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COMUNICAT Proletari din toate țările, uniți-vă!

în zilele de 14 și 15 aprilie a.c. a avut loc 
ședința plenară a C.C. al P.M.R., la care au 
participat membrii și membrii supleanți ai Co
mitetului Central, primii secretari ai comite
telor regionale de partid, șefii secțiilor Comi
tetului Central, membrii Comisiei centrale de 
revizie și ai Comisiei controlului de partid, mi
niștri. Plenara a avut următoarea ordine de zi:

1. Convocarea celui de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

2. Măsuri de stimulare a producției agricole.

3. Rezultatele obținute în creșterea efecti
vului și compoziția partidului, în selecționarea, 
pregătirea și promovarea cadrelor ; concluziile 
desprinse din desfășurarea alegerilor de partid.

4. Informare cu privire la desfășurarea ale
gerilor de deputați în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare.

în urma dezbaterilor, plenara Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn a a- 
doptat hotărîri corespunzătoare care vor fi pu
blicate.

HOTĂ R I R E
cu privire la convocarea celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romin

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn. întrunit în ședința plenară din 
14—15 aprilie a.c., hotărăște :

Convocarea la data de 19 iulie 1965 a celui de-al IV-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, cu următoarea ordine de zi:

1. — Raportul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin cu privire la ac
tivitatea partidului în perioada dintre Congresul al m-lea si Congresul al IV-lea al partidului. 
Raportor tovarășul Nicolae Ceaușescu.

2. — Raportul Comisiei centrale de revizie. Raportor tovarășul Constantin Pîrvulescu.
3. — Raportul asupra Directivelor Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Ro

mîn privind planul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970. Raportor 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

4. — Raportul asupra Directivelor Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn privind planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii. Raportor tovarășul Chivu Stoica.

5. — Raportul cu privire la modificările aduse Statutului Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Raportor tovarășul Gheorghe Apostol.

6. — Alegerea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin și a Comisiei 
centrale de revizie.

în vederea alegerii de delegați pentru Congres se stabilesc următoarele norme de re
prezentare : un delegat cu drept de vot deliberativ la 900 membri de partid și un delegat cu 
drept de vot consultativ la 900 candidați de partid, luîndu-se ca bază efectivul partidului 
la 1 aprilie 1965.

Delegații pentru Congres vor fi aleși la conferințele regionale de partid, care vor avea 
Ioc în cursul lunii iunie 1965.
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• PLOIEȘTI

etașat de grupul ce
lor șase furnale mai 
vechi, furnalul nr. 
7 de 1000 m.c. de 
la Hunedoara este 
înzestrat cu instala
ții, utilaje și apara

tură dintre cele mai moderne, 
care permit mecanizarea și auto
matizarea în exclusivitate a ope
rațiunilor grele. Datorită acestui 
lucru eforturile oamenilor s-au 
redus, iar productivitatea furna
lului a crescut de la an la an. 

>Anul acesta, de pildă, indicele de

f utilizare de 1,31 tone de fontă pe 
metru cub volum util și zi calen-
daristîcă, realizat în medie pe tri
mestrul I, este cu peste 50 la sută 
superior Celor obținuți la cele
lalte furnale, în anii trecuți.

siunii aerului insuflat. Pe dia
gramă aparatul trasează o linie 
verticală, interminabilă. Vertica
litatea acestei linii arată mai

strului că presiunea se menține 
constantă.

„Intre presiune și debit există 
o stținsă corelație — preciza to
varășul Paul Victor. De una de
pinde cealaltă, influențindu-se 
reciproc. Dacă debitul e cel nor
mal, presiunea se menține și ea 
in limitele stabilite și furnalul 
va acea un „mers" ușor, produc
ția se ca menține ridicată. Dacă 
insa una dintre ele nu se înca
drează în limitele prescrise, pro
cesul termic se dereglează, arde
rea devine mai lentă, producția 
scade. în condițiile respectării 
unui regim normal de funcțio
nare a furnalului producția noas
tră zilnică atinge 1 400 tone de 
fontă. Orice perturbări insă, a-

supra factorilor amintiți, deter
mină reducerea acestei cantități. 
De aceea, toată atenția noastră 
este îndreptată asigurarea
unui „mers" în uniform al 
furnalului"...

în secție insă de la începutul 
anului s-au luat unele măsuri 
importante, care să asigure mer
sul uniform al agregatului. Pre- 
incălzitoarele sint supravegheate 
și „obligate" de cauperiști să ali
menteze furnalul cu o tempera
tură maximă constantă de circa 
1 000 grade Celsius.

Intre cele 3 brigăzi care deser
vesc furnalele conduse de tinerii 
ingineri Rădoi Ion, Buzea Oan-

Uzinele chimica din 
regiunea Ploiești și-au 
îndeplinit angajamente
le luate pînă la 1 Mai. 
De la începutul anului, 
aceste colective au dat, 
peste prevederi, 1 400 
bucăți anvelope auțo- 
moto și de tractoare, 
peste 300 tone hîrtia de 
calitate superioară, 141 
tone substanță activă 
pentru Îngrășăminte chi
mice. însemnate canti
tăți de detergent și al
te produse.

• GALAȚI
Construcția unei ram

pe etajate de transbor
date a rozereulur. ex
tinderea suprafețelor ce 
producție si moderniza - 
rea unor agregate teh
nologice au dus anul a- 
cesta la realizarea unor 
importante creșteri de 
producție la stația de 
sertare a mioeremai de 
la GalațL Pini la 15

zilei de 1 Mai au fost 
depășite cu 40—42 la 
sută, iar producția mar
fă cu, 15 și respectiv 18 
la^sută. De la începutul 
anului, muncitorii aces
tei întreprinderi au sor
tat peste plan 26 200 to
ne minereu și au obți
nut importante economii 
la prețul de ’cost $i-a

Muncitor

Vineri 16 aprilie 1965

Despre thzăxul AJm* Kiili de la C-nmhimhii ce îngrășczunte axotoase Tg. se
că este un „oni Ia înălțime". Aprecierea i te potrivește atit pentru ci este unnl ă-zire cei 
mai bani monfori cit ti pentru iaptul că a luat parte la executarea celor na: îrssit» lucrări

de montai
Foto: I. (S8CV

eu rea*nea Maramureș 
lizat înainte de termen 
angajamentele luate in 
întrecerea socialistă pe 
prima etapă — 1 Mai. 
Producția dată de la în
ceputul anului și ptnă a- 
cum de mataiurgiștil ci 
chimiștii Uzinei _1 
Mai’ Femezju, ca turna
re a îmbunătățirii lndi-

devine faptă

Lucrări de amenajare

a cursului Jiului
In 

miniere Rorinan, început, 
de curind. importante lucrări 
de amenajare a cursului Jiului 
în scopul protecției none: car
bonifere contra revărsării ape
lor acestui riu. După cum se 
știe. aci lignitul ce află la o 
mică adizerine, pe.T.uțind ex
ploatarea la zL Lucrările ce se 
vor efectua vor ere* posibil - 
tău no: de valorificare a aeec-

apropierea explcatăr.i tui mare zăcămint ăe Hy.-r j, 
de irigare a unor terenuri a- 
gricole din apropiere.

