinkerului, măsură 
care se va extinde și în alte sec
toare, s-a îmbunătățit simțitor ca
litatea cimentului.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la „Industria sîrmei" din Cîm
pia Turzii au realizat de la începu
tul anului o depășire a producției 
în valoare de 8 500 000 lei. Au 
fost date peste plan 1100 tone de 
diferite mărci de oțel, 3 029 tone 
laminate, 436 tone trefilate. Aces
te realizări au fost obținute de si- 
derurgiști datorită aplicării în pro
ducție a aproape 90 de măsuri teh
nico-organizatorice și y? de ino
vații precum și a creșterii conti
nue a indicilor de utilizare a a- 
gregatelor.

I. RUS

m Mnttt zilei be / mai
Șl A ZILEI DE 2 MAI 
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SE ÎNFĂPTUIESC

ANGAJAMENTELE
Apropierea zilei de 

1 Mai se simte din 
plin la Rafinăria Te- 
leajen din Ploiești. Ne 
aflăm în biroul direc
torului general.

— Chiar aseară, ne 
spune tovarășul direc
tor, am analizat rezul
tatele muncii noastre 
pe primul trimestru și 
au fost stabilite sec
țiile evidențiate în în
trecerea socialistă.

Intr-un punct mai 
îndepărtat din rafină
rie, inginerul O. Lazăr, 
șeful secției mecanică 
conducte (directorul 
general ne enumerase 
secția printre cele evi
dențiate) răsfoiește fe
bril hîrtiile înșirate pe 
birou. Dar în zadar, 
căci cea pe care erau 
ciirele — realizări ale

colectivului de aici — 
era dată unui munci
tor. Aveam să-l fntîl- 
nim mai tîrziu trans
criind pe un mare pa
nou cu care va defila 
la 1 Mal:

La instalațiile de 
bitum timpul de revi
zie a fost scurtat cu 
528 ore față de cel 
planificat.

...Și cifrele se Înși
ruiau mai departe în 
ordine. La instalațiile 
de desuleiere cu 223 
ore, la instalația de 
contact cu 216 ore, 
solventare cu furfu
rol cu 112 ore etc.

w — Muncitorii secției 
.noastre, ne spune șe
ful secției, sînt ca 
niște medici. Ei tre
buie să cunoască toate 
utilajele așa cum un

medic bun cunoaște, să 
zicem, toți mușchii o- 
mulul. Cu cit se vor 
cunoaște mai perfect 
toate tainele preten
țioaselor instalații cu 
atît vor indica mai co
rect diagnosticul, vor 
înlătura mai rapid de
fecțiunile.

Despre cîțiva tineri 
ni s-a vorbit în mod 
deosebit. Constantin și 
Aurel Spirea, lucrează 
în aceeași echipă, co
lectiv evidențiat în în
trecerea socialistă. Ei 
și-au însușit atît de 
bine meseria încît, cu- 
nosclnd defectele ce 
se pot ivi, își confec-

I. RODEA

(Continuare 
în pag. a Il-a)

ri di n toate tarile, uniți-vă!

Adunări 
festive

în întîmpinarea zilei de 1 Mal, 
în Capitală și în alte localități au 
loc adunări festive, în care oamenii 
muncii din țara noastră își mani
festă solidaritatea internațională 
cu oamenii muncii de pretutindeni. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, ac
tiviști de partid și ai organizațiilor 
obștești, conducători de întreprin
deri și instituții trec în revistă 
succesele obținute în întrecerea 
socialistă, în îndeplinirea angaja
mentelor luate anul acesta în în
tîmpinarea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei.

★
La adunarea de la Uzinele ,,23 

August" din Capitală, despre în
semnătatea zilei de 1 Mai a vorbit 
tov. Ion C’ozma, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

Colectivul uzinei a depășit pla
nul producției globale cu 3,4 mili
oane lei. Economiile suplimentare 
obținute de metalurgiști pe seama 
reducerii prețului de cost de la 
începutul anului se ridică la 7,3 
milioane lei, iar valoarea beneficii
lor la 1,5 milioane lei.

★
în fața metalurgiștilor de la Uzi

na ,,Vulcan» a luat cuvîntul tov. 
Ion Iosefide, secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R. 
Vorbitorul a arătat că inițiativa și 
priceperea acestui colectiv de mun
că sînt confirmate de numărul 
mare de fruntași în întrecerea so
cialistă și evidențiați în muncă. 
640 de muncitori, ingineri și tehni
cieni au fost evidențiați pe primul 
trimestru al acestui an.

De la începutul anului și pînă 
acum producția globală pe uzină a 
fost depășită cu 9 milioane lei, iar 
economiile raportate peste plan se 
cifrează la peste 2 milioane lei.

★
La adunarea festivă care a avut 

loc la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", a vorbit tov. Marin Ră- 
doi, secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R. Vorbitorul 
a arătat în cuvîntul său că munci
torii tipografi și-au îndeplinit prin
cipalii indicatori de producții pre- 
văzuți în primul trimestru al anu
lui. Ei au obținut, de asemenea, 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 569 000 lei.

★
Adunări consacrate zilei de 

1 Mai au mai avut loc la Uzinele 
metalurgice „înfrățirea", Fabrica de 
încălțăminte „Solidaritatea" și Șan
tierul combinatului de alumină din 
Oradea, la Atelierul de reparat ma
terialul rulant „Nicolina", Fabrica 
de tricotaje „Moldova" și între
prinderea „Textila roșie» din Iași, 
la stația C.F.R. din Suceava, la 
Uzina mecanică din Cîmpina, în 
sala Filarmonicii din Craiova, la 
Palatul de cultură din Cluj și în 
alte întreprinderi și instituții.

(Agerpres)

Prin muncă patriotică
PLOIEȘTI (de la corespondentul 

nostru).
Mobilizați de organizațiile U.T.M. 

din orașele și satele regiunii Plo
iești peste 40 000 de tineri au des
fășurat largi acțiuni de muncă pa
triotică în cinstea zilei de 1 Mai și 
a „Zilei tineretului" din R.P.R. Prin 
muncă patriotică pînă acum, ei au 
colectat și trimis oțelăriilor patriei 
peste 11 700 tone fier vechi, au 
împădurit 144 ha în goluri de 
munte, au plantat peste 30 000 
pomi fructiferi în masiv, iar pe 
marginea șoselelor au executat lu
crări de întreținere pe mai bine de 
30 000 ha pășune și finețe.

fscînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Muncitor

Miercuri 29 aprilie 1964

Utemistul Ion Zamfir, unul dintre cei mai buni 
oameni ai echipei de fierari-betoniști de pe șan
tierul de construcții nr. 3 din cartierul „Pajura- 
Scînteia”, In timpul montării armăturii la etajul 

VI al blocului E-9
Foto : N. STELORIAN

CTUALITAȚII
Construirea unor complexe 

social studențești
SE INTENSIFICĂ LUCRĂRILE

DE ÎNTREȚINERE

CONSTRUCTORI
DE ÎNĂLȚIMI

O autobasculantă încărcată 
aleargă pe o șosea construită 
din dale demontabile de beton 
— un drum de acces intre 
schele și macarale. Cină con
structorii își vor muta șantie
rul vor lua cu ei și drumul de 
beton pentru a-l instala in 
altă parte.

Pe o platformă de beton, 
printre armături, pe noul co- 
fraj glisant electricienii insta
lează rețeaua electrică pentru 
lucrul din timpul nopții: stîlpi 
rotunzi ce susțin în evantai 
tuburi lungi, lăptoase — lumi
na fluorescentă.

Am întîlnit imaginile de mai 
sus pe șantierele întreprinde
rii de construcții și montaj nr. 
5 din Capitală. Această unitate 
fruntașă pe ramură în întrece
rea socialistă pe anul 1963, obți
ne realizări pe măsura presti
giului căpătat. Cifrele prelimi
nare pe primele patru luni ale 
anului — în condițiile în care 
în ianuarie și februarie există 
doar lucrări de organizare — 
indica la 23 aprilie o realizare 
de 101,1 la sută din planul pro
ducției globale și de 100,4 la 
sută la cel al productivității

muncii. Iar economiile de ma
teriale (constructorii de aici 
gospodăresc fiecare capăt de 
oțel, fiecare cărămidă) se ci
frează la aproape 270 000.. lei.

In angajamentul inițial luat 
cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan, constructorii hotărîse- 
ră ca pînă la 23 August să 
realizeze 1 060 de apartamente 
și 39 săli de clasă. Ulterior, 
aplicînd măsuri tehnico-orga
nizatorice, angajamentul a fost 
sporit: 1 264 de apartamente 
și 65 săli de clasă. Sigur, că pe 
un șantier de construcții de 
întindere mare sînt începute 
mai multe lucrări de o dată. 
Totul este ca organizarea de
calajelor între etape să fie 
astfel făcută încît toate lucră
rile să aibă un ritm normal de 
lucru. Acest mod de organiza
re se vede bine pe șantierele 
din cartierul Pajura ale 
I.C.M. 5. Aici, în momentul 
de față constructorii zoresc ca 
pînă la 1 Mai să termine fini
sajele la jumătate din locuin
țele unui bloc de 280 de 
garsoniere și a 40 de aparta
mente ce reprezintă de aseme
nea jumătatea altui bloc. Apoi 
tencuitorii, parchetarii și in

stalatorii vor începe lucrul în 
noile blocuri executate cu co- 
fraje glisante.

Încă din iarnă întreprinde
rea a deschis cursuri de ridi
care a calificării cu toți dulghe
rii și fierarii-betoniști, fie ti
neri fie vîrstnici, care aveau 
să lucreze la glisante. Apoi, 
un număr de maiștri, șefi de 
echipă, au fost trimiși pe alte 
șantiere să lucreze alături de 
constructori cu experiență în 
acest domeniu. Totodată, o 
metodă rapidă de lucru cum 
este cea a glisantelor cere și 
alte măsuri tehnico-organiza
torice. De aceea pe șantierele 
din acest tînăr cartier bucu- 
reștean — s-au îmbunătățit 
transporturile (drumuri de 
acces demontabile, de pildă), 
aprovizionarea cu materiale 
la punctele de lucru prin 
extinderea micii mecanizări, 
organizarea cit mai judicioasă 
a locurilor de muncă etc. Zi
lele trecute constructorii de la 
glisante au avut un schimb de 
experiență. Mai mulți ingineri 
de pe alte șantiere le-au vor
bit despre metoda în sine și a- 
vantajele ei. Apoi, constructorii 
Ștefan Biro, Cornel Calimitra,

Ion Avram și Tudor Valeriu, 
împreună cu tinerii din echi
pele lor, au făcut demonstrații 
practice. S-a vorbit despre 
greutățile posibile dar în pri
mul rînd s-au făcut cunoscute 
cele mai bune metode de exe
cuție. întreprinderea, construc
torii ei au primit sarcina de a 
construi opt blocuri glisante în 
cartierul Balta Albă. Acum au 
și fost săpate cîteva fundații, 
au fost instalate macarale și 
alte utilaje. Conlucrînd cu 
proiectanții, constructorii au ' 
trecut la organizarea rațională 
a punctelor de alimentare, a 
zonelor de acces etc.

Aici, în Pajura, maistrul Ion 
Deliu de la blocul D-13 care 
tocmai era pregătit pentru 
glisare, spunea :

— Blocul A-13 a durat mai 
mult de o lună. B și C-13, au 
durat fiecare cam jumătate de ! 
lună. Blocul pe care-l vom în- , 
cepe astăzi sau miine îl vom 
ridica în 10 zile. De 1 Mai, | 
steagul roșu va flutura aici, 
aproape de înălțimea celor 9 
etaje.

V. CON8TANTINESCU

Zilele acestea s-a 
deschis șantierul pen
tru dezvoltarea com
plexului social studen
țesc de pe lîngă Insti
tutul agronomic „Ni- 
colae Bălcescu» din 
București. Cele trei că
mine care se constru
iesc în acest an vor 
asigura cazarea a încă 
1 200 studenți în con
diții de confort îmbu
nătățite, deoarece că
minele vor avea numai 
camere de două per
soane, dotate cu mobi

lier modern. în ime
diata lor apropiere se 
va ridica o nouă can
tină care va deservi 
atît căminele existente 
cît și pe cele ce se 
vor realiza în viitor.

în prezent se întoc
mește documentația 
necesară construirii u- 
nor noi cămine pentru 
tineretul universitar 
bucureștean. Clădirile 
care vor fi ridicate în 
preajma complexului 
social studențesc din 
cartierul Grozăvești,

vor putea adăposti a- 
proape 1 200 persoane. 
Și la Petroșeni se înal
ță acum un nou cămin 
în care vor putea lo
cui 400 studenți, iar la 
Cluj, asemenea lucrări 
vor începe în curînd 
pentru înălțarea unor 
noi cămine ce vor de
păși 600 locuri.

Concomitent cu ace
stea, se lucrează și la 
finisarea căminelor 
studențești din centrul 
universitar Galați.

(Agerpres)

Lucrări de extindere a rețelei 
cu apă în sectorul zootehnic

în numeroase gospodării agri
cole colective din regiunile Banat, 
Dobrogea, Cluj, Crișana, Galați și 
Iași se fac în prezent lucrări de ex
tindere a rețelei de alimentare cu 
apă în sectorul zootehnic.

în regiunea Dobrogea se exe
cută anul acesta lucrări de forare 
a unor noi puțuri și se fac cons
trucții de castele de apă și rețele 
de distribuție în 40 de G.A.C. La 
G.A.C. din localitățile Tudor Vla- 
dimirescu, Făurei și Esechioi, 
aceste lucrări au fost terminata.

Din fonduri propii și cu posibili
tăți locale, G.A.C. din regiunea 
Crișana construiesc în acest an 
peste 300 de fîntîni. în multe

------•------

VEȘTI

G.A.C. printre care cele din Vai- 
da, Diosig, Valea lui Mihai și altele 
se lucrează la instalarea adăpăto
rilor automate în grajdurile pentru 
animale. în ultimii 3 ani, în peste 
80 la sută din numărul total al 
G.A.C. s-au executat lucrări de îm
bunătățire a alimentării cu apă a 
sectorului zootehnic.