Printre altele se vor construi 
un dig lung de aproape 5 km 
si un canal de peste 7 km lun
gime. prin care vor fi deviate 
apele Jiului. Se va construi, 
de asemenea, un pod care va 
ay-gura circulația peste cana
lul de deviere.

''Agerpresi
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Corelația
(Continuare în pag. a Il-aJ

productivității

Cronică
LAI. ROMULUS 

corespondentul „Scinteii tinere
tului" pentru regiunea 

Hunedoara

• BAIA MARE

crcu

PREGĂTIȚI!
TOTUt BINE

PUS LA PUNCT

Cooperativa

PREȚUL FIECĂREI ORE

Se verifică calitatea lucrării. Tînărul unepanplar tnnsiaf >‘crrlat Voarie, de I* S.HT Go.*- 
neni, raionul Drăgănești Vlașca va primi fi deoceasM d*M cahhcafivuJ «foarte ițise* 

Foto: GH.

Sîntem în cabina aparatelor. 
Maistrul de schimb Paul Victor, 
cercetează din cinci în cinci mi
nute, „mersul" furnalului. De- 

bitmetrul indică debitul de aer 
din interiorul furnalului. Limi
tele s-au păstrat aceleași de 
la începutul schimbului, între 
100 —110 mii metri cubi pe 
oră. Maistrul e mulțumit. În
seamnă că dozatorii au pregătit 

< corespunzător șarjele încărcă
turii. Granular ea minereului e u- 
niformă, permițînd aerului să se 
repartizeze uniform în întreaga 
masă de materiale.

Alături se află indicatorul pre-

Fabrica de ciment Turda (ve
dere spre noile linii de fabrica

ție a cimentului)

sigurarea condițiilor optime, 
încă de la insămințat, pen
tru obținerea unor produc
ții bogate de porumb con
stituie acum preocuparea 
principală a mecanizatorilor, 
muncitorilor din G.A.S. și 

cooperatorilor din regiunea Dobrogea. în 
acest scop, așa după cum ne-a declarat 
tov. inginer EMIL CUBLEȘAN, vicepre
ședintele consiliului agricol regional, pe 
întreaga suprafață destinată culturii po
rumbului s-au executat lucrări de între
ținere a ogoarelor pentru menținerea apei 
în sol, iar pe mai bine de 70 la sută din 
această suprafață a fost pregătit patul 
germinativ prin lucrări cu grapa și discul, 
executate diferențiat de la o solă la alta, 
după un plan bine stabilit pentru fiecare 
unitate. De menționat că s-a asigurat în

treaga sămință necesară din hibrizi dubli 
de mare productivitate. Sîntem pregătiți 
ca în momentul cînd condițiile climate
rice o vor permite, cînd termometrele vor 
indica momentul optim să declanșăm cu 
toate forțele campania însămînțatului.

Pentru a afla care este stadiul pregăti
rilor de ordin tehnic, ne-am adresat unor 
specialiști și conducători de unități care 
ne-au declarat:

HUREZEANU VASILE, inginer șef 
mecanic la Trustul Gostat Constanța : 
„Toate cele 490 semănători 2 S.P.C. 2

M. GHEORGHE 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Dobrogea

(Continuare In pag. a il-a)

în ultimele zile, in raionul 
Alba a plouat mult. Dar meca
nizatorii care lucrează pe o- 
goarele cooperativei agricole 
de producție din comuna Ga- 
latiu folosesc cu pricepere fie
care oră bună de lucru. După 
ce au terminat de insămințat 
culturile din prima epocă o 
parte din tractoare au trecut 
imediat la însămințarea celor 
64 de hectare destinate cultu
rilor trifoiene iar altele la pre
gătirea terenului pe care s-au 
cultivat cartofii. Lucrînd în 
schimburi prelungite și avind 
mașinile permanent aprovizio
nate cu semințele necesare, 
mecanizatorii au reușit să ter
mine și aceste lucrări mai de
vreme și la un nivel agroteh
nic corespunzător. Acum prin-

cipala atenție a mecanizatori
lor și a cooducerii unității este 
îndreptată spre pregătirea ce
lor aproape 300 de hectare care 
se vor cultiva cu porumb. 
Două tractoare au executat a- 
rături pe unele suprafețe pe 
care in toamr.ă nu s-au efec
tuat aceste lucrări. Celelalte 
tractoare au lucrat la discut- 
rea terenului. în același timp, 
inginerul agronom, șeful bri
găzii. și brigadierii de cimp 
s-au ocupat de echiparea se
mănătorilor de porumb cu 
discurile corespunzătoare caii- 
brelor de sămință și a hibrizi
lor dubli ce se vor insămînța 
pe fiecare solă. S-a stabilit, de 
asemenea, numărul atelajelor 
pentru transportul seminței și 
hranei mecanizatorilor.