în acest an, se va introduce apă 
si în 26 G.A.C. din regiunea Iași. 
Pînă în prezent, în circa 80 de 
gospodării din regiune, s-au mon
tat instalații de alimentare cu apă 
a sectorului zootehnic.

Colectiviștii din regiunea Galați, 
vor executa asemenea lucrări în 
peste 50 de unități.

Lucrări importante de alimentare 
cu apă se fac în acest an șl în 
gospodăriile agricole colective din 
regiunile Banat și Cluj.

A CULTURILOR
In gospodăriile agricole de 

stat din sudul țării, unde in- 
sămînțatul porumbului a fost 
terminat mai din vreme, se 
intensifică ritmul executării 
lucrărilor de întreținere a cul
turilor prășitoare. Prima lu
crare de întreținere cu grapa 
cu colți reglabili a fost efec
tuată pe o suprafață de peste 
250 000 ha.

Anul acesta în gospodăriile 
agricole de stat s-a extins 
combaterea buruienilor pe cale 
chimică la peste 40 000 ha, 
ierbicidele administrîndu-se o 
dată cu semănatul porum
bului.

Pînă în prezent această lu
crare s_a efectuat pe o supra
față de peste 32 000 ha. Cele 
mai mari suprafețe au fost 
realizate de gospodăriile de 
stat din trusturile Fetești, Că
lărași. Brăila, Galați și Bucu
rești.

O atenție deosebită se acor
dă și combaterii dăunătorilor. 
Datorită măsurilor luate pen
tru aprovizionarea tuturor gos
podăriilor de stat cu insectici
dele necesare a putut fi orga
nizată o acțiune eficientă în 
vederea organizării și desfășu
rării acțiunii de combatere.

Pentru a mări eficiența in
secticidelor, în această acțiune 
se folosește cu succes aviația 
utilitară.

(Agerpres)

DIN INDUSTRIE
In cadrul măsurilor pentru rea- 

menajarea spațiilor existente, s-a 
montat la Uzinele chimice din 
Turda o nouă instalație pentru 
producerea detexanului. In felul a- 
ccsta, capacitatea anuală de pro
ducție a uzinelor sporește cu 
circa 3 000 de tone produse chi
mice. Instalația este dotată cu 
utilaje moderne, ceea ce asigură 
în mare parte automatizarea pro
cesului de producție. De menționat 
că ele sînt construite în țară, iar 
aproape 50 la sută, chiar în ca
drul întreprinderii. Lucrările de 
montaj s-au făcut din mers, pro
cesul de producție nefiind între
rupt decît 7 zile.

SERBĂRI CÎMPENESTI
La Comitetul raional U.T.M. Negru 

Vodă se fac intense pregătiri pentru 
sărbătorirea zilei de 2 Mai, „Ziua ti
neretului din R.P.R.“. Printre alte 
acțiuni, în acea-stă zi, vor avea loc 3 
mari serbări cîmpenești. La Cobadin, 
în pădurea din apropierea satului, la 
Negru Vodă pe stadion și la Dum
brăveni în pădurea cu același nume. 
Vor participa circa 3000 de tineri, 
formații artistice și sportive din 25 
sate. Pe estradele ce se amenajează 
acum și pe terenurile de sport se vor 
întrece 57 de formații artistice, so
liști vocali și instrumentiști și 48 de 
echipe sportive. La Dumbrăveni, ti

nerii participant! la serbarea cîmpe- 
nească au prilejul să laude și echipa 
de dansuri a colectiviștilor din Plo- , 
peni care a ocupat locul I pe raion 1 
la cel de al VII-lea concurs și corul ' 
tinerilor de la Viroaga. La serbarea J 
cîmpenească d’e la Negru Vodă un I 
punct de atracție îl constituie taraful I 
tinerilor colectiviști din Scărișo- | 
reanu.

în aceeași zi, în 15 mari comune , 
ale raionului, la Pecineaga, Osman- ; 
cea, Topraisar, Viișoara și altele, vor , 
avea loc reuniuni ale tineretului.

I. ȘERBU I

Vor crește mari. Dar plnă atunci tre
buie plantați, Îngrijiți cu atenție. Și 
acest lucru 11 fac acum colectiviștii 
de la G.A.C. Grivlța, raionul Blrlad.

Foto: FLORIN ȚAGA

★
La întreprinderea de pre

fabricate din Brașov a intrat 
în funcțiune o nouă linie teh
nologică pentru producerea 
elementelor necesare con
strucțiilor industriale cu o ca
pacitate anuală de 12 000 m.c. 
de prefabricate. Noua linie 
este echipată cu instalații de 
mare productivitate realizate 
de Uzinele „Unio" din Satu 
Mare.

O dată cu aceasta s-a intro
dus fluxul continuu în pro
cesul de producție — procedeu 
modem care mărește consi
derabil productivitatea muncii.

(Agerpres)

(Agerpreș)

In ceasul de răgaz

ELEVII MECANIZATORI
IN PRACTICĂ

4900 de elevi ai școlilor pro
fesionale și tehnice agricole din 
regiunea Oltenia, repartizați la 
stațiunile de mașini și tractoa
re din regiune, fac acum prac
tică în producție. Raidul efec
tuat în raioanele Caracal, Co
rabia șl Calafat ne-a prilejuit 
cîteva constatări cu privire la 
organizarea și desfășurarea 
practicii elevilor din anii II și 
III ai școlilor din aceste ra
ioane.

★
La școlile profesionale de 

mecanici agricoli din Corabia 
există o experiență bună. Pre
gătirea practicii se face întot
deauna cu multe săptămîni 
înainte, în strînsă colaborare 
cu S.M.T. Repartizarea elevilor 
la locurile de practică s-a făcut 
în funcție de necesitățile și 
capacitatea de cuprindere a 
fiecărei brigăzi de tractoare. De 
asemenea, elevii au fost repar
tizați în brigăzile de mecaniza

tori care lucrează în raza lo
calității de unde provin. Expe
riența școlii din Corabia a fost 
popularizată și aplicată în toate 
celelalte școli agricole.

Și stațiunile de mașini și 
tractoare au dovedit aceeași 
grijă pentru buna pregătire a 
practicii. La S.M.T. din Cara
cal, Corabia, Poiana Mare, 
Obîrșia de Cîmp, din prima zi 
de practică elevii din anii II și 
III au putut lucra efectiv, con
form programei. Și tovarășii de 
la S.M.T. Bechet i-au repartizat 
pe elevii anului II, veniți de 
la Școala profesională din Co
rabia, dar deocamdată numai 
pe hîrtie. Ei n-au ajuns încă la 
brigăzile de mecanizatori; con
tinuă să stea la sediul stațiunii 
unde sînt puși să îndeplinească 
sarcini gospodărești: să care a- 
limente, să încarce la gară di
ferite materiale.

Se impune ca tovarășii de 
la S.M.T. Bechet să studieze

experiența celor de la S.M.T. 
Obîrșia de Cîmp sau Caracal, 
care au reușit să asigure găz
duirea elevilor la casele brigă
zilor de mecanizatori, s-au pre
ocupat ca din prima zi progra
ma de practică să fie respec
tată.

Itinerar în tainele 
meseriei

Pentru elevii anului II prac
tica din această primăvară con
stituie primul contact mai în
delungat cu producția.

După cum ne informa tova
rășul director al Școlii profe
sionale de mecanici agricoli din 
cadrul Centrului școlar agri
col Calafat, pregătirea anului 
II pentru practică a ridicat pro
bleme deosebite, legate de con
ducerea tractorului. Orelor de 
conducerea practică li s-au a- 
cordat o atenție deosebită în

cursul celor două trimestre. Pe 
cele 10 tractoare, puse la dis
poziția școlii, fiecare elev, sub 
îndrumarea instructorilor și 
cadrelor tehnice, a învățat tai
nele motorului. După această 
etapă, a urmat conducerea pe 
drumurile publice cu un traseu 
stabilit dinainte. Acum, în 
practică, sub îndrumarea șefi
lor de brigadă și a tractoriști
lor, elevii execută lucrări com
plexe. Lucrările se desfășoară 
treptat. La început, elevii au 
urmărit pas cu pas operațiunile 
pe care le execută tractoristul, 
cum efectuează lucrările de în
treținere, curățirea motoarelor, 
ungerea, alimentarea cu car
buranți, controlul, demontarea 
și montarea unor piese. Sub 
îndrumarea tractoristului și 
șefului de brigadă, acum elevii 
execută și ei aceste lucrări.

CRĂCIUN BEJAN
(Continuare în pag. a III-ci)



Ancheta noastră în rîndul 
unor oameni de știință pe tema

mantia terestră"?
Perspectivele

cercetător principal la Centrul de cercetări geoiizice 
al Academiei R.P.R.Oră de tizică In laboratorul Școlii medii nr. 3 din București

Trei orașe dunărene : Giur- 
?iu, Zimnicea, Turnu-Măgurele. 
n orele libere sute de tineri se 

îndreaptă spre sălile cluburilor, 
ale caselor de cultură. Ne pro
punem să-i însoțim.

★
La Casa de cultură din Giur

giu, duminica a început de 
fapt... sîmbătă seara. Tîrziu, 
cînd de pe scenă au coborît ul
timii artiști amatori, interpreții 
spectacolului de estradă, i-am 
văzut pe metodiștii Casei de 
cultură aplecați asupra progra
mului pentru a doua zi. Se pre
cizau încă o dată responsabili
tățile : doar duminica avea a- 
tîtea itinerarii culturale !

...Dimineața, legumicultura a 
constituit tema concursului 
„Cine știe, cîștigă", concurs în
ceput în urmă cu două luni la 
căminele culturale din 10 co
mune și sate. Acum, finaliștii, 
reprezentanții colectiviștilor din 
Bălanu, Ghizdaru și Fetești, a- 
duceau pe scenă experiența lor, 
cunoștințele acumulate în urma 
studierii bibliografiei.

...în timp ce se aștepta cu e- 
moție o nouă întrebare, nume
roase mașini aduceau la „cen
tru" formațiile artiștilor ama
tori din raion. După concursul 
„Cine știe, cîștigă", începea un 
nou concurs, un spectacol cu 
500 de interpreți. 500 de tineri 
care, seară de seară, s-au în- 
tîlnit ‘ la căminele culturale 
pentru a învăța un nou cîntec, 
un pas nou de dans, pentru a 
repeta programul brigăzii ar
tistice de agitație, pentru a se 
prezenta cît mai bine pe scena 
celui de al VII-lea concurs al 
artei amatoare. în aceeași zi la 
căminele culturale din Slobozia, 
Gostinu, Remuș, a»i prezentat 
spectacole orchestra și soliștii 
de muzică ușoară, ansamblul 
folcloric și Teatrul popular al 
Casei de cultură.

Programe bogate, variate sînt 
alcătuite cu competență la 
Casa de cultură din Giurgiu. 
Multe din serile acestui an au 
avut pentru tinerii din oraș di
ferite nume : seri de întrebări 
și răspunsuri, seri literare, seri 
de experiențe științifice, joi ale 
tineretului etc. La reușita lor 
și-au adus contribuția, pe lîngă 
tinerii intelectuali din oraș, și 
membrii celor 8 cercuri care-și 
au sediul la Casa de cultură.

Faptul că tinerii găsesc pri
lej la Casa de cultură să cape
te cunoștințe noi despre arta 
sau dintr-un alt domeniu care-i 
interesează și le este drag, îi 
apropie și mai mult de institu
ția respectivă. Iată un argu
ment oferit de activitatea Ca
sei de cultură din Giurgiu ac
tiviștilor culturali din Turnu 
Măgurele care susțin că la ac
țiunile Casei de cultură 
vin tinerii...".

★
Și de ce să vină ? Programul 

manifestărilor afișat la intrare 
în parcul orașului, printr-un 
inexplicabil concurs de împre-

jurări, în săptămîna raidului 
nostru, a rămas numai un pro
gram de intenții, lăudabile, dar 
atît. Doar sîmbătă, televizorul 
consecvent ca întotdeauna —a 
susținut „programul" Casei de 
cultură. Foarte rar se res
pectă acțiunile programate 
la Casa de cultură. încercăm să 
deschidem ușile a cinci săli a 
căror destinație o aflăm numai 
după tăblițele indicatoare. Im
posibil ! Sînt bine zăvorite. Și 
să adăugăm la cele cinci săli o 
spațioasă sală de spectacole.

Asistăm la prima întîlnire a 
membrilor brigăzii artistice de 
agitație care, după întîia etapă 
a celui de al VH-lea concurs 
și-a încetat activitatea. Dansa-

iese și muncesc peste 10 000 da 
tineri să participa la corul Ca
sei de cultură doar... 10 ?

Ni s-a vorbit de existența u- 
nui plan comun de activitate 
dar a fost imposibil să-l găsim 
pe undeva. Se pare că această 
colaborare dintre Casa de cul
tură și comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a oprit la alcătuirea 
planului și la organizarea a 
două joi ale tineretului...

★
...Următorul popas, la Casa 

de cultură din Zimnicea, ne-a 
oferit cel mai concludent exem
plu că atunci cînd există o 
strînsă colaborare între Casa 
de cultură, comitetul orășenesc 
U.T.M., consiliul sindical local,

Raidul nostru la Giurgiu,
Zimnicea și Turnu-Măgurele
torii, puțini dintre ei obișnuiți 
cu scena, repetau o suită de 
dansuri locale. După numeroase 
deplasări în întreprinderile ora
șului, făcute de directorul Ca
sei de cultură, s-a reușit, în 
sfîrșit, ca la ultima repetiție a 
formației de dansuri să fie pre- 
zenți 16 tineri. Doar formația de 
teatru își desfășoară activitatea 
cu continuitate și cu bune re
zultate.

Există, însă, la Casa de 
cultură din Turnu Măgure
le tendința nejustificată de-a 
aștepta să „pice" talentele 
gata formate. Pe de altă 
parte, își află aici ecou și 
lipsa de interes a unor comitete 
U.T.M. din oraș în ceea ce pri
vește îndrumarea tinerelor ta
lente spre Casa de cultură. E 
firesc ca dintr-un oraș unde tră-

cînd acțiunile sînt alcătuite cu 
pricepere și inventivitate tine
rii se invită singuri.

Căutînd să răspundă sferei 
largi de preocupări ale tineri
lor, Casa de cultură a inițiat o 
serie de cicluri tematice, îm- 
brăcînd forme dintre cele mai 
variate — de la expuneri la 
simpozion, de la jurnale vorbi
te la întîlniri cu activiștii de 
partid și de stat, cu oameni de 
știință și artă, lată cîteva din
tre aceste cicluri: „Să cunoaș
tem trecutul de luptă al parti
dului", „în fața hărții" (croni
ca evenimentelor internaționa
le), „Să ne însușim înaltele tră
sături ale moralei comuniste", 
„Știința și religia". Acțiunile 
organizate diferențiat, pe cate
gorii de tineri, pe profesii, se 
bucură de o deosebită partici-

RESURSELE ENEREETICE 
ALE VIITORULUI

• Căldura adincurilor
• Ce ne rezervă

devenit unanim 
acceptată ideea că 
izvoarele de pu
tere pe care le fo
losește omul as
tăzi reprezintă un 
potențial extrem

de mic în raport cu cele încă 
nefolosite, cu cele care așteap
tă să fie puse în valoare. în 
prima parte a anchetei noas
tre*), ne-am referit la cîteva 
surse principale a căror utili
zare este de pe acum prevăzu
tă într-un viitor mai mult sau 
mai puțin îndepărtat. între a- 
cestea se află energia uriașă 
din Interiorul globului pămîn- 
tesc.

în adîncurile planetei, ener.

poate că e suficient să arătăm 
că Islanda, țară aflată în ime 
diata apropiere a cercului po
lar are o producție proprie de 
legume și flori obținută cu 
ajutorul apei fierbinți subpă- 
mîntene. Va veni fără îndoială 
vremea cînd multe orașe de 
pe glob vor primi energie elec
trică fie din centrale alimen
tate cu căldura vulcanilor și a 
gheizerelor, fie de la adînpimi 
de zeci de kilometri. Expe- 
riențe, în această direcție, se 
fac încă de pe acum în 
U.R.S.S. și Japonia, de pildă, 
în același timp, în golful Me
xicului, sub ale cărui ape se 
pare că grosimea scoarței te
restre nu depășește 7,2 km, se 
încearcă lucrări de foraj pen-

unei noi științe

SEISMO - ENERGETICA
prof. univ. GH. PETRESCU 

și CORNELIUS RADU,

pare. Desprindem din agenda 
Casei de cultură întîlnirea tine
rilor crescători de animale din 
cele trei gospodării colective 
care aparțin orașului, seara de
dicată lucrătorilor din comerț, 
activități orientate pe specifi
cul anumitor categorii de tine
ret, puse în slujba îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale. Con
form unui grafic dinainte stabi
lit, organizarea serilor cultural- 
distractive revine, pe rînd, unei 
organizații U.T.M. din oraș. Se 
creează astfel o întrecere 
organizatori, pentru cel 
reușit program.

Largul colectiv obștesc 
mat din tineri intelectuali, din 
membrii cercului literar (de cu- 
rînd au prezentat un reușit 
montaj literar-muzical „Mihail 
Sadoveanu"), ai cercului plasti- 
tic și cercului de inițiere muzi
cală contribuie la reușita unor 
acțiuni îndrăgite de tineri.

în formațiile artistice ac
tivează acum peste 400 
tineri. Recenta plenară

între 
mai

for-

de 
a 

comitetului raional U.T.M. a 
analizat modul în care se 
desfășoară activitatea culturală 
în oraș, scoțînd la iveală încă 
multe posibilități.

— „Ce program are astăzi 
casa noastră ?" — iată o între
bare des auzită printre tinerii 
din Zimnicea. Unor programe 
interesante, cu un conținut bo
gat, alcătuite cu inventivitate, 
tinerii le răspund întotdeauna 
cu o largă participare, știind că 
vor petrece timpul liber în mod 
plăcut și folositor. E în aceasta 
și un răspuns cît se poate de 
limpede pentru tovarășii de la 
Casa de cultură din Tr. Mă
gurele.

V. GRIGORESCU

Festivalul

primăverii
A devenit o tradiție ca, în preaj

ma fazei regionale a concursului 
pe (ară, formațiile amatoare să sus
țină spectacole-repetiții cu public. 
Pînă acum, în regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, la asemenea 
festivaluri — „ale primăverii" — 
au participat cele mai bune echipe 
culturale de pe cuprinsul raioane
lor Gheorghieni, Ciuc și Tîrgu-Mu- 
reș. La cele două festivaluri găz
duite duminică de casele de cul
tură din Miercurea-Ciuc și Sîn
georgiu-de-Pădure, și-au adus con
tribuția atît interpreții programe
lor — în marea lor majoritate ti
neri — cît șl spectatorii care au 
petrecut clipe plăcute în tovărășia 
artiștilor amatori. Sărbătoarea ar
tistică a început la Sîngeorgiu-de- 
Pădure, cu defilarea formațiilor 
participante.

A urmat apoi manifestarea artis
tică propriu-zisă. Rînd pe rînd au 
fost răsplătiți cu aplauze artiștii 
amatori din corul casei 
din localitate, dirijat 
Bakd Ana, din corurile 
iilor din Călimănești,

de cultură 
de tînăra 
colectiviș- 
Fîntînele,

Roteni și Pănet, orchestrele popu
lare din Sîngeorgiu-de-Pădure și 
dansatorii din Măgherani, Ernei și 
Gălățenl. Au plăcut mult dansurile 
tematice înfățișînd aspecte semni
ficative din viața de astăzi a sate
lor mureșene 
ranța cu care 

Din rîndul 
remarcat Tdtli
Ioan Pop din Voiniceai, Bari Elisa- 
beta din comuna Păsăreni, Kiss 
Elisabeta din comuna Suseni, raio
nul Gheorghieni.

și tinerețea, exube- 
au iost interpretate, 
soiișilor vocali, s-au 
Aranka din Sînvasii,

C. CÎRSTOIU

Foto : AGERPRESIn fotografie t Casa de cultură din orașul Tulcea

15 ani de 
organizației

la crearea 
de pionieri

■
 opiii — primăva-

a patriei noastre

- cresc astăzi ai- 
oma unor flori 
îinunate. Ei simt 

lin plin căldura, 
dragostea și grija 

părintească a partidului, a în
tregului nostru popor, care 
veghează să crească din rîn
dul școlarilor de astăzi o ge
nerație de oameni bine pregă
tiți, devotați cu trup și suflet 
patriei noastre socialiste, con
structori de nădejde ai comu
nismului.

Ca o manifestare a grijii 
permanente a partidului pen
tru educarea generațiilor ti
nere se înscrie și crearea or
ganizației de pionieri eve
niment de la care se împli
nesc 15 ani.

Organizația de pionieri,, or
ganizație comunistă a copiilor 
din patria noastră, își îndepli
nește cu succes principala sa 
sarcină, ajutînd la educarea 
pionierilor și școlarilor, de la 
o vîrstă fragedă, în spiritul 
dragostei fierbinți și a devo

tamentului nemărginit față de 
patrie, față de Partidul Mun
citoresc Romîn, față de po
por, la formarea unor oameni 
cinstiți, curajoși, modești, 
demni, capabili să-și dedice 
întreaga lor viață muncii crea
toare, constructive. Organiza
ția de pionieri își desfășoară 
activitatea sub conducerea 
plină de grijă a partidului. In 
Statutul Uniunii Tineretului 
Muncitor este consemnată sar
cina încredințată de partid or
ganizației revoluționare de ti
neret de a îndruma zi de zi 
activitatea organizației de pio
nieri, de a ajuta să-și îndepli
nească îndatoririle ce-i revin. 
O sarcină din cele mai impor
tante â organizațiilor de pio
nieri este de a ajuta școala 
să dezvolte la copii interesul, 
dragostea și răspunderea față 
de învățătură, să-i ajute să 
înțeleagă profund că a învăța 
cu sîrguință, a fi disciplinat, 
a respecta munca — sînt în
datoriri firești, trăsături defi 
nitorii pentru viitorii con
structori ai comunismului. Or

ganizațiile de pionieri educă 
la copii înaltele trăsături și 
deprinderi morale ale omului 
nou, contribuie alături de 
școală la organizarea plăcută 
a timpului liber, a odihnei 
școlarilor.

înconjurată de atenția și 
dragostea partidului, a între
gului popor muncitor, organi
zația de pionieri, îndrumată zi 
de zi de Uniunea Tineretului 
Muncitor, și-a cîștigat, în cei 
15 ani de existență, prețuirea 
tuturor oamenilor muncii, do- 
vedindu-se a fi, alături de 
școală și familie, un factor 
însemnat în educarea comu
nistă a copiilor.

Cei care, la 1 Mai 1949, au 
deschis, ou cravata roșie flu- 
turînd la gît, coloanele de
monstranților, primii membri 
ai, organizației comuniste a 
copiilor — sînt astăzi tineri 
destoinici; îi întîlnim în fa
brici, harnici muncitori, tehni
cieni sau specialiști, pe ogoa
re, în facultăți, în institute de 
cercetări. Mulți dintre ei poar
tă titlul de înaltă cinste, spre

care au năzuit fierbinte — de 
membri ai Partidului Mun
citoresc Romîn.

Uniunea Tineretului Munci
tor, îndeplinindu-și cu stăru
ință sarcina încredințată de 
partid, se preocupă de îndru
marea activității organizației 
de pionieri. Din rîndurile sale 
cei mai buni utemiști au fost 
trimiși să lucreze ca instruc
tori de pionieri. Mii și mii de 
tineri activează cu dragoste și 
pasiune în unitățile și detașa
mentele de pionieri, îi ajută pe 
copii să organizeze activități 
bogate, interesante, pline de 
conținut. In viața unităților 
de pionieri au devenit tradi
ționale acțiunile care îi ajută 
pe copii să cunoască îndea
proape tradițiile revoluționa
re de luptă ale partidului și 
poporului nostru muncitor, 
realizările regimului demo
crat-popular, frumusețile și 
bogățiile patriei, îi îndeamnă 
să prețuiască minunatele con
diții de învățătură ce le-au 
fost create prin eforturile în
tregului popor. Organizația de

pionieri a făcut să pătrundă 
mereu mai adînc în conștiința 
copiilor convingerea că pregă
tirea temeinică — prin muncă 
și învățătură — pentru a de
veni constructori pricepuți ai 
socialismului și comunismu
lui, constituie o expresie grăi
toare a dragostei nețărmurite 
față de patrie și popor. Orga
nizația de pionieri contribuie 
tot mai mult la dezvoltarea 
interesului și dragostei copii
lor față de învățătură, la în
tărirea disciplinei în școală, 
la crearea unei sănătoase și 
active opinii colective.

Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor U.T.M., instruc
torii de pionieri, cu sprijinul 
cadrelor didactice, se preocu
pă de organizarea unor activi
tăți interesante și atractive, 
cu un profund conținut educa
tiv, menite să îmbogățească și 
să înfrumusețeze timpul liber 
al copiilor. Pentru educarea lor 
multilaterală, pentru dezvolta
rea aptitudinilor lor — au la 
dispoziție frumoase și spațioa
se case ale pionierilor, nume
roase biblioteci, cluburi, tea
tre ale copiilor, parcuri dis
tractive. în ceasurile de răgaz, 
în zilele de sărbătoare, în re
creații se organizează o activi
tate bogată și atr.acțivă ; s-a 
dezvoltat în unitățile și deta
șamentele de pionieri practica 
de a învăța cîntece, jocuri, 
poezii, se organizează seri li
terare, focuri de tabără, între
ceri pentru cele mai bune 
creații originale ale copiilor.

în desfășurarea întregii ac

gia se prezintă sub diverse 
forme.

Care sînt ele ?
Continuînd ancheta noastră, 

am adresat această întrebare 
la doi oameni de știință : prof, 
univ. Gheorghe Petrescu, șeful 
serviciului seismologie și Cor
nelius Radu, cercetător prin
cipal la Centrul de cercetări 
geofizice al Academiei R. P. 
Romîne.

La început, interlocutorii 
noștri ne-au vorbit despre 
temperatura de ordinul miilor 
de grade din adîncurile pă- 
mîntului. Căldura aceasta re
prezintă o resursă de energie 
literalmente de nesecat. O sla
bă imagine, în această privin
ță, ne-o oferă erupțiile celor 
400 de vulcani activi cunoscuți, 
torentele de lavă incandescen
tă care răzbesc din cînd în 
cînd la suprafață. Apoi, ghei
zerele — acele lacuri din care 
țîșnește apă clocotită și va
pori supraîncălziți —și izvoa
rele termale răspîndite aproa
pe pretutindeni. Cu toate că 
energia acestora este mult mai 
mică decît cea a vulcanilor, 
gheizerele și izvoarele terma
le se pretează la o largă și va_ 
loroasă utilizare. Astăzi, un 
singur oraș, Reykjawik, capi
tala Islandei, este încălzit în 
acest fel. Dar această metodă 
poate fi mult extinsă. S-a cal
culat că pentru un oraș mij
lociu ar fi suficient să se fo
reze patru sonde, la adîncîme 
de 3 000—3 500 de metri care 
i-ar putea asigura în întregi
me încălzirea, CU MIJLOACE 
TEHNICE REDUSE ȘI LA UN 
PREȚ FOARTE SCĂZUT. 
Pentru a înțelege unde ne-ar 
putea duce valorificarea căl
durii din interiorul pămîntului,

tru a atinge așa numita man
tie terestră, cu substanța ei 
magmatică foarte vîscoasă și 
fierbinte.