Primirea la CC. al l.I.M. a delegației

(.1. al Ligii Tineretului Comunist Chinez
In zzua ie 15 aprilie. dele

gări* Carnitetuiui Centrai al 
Lzgn -meretului Comunist 

condusă de Hui Shu- 
membru al Secretaria

tului CC al Ligii Tineretului 
Cor—ur. r«t Chinez care. Ia tn- 
vriada CC al U T3L face o 
«tetă în țara noastră, s-a în
tunec cu activiști ai CC. al 
U.TJL y. ai Comitetului oră
șenesc U.TAL București

în a ceeași zi delegația a 
fost primită la CC al V.TJL 
de tovarășul Petre Eracrie, 
pnm-secretar al CC a’. 
UT.M. La primire au luat 
parte tovarășu Ștefan Biriea 
yl Elena Poparac. secretari ai 
CC. al U-TJt și aiți mesz.br. 
ai Biroului CC al UTM în-

tilmrea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

La amiază a avut loc o masă 
tovărășească oferită de Birou'. 
CC al UTM. în cinstea dele
gației

Joi seara, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
S P. Chineze la București, 
Ltu Fan, a oferit o recepție cu 
prilejul vizitei în R.P.R. a de
legației C.C. al Ligii Tinere
tului Comunist Chinez. La re
cepție au participat tovarășii 
Petre Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., secretari și 
membri ai Biroului C.C. al 
UTM., activiști ai U.T.M.

Corespondenții
voluntari ne transmit:

noastră •- 
gheolă va mjommta in a- 
ceasti primăvară 1 1-30 de 
hectare cu porumb. Cele 
două brigăzi de tractoare 
conduse de comuniștii Du
mitru Gușă și Alexandru 
Necula, de la S.M.T. Că
lugărești, au pregătit patul 
germinativ și cînd timpul 
a permis s-a trecut la se-

mănatul în cuiburi, cu 
toate cele 7 semănători, 
dintre care două sint 
S.P.C. 6. S-a pus sub braz
dă sămință pe 300 de hec
tare din hibrizii cei mai 
valorași. S-au evidențiat în 
mod deosebit tractoriștii 
Savu Gușă și Simion Șer- 
ban care au insămințat și 
cite 30 de hectare intr-o 
zi. Odată cu 'îmbunătățirea 
vremii ritmul ca spori pen
tru că mecanizatorii au 
totul bine pus la punct.

ILIE ȘERBAN 
comuna VUrăști 
raionul Oltenița

PRiMELE

REZULTATE

„Cele 31 de cooperati
ve agricole din raionul Fe
tești au de Insămințat cu 
porumb 26 703 hectare. 
Terenul este bine pregătit, 
și s-a asigurat întreaga 
cantitate de 670 de tone 
de sămință din hibrizi du
bli de mare, productivitate.

(Continuare
'in pag. a 11-a)
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Marele șantier
al mării

Zilnic, în dane se 
și se descarcă zeci 
poare, alte zeci așteaptă 
port pentru a le veni rîndul să 
intre în radă. Pe cheiuri, macara
le cu gîturi enorme, ca niște co- 
costîrci de oțel, de la 5 pînă la 
15 tone, nenumărate autostivui- 
toare, tractoare, automacarale al
cătuiesc imaginea clasică a unui 
port modern. E o activitate fe
brilă, o circulație intensă, ziua și 
noaptea, fără întrerupere. Trafi
cul crește, iar numărul miilor de 
tone de mărfuri încărcate și 
descărcate sporește mereu. Aces
tor necesități mereu mai mari, de 
export, import, sau tranzit. ca 
urmare a relațiilor comerciale tot 
mai largi ale țării noastre, le răs
pund în prezent importantele 
lucrări de modernizare și extin
dere care se fac în portul Con
stanța.

Anul acesta înseamnă pentru 
port, punerea în valoare a fiecă
rui spațiu din incinta lui. a ori
cărei suprafețe de teren. Mai în
tîi se pune ordine deplină în 
transporturile interioare. Pasaju
lui terminat anul trecut îi ur
mează, în acest an, încă două, ți
nui în construcție, Ia poarta nr. 
4, altul în fază de proiect, pentru 
pietoni șt care va fi început în 
această vară, pentru a se evita 
aproape complet încrucișarea șo
selelor cu căile ferate. Alte 
12 șosele interioare, în curs 
de execuție la care lucrează echi
pele conduse de Victor Pieton si 
Ion Chifti vor asigura, încă din 
acest an, un trafic de 1 440 de 
vehicule dus și întors în 24 de 
ore.

Se lucrează, nu numai pentru 
prezent ci și pentru viitor. în fie
care lucrare se fine seama de 
perspectiva viitorului. Se măresc 
spațiile de manipulare și depo
zitare a mărfurilor. Spatiile nefo
losite dintre liniile ferate din 
fața silozurilor de cereale vor 
însemna chiar în acest an 11 000 
mp de platforme de pe care se 
vor putea încărca sau descărca 
mărfuri.' De altfel, constructorii 
de la I.C.H., de sub conducerea 
maistrului Marin Berceanu, ame
najează platforme aproape peste 
tot, acolo unde mai există spații 
nefolosite. în total, suprafața 
platformelor va crește în acest 
an cu 80 000 mp. în dane se 
construiesc noi magazii. în extre
ma nordică a portului sînt în 
curs de execuție două depozite 
de mărfuri generale pentru un 
volum de 35 000 tone ; la danele 
20—21 se construiește un depo-

încarcă 
de va* 
în avan-

zit de- carbid, în altă parte se 
construiește o magazie de ciment.

Portul se pregătește, așadar, 
pentru o exploatare mai intensivă.

★
De câteva luni de zile, actualul 

port care întinerește cu fiecare 
an, cu fiecare zi, a căpătat o de
numire care ar părea paradoxală: 
portul vechi. A apărut în schimb 
prin antiteză o altă noțiune: por
tul nou. Intr-adevăr, la 1 decem
brie anul trecut, un lot de mun
citori de la I.C.H. au început 
lucrările construcției viitorului 
port, situat la sud, în imediata a- 
propiere a celui existent. Atunci, 
la 1 decembrie s-a deschis șan
tierul și tot de atunci marea cu
noaște una din cele mai mari bă
tălii ale ei cu oamenii de pe a- 
ceste meleaguri. Se construiesc 
mai întîi două diguri, unul de 
larg, lung de 2 600 m care se e- 
xecută acum, altul de sud care ra 
fi început în vara acestui an. Ele 
vor închide și vor apăra de stihia 
mării viitorul port.

Prin natura ți scopul lor, lucră
rile de execuție a digului incum
bă o mare doză de romantism. E 
o lucrare prezentă pentru viitor, 
e o lucrare grea, care se execută 
în permanentă luptă cu marea. 
$i poate tocmai de aceea pe 
șantier au venit încă din primele 
zile numeroși tineri. Iată-1 mai 
întîi pe inginerul Nicolae Petre, 
în virstă de 26 de ani, absolvent 
al facultății de construcții hidro
tehnice din București, promoția 
1961. De atunci și pînă în de
cembrie a lucrat în Deltă, la ame
najarea cheiurilor portului Suli- 
na, a pontoanelor de la Maliuc, și 
Crișan. Anii aceștia au constituit 
pentru el o veritabilă ucenicie 
care i-au adus un spor de bărbă
ție, inițiativă și curaj. Acum, la 
cererea lui, a venit pe șantierul 
noului port și i s-a încredințat 
conducerea lotului care lucrează 
la digul de larg. Aici a întâlnit Si 
alți tineri, de diferite profesii. 
Printre aceștia se află șoferii 
Petre Sandu, Delicate Sandu șt 
Memet Damirgean.

La 1 decembrie mareo a pri
mit primele tone de blocuri de 
piatră și de atunci, pe șoseaua 
exterioară a portului, la fiecare 
minut, poate fi văzută o auto
basculantă, încărcată cu stinci 
de calcar, aduse, din cariera Ovi- 
diu. Cea mai grea porțiune a di
gului nou, racordul, muie valu
rile au iarna o înălțime de 10 
metri, a fost terminată recent, 
tocmai în condițiile în care ape
le au fost în anotjmpul largului 
lor. De multe ori, povestește ti
parul inginer, valurile furioase 
încercau să spele, ca pe nimic 
să care în larg piatra adusă pen
tru fundația digului Măsuri nr-

gente de apărare, care însemnau 
de fapt, aruncarea în apă a unor 
stinci mai grele, de la 10 tone în 
sus și care nu mai puteau fi că
rate de apă, făceau ca marea să 
bată în retragere. La fiecare mi
nut o basculantă venea pînă în 
buza apei, răsturna încărcătura și 
cu cea mai mare viteză lua din 
nou drumul carierei.

Acesta e asaltul dinspre uscat. 
Din larg, trei gabare, adică trei 
ambarcațiuni asemănătoare unor 
bacuri, încărcate cu piatră, ve
neau să completeze opera de 
fundație și de întărire a rezisten
ței digului. In bătălia cu marea, 
în numai cîteva luni cîte au tre
cut s-au și născut numeroase ini
țiative. Maistrul Vasile Anton a 
găsit soluția descărcării rapide a 
gabarei, prin basculare. în loc ca 
piatra să fie descărcată manual, 
gabara e adusă în locul unde 
trebuie descărcată, unul din 
tancurile laterale e umplut cu 
apă și ea se înclină cu 45 de gra
de eliberînd în apă încărcătura. 
Productivitatea gabarei a crescut 
astfel de 6 ori. Marinarul Gogu 
Cherciu a găsit un sistem de des
facere automată a parîmei care 
leagă blocul de piatră astfel că 
intervenția omului a fost exclusă. 
Cei trei șoferi, amintiți mai sus, 
cărora li se adaugă Vasile Lea
găn și Gheorghe Ardeleanu au 
reușit ca printr-o îngrijire exem
plară a mașinilor, prin înlătura
rea oricăror defecțiuni pe par
curs, care ar însemna minute sau 
ore de stagnare, să facă zilnic în 
loc de 4 drumuri de la dig la 
carieră, 7 sau 8 și să transporte 
o cantitate aproape dublă de 
piatră.

Așa s-a înaintat pas cu pas în 
apă. Acum, cînd digul măsoară 
mai bine de 180 de metri spre 
larg, treaba merge cu mult mai 
ușor. Curînd însă ritmul de 
înaintare va crește. ■ O uriașă 
macara pivotantă ce va intra în 
curînd in probe tehnologice, a- 
vînd un front de 50 metri lun
gime și o putere de ridicare de 
50 de tone va veni în sprijinul 
constructorilor, aruneînd zilnic în 
apă 3 000 de tone de piatră ast
fel incit se va putea lucra cu 
aceeași intensitate chiar pe timp 
ile furtună, cînd gabarele nu pot 
ieși în larg. Cu ajutorul sondei 
ultrasonice cu care e înzestrată 
macaraua se vor putea controla 
permanent lucrările subacvatice.

Așa se profilează în fiecare zi, 
incinta noului port care ra per
mite acostarea la țărmul Romini- 
ei a unor nave de mare tonaj cu 
pescaj de pină la 13 metri, și 
care ca face ca traficul să creas
că în final cu 23 milioane tone 
mărfuri anual.

GEORGE MIH AESCr

(Agerpres)

★
„M. Eminescu" 

s-a deschis joi

sovieto-romînă,.

armat al Institutului

POȘTA
REDACȚIEI

Panait Dumitru str. Ampere 
nr. 3 — Sibiu.

Lucrări practice în laboratorul de beton 
Politehnic din Timișoara

INFORMAȚII
■1

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd la Dublin (Ir
landa) delegația Grupului ro
mîn al Uniunii interparlamen
tare, care va participa la lu
crările sesiunii de primăvară 
a Uniunii interparlamentare.

Din delegație fac parte Tra
ian Ionașcu, vicepreședinte al 
Comitetului de conducere al 
grupului, Barbu Solomon și 
Stanciu Stoian, membri ai co
mitetului.

★
Joi dimineața s-a deschis în 

Capitală sesiunea tehnico-ști- 
ințifică de referate și comu
nicări a Trustului de prospec
țiuni și explorări miniere.

La sesiune participă repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Minelor și Energiei Elec
trice, Comitetului geologic, in-

stitutelor de studii și proiec
tări de specialitate.

★
în sala Consiliului local al 

sindicatelor din Capitală, a a- 
vut loc, joi la amiază, verni
sajul expoziției „Afișul elve
țian", organizată de Institutul 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

Expoziția cuprinde aproape 
80 de lucrări selecționate în 
cadrul concursurilor de afișe 
care au avut loc în Elveția, în 
ultimii ani.

★
Joi dimineața s-a înapoiat 

din Uniunea Sovietică de
legația Consiliului General 
A. R. L. U. S. condusă de 
Constantin Prisnea, vicepre
ședinte al Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune 

R. P. Romine, membru

al Biroului Consiliului Ge
neral A. R. L. U. S., care a 
semnat la Moscova planul de 
colaborare dintre Asociația ro- 
mînă pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S. și Uniu
nea asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale 
cu țările străine și Asociația 
de prietenie 
pe anul 1965.