Desigur, mai sînt încă ob
stacole, probleme tehnice care 
trebuie rezolvate, dar nu în
cape îndoială că dificultățile 
vor fi învinse și omul va de
veni stăpîn pe un nou uriaș 
rezervor de energie.

Energia incalculabilă depo
zitată în interiorul pămîntului 
se mai face simțită și într-un 
alt mod. Este vorba despre 
forțele care au dat naștere 
lanțurilor de munți și au creat 
albiile mărilor și oceanelor, 
care dau scoarței terestre o 
stare de continuă mișcare. 
Sînt forțele care provoacă cu
tremurele, fenomene ale căror 
urmări catastrofale sînt cu
noscute.

Seismologii măsoară astăzi 
cu precizie cantitățile de ener
gie eliberată cu acest prilej, 
în focarul celui mai recent cu. 
tremur — cel din Alaska — 
s-a eliberat o cantitate de 
energie seismică evaluată la 
aproximativ 1024 ergi (1 urmat 
de 24 zero!). Aceasta ar echi
vala cu explozia a 12 000 de 
bombe atomice.

Iată și o altă comparție su
gestivă. Energia eliberată cu 
ocazia cutremurului de la Ke- 
bin, care a avut loc în anul 
1911, este echivalentă cu aceea 
pe care ar furniza-o centrala 
hidroelectrică Dnepropetrovsk 
dacă ar lucra cu toată capaci
tatea ei, fără întrerupere, timp 
de 325 de ani.

Cînd se produce un cutre
mur, în cîteva secunde sau nu
mai fracțiuni de secundă se 
degajă o energie uriașă. Ea se 
transformă, parțial, în lucru

mecanic, parțial în căldură, 
iar restul capătă forma unde
lor seismice care provoacă 
distrugeri mai mari sau mai 
mici.

Această energie nu poate să 
fie stăpînită, dirijată ?

Oamenii de știință răspund : 
da. De aceea a și apărut o ra
mură nouă de cercetare, care 
se numește SEISMOENERGE- 
TICA. Ea are ca scop studie
rea și valorificarea energiei 
seismice care acum se mani
festă spontan și, pentru mo
ment, nu aduce omului nici 
un folos.

Pentru ca energia seismică 
să poată fi pusă în valoare, se 
cere îndeplinită o condiție 
prealabilă foarte importantă 
și anume, prevederea cutre
murelor. Și în această privință 
știința a făcut în ultimii ani 
progrese mari. Se cunosc as
tăzi zonele unde cutremurele 
sînt cele mai frecvente, se cu
noaște intensitatea lor proba
bilă, deci cantitatea aproxima
tivă de energie care se elibe
rează. Deocamdată, a rămas 
nerezolvată problema preve
derii în timp a cutremurelor 
cu toate că nici în această pri
vință lucrurile nu stau pe loc. 
S-a reușit, de pildă, ca în anu. 
mite regiuni, să fie prevăzute 
în interval de 3—10 zile. Este 
un prim pas. Fără îndoială vor 
urma, în anii viitorului apro
piat, alți asemenea pași.

Prevederea cutremurelor 
are o importanță uriașă în pri
mul rînd pentru că oferă po
sibilitatea de a feri pe oameni 
de consecințele uneori catastro
fale ale acestora. Dar nu 
numai atît. Ea face posibilă, 
cel puțin teoretic, stăpînîrea 
unor forțe oarbe, distrugătoa
re și punerea lor în serviciul 
oamenilor.

După părerea interlocutori
lor noștri, dirijarea energiei 
care se acumulează în zonele 
cutremurelor înainte ca aces
tea să se producă, este posibi
lă. Așa-numitele zone focale 
sînt cunoscute. De asemenea, 
se știe, că, mai ales cutremu
rele puternice au o anumită 
periodicitate, de pildă, 50 de 
ani. Trebuie găsite mijloacele 
tehnice pentru a crea un soi 
de „supape de siguranță" cu 
ajutorul cărora colosala ener
gie subterană să fie „ extrasă" 
pe măsură ce se acumulează, 

în anumite privințe, situația 
este comparabilă cu cea a 
energiei termonucleare, care 
poate fi produsă dar, deocam
dată, nu poate fi dirijată. A- 
vem dreptul să sperăm că am
bele forme de energie — și 
cea termonucleară și cea seis
mică vor fi stăpînite de om 
pentru folosul lui.

Energia cutremurelor va de
veni, într-o zi, un „minereu" 
la dispoziția umanității.

•) Vezi „Scînteia tineretu
lui" nr, 4640.

SE ÎNFĂPTUIESC
ANGAJAMENTELE

(Urmare din pag. I)

ționează din timp pie
se de rezervă, dau 
„diagnos ticurile" cele 
mai bune. Cînd se face 
revizia totul este pre
gătit. Timpul afectat 
se reduce astfel la 
minimum. Sînt mulți 
asemenea tineri aici. 
60 dintre ei și-au men
ținut în acest an lună 
de lună titlul de evi
dențiat în întrecerea 
socialistă.

Realizări însemnate 
a obținut și colectivul 
secției ulei III. Obiec
tivul principal al în
trecerii socialiste în 
cinstea lui 1 Mai a 
fost aici realizarea de 
economii la solvenți și 
materiile prime folosi
te la aditivi, precum și 
reducerea indicelui de 
consum la benzen, to- 
luen, alcool etc.

O asemenea preocu
pare a dat rezultate 
bune : economiile rea
lizate în secție pe tri
mestrul I însumează 
1 450 000 leî. Valoarea 
produselor date peste 
plan se ridică la 
995 000 Iei, planul la 
parafină a fost depășit 
cu 3,5 Ia sută, la adi
tivi cu 8 la sută.

Cum, pe ce căi, au 
fost obținute rezulta
tele amintite ?

Principala atenție a 
fost îndreptată spre

înlăturarea risipei, a 
pierderilor. Intervenții
le (și aici trebuie să 
amintim din nou de 
muncitorii de la secția 
mecanică conducte) au 
fost rapide și de bună 
calitate. Folosirea abu
rului „mort" pentru în
călzirea conductelor 
însoțitoare, aplicarea 
unui regim tehnologic 
economic (de exemplu: 
nu se recirculă prea 
mult solventul în ins
talația de desuleiere), 
recuperarea parafinei 
din bentonită sînt nu
mai cîteva din măsu
rile care au lost puse 
în practică de la înce
putul anului și pînă 
acum.

— Am urmărit în 
mod deosebit valorifi
carea superioară a to
nei de țiței și am ob
ținut rezultate mai 
bune decît cifrele în
scrise prin plan, ne-a 
declarat directorul ge
neral al rafinăriei, to
varășul Pescaru. La a- 
ceasta au contribuit din 
plin colectivele din 
fiecare secție, conduse 
de organizațiile de 
partid. Obținerea în 
acest trimestru a unor 
produse noi (unsori cu 
proprietăți superioare, 
uleiuri pentru locomo
tivele Diesel — elec
trice ș.a.) a contribuit

din plin la valorifica
rea superioară a tonei 
de țiței. S-a îmbunătă
țit, de asemenea, cali
tatea aditivilor. Tine
retul rafinăriei, mobi
lizat de organizațiile 
U.T.M., are o contri
buție meritorie în rea
lizările obținute pînă 
acum. Aceasta se vede 
chiar și din faptul că 
350 de tineri sînt pur
tători ai steluțelor ru
binii de fruntași al în
trecerii socialiste.

Nume de tineri ? La 
care să ne oprim ? Ni 
s-a amintit în primul 
rînd cel al lui Vasile 
Badea, șef de schimb 
la instalația de aditivi, 
ni s-a vorbit despre 
Gheorghe Steri an — 
„un băiat care are o 
înaltă calificare îneît 
este des folosit ca șei 
de schimb", despre 
Gheorghe Arion, Con
stantin Sava 
alții.

Realizările 
pînă acum 
întrecerii 
dau colectivului 
năriei un nou imbold 
în muncă. Angajamen
tul anual de economii 
suplimentare prin re
ducerea prețului de 
cost a fost astfel ma
jorat zilele trecute cu 
aproape 
iar la 
milion

și mulți

obținute 
în cadrul 
socialiste 

raii-

2 milioane, 
beneficii cu 1 
lei.

tivități pionierești, organiza
țiile U.T.M. și instructorii de 
pionieri țin seama de inițiati
va creatoare a copiilor, de 
vîrsta și preocupările pionie
rilor, de cerințele lor.

Toate succesele dobîndite de 
organizațiile de pionieri își au 
izvorul în grija părintească cu 
care partidul conduce și în
drumă opera de educare co
munistă a copiilor. îndrumă
rile și îndemnurile partidului 
au călăuzit și călăuzesc per
manent pașii organizației de 
pionieri, ajutînd-o să-și îm
bogățească activitatea, s-o facă 
din ce în ce mai corespunză
toare cerințelor educației co
muniste, vîrstei copiilor.

Organizațiile U. T. M. sînt 
chemate să îndrume organiza
ția de pionieri pentru a des
fășura în școală, în rîndul co
piilor, o activitate mereu mai 
bogată, să acorde cea mai ma
re atenție stimulării inepuiza
bilei lor inițiative, să promo
veze acele activități care răs
pund cel mai bine nivelului de 
înțelegere al copiilor, adecva
te specificului și dorințelor, 
pasiunilor și aspirațiilor lor, 
ajutîndu-i astfel să-și lăr
gească necontenit sfera de 
preocupări, să-și îmbogățeas
că cunoștințele. Punînd în 
continuare la baza activității 
organizațiilor de pionieri ase
menea acțiuni atractive, pe 
măsura inventivității creatoa
re a copiilor, promovînd cu 
perseverență asemenea meto
de de îndrumare și ajutor, iz- 
vorîte din practica muncii pi

onierești, vor fi înlăturate u- 
nele tendințe de formalism și 
șablonism ce se mai manifestă 
uneori în munca unor organi
zații de pionieri. Cîntecul, poe
zia, drumețiile și excursiile, 
întrecerile și jocurile sportive 
pionierești, pline de farmec și 
atractivitate, întregul complex 
de acțiuni care dau frumuse
țe și conținut vieții pionie
rești, răspunzînd firesc roman
tismului vîrstei și ajutîndu-i 
în același timp, în formarea u- 
nor deprinderi bune, folosi
toare pentru toată viața — 
trebuie să ocupe un loc mai 
important în întreaga activi
tate a pionierilor, a tuturor 
școlarilor.

întreaga activitate a orga
nizației de pionieri, îndruma
tă zi de zi de organizațiile 
U.T.M., să ofere copiilor po
sibilitatea de a-și respecta în
tocmai angajamentul solemn 
rostit cu emoție la primirea 
cravatei roșii: „Eu, tînăr pio
nier, mă angajez în fața tova
rășilor mei să fiu credincios 
poporului romîn și cauzei 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
să fiu luptător dîrz, cinstit și 
curajos pentru victoria socia
lismului. Făgăduiesc să învăț 
și să mă comport în așa fel. 
îneît să devin un cetățean 
demn al patriei mele — Repu
blica Populară Romînă".

„Scînteia tineretului"

In secția a VIII-a, atelierul in- 
terlok — a Fabricii de confec
ții și tricotaje „București" aju
torul de maistru Anghel Con
stantin controlează buna func

ționare a mașinilor.
Foto : AGERPRES 

-----•-----

IN EXCURSIE
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
Timp de 2 zile peste 80 de 

tineri din regiunea Galați, se
cretari și membri ai organiza
țiilor de bază U.T.M., tineri de 
la Laminorul de tablă și Uzina 
mecanică din Galați, Lamino
rul și Uzinele Progresul, 
I.S.C.M. Brăila, Depoul C.F.R. 
și Fabrica de conserve Tecuci, 
din școlile elementare și me
dii, din raionul Făurei, 
precum și din celelalte ra
ioane, fruntașe în acțiunea 
patriotică de strîngere a po
rumbului în toamna anu
lui trecut, au plecat într-o 
excursie prin țară organizată 
de comitetul regional U.T.M. 
Tinerii excursioniști au mers 
de la Galați pe frumoasa Vale 
a Prahovei, pe Valea Trotușu- 
lui, înapoindu-se la Galați 
dinspre Onești. Popasurile de 
la Sinaia, vizitarea orașului 
Brașov, a Comăneștiului și 
Oneștiului, au prilejuit excur
sioniștilor cunoașterea unora 
dintre realizările de seamă ale 
regimului nostru în cei 20 de 
ani de la Eliberare.



Din poșta de ieri
• Noi produse

din mase plastice
Colectivul de muncă de la Fabrica de mase 

plastice „București1* produce aproape 750 de 
sortimente de bunuri de larg consum și pro
duse industriale.

In acest an au intrat și urmează să intre 
tn producția de serie noi bunuri de larg con
sum printre care ghivece pentru flori, jucării 
pneumatice, sandale de plajă cu barete dan
telate, butelii tip termos, noi modele de re
chizite școlare, căni gradate, uscătoare de ve
selă și altele. Printre produsele industriale 
noi se numără și robinetele de toate tipurile, 
diverse modele de flacoane pentru ambalat 
produse chimice, căști de protecție pentru 
mineri și constructori, țevi și fitinguri de dia
metru mare (125 mm).

La Fabrica de mase plastice 
aproape în fiecare 
un nou produs.

„București"
săptămînă este omologat

învățătură, soliștii de muzică ușoară și populară au 
învățat noi cîntece. Și iată că, duminica trecută, în 
sala „Vasile Alecsandri* din Roman, la „Ziua frun
tașilor la învățătură“ au venit oaspeți: elevi și 
mulți dintre părinții acestora.