La librăria 
din Capitală 
Expoziția cărții Editurii Aca
demiei cehoslovace de științe 
și Editurii Academiei slovace 
de științe.

Expoziția, care va fi deschi
să pînă la 28 aprilie, prezintă 
peste 250 de lucrări și reviste 
științifice din diferite domenii 
ale științelor sociale și științe
lor naturii.

Comitetul de stat pentru 
problemele de muncă și salarii 
ne-a comunicat că muncitorii 
calificați la locul de p roducție. 
care nu au absolvit un curs 
de calificare organizat de în
treprindere. pot dovedi califi
carea pe baza unei adeverințe 
eliberată de întreprindere.

Din această adeverință tre
buie să rezulte că muncitorul 
respectiv s-a prezentat la co
misia tehnică de încadrare și 
conform procesului verbal I 
cheiat și aprobat de conduc 
rea întreprinderii a 
încadrat Ia data._ 
ria.... meseria, spec 
funcția—

c
au î ealifi- 

aniza'.e
TV-,r.

algebră și trigonometrie, iar la 
geometrie: plană, în apațiu ți 
analitică și fizică (mecanică 
optică) numai lucrări scrise.

Grigoreseu Nicolae — str. 
Buciumeni nr. 12, Fălticeni

..Aventurile lui Robin 
Hood", pe care Ie urmăriți la 
televizor, sînt ecranizate după 
cartea ..Robin Hood" de 
Henry Gilbert. Această carte 
a fost editată de ..Editura Ti
neretului" în anul 1963. Desi
gur, o veți putea găsi la bi
blioteca din orașul dv.

Popa Sabin — Suceava.
Ministerul Economiei Fores

tiere. serviciul organizării 
muncii, ne-a informat că în- 
cepind cu data de 1 decembrie 
1964. în industria de prelucra
re a lemnului se aplică indica
toarele tarifare de calificare 

deîmbunătățite. avizate
7 S.MȘ. Pe ha za aci

O . z.-i c:r. .-ec:::.’ de volei disputat în cadrul Spartachiadei de vară Ia care au evoluat spor
tivi din raionul Grivița roșie

SPORT. SPORT
Spartachiada de vară

LA START,
scurt

Cinematografe
NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 

cinemascop (ambele serii) rulează 
Ia Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
GAUDEAMUS IGITUR rulează la 
Republica (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Victoria (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Floreasca (orele 
16; 18; 20), Grivița (orele 10; 12;
14; 16; 18,15, 20,30). SCARA-
MOUCHE — cinemascop — rulea
ză la Luceafărul (orele 8, 10; 12; 
14; 16.15; 18,30; 20.45), București 
(orele 9; 11 ;13; 15; 17; 19, 21),
Excelsior (orele 9,30; 11.30; 13.45 ; 
16; 18,15; 20,30), Feroviar (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14.45: 17, 19.15;
21.30) , Melodia (orele 9; 11: 13;
15; 17; 19; 21), Modern (orele 9 : 
11; 13,15; 17; 19; 21). PARISUL 
VESEL rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Bucegi (orele 9,30; 11.45, 14;
16,15; 18,30; 20,45). UCIGAȘII DE 
FEMEI rulează la Festival (orele 
10; 12, 14; 16,15; 18,30: 20.45), în
frățirea între popoare (orele 10,30; 
15,45: 18, 20.15), Miorița (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). MISTERE
LE PARISULUI — cinemascop — 
rulează la Central (orele 9.45: 
12; 14,15: 16,30; 1845, 21). UNDE 
EȘTI ACUM MAXIM ?. — cinema
scop — rulează la Lumina (orele 
9,45; 11,45; 14, 16,15; 18,30 : 20.45). 
Aurora (orele 10; 12; 14; 16, 18.15;
20.30) . UN ENORIAȘ CIU
DAT rulează Ia Union (orele 14,30,

Construcții
La întreprinderea 

de prefabricate și ma
teriale de construcții 
din Constanța a în
ceput 
serie 
pentru

de cabane pe litoral

nale sa 
ia afa: 
meatra

re a eu

A

giz- 
lito- 
vnr 

vara

«tațiunea Mamaia, ur
mând ca altele să fie 
amplasate și în sta
țiunea Eforie Nord și 
tabăra inter: 
a studenților 
Costinești.

Manole Viorica — București-

La examenul de admitere la 
Facultatea 

cadrul 
ogic se

de matematică 
Institutului pe- 
dau probe scris 

aritmetică.

ce aparțin de acest' 
upă data de 30 no- 
964. vor fi supuși 
de către comisiile 
Încadrare. Promo- 
in categorii de 

superioare se va 
noile indicatoare

DIN PRIMA ZI 1
la mitru, 

mian și 
menea, 
prezenți, 
sportivi 
vor îndruma pe tine
rii începători. Maes
trul emerit al sportu
lui Horațiu Nicolau va 
veni în mijlocul viito
rilor voleibaliști, Ma
cri și Ion lonescu vor 
da îndrumări celor 
care au îndrăgit spor
tul cu balonul rotund, 
atleții Constantin Blo- 
țiu și Horia Ștef ca și 
alți sportivi de la clu
bul Rapid vor fi pre- 
zenți la centrele 
ionale, în mijlocul 
nerilor concurenți.

Comisia raională 
organizare a Sparta- 
chiadei de vară a luat 
numeroase măsuri pen
tru popularizarea și 
desfășurarea în bune 
condiții a competi
ției. La bazele sporti
ve și în asociațiile 
mai mari se vor expu
ne panouri, fotomonta
je, prezentînd aspecte 
din întreceri. De ase
menea, la stațiile de 
radioficare din marile 
întreprinderi ale raio
nului se va populariza 
regulamentul compe
tiției ți programul de 
desfășurare a con
cursurilor sportive.

pildă, la Uzinele Gri- 
viț* roșie, întrecerile 
vor avea loc pe 59 
de grupe sportive, cu- 
prinzînd circa 5 000 de 
concurenți. Un număr 
însemnat de tineri, a- 
proape 1 000, își vor 
disputa întîietatea la 
probele de atletism.

în preajma startului 
în prima etapă, mem
brii asociației au par
ticipat la acțiunile de 
reamenajare a bazei 
sportive din strada 
Sevastopol, care cu
prinde terenuri de vo
lei, baschet, au ame
najat o pistă de aler
gări, sectoare pentru 
sărituri și aruncări. A- 
semenea acțiuni au în
treprins și alte asoci
ații sportive din raio
nul Grivița roșie.

Pentru inițierea ti
nerilor în tainele dife
ritelor discipline spor
tive, la bazele sporti
ve din Giulești, Parcul 
copilului, Laromet și 
Chitila se vor crea 
centre de pregătire la 
atletism, haltere, lup
te, volei, baschet, 
handbal și fotbal. A- 
ceste centre își vor 
desfășura activitatea 
sub îndrumarea unui 
corp de antrenori 
instructori 
cum sînt : Gh. 
nel, Dumitru 
Virgil Eleftere, 
Dumitru, Valentin

In R.F. Ger
mană s-au dis
putat ieri pri
mele meciuri 
ale turneului de 
fotbal U.E.F.A., 
rezervat echi
pelor de juni
ori. La com

petiție participă 23 de echipe, 
repartizate în faza preliminară 
în 8 grupe. Selecționata R. P- 
Romîne (în cadrul grupei a 
V-a) a întîlnit aseară la Karls
ruhe echipa R. P. Ungare cu 
care a terminat ia egalitate: 
0—0. Sâmbătă, în grupa a V-a 
joacă R. P. Ungară cu Suedia, 
iar luni R. P. Romînă cu Sue
dia.

Rezultate din celelalte gru
pe: Italia — Scoția 1—1; Elve
ția — Polonia 0—0; Grecia — 
Luxemburg. 2—1; Cehoslova
cia — Bulgaria 3—1; R. D. 
Germană — Portugalia 2—1; 
Olanda — Turcia 3—2; Anglia 
— Belgia 3—0.

«U. inaugu
rarea celei de-* 8-« 
ediții a Spartachiadei 
de vară a tineretului 
a prilejuit atractive 
manifestații sportive. 
La startul festiv s-au 
prezentat numeroși ti
neri, — atleți și gim- 
naști, halterofili ți 
luptători, voleibaliști, 
handbalițti etc.

In raionul Grivița 
roșie, pe primele liste 
de concurs și-au în
scris numele tineri din 
asociațiile sportive ale 
Uzinelor Grivița roșie, 
M.T.Tc, Uzinelor me
canice Grivița, Tehno- 
metal, Laminorul, E- 
lectrofar, Tableta etc. 
Printre protagoniști 
întîlnim, alături de ti
neri care au pășit mai 
recent pe terenuri și 
în săli, tineri sportivi 
care s-au evidențiat 
la ultimele ediții ale 
Spartachiadei. Să
mințim, de exemplu, 
pe tinerii atleți : Ni
colae Rînceanu, Mir
cea și Gheorghe Ol- 
teanu, pe halterofilii : 
Dumitru 
Mircea Costea, 
tătorii : Mihai 
Viorel Moisin, 
nache și alții.

întrecerile primei e- 
tape se vor desfășura 
pe grupe sportive, în 
baza unul program al
cătuit de fiecare aso
ciație sportivă.

Da- 
ase- 

fi

Vasile 
alții. De i 
aici vor 

săptăminal, 
fruntași care

producerea 
a panou 
mai multe

Visnevici, 
pe lup- 

Baciu, 
Ion E-

examinării 
tehnice de 
varea lor 
salarizare 
face după
care prevăd un anumit stagiu 
minim pentru fiecare categorie 
în parte.

a-

Mersul uniform16,30; 18,45), Munca (orele 14.30 i 
16; 18,30; 20,30). PĂDUREA SPÎN- 
ZURAȚILOR — cinemascop (ambe
le serii) — rulează la Tomis (ore
le 9,30; 13; 16,30; 20), Ginlești
(orele 10,30; 15,15; 19,15). VRE
MEA PAGINILOR rulează la Cul
tural (orele 15; 17; 19; 21). TOVA
RĂȘII rulează la Dacia (orele 9,451 
12,30; 15,15, 18; 20,45), Vitan (ore
le 16; 18,15; 20,30). REGINA CÎN- 
TECELOR rulează la Bnzești (orele 
11; 14; 16,15;
SOȚII ÎN ORAȘ rulează la Crîn- 
gași (orele 16;
MOFTURI 1900 rulează 
mos (orele 16; 18; 20), 
(orele 14; 16,15; 18,30;
LEGEA “ - ‘
Unirea (orele 16; 18,15;
Volga (orele 10, 12,30; 15,30; 18 ;
20.30) . NEVASTA nr. 13 rulează
la Flacăra (orele 10; 15,30; 18 ;
20.30) , Popular (orele 10,30 : 16 ;
18,30; 21), PROGRAM PENTRU 
COPII — rulează la Doina (orele 
10). STRIGĂTUL CORLEI rulează 
la Doina (orele 12; 15,30;
20.30) , Cotrocent (orele 15,30;
20.30) . SPĂRGĂTORUL rulează Ia
Arta (orele 15: 17,45; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16: 18,15; 20,30). 
UN PUMN DE NOTE rulează la 
Moșilor (orele 16; 18,15; 20,30). SO
ȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN 
— cinemascop — rulează la Co- 
lentina (orele 16; 18,15; 20,30). O 
STEA CADE DIN CER rulează Ia 
Viitorul (orele 15; 17; 19; 21) CĂ
PITANUL FRACASSE — cinema
scop — rulează la Rahova (orele 
15: 17; 19; 21). CARTOUCHE — 
cinemascop — rulează la Progre
sul (orele 11; 14; 16,30; 19; 21,15). 
ARMATA CODOBATURILOR ru
lează la'Flamura (orele 10; 12,15:
16; 18,15 20,30). ELENA DIN TRO- 
IA — cinemascop — rulează la 
Lira (orele 10,30, 15,30; 18, 20,30). 
CÎNTÎND IN PLOAIE rulează Ia 
Pacea (orele 16; 18; 20). MOBY
DIK rulează la Carpați (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15).

18,30;

18,15;

20,45).

i 20,30). 
la Cos- 

Ferentari 
20,45). 