Portretele celor mai buni elevi expuse în 
sală aveau simbolul unui îndemn. Și erau 
multe, pentru că mulți sînt fruntași în școala noa
stră. Majoritatea din cei peste 450 de elevi care 
învață în școala noastră au obținut anul acesta re
zultate bune la învățătură. Pe primul trimestru — 
de exemplu — procentajul promovaților a fost de 
90,3, iar pe trimestrul II de 93,4. Clasele I F, I B, 
II B, III B, nu au nici un corijent, iar clasa 
tl A nu are nici un elev cu rezultate mediocre.

„Ziua fruntașilor la învățătură" a constituit și un 
prilej ca unii dintre elevii care au obținut cele mai 
bune rezultate — așa cum sînt Brînda Alexandru, 
Balcon Nuta, Matei Constantin — să împărtășească 
colegilor experiența lor, modul cum se pregătesc 
și cum își organizează timpul de studiu.

Formațiile artistice de amatori le-au dedicat frun
tașilor un frumos spectacol.

ALECU CHIVU 
corespondent voluntar

SOREANU VASILE 
secretarul comitetului U.T.M. 

al Scolii profesionale pentru 
industria alimentară Roman

O „Ziua fruntașilor • Tineri inovatori

la mvățăa.urăxx
In școala noastră s-a luat inițiativa ca, periodic, 

șei mai buni elevi să fie sărbătoriți în cadrul „Zilei 
fruntașilor la învățătură". Prima acțiune de acest 
fel a avut Ioc recent. Brigada artistică de agitație 
â realizat un nou program dedicat fruntașilor la

In fotografie: moment din timpul spectacolului

în întreprinderea poligrafică „Luceafărul" 
din București se acordă o deosebită atenție 
mișcării de inovații. Astfel, cu mult timp 
înainte de începerea acestui an, a fost afișat 
planul tematic de inovații, s-a discutat cu ti
nerii în consfătuiri, ședințe etc. Toate 
acestea au contribut la antrenarea în mișca
rea de inovații a unui număr mare de mun
citori, tehnicieni și ingineri care au propus 
cabinetului tehnic, de Ia începutul anului și 
pînă în prezent, aproape 70 de inovații. Ma
joritatea inovațiilor sînt deja aplicate în pro
ducție.

O contribuție de seamă o aduc și tinerii din 
organizația U.T.M. nr. 3 (secretar Olteanu 
Georgeta). Din cei peste 30 de tineri cîți nu
mără organizația, 18 sînt inovatori. Mecanicul 
Constantin Sandu, de exemplu, a propus 
numai în acest an 6 inovații. Una din mași
nile construite înlocuiește papșerul de tăiat 
clișee (importat pînă acum) ,iar angrenajul 
multiplicator de la masa mașinii ofset permite 
ridicarea mesei nu în 15 minute, ci într-unul 
Ungur. El a mai realizat un aspirator pentr* 
praful de la polizarea valurilor de cauciuc și 
un apcant pentru îndoit și roluit tablă.

Strungarul Petre Bițică a creat un dispo
zitiv de rectificare a compresoarelor de la 
mașinile ofset și plane și l-a adaptat la strung. 
Operația se execută azi în întreprindere și 
nu în afară.

O rețetă originală de preparare a unui pro
dus identic cu xantogenatul din import, 
a propus tînăra laborantă Alexandrina Gheor- 
ghievici. Prețul de cost s-a redus astfel cu 50 
la sută iar calitatea produsului — după cum 
au apreciat muncitorii — este bună.

SANDU DUMITRAN
muncitor

In zilele călduroase

GULIVER"
Veșnic tînăr, romanul „Guliver", 

considerat în mod eronat ca o 
carte exclusiv pentru copii, impre
sionează și astăzi pe cititorii de 
toate vîrstele prin luciditatea și 
sarcasmul cu care Jonathan Swift 
stigmatizează racilele societății 
engleze a veacului al XVIII-lea. A- 
venturile eroului sînt fantastice, 
dar acest fantastic nu este nicio
dată gratuit, sub masca alegoriei 
ascunzîndu-se tîlcuri sociale profun
de. Universul liliputan, întruchi
pează micimea și josnicia unui 
mediu impulsionat de vanitate și 
lăcomie. în care monarhii atotpu
ternici își aruncă supușii în iăz- 
boaie sîngeroase pentru motive a- 
desea ridicole și absurde, iar pri
mii miniștri sînt aleși în urma 
unui concurs de acrobatică. Dez
gustul pe care Guliver îl simte 
pentru această lume este tocmai 
cel inspirat lui Swift de spectaco
lul realităților epocii sale.

Din păcate, cu tot farmecul său 
filmul „Cele 3 lumi ale lui Guli
ver" nu se ridică la înălțimea o- 
perei marelui scriitor. De altfel 
este vorba mai degrabă de o a- 
daptare decît de o ecranizare, a- 
vînd în vedere libertățile pe care 
și le-au luat realizatorii în trans
punerea pe ecran a peripețiilor 
temerarului Guliver. Forța sati-

Zilele călduroase au 
adus cu ele și nume
roase acțiuni de mun
că patriotică în orașul 
Găești, regiunea Ar
geș. Peste 300 de ti
neri au lucrat Ia ame
najarea spațiilor verzi, 
a aleilor din cadrul 
parcului. In curînd 
cînd florile multicolo
re își vor disputa în- 
tîietatea culorilor și a 
parfumurilor îți va fi

mai mare dragul să 
poposești printre ele.

Un larg ecou în rîn- 
dul tinerilor a avut-o 
și acțiunea de colecta
re a metalelor vechi. 
Poate că cifra de 4000 
kilograme de 
vechi colectate 
foarte scurt timp, 
este prea mare, dar 
prezintă o etapă, 
cest lucru o știu tine- 
rij Păun Iorgu,

fier
în 

, nu 
re- 
A-

nescu Mihai, Lipoștea- 
nu Cornel, Cristian 
Dumitru și alții care 
s-au evidențiat în mod 
deosebit.

In bilanț mai tre
buie trecut un succes : 
cele 4 hectare împă
durite la Priboieni, 
acțiune la care au par
ticipat și elevii școlii 
zootehnice.

ȘTEFAN DRAGHIA 
profesor

Carnet
cinematografic

rici a eroului și a întîmplărilor 
prin care trece este atenuată de 
tratarea lor ușor naivă și conven
țională. In acțiune a fost introdus 
în mod artificial personajul Elisa- 
bethei, pentru ca obișnuita idilă 
să existe totuși. Nu lipsește nici 

/clasica luptă a protagonistului cu 
un animal fioros, pe care bineîn
țeles că îl răpune printr-o lovitură 
spectaculoasă. In schimb, inver
sarea de valori operată în lumea 
uriașilor în raport cu romanul, de 
către scenariști, prilejuiește adu
cerea pe ecran a gingașei Glum- 
dalclitch. Răsărită ca o floare de 
cîmp în mijlocul veninului de la 
curtea regală, ea aduce un suflet 
pur și optimismul unei lumi vii
toare mai bune și mai integre. 
Trebuie subliniate spontaneitatea 
și farmecul cuceritor al micuței 
interprete Sherri Alberoni.

In acest film cu pitici și uriași, 
cineaștii americani s-au folosit de 
întregul și binecunoscutul lor ar
senal de trucaje. Ingeniozitatea 
filmărilor combinate și unghiula- 
ția atent aleasă fac ca iluzia să 
fie aproape deplină, mai ales în 
episodul din țara uriașilor. Sec
vența urmăririi lui Guliver și a 
soției sale de către giganticii 
curteni în frunte cu regele este 
intr-adevăr palpitantă, provocînd 
îndeosebi încîntarea micilor spec
tatori. deși producția nu le este 
în mod special destinată.

Mai multă varietate în decoruri 
și o costumație mai îngrijită, ar 
fi dat și mai mult farmec acestui 
film în orice caz agreabil.

MANUELA GHEORGHIU

Primirea de către ministrul
Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine 
a ambasadorului Republicii

Argentina
Marți, 28 aprilie, ministrul 

Afacerilor Externe al Republi
cii Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Argentina la București, Jose 
Maria Garcia ALVAREZ DE 
TOLEDO, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisori
lor de acreditare.

-----•-----

„Pentru căminul 
și camera 

cea mai frumoasă"
In cele 17 cămine studen

țești din Centrul universitar 
Timișoara se desfășoară con
cursul „Pentru căminul și ca
mera cea mai frumoasă", or
ganizat de Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților din lo
calitate. Concursul se bucură 
de un succes deosebit în mijlo
cul studenților căminiști și re
zultatele practice au devenit 
evidente.

Pînă acum în fruntea între
cerii se situează căminul nr. 6 
de la complex, căminul Insti
tutului de medicină și căminul 
nr. 2 de la Institutul politeh
nic. La sfîrșitul lunii aprilie, 
cînd vor fi anunțate rezulta
tele concursului, căminele 
fruntașe vor primi 3 televizoa
re și alte importante premii în 
obiecte și cărți.

I. MEDOIA 
profesor

Exigența față de propriile-i 
lucrări, atenția cu care veri
fică execuția fiecărei faze a 
operației de frezate — iată 
două din căile prin care tî- 
nărul Gheorghe Iliescu, fre
zor la Uzina de strunguri 
din Arad și-a atras stima 
întregului colectiv al secției.

Foto: FLORIN ȚAGA

-SPSPORT-SPORT
Fotbalr E N I ssportive 

zilei
2 Mal

Manifestări 
cu prilejul 

de 1 și
în zilele de 1 și 2 Mai 

amatorii de sport din 
Capitală vor putea ur
mări pe stadionul Repu
blicii un interesant pro
gram cultural sportiv. 
Vineri 1 Mai cu începere 
de la ora 18, vor avea 
loc demonstrații de că
lărie, atletism, judo, 
lupte, haltere cu pai ti* 
ciparea unor recordmani 
și campioni ai țării. La 
ora 18,15 se va disputa 
jocul de fotbal dintre 
combinata Steaua-Di- 
namo și formația Pro
gresul din cadrul „Cupei 
Tineretului". Apoi, va fi 
prezentată echipa femi
nină de handbal Rapid 
București câștigătoarea 
„Cupei campionilor eu
ropeni**. La lumina re
flectoarelor se va dispu
ta întîlnirea de fotbal 
Steagul roșu Brașov- 
U. T. Arad („Cupa Tine
retului").

Programul de la 2 Mai 
va începe la ora 16,45 
cu jocul de fotbal Meta
lul București-Tractorul 
Brașov (din cadrul cat. 
B). In continuare vor a- 
vea loc demonstrații de 
aeromodelism, gimnas
tică, ciclism și o demon
strație a echipei noastre 
masculine de handbal, 
campioană mondială. La 
ora 20,30 se va disputa 
finala „Cupei Tineretu
lui"

• Intre 11 și 16 mai 
se va desfășura la Bucu
rești întîlnirea interna
țională amicală de tenis 
de cîmp dintre echipele 
de tineret ale R. P. Ro
mine și R. P. Ungare, 
întîlnirea constituie un 
bun prilej de verificare 
în vederea „Cupei Ga
lea". Echipa noastră va 
fi alcătuită din C. Po- 
povici, I. Năstase, Gh. 
Boaghe și S. Dron.

• La 20 mai va începe 
la Riga un mare turneu 
internațional de tenis. 
Țara noastră va fi re
prezentată de I. Țiriac, 
P. Mărmureanu și I. Năs
tase.

la Norrkoping, 
într-un meci disputat în 
nocturnă, echipa de 
fotbal 
noastre 
moașă 
țională
3—1 (0—1) echipa de ti
neret a Suediei. Fotba
liștii romîni au desfășu
rat un joc remarcabil 
mai ale9 în repriza a

echipa
(tineret) a țării 
a obținut o fru- 
victorie interna- 

învingînd cu

Handbal
• Stadionul Dinamo a 

găzduit marți meciul re
stanță de handbal în 7 
dintre echipele bucureș- 
tene Dinamo și Rapid. 
Handbaliștii dinamoviști 
au repurtat victoria cu 
scorul de 22—15 (13—4).

• Marți seara a pără
sit Capitala plecînd în 
Iugoslavia echipa de ti
neret (handbal) a orașu
lui București. Tinerii 
handbaliști romîni vor 
svolua la 1 și 2 Mai în 
cadrul unui turneu care 
va avea loc la Sarajevo. 
Din lotul selecționabili- 
lor fac parte printre al
ții Bogolea, Tale, Gruia, 
Nica, Gatu. Samungi, 
Goran și alții.

si studiu create tineretului universitar"
J

Declarațiile unor membri ai
Universității din Bologna

In cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice 
și tehnice între R. P. Romînă 
și Italia, a făcut o vizită în 
țara noastră o delegație a Uni
versității din Bologna.

înainte de plecare, membrii 
delegației au avut o convorbi
re cu reprezentanți ai presei 
cărora le-au declarat:

în primul rînd vreau să sub
liniez părerea întregii delega
ții, a spus prof. Stefano Botta- 
ri, conducătorul delegației, că 
această vizită a fost deosebit 
de utilă și interesantă. De alt
fel, ea a constituit o ocazie de 
a constata cum sînt organizate 
instituțiile universitare romî- 
nești și de a obține o imagine 
de ansamblu a țării dv. Pot 
afirma că am fost de-a dreptul 
entuziasmat de grija forurilor 
competente din Romînia pen
tru crearea unor condiții opti
me de viață și studiu tineretu
lui universitar. Noul complex 
social studențesc din orașul 
Cluj a depășit așteptările noa
stre nu numai prin capacitatea

de cazare cît și prin moderna 
sa linie arhitectonică. Am nu
mai cuvinte de laudă și pentru 
Biblioteca centrală universita
ră din același oraș, care se re
marcă prin sistemul superior 
de organizare și prin numărul 
mare de volume pe care le 
pune la dispoziția tineretului 
studios.

Deși nu cunosc limba romî
nă, urmăresc publicațiile de 
specialitate din țara dv., pe 
care le primesc în cadrul 
schimbului făcut cu colegii ro- 
mîni. în această vizită am a- 
vut ocazia să cercetez o serie 
de monumente istorice și de 
artă impresionante.