ȘI FORȚA rulează la 
20,30),

18;
18;

i

al succeselor

ra
ti-

de
X

' * gf 'z”

1. M

și Romașan Ion întrecerea 
necontenită. In luna aprilie 
mai bune rezultate le-a ob-

cea 
este 
cele __  _
ținut brigada lui Romașan. Mai
strul Alexandru Gherghei, topit or 
din echipa prim-furrudistului 
Comșa Alexandru, încărcătorii 
conduși de Aurel Vasilescu, elec
tricienii din echipa lui Dălîndă 
Ion, cauperiștii Mariș Ionel fi 
Pîrvu Florea, fiecare om al bri
găzii se află mobilizat cu toate 
forțele sale la îndeplinirea anga
jamentelor. Ei iți cunosc bine 
sarcinile ca și posibilitățile pen
tru realizarea lor. în prima de
cadă a acestei luni, brigada lor 
a elaborat 424 tone de fontă 
peste plan. Pînă acum nu au 
nici o tonă de fontă declasată. 
Consumul de cocs a fost redus în 
această perioadă cu 78 kg pe 
tona de fontă. Aceste succese 
sînt într-adevăr remarcabile. In
ginerul Vasilescu spunea însă că 
nici brigăzile lui Rădoi fi Buzea 
nu sînt mai prejos. întrecerea so
cialistă se desfășoaiă și in cadrul 
lor cu aceeași intensitate. Echi
pele prim-furnaliștilor Jurcă Si
mian și Cosz Ludovic sînt și ele 
cu planul depășit la toți indica
torii.

în următoarele zile s-ar putea 
ca una din ele să treacă pe pri
mul loc. Este cunoscut că din în
trecerea însuflețită a tuturor 
furnaliștilor secția a atins în 
această lună cei mai înalți indici 
de utilizare din anul curent;

::ww

Un nou cinemascop In cartierul Țlgllna-Galati Foto : AGERPRES

și 
sportivi, 

Stă- 
Hîtru, 

Ion 
Du S. IONESCU

t»4
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URMĂRI DIN PAQ. I
1,410 tone fontă pe metru cub 
volum util fi zi calendaristică, 
fa{â de 1,283 tone planificate.

„Evitați opririle
accidentale..."

O tăbliță, scrisă cu vopsea vi
zibilă, așezată în apropierea 
furnalului, atrage atenția furna
liștilor : „Evitați opririle acciden
tale". Cea mai mică oprire adu
ce un minus de 45-50 tone fon
tă...

Intr-o zi, aparatele au semna
lat corodarea șticului. In cîteva 
minute s-ar fi petrecut o descăr
care de la sine a furnalului. 
Sarcina de a interveni, a revenit 
furnaliștilor Cbsz Ludovic, Bo- 
loji Francisc și Dălîndă Ion. Ei 
au intervenit imediat. Rinele 
fiind dinainte pregătite s-a putut 
salva o cantitate de circa 200 to
ne de fontă, care în alte condiții 
s-ar fi pierdut. Aceasta a fost 
posibilă pentru că aici locul de 
muncă este astfel organizat, incit 
practic furnaliștii sînt în perma
nență pregătiți pentru orice in
tervenție, preîntimpinînd avariile 
cele mai neașteptate. Echipele 
de întreținere sînt repartizate pe 
puncte de control al funcționării 
furnalului pentru a putea execu
ta din „mers" defecțiunile. Con
ducerea secției a luat măsuri 
pentru aprovizionarea cu mate
rialele necesare: șamotă praf,

argilă, smoală, cocs praf,cărămizi 
refractare, răngi de diferite di
mensiuni, piese de schimb, guri 
de vînt, scule etc, acestea găsin- 
du-se în permanență la indemîna 
furnaliștilor.

S-a stabilit apoi, o mai judici
oasă și permanentă verificare a 
instalațiilor și mecanismelor de 
către tehnicieni specializați, or
ganizarea unor schimburi de ex
periență cu echipele de întreți
nere de la restul furnalelor și 
alte acțiuni, care să contribuie la 
înlăturarea opririlor neplanifica
te. In baza acestor 
jurnaliștii s-au angajat să 
opririle pentru reparații 
sută.

ll fost elaborată în fur de 90 la 
sută din fonta dată peste plan.

Acum în preajma zilei de 
1 Mai, jurnaliștii își intensifică 
eforturile pentru noi succese. Ei 
și-au prevăzut să mai dea pînă 
în preajma acestei sărbători 
încă 1000 de tone de fontă în 
plus față de plan.

I

de Tudorică Tănase, Deli-

măsuri, 
reducă 
cu 2 la

Nu ne oprim aici
Angajamentele luate de jurna

liștii ele la „1000“ pînă la 1 Mai 
au fost îndeplinite. „Asta nu în
seamnă să ne oprim aici, spun 
furnaliștii". Și într-adevăr ei 
continuă șirul succeselor. Au ela
borat peste plan pînă acum mai 
mult de 10 000 tone de fontă. 
Calitatea produsului lor s-a îm
bunătățit cu mult. Pe primul tri
mestru s-a realizat un procent de 
numai 0,51 la sută declasate, față 
de 1,35 la sută cit este admis. 
Prin ridicarea temperaturii aeru
lui insuflat în furnal, s-a redus 
consumul de cocs în medie cu 
30—40 kg pe tona de fontă, 
economisindu-se astfel peste 7000 
de tone de cocs, cantitate cu care

și 19 semănători S.P.C. 6 au fost 
puse la punct, rodate ți probate, 
s-au asigurat discurile necesare.

Învățînd din. experiența anului 
trecut, cînd instructajul mecani
zatorilor ți brigadierilor s-a făcut 
pe centre de gospodării, în unele 
hale necorespunzătoare, în acest 
an s-au organizat serii de cîte 
3 zile la Casa agronomului ți 
astfel în două săptămîni toți in
ginerii agronomi și mecanicii șefi, 
șefii de secții, brigadierii și me
canizatorii care vor lucra la însă- 
mînțatul porumbului au fost in- 
struiți. S-a avut în vedere 
reîmprospătarea cunoștințelor teo
retice și practice despre semănă- 
torile 2 S.P.C. 2 și însușirea mo
dului de funcționare a noii se
mănători de porumb S.P.C. 6.