Apreciind această vizită ca 
o contribuție la cunoașterea 
reciprocă a valorilor științifi
ce, prof. Luigi Heilman a rele
vat că cercetările lingviștilor 
romîni se fac după o metodă 
modernă și științifică. Consi
der interesante, de pildă, a 
spus el, realizările dv. în 
lingvistica matematică și în le
gătură cu aceasta adaug că și

delegației 
(Italia)
cercetările mele au o temă si
milară. Apreciez lucrări de 
seamă ale lingviștilor romîni, 
pe care le-am cunoscut: Atla
sul lingvistic, Gramatica șl 
noul dicționar al limbii romi- 
ne. Pentru a mă documenta 
am cercetat cu atenție Muzeul 
etnografic și laboratorul de fo
netică și dialectologie din Cluj 
pe care, de asemenea, le con
sider utile și interesante.

Am avut schimburi de pă
reri prietenești și folositoare 
cu oameni de știință care lu
crează în probleme de fiziolo
gie, histologie și zoologie, a 
declarat prof. Silvano Leghis- 
sa. M-a impresionat înaltul ni
vel științific al activității mul
tor savanți romîni din Bucu
rești și Cluj în domeniul endo
crinologiei. M-au interesat în
deosebi Institutul de medicină 
și farmacie și Facultatea de 
științe naturale din centrul u- 
niversitar Cluj unde am ținut 
două prelegeri în fața studen
ților și cadrelor didactice.

CINEMATOGRAFE

Foto t S. NORU

18,15» 20,30)i Carpați (10; 
16; la ora 19 — Seara prie- 

filmului). Frații cerși- 
cinemascop : București (9;

Limuzina neagră — cinemascop : 
Patria (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 
21) » Giulești (10 ; 12 » 15,30 »
17,45; 20,15); Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Dragoste lungă de-o seară :
rulează la cinematografele Re
publica (9,45 » 12; 14,15 ; 16,45 ; 
19; 21,15); Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21); Flamura (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). Intre maluri 
— cinemascop : Feroviar (10; 12; 
14; 16;
12; 14; 
tenilor 
câni —
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21); Ex
celsior (9; 11,30; 14; 16.30; 19;
21.30) ; Aurora (8,45; 11,15; 13,45;
16,15» 18,45» 21,15)» Pacea (11» 14» 
16» 18,15» 20,30)» Zile de fior și rîs: 
Capitol (9,30» 11,45» 14» 16,15»
18,45» 21); Buzești (14; 16,15; 18,30» 
20,45)i Miorița (9,30» 11,45. 14»
16,15» 18,30; 20,45)» Arta (11» 16» 
18,15» 20,30). Păpușile rid : Festival 
(9,45; 11,45» 14» 16,15» 18,30» 20,45)» 
Grlvița (10; 12,15» 16» 18,15; 20,30)»
Tomis (9,15» 11,30» 13,45» 16» 18,15»
20.30) » Volga (10; 12,15» 16» 18,15»
20.30) i Miracolul rus — ambele

Echipa de păpușari a Școlii generale de 8 ani nr. 2 din orașul Calarași, prezintă în cadrul concursului pionierilor și șco
larilor piesa „Prima lecție". Formația este condusă de profesoara Silvia Roman, pe care o vedem in mijlocul micilor și 

talentaților interpreți.

serii : Central (10, 14,15; 18,30). 
Vacanță cu Minka : Lumina (10—14 
în continuare; 18,15; 20,30); Dacia 
(9,30; 11,15; 15; 17; 19; 21). Îndră

gostitul: Union (16; 18,15; 20,30). 
Tudor — ambele serii : Doina (16»
19.30) » Luceafărul (15,30; 19). Pro
gram pentru copii : Doina (ora 10). 
Secretul lui Mathias / Fotbal pe 
glob — 1963 : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Un surla în plină 
vară: înfrățirea între popoare 
(10,30» 15,30; 17,45; 20), Bucegi
(9,45; 12, 14,15; 16,30» 18,45; 21)» 
Celentina (16: 18,15; 20,30). Foto 
Haber: Cultural (10,30; 16; 18,15»
20.30) . Locotenent Cristina: Crin-
gași (16; 18,15; 20,30). Totul despre 
Eva: Unirea (11» 15» 18; 21)»

Elevii mecanizatori în practică
(Urmare din pag. I)

Apoi, avînd îndrumarea meca
nizatorilor pe lîngă care sînt 
repartizați, elevii execută și 
lucrările de discuit, grăpat cu 
sapa rotativă și cultivatoarele. 
Așa se desfășoară practica ele
vilor repartizați la brigada nr. 
2 Băbiciu și nr. 1 Scărișoara de 
la S.M.T. Caracal, la brigada 
4 Salcia de la 
de Cîmp etc.

Pentru buna 
acestor lucrări, 
brigadă de la S.M.T. Obîrșia de 
Cîmp și școala din aceeași lo
calitate există o strînsă colabo
rare. îndrumătorii de practică 
din partea școlii controlează 
periodic respectarea progra
mului de practică — program 
cunoscut și de mecanizatori — 
verifică caietele de practică, 
iar uneori dau ajutor efectiv la 
executarea unor lucrări, făcînd 
demonstrații practice în fața 
elevilor.

Credem că experiența ar pu
tea fi preluată și de tovarășii 
de la Școala profesională din

S.M.T. Obîrșia

desfășurare a 
între șefii de

Calafat, ai cărei elevi reparti
zați la practică la S.M.T. Poia
na Mare nu se bucură de ace
eași îndrumare atentă. Din a- 
ceastă cauză elevii nu-și com
pletează caietele de practică, 
lucrările pe care le execută nu 
sînt întotdeauna în concordan
ță cu programa.

Ca mecanizatorii 
cu experiență

Elevii anului III, a căror 
practică a început la 16 martie 
1964, se află în fața ultimului 
examen. Ei au deja o experien
ță în executarea lucrărilor a- 
gricole. Celor mai buni elevi 
le-au fost repartizate tractoare 
pentru a executa tot comple
xul de lucrări agricole ce se 
cer într-o campanie. Mulți 
elevi ai anului III de la școlile 
profesionale din Caracal, Cora
bia, Calafat și Obîrșia de Cîmp 
execută, cu mașinile și agrega
tele, lucrări agricole de bună 
calitate. La S.M.T. Tîrqu Jiu, la 
Plopșor și în alte localități ei 
au fost încadrați direct pe ma-

șini. După cum ne relata șeful 
de brigadă de la Salcia (S.M.T. 
Obîrșia), cei 7 elevi din anul 
III pe care-i are în brigada sa 
execută lucrări la fel ca me
canizatorii cu experiență.

îndrumarea și controlul sînt 
necesare și la centrele de prac
tică pentru elevii anului III. 
Școala profesională de la O- 
bîrșia de Cîmp (ai cărei elevi 
aflați la Cujmir, Salcia și Ceta
te execută sub directa supra
veghere a șefului de brigadă 
lucrări de bună calitate), asi
gură elevilor o îndrumare 
competentă; cadrele didactice 
se deplasează periodic la locu
rile de practică, prilej cu care 
se realizează un contact strîns 
cu cei din S.M.T. și se contro
lează respectarea programei. 
La S.M.T. Caracal, care cuprin
de elevi de la Școala profesio
nală din localitate și 
Poiana lucrurile nu se petrec 
însă astfel. Legătura 
școală și brigăzile de mecani
zatori unde elevii își desfășoa
ră activitatea, controlul și în
drumarea sînt sporadice. Și a- 
ceasta este una din cauzele 
care fac ca pregătirea elevilor

S.M.T.

dintre

doua deseori
aplaudați de cei peste 
6 000 de spectatori. Sco
rul a fost deschis în mi
nutul 3 de Carlsson. 
Gazdele au dominat în 
prima repriză dar nu au 
mai putut mări scorul 
deoarece apărarea noas
tră a jucat bine. După 
pauză, tinerii fotbaliști 
romîni au controlat în 
permanență partida 
prestînd un joc de bună 
valoare tehnică. în mi
nutul 46 Adam a egalat, 
iar 12 minute mai tîrziu 
Jamaiski a înscris pla
sat aducînd formația 
noastră în avantaj. Ul
timul punct a fost mar
cat în minutul 72 de 
Jamaiski.

INFORMAȚII
Marți dimineață a părăsit 

Capitala delegația de cineaști 
romîni care participă la cel 
de-al XVII-lea Festival inter
național al filmului de la Can
nes. Delegația este condusă 
de Mihnea Gheorghiu, preșe
dintele Consiliului cinemato
grafiei din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. Din 
delegație mai fac parte Aris
tide Moldovan, directorul Stu
dioului „Alexandru Sahia“, și 
Ecaterina Oproiu, redactor șef 
adjunct al revistei „Cinema".

★

Marți dimineață, ambasado
rul R. S. Cehoslovace în R. P. 
Romînă, Jaroslav Sykora, a 
organizat o întîlnire priete
nească cu prilejul conferirii 
acad. Arthur Kreindler, direc
torul Institutului de neurolo
gie și prof. dr. State Drăgă- 
nescu, diplomelor de membru 
de onoare al Societății medi
cale cehoslovace J. E. Purky- 
ne, precum și diplomei de can
didat în științe tehnice a Șco
lii superioare tehnico-chimice 
din Praga, ing. Ștefan Mircea.

(Agerpres)

Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște

str. 23 August nr. 20—26
Telefon 1720—1474

VINDE
din stoc disponibil între
prinderilor socialiste urmă

toarele materiale;

din anul III în condițiile parti
cipării lor directe la procesul 
de producție să nu se facă la 
un nivel corespunzător.

Și elevii anului III au obli
gația de a avea caietele de 
practică cu însemnările la zi. 
Din păcate, această prevedere 
nu se respectă. Școlile profe
sionale din Caracal și Calafat 
ar trebui să acorde mai mare 
atenție acestei probleme, veri- 
ficînd și cu ajutorul acestor ca
iete felul cum se respectă pro
grama.

★
In concluzie, raidul între

prins în centrele de practică 
ale școlilor profesionale din 
raioanele Caracal, Calafat și 
Corabia (regiunea Oltenia), a 
scos în evidență următoarele :

• conducerile școlilor în co
laborare cu S.M.T., să vegheze 
mai îndeaproape la respectarea 
întocmai a programei analitice, 
să asigure repartizarea tuturor 
elevilor la brigăzile de cîmp 
(la S.M.T. Bechet mai ales), șl 
să controleze respectarea ore
lor de practică indicate de pro
gramă și regimul zilnic de 
muncă al elevilor;

• este necesară o colaborare 
mai strînsă între conducerile 
școlilor, conducerile S.M.T. și 
șefii de brigăzi în organizarea 
și îndrumarea practicii;

• să existe o mai mare grijă 
pentru asigurarea unor condiții 
bune de cazare; școlile să se 
îngrijească ca elevii să gospo
dărească bine casele de cîmp 
unde sînt cazați;
• comitetelor raionale U.T.M. 

Caracal, Calafat șl Corabia le 
revine sarcina Imediată de a 
sprijini organizațiile U.T.M. din 
școlile profesionale agricole tn 
stabilirea unor planuri de ac
tivitate menite să ducă la întă
rirea disciplinei elevilor la 
practică, la buna organizare a 
timpului liber. în același timp, 
comitetele raionale U.T.M. mai 
sus amintite să antreneze or
ganizațiile U.T.M. din școli, 
S.M.T. și comune (unde se des
fășoară practica elevilor) să co
laboreze permanent pentru an
trenarea elevilor Ia viața de 
organizație a mecanizatorilor, 
și la activitatea cultural-spor- 
tivă a satelor respective.

Popular (15» 17,45» 20,30). Lovitură 
de pedeapsă : Flacăra (16» 18» 20). 
Călătorie în aprilie : Vitan (15» 17» 
19» 20,45). Cele trei lumi ale Iui 
Gulliver: Munca (15» 17» 19» 21)» 
Cotroceni (14,15» 16,30» 18,45» 21). 
Cavalerul Pardaillan — cinema- 
«cop ! Moșilor (15» 17» 19» 21). Lin
gă tine trăiesc oameni: Cosmos 
(16, 18» 20), Melodia (10,30; 13,30; 
16,30» 20)» Modern (10» 13,15;
16,30» 20). Germanie, steluțele
tale: Viitorul (16; 18,15» 20,30);
Progresul (15,30; 18; 20,15); Dru
mul Sării (16; 18,15; 20,30). Dom
nișoara... Barbă Albastră : Lira (15» 
17; 19; 21)» Ferentari (16,30; 18,30» 
20,30).

Oțeluri carbon și aliate 
Țevi construcții șl bur

lane
Cablu tracțiune
Ferodou
Rulmenți
Neferoase
Lanț gali
Curele trapezoidale, tex

tile și piele
Vopsele 
Șuruburi 
Nituri
Materiale siderurgice 
Materiale electrice 
Scule și aparate de mă

sură

Cei interesați se vor adresa 
serviciului de aproviziona
re al uzinei, unde vor pu
tea consulta și listele de 
materiale disponibile sau 
prin comunicări telefonice.
Materialele de la poz. 1—7 
se livrează numai cu apro
bare» M.C.M. D.G.U.P.M.

București.

Trustul minier „Oltenia" Craiova
Str. Someș nr. 11 — Telefon 1490—1491

Angajează de urgență:
— Ingineri constructori
— Ingineri electromecanici
— Ingineri mineri, secție exploatare
— Economiști
— Tehnicieni electromecanici
Doritorii se vor adresa la Trustul minier „Olte

nia", serviciul personal - Invătămint.



GENEVA:

Conferința pentru comerț
și dezvoltare

GENEVA 28 Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian Ionescu 
transmite: în ultimele zile au 
avut loc mai multe ședințe ale 
Biroului Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare.

Biroul a recomandat confe
rinței ca actul final, care va 
fi adoptat de reprezentanții 
guvernelor țărilor participan
te, să fie un document concis, 
complex și clar, care să con
firme recomandările adoptate 
de conferință.

în cursul dezbaterilor din 
Birou în legătură cu actul fi
nal, s-au conturat diverse pă
reri. Unele dintre ele limitau 
importanța și caracterul actu
lui final, care în vederile unor 
delegații trebuia să fie un mo
zaic de puncte de vedere, ob-

servații și nu un document 
principal al conferinței, care 
să pună în relief acordul ge
neral asupra unor probleme 
principale, să înmănunchieze 
în mod unitar recomandările 
și rezoluțiile, exprimînd ast
fel voința de a elabora o nouă 
politică economică în viața in
ternațională. Reprezentantul 
R. P. Romîne în Birou, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe a sprijinit 
propunerea secretarului gene
ral al conferinței, ca actul fi
nal să respecte esența poziti
vă, într-o formă adecvată, a 
rezultatelor conferinței.

In cursul ședințelor s-a că
zut de acord ca actul final să 
se adreseze atît organismelor 
O.N.U., cît și altor organisme 
economice internaționale. S-a

Sesiunea Comisiei Economice
0. N. U. pentru Europa

GENEVA 28. în cadrul ședin
ței de luni a sesiunii Comisiei 
Economice O.N.U., pentru Eu
ropa, a luat cuvîntul dr. Abdel 
Moneim El Kaissuny, președin
tele Conferinței Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare. 
Vorbitorul a subliniat că o mare 
parte din atenția Națiunilor 
Unite este concentrată asupra 
problemelor economice.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la lucrările 
conferinței. Prima fază a lucră
rilor a scos în evidență starea 
neliniștitoare a ienqjnenelor ce 
se manifestă actualmente în e- 
conomia internațională. în a- 
ceastă ordine de idei, dr. Kais
suny s-a referit la venitul pe

țările în curs de 
la raportul de 
este defavorabil

locuitor în 
dezvoltare, 
schimb care 
țărilor în curs de dezvoltare, 
ceea ce a creat o prăpastie 11- 
riașă care le separă de țările 
dezvoltate. Conferința, a spus 
el, a demonstrat fără îndoială 
că multe dintre formele actuale 
de a gîndi și de a acționa tre
buie să fie schimbate și aceas
ta cît mai curînd, dacă vrem 
să apară o nouă ordine a lu
crurilor în viața economică in
ternațională.

Dr. Kaissuny a subliniat că 
în prezent conferința se găsește 
în a doua fază a desfășurării 
lucrărilor sale, în acea fază în 
care se caută să se găsească 
soluții noi și concrete.

hotărît de asemenea ca reco
mandările conferinței, înscrise 
în acest document, să se adre
seze statelor membre ale 
O.N.U. și ale instituțiilor spe
cializate ale acestei organiza
ții. în legătură cu aceasta, 
Mircea Malița, a subliniat că 
delegația R. P. Romîne, care a 
insistat încă de la începutul 
lucrărilor conferinței asupra 
necesității asigurării universa
lității acesteia, se pronunță 
pentru aplicarea universală a 
rezultatelor conferinței. însuși 
obiectivul acestei conferințe — 
elaborarea unei noi politici e- 
conomice mondiale — cere ca 
această politică să nu fie e- 
nunțată în termeni discrimi
natorii.

în acest sens s-au pronunțat 
și delegații Etiopiei, Iugosla
viei, Uniunii Sovietice.

Biroul a hotărît să se con
stituie comitetul de redactare, 
unde se va ține seama ca fie
care grup de state să fie re
prezentat în aceeași proporție 
ca și în Birou. Din acest co
mitet va face parte și un re
prezentant al R. P. Romîne.

Toate aceste hotărîri ale Bi
roului vor fi supuse discutării 
și aprobării plenarei conferin
ței.

Prexențe 
românești

ATENA. — Delegația medi
cilor romîni, alcătuită din 
prof. dr. Tiberiu Spîrchez și 
dr. Benedict Gheorghiescu, 
care a participat la Simpozio
nul internațional de la x-ltena 
pentru folosirea radioizotopi- 
lor în medicină prin metoda 
scintigrafică, a vizitat la 27 
aprilie o serie de instituții me
dicale din capitala Greciei. în 
aceeași zi, conducerea secției 
grecești a Uniunii Medicale 
Balcanice a oferit un dejun în 
cinstea medicilor romîni, la j 
care au participat prof. dr. 
Eeonomu, președintele secției ■ 
grecești a Uniunii Medicale 
Balcanice, precum și membri 
ai conducerii acestei secții. Au 
fost, de asemenea, de față 
Mircea Bălănescu, ambasado
rul R. P. Romîne la Atena, și 
Tudor Jianu, consilier al am
basadei R. P. Romîne.

Dejunul s-a desfășurat Î11- 
tr-o atmosferă prietenească.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
— La 26 aprilie 1964, tenorul 
Ion Dacian și-a încheiat tur
neul în Berlinul occidental cu 
un concert de duete și arii din 
operete, care a avut loc în Sala 
Mare de concerte a conserva
torului. Cîntărețul romîn a 
fost acompaniat de orchestra 
simfonică (D.A.S.) sub condu
cerea dirijorului Ernst Kallip- 
ke. Și-a dat concursul soprana 
Eva-Maria Grossmann. Con
certul s-a bucurat de un mare 
succes.

Situația din Laos

LUXEMBURG. — în ziua de 28 aprilie a.c. 
I. Oancea, trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne în Luxemburg, 
a fost primit în audiență de Marele duce 
Jean, care reprezintă pe Marea ducesă de 
Luxemburg, căruia i-a remis scrisorile sale de 
acreditare.

GENEVA. — La 28 aprilie, Ia Palatul Națiuniloi 
din Geneva a avut loc cea de-a 187-a ședință a Co
mitetului celor 18 state pentru dezarmare, după care 
lucrările vor fi suspendate pînă la 9 iunie.

In cadrul ședinței/ prezidate de Adrian Fisher 
(S.U.A.), au luat cuvîntul reprezentanții Canadei, 
U.R.S.S., Nigeriei, Poloniei, Cehoslovaciei, Italiei, 
Romîniei, Indiei, Bulgariei și Statelor Unite.

ATENA. — Parlamentul grec a adoptat recent 
proiectul de lege cu privire la alegerile municipale. 
Ministerul Afacerilor Interne al Greciei a anunțat 
că în baza acestui proiect alegerile municipale din 
Grecia au fost fixate pentru 5 iulie a.c.

LONDRA. — In cadrul vizitei pe care o Întreprin
de în Anglia, primul ministru al Italiei, Aldo Moro, 
care a sosit luni la Londra, la numai cîteva ore după 
sosire a avut o primă întrevedere cu primul minis
tru britanic, sir Alec Douglas-Home. Referindu-se la 
această întrevedere, agenția Reuter relatează că cei 
doi prim-miniștri care au discutat o serie de pro
bleme internaționale au apreciat de comun acord că 
situația creată în sud-estul Asiei ar constitui un pe
ricol mai mare decît în oricare altă regiune a lumii. 
Din surse informate, agenția subliniază că în timpul 
discuțiilor s-a căzut de acord asupra necesității men
ținerii unor legături mai strînse între țările membre 
ale N.A.T.O.

Agenția Reuter, anunță că au fost discutate și pro
bleme privind relațiile Est-Vest, precum și probleme 
legate de Conferința celor 18 state pentru dezarmare 
de la Geneva. O ultimă problemă abordată în timpul 
discuțiilor, care a durat aproximativ două ore, a 
fost situația din Yemen.

PARIS. —■ La sediul U.N.E.S.C.O. din Paris au 
început marți lucrările sesiunii Comitetului pentru 
coordonarea activității organelor specializate ale 
O.N.U. Sesiunea este prezidată de secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant. In cadrul lucrărilor sesiunii 
vor fi coordonata programele de activitate ale dife
ritelor organisme specializate ale O.N.U.

Lucrările sesiunii vor dura trei zile.

SALAAM. — Consiliul orășenesc din DarDAR ES________ ___________,___________
Es Salaam, a adoptat o hotărîre cu privire la schim
barea denumirii străzilor din Tanganica, care datea
ză din timpul dominației coloniale engleze. Străzile 
capitalei Tanganicăi vor purta numele unor cunos
cut! luptători pentru libertatea și independența 
Africii.

PARIS. — într-o declarație făcută recent Ia Paria, 
Dirk Stikker, secretarul general al N.A.T.O., a anun
țat că intenționează să demisioneze în toamna aces
tui an din postul pe care îl deține în conducerea 
blocului nord-atlantic. în legătură cu aceasta, agen
ția France Presse, relatează că pînă în prezent au 
fost anunțate două candidaturi la postul de secretar 
general al N.A.T.O. Din partea Marii Britanii, can
didează Harold Caccia, subsecretar de stat la Minis
terul de Externe, iar din partea Italiei, Manlio Bro- 
sio, ambasadorul italian la Paris.

DAKAR. — Victoria de pe insula Como (Guineea 
portugheză) a însuflețit poporul și a consolidat în
crederea în victoria forțelor patriotice, se arată în 
declarația Partidului african al independenței 
Guineea portugheză și Insulele Capului Verde, 
publicității la Dakar.

In rîndul militarilor portughezi atît în această 
lonie africană cit și In metropolă se manifestă , 
simism, se subliniază în declarație. Chiar cercurile 
conducătoare din Lisabona încep să înțeleagă inevi
tabilitatea înfrlngerli lor în lupta împotriva mișcării 
de eliberare națională din Guineea portugheză.

După cum s-a mai anunțat timp de două Iun! șl 
jumătate 3 000 de militari portughezi au încercat 
fără succes să ocupe insula Como cucerită de for
țele patriotice. In aceste lupte trupele portugheze 
au suferit pierderi grele.

din 
dat

co
pe-

CAIRO. — Luni, Ia Sanaa a avut loc ședința re
prezentanților tuturor forțelor active ale poporului 
yemenit, la care a fost adoptată noua constituție a 
Yemenului. Au asistat președintele As Sallal, pre
ședintele Nasser, mareșalul Abdel Hakim Amer, 
vicepreședinte al R.A.U., Anwar el Sadat, președin
tele Adunării Naționale a R.A.U., șefi de triburi ye- 
menite, ofițeri superiori ai armatei etc.

Proclamarea noii constituții are loc o dată cu 
anunțarea componenței noului guvern, cu formarea 
căruia a fost însărcinat ambasadorul Yemenului în 
R.A.U., Hammoud el Jaif.

VIENTIANE 28 (Agerpres). 
— Potrivit agenției France 
Presse, ambasadorii sovietic 
și britanic la Vientiane, repre
zentanți ai copreședinților 
Conferinței de la Geneva pri
vitoare la Laos, împreună cu 
membrii Comisiei internațio
nale de supraveghere și con
trol vor pleca la 29 aprilie spre 
Khan Khai, localitate situată 
la 150 km nord de capitală 
unde vor avea întrevederi cu 
prințul Sufanuvong, vicepre- 
mier în guvernul de coaliție 
națională și președintele parti
dului Neo Lao Haksat.

Citind surse diplomatice, co
respondentul la Vientiane al 
agenției France Presse anunță 
că primul ministru, prințul 
Suvanna Fumma, și-a expri
mat dorința să se întîlnească 
cu prințul Sufanuvong.

Observatorii politici la Vien
tiane remarcă însă în comen
tariile lor faptul că „pozițiile 
celor trei grupări politice lao- 
țiene continuă să fie diferite". 
In timp ce generalul Nosavan 
și membrii guvernului de coa
liție națională, aflați la Vien
tiane, au cerut miniștrilor ab
senți să vină în capitală, par
tidul Neo Lao Haksat se men
ține la poziția sa. El cere or
ganizarea unei întîlniri a șe
filor celor trei grupări politice, 
respectiv între prinții Suvanna 
Fumma, Sufanuvong și gene
ralul Fumi Nosavan și convo
carea urgentă a guvernului de 
coaliție națională la Luang 
Prabang, reședința regală care,

în prealabil, să fie neutrali
zată.

KHANG KHAI 28 (Ager
pres). — Prințul Sufanuvong, 
președintele partidului Neo 
Lao Haksat și vicepremier în 
guvernul de coaliție națională 
al Laosului, a dat publicității 
o declarație în legătură cu ul
timele evenimente petrecute 
în Laos. El condamnă lovitura 
de stat organizată de elemen
tele grupării de dreapta con
duse de generalul Kouprasith 
Referindu-se apoi la hotă
rîrile „Comitetului revoluțio
nar" de la Vientiane privind 
remanierea guvernului de coa
liție națională, precum și cele 
referitoare la dreptul acestuia 
de a supraveghea și controla 
activitatea guvernului, prințul 
Sufanuvong a arătat: structu
ra și compoziția guvernului de 
coaliție națională a fost hotă- 
rîtă de cele trei grupări poli
tice, în conformitate cu acor
durile de la Zurich și Valea 
Ulcioarelor, aprobat apoi de 
regele Laosului și recunoscut 
prin acordurile de la Geneva. 
„Ca vicepremier al guvernului, 
în numele partidului Neo Lao 
Haksat, subliniază el, în de
clarație, mă opun acestui act, \ 
și sînt hotărît să apăr guver- I 
nul de coaliție națională. Nu I 
voi recunoaște niciodată vreo j 
schimbare în guvern".
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Cipru. Situația în insulă conțin uă să se mențină încordată. In 
fotografie: Polițiști din Nicosia percheziționînd un trecător

Astăzi este sărbătoarea națională a Japoniei — ziua de naș
tere a împăratului Hirohito. In fotografie: Un aspect din To

kio — capitala Japoniei

Jack Ruby va fi internat într-un ospiciu ?

DALLAS 28 (Agerpres). — Ju
decătorul Joe Brown a acceptat 
cererea avocaților lui Jack Ruby, 
asasinul lui Lee Oswald Harvey, 
ca acesta să fie trimis din nou în 
fața unui juriu care să hotărască 
dacă este cazul internării sale în
tr-un ospiciu de alienați. Brown, 
care a prezidat procesul lui Ruby, 
a precizat că va începe cît mai
curînd posibil constituirea juriului. 
Legea din Texas cere ca judecăto
rul să satisfacă în mod automat 
o asemenea cerere dacă este pre
zentată de apărare.

Judecătorul Brown 
însă o altă cerere a 
Ruby să fie trimis 
tr-un spital psihiatric

a respins 
apărării ca 
imediat în- 
pentru a fi

IN DEZBATEREA 
PARLAMENTULUI GREC

Proiect de lcfic prliind

supus unor noi examene medicale. 
Magistratul a arătat că legea nu-1 
autorizează să dispună examina
rea lui Ruby după condamnarea 
sa. Juriul celui de-al doilea pro
ces va putea lua o asemenea ho
tărîre, dacă avocații lui Ruby vor 
reuși să facă dovada „nebuniei" 
acestuia.

Pentru a sprijini teza că Ruby 
este „atins de o psihoză", avocații 
și sora acestuia, Eva Grant, au 
prezentat un raport întocmit de 
psihiatrul din Dallas, dr. West, în 
care acesta afirmă că Ruby este 
„deranjat mintal". Dr. West, an
gajat de Eva Grant, l-a examinat 
pe Ruby după tentativa sa de si
nucidere, care nu s-a soldat decât 
cu o rană superficială.

Judecătorul Brown mai urmează 
să examineze și o a treia cerere a 
apărării lui Ruby ca primul pro
ces, în care a fost condamnat la 
pedeapsa capitală, să fie pur și 
simplu anulat.

Declarația

lui A. Cabrai
BAMAKO — Poporul Gui

neei portugheze va continua 
lupta sa eroică cu arma în 
mînă pînă ce ultimul soldat 
portughez va fi izgonit de pe 
teritoriul țării și acesta va fi 
eliberat, a subliniat Amilcar 
Cabrai, secretar general al 
Partidului african al indepen
denței din Guineea portughe
ză și insulele Capului Verde 
într-o declarație făcută presei. 
El a relevat că în ciuda ajuto
rului pe care-1 primește Portu
galia din partea unor puteri 
occidentale, victoriile armatei 
de eliberare națională sînt tot 
mai numeroase. Ea controlează 
peste o treime din teritoriul 
țării, iar punctele de rezistență 
portugheze care au rămas în 
zona eliberată de armata na
țională sînt înconjurate și izo
late complet. Paralel cu acea
sta, în spatele inamicului iz
bucnesc noi și noi focare de 
rezistență armată.

abolirea masurilor
excepționale

ATENA 28 (Agerpres). — 
Luni, în Parlamentul grec a 
fost depus un proiect de lege 
prevăzînd abolirea tuturor mă
surilor excepționale adoptate 
de autoritățile grecești în peri
oada anilor 1947-1949.

După cum transmite agen
ția France Presse, proiectul 
de lege stipulează abolirea, în 
primul rînd, a așa ziselor „cer
tificate civice", cerute în nu
meroase sectoare din Grecia 
la ocuparea diferitelor servi
cii. Potrivit agenției, pe viitor 
numai funcționarii de stat și 
cei din serviciile apărării na
ționale au obligația să pre
zinte astfel de certificate.

Potrivit unei alte măsuri 
prevăzute în proiectul de lege 
hotărîrile de deportare vor pu
tea fi luate numai de către 
tribunale și nu prin simple de
cizii administrative ca pînă în 
prezent. Proiectul scoate, de 
asemenea, din competența tri
bunalelor excepționale o serie 
de delicte pe care le dă în 
competența tribunalelor ordi
nare.

France Presse reamintește 
că guvernul grec a hotărît 
luni eliberarea necondiționată 
din închisori a aproximativ 
450 de deținuți politici, în 
timp ce altor 120 de deținuți 
li s-au redus pedepsele.

I Portugalia: alungați
I
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de mizerie...
Un ziarist italian, vizitînd la 

începutul acestui an capitala Por
tugaliei, a rămas impresionat de 
„fața Lisabonei care are o palidi
tate morbidă". Oficialitățile portu
gheze au încercat, și mai încearcă, 
diferite formule cosmetice pentru 
a-i ascunde această paliditate. 
Eforturile se dovedesc a nu fi su
ficient de fructuoase. încet, dar 
sigur, ceea ce ziaristul italian de
numea „paliditate morbidă" apare 
tot mai evident, se întinde mereu, 
în toate colțurile țării. Portugalia 
deține multe recorduri în ce pri
vește mizeria maselor. Ziarul bri
tanic „TIMES" scria, de pildă, re
cent că „Nivelul de trai al munci
torului rural este dintre cele mai 
scăzute din lume...”

Mizeria, șomajul cronic con- 
strîng pe foarte mulți portughezi 
să-și părăsească țara. In „TIMES" 
a apărut recent o informație pre
cum că „exodul de muncitori din 
Portugalia se ridică anual la peste 
40 000 de oameni*. Majoritatea, 
imensa majoritate, o formează ti
nerii.

Oficialități din Lisabona, încu
rajează acest exod deoarece îl 
consideră drept o sursă de devize.

Ziarul britanic anunța că „Portu
galia a încheiat acorduri cu Olan
da, Franța și R. F. Germană pen
tru emigrarea de niuncîtori". Dar 
uneori portughezii care sînt nevo- 
iți să părăsească țara se feresc să 
apeleze la oficialități, deoarece au
toritățile nu eliberează pașapoarte 
decît celor care întrunesc anumite 
condiții. De aceea, muncitorii, ță
ranii mai ales, preferă un itinera- 
riu mai primejdios — și anume 
cel clandestin.

Profitînd de această situație, în 
Portugalia a luat naștere o vastă 
rețea de contrabandiști speciali
zați în trecerea ilegală a oamenilor 
peste graniță. Rețeaua are filiale 
în Spania și în Franța. Emigranții, 
odată trecuți peste granița Portu
galiei, sînt dați în seama membri
lor rețelei spaniole și, după tra
versarea întregii Spânii, alți mem
bri ai rețelei îi conduc pe potecile 
cunoscute numai de dînșii, peste 
Pirinei, în Franța. Totul este bine 
pus la punct. Contrabanda a de
venit o instituție organizată după 
toate regulile unei întreprinderi 
capitaliste, avînd, după părerea 
ziarului „LE MONDE" pînă și 
„banca sa proprie și chiar un fel

Evenimentele din Cipru
NICOSIA. — La trecătoarea 

Kyrenia s-au desfășurat lupte 
pentru controlarea fortăreței 
Saint Hilarion, în cursul căro
ra au fost folosite arme grele.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a anunțat la Nicosia că 
unități canadiene din forța 
O.N.U. au fost trimise pentru 
a bloca aducerea de noi trupe 
ale părților combatante, adău
gind că rolul lor nu poate fi 
de a opri luptele în curs, deoa
rece ambele tabere vor trage 
asupra trupelor O.N.U.

ATENA 28 (Agerpres). — Sa- 
kari Tuomioja, mediatorul 
O.N.U. în Cipru a părăsit 
marți Atena îndreptîndu-se 
spre Paris pentru a avea u- 
nele întrevederi cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant.

Sakari Tuomioja care a so
sit duminică la Atena a avut 
în cursul vizitei sale o serie de 
discuții cu primul ministru al 
Greciei, Papandreu și cu alte 
oficialități ale guvernului grec 
asupra problemei cipriote.

Corespondentul din Atena al 
agenției France Presse rela
tează că discuțiile pe care le-a 
avut la Atena cu guvernul 
grec n-au adus nimic nou care 
să favorizeze o îmbunătățire a 
situației din Cipru. Observa- i 
torii politici din capitala Gre- I 
ciei relevă că concluzia care se . 
poate trage în urma acestei ■ 
vizite este că atît poziția Gre- j 
ciei cît și a Turciei în proble
ma Ciprului, rămîne „diame- ! 
trai opusă". Tuomioja a plecat j 
de la Atena cu sentimente pu
țin încurajatoare. Grecia, rele
vă acești observatori, continuă 
să sprijine independența tota
lă și autodeterminarea po
porului cipriot, iar Turcia, îm
părțirea insulei și crearea unei 
federații în Cipru. Guvernul

grec, arată France Presse, este 
convins că misiunea lui Tuo
mioja de mediator în Cipru se 
îndreaptă spre eșec. Singura 
posibilitate rămînînd ca aceas
tă problemă să fie adusă din 
nou în discuția Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Intr-o declarație făcută Ja 
sfîrșitul vizitei lui Tuomioja 
la Atena, ministrul afacerilor 
externe al Greciei, Stavros 
Costopoulos a menționat că 
guvernul grec a remis media
torului O.N.U. în Cipru un 
memoriu în care este expus 
pe larg punctul de vedere al 
guvernului grec asupra solu
ționării problemei cipriote.

Noul guvern 
al Republicii 

Tanganica 
și Zanzibar

DAR-ES-SALAAM. — Președin
tele Julius Nyerere a anunțat com
ponența noului guvern al Republi
cii Tanganica și Zanzibar. Cinci 
din cel 21 de miniștri au făcut par
te din fostul guvern al Zanzibaru- 
lui, printre care și fostul ministru 
de externe, Mohammed Babu. El 
face parte din grupul celor trei 
miniștri care vor funcționa Intr-un 
organism de planificare, nou creat, 
condus direct de președintele Nye
rere.

In Comitetul special al O.N. U
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. 
pentru aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, a ascultat în ședința 
sa din 27 aprilie plîngerea for
mulată de secretarul general 
al Uniunii populațiilor africa
ne Zimbabwe și a adoptat o re
zoluție cu privire la situația 
din Rhodesia de sud. în rezo
luția* adoptată cu o majoritate 
de 19 voturi și trei abțineri 
(Australia, Statele Unite și 
Italia) se cere guvernului bri
tanic să convoace neîntîrziat o 
conferință constituțională cu 
participarea tuturor partidelor 
politice ale Rhodesiei de sud, 
care să hotărască acordarea 
independenței acestui teritoriu, 
pe baza alegerilor generale la 
care să participe întreaga 
populație adultă.

In legătură cu declarațiile 
făcute de secretarul general al 
Zimbabwe în care se arată că 
în urma marilor demonstrații 
ale populației băștinașe guver
nul Smith a arestat peste 1 000 
de africani, printre care pe cu
noscutul lider al mișcării de 
eliberare națională Josua Nk- 
omo, în rezoluție se spune : 
„Guvernul Marii Britanii tre
buie să ia măsuri urgente în 
vederea eliberării liderului 
sud-rhodesian Josua Nkomo și 
a celorlalți deținuți care au 
fost arestați în baza legilor 
arbitrare ale guvernului mino
rității albe din Rhodesia de 
sud".

Reprezentantul Angliei Ce
cil King a părăsit ședința pre
texted că guvernul său nu 
are nici un drept administra
tiv asupra Rhodesiei de sud.

Zi de zi, traficanții de forță de muncă trec clandestin în Fran ța numeroși muncitori por
tughezi

de „sindicat" care „asigură* măr
furile”. Iar mărfurile sînt oameni. 
Ei sînt trecuți peste frontieră în a- 
celași chip ca și mărfurile de con
trabandă clasice : alcool, aur sau 
heroină.

Nu de mult, în ziarul francez 
„PARIS JOUR“ se putea citi un 
reportaj despre 22 de oameni înfo
metați și epuizați găsiți într-un va
gon plumbuit, ce zăcea undeva pe 
o linie de garaj în gara Austerlitz. 
Pe ușile vagonului, un afiș : „Ani
male vii". Iar fractul, care însoțea 
vagonul, preciza că este vorba de 
„vite îngrășate destinate abatoare
lor din Vilette". Cei 22 de oameni, 
emigranți portughezi, au stat în 
acest vagon cinci zile fără lumină 
și aproape fără aer.

Traficul cu tinerii emigranți din 
Portugalia este o afacere rentabilă.

ani el a 
din nor- 
acolo de

Mai ales în ultimii doi 
luat proporții. In satele 
dul sau centrul țării, 
unde locuitorii „sînt alungați de 
mizerie*, (expresia aparține revi
stei „PARIS MATCH") mișună a- 
genți ai rețelei de contrabandă. 
Ei găsesc în aceste locuri cei mai 
numeroși „candidați". Dintre a- 
ceștia, sînt recrutați doar cei avînd 
vîrsta de 16—35 de ani. Prețul 
unei treceri peste graniță este în
tre 6000—10 000 escudos. Jumă
tate din această sumă trebuie plă
tită pe loc. Iar emigranții „care 
sînt atît de săraci îneît nu. pot a- 
sigura viața familiilor în propria 
lor țară, își vînd casa, petecul de 
pămînt și vita de pe lîngă casă 
pentru a-și plăti drumul..." („PA
RIS JOUR").

Trecerea clandestină a graniței

nu se face fără riscuri. Primejdiile 
provin din partea polițiștilor și 
escrocilor. Uneori, aceștia lucrează 
„mînă în mînă". Printre contra
bandiștii „veritabili" se găsesc, 
cum e și normal, mulți escroci. 
Adesea se întîmplă ca, după ce 
și-au vîndut totul pentru a putea 
plăti suma cerută, candidații la e- 
migrație să se trezească singuri, 
lipsiți de mijloace și părăsiți la 
frontieră unde, bine înțeles, sînt 
repede descoperiți. Atunci au loc 
scene jalnice ca cea descrisă de 
„Le Monde": „tăcere încăpățînată, 
fețe de groază, imobilitatea acelora 
cărora le-a fost luată orice putere 
de a hotărî, supunerea unei turme 
conduse la graniță, spre acea mize
rie care i-a făcut să vină, căci ea 
este cea care explică afluxul ace
stor oameni4.
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