Având toate condițiile create și

stabilindu-se o normă de 8—9 
hectare productivitate zilnică pe 
mașină, sîntem siguri că în 7—8 
zile vom termina de însămînțat 
întreaga suprafață de 28 505 hec
tare destinate culturii porum
bului".

SOTIR FILIMON, directorul 
S.M.T. Băneasa: „Avem de în
sămînțat în această primăvară în 
cooperativele agricole de produc
ție 6 240 hectare cu porumb. Pa
ralel cu lucrările de pregătire a 
terenului, la care se evidențiază 
în mod deosebit brigăzile con-

duso
costea Ion și Ion Simineanu iar 
din rîndul mecanizatorilor Culea 
Culis, Aurel Ciufu, Ion Baicu și 
alții, conducerea stațiunii a dat 
o mare atenție pregătirii tehnice 
a mașinilor și oamenilor care vor 
lucra la însămînțat. Astfel, în 
baza planului întocmit au fost 
rodate și echipate cu discurile 
necesare toate cele 80 de semă
nători 2 S.P.C. 2 și 3 semănători 
S.P.C. 6 pe care le-am primit, de 
curînd. In fața lor s-au făcut de
monstrații practice, pe teren, cu 
semănătorile, verifieîndu-se încă 
o dată buna lor funcționare și 
pregătirea mecanizatorilor. Măsu
rile luate pînă acum ne duo la 
concluzia că în 9—10 zile vom 
termina însămînțatul acestei cul
turi.

o Cel de-el 
6-lea campionat 
european de șah 
al echipelor fe
roviare s-a în
cheiat la Kecske
met (R. P. Unga
ră) cu victoria 
formației U.R.S.S.

care a totalizat 31,5 puncte. Echi
pa R.P. Romîne, avînd în compo
nență pe Mititelu, Gavrilă, Stan
ciu, Rusenescu," Neamțu și Șuta 
s-a situat pe jocul trei, Ia p ju
mătate de punct de a doua clasa
tă, echipa R.P. Bulgaria. In ulti
mul tur (cînd s-a jucat la trei 
mese), șahiștii romîni au învins cu 
3—0 echipa Elveției și cu 2—1
reprezentativa Norvegiei.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S.
31.5 puncte , 2. R.P. Bulgaria 28 
puncte ; 3. R.P. Romînă 27,5 punc
te; 4. R.P. Ungară 25,5 puncte ;
5. R.S. Cehoslovacă 24 puncte ;
6. R.D, Germană 22,5 puncte, 7.
R.P. Polonă 21 puncte , 8. R.F.
Germană 20,5 puncte; 9. Suedia
19.5 puncte , 10. Austria 18,5

participat șahiști
19,5 puncte ; 
puncte etc. Au 
din 18 țări.

O Campionatele 
mondiale de tenis 
de masă, aflate la 
cea de-a 28-a edi
ție, s-au deschis 
joi la Liubliana 
în sala de sport 
din Parcul Tivoli, 

început dimineața

Corespondenții voluntari

Datorită bunei or
ganizări a muncii, în 
două zile bune de lu
cru, mecanizatorii au 
însămînțat 3 122 de 
hectare. Cele mai 
bune rezultate le-au 
obținut cooperativele 
agricole de producție 
din Țăndărei, Hagi- 
eni, Platonești, Ce- 
gani, Luciu, Săveni si 
altele, unde vremea 
este mai călduroasă și 
temperatura din sol 
mai ridicată.

DUMITRU
LAURENȚIU 

Fetești

ne transmit:
După cuvînful 
specialiștilor

„Cînd timpul a 
permis, la indicațiile 
specialiștilor, în unele 
unități din raioanele 
Titu și Videle s-a 
trecut la însămînțatul 
porumbului pe supra
fețele cu temperatură 
corespunzătoare și în- 
tr-un pat germinativ 
bine pregătit. Exis- 
tînd o bună colabo
rare între țăranii coo
peratori, mecanizatori, 
ingineri și brigadieri

fiecare oră bună de 
lucru a fost folosită 
din plin. Astfel, s-a 
reușit ca pînă acum 
în raionul Titu să se 
însămînțeze cu po
rumb peste 1 000 de 
hectare, iar în raionul 
Videle, mai bine de 
800 de hectare. Pe 
măsură ce vremea se 
va încălzi, se va trece 
la lucru cu forțe spo
rite pentru că toate 
celelalte condiții sînt 
bine pregătite".

IONEL 
PROTOPOPESCU

Competițiile au
cu proba masculină pe echipe pen
tru „Cupa Swaythling" la care 
participă 44 de formații. In primele 
tururi ale preliminariilor nimic in
teresant de semnalat. Singura sur
priză ar fi partida cîștigată de da
nezul Fredy Hansen la japonezul 
Konaka (21—18, 13—21, 22—20), 
ceea ce a făcut ca Japonia să în
vingă doar cu 5—1 în meciul cu 
Danemarca. Echipa Romînlei a în
trecut cu 5—0 echipa Libanului și 
cu același scor pe cea a Greciei, 
asigurîndu-și practic calificarea în 
turul următor.

în „Cupa Corbillon* rezervată 
echipelor feminine, selecționata ro- 
mtnă a învins cu 3—0 reprezenta
tiva Italiei, urmînd ca astăzi să 
joace cu Indonezia și Franța.

• Campionul olimpic de mara
ton, etiopianul Bikila Abehe, și 
compatriotul său Mammo Wolde 
au plecat Ia New York pentru a 
participa Ia o cursă de alergare cu 
ocazia deschiderii celui de-al doi
lea sezon al Expoziției mondiale. 
Bikila Abebe duce cu el un apel 
de pace al împăratului Haile Se
lassie, apel ce va fi înmînat orga
nizatorilor expoziției americane.

(Agerpres)
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Multilateral
De la o brigadă la alta

o constituie lepd- 
viața, cu practica 
construcției so

cii sarcinile stu-

principală în orele 
patriotică. Numai 
trecută au fost cu- 
hectare. La aseme-

Prahovei e *lab:l:t le «ă- 
pritnele zile de roecatd. 

nr. ’66 din București

și competent

arile combinate chimice, termocentrala, șantiere
le, orașul, totul poartă amprenta tinereții aici, pe 
Valea Trotușului. Cele două cetăți ale chimiei ro- 
mînești. Combinatul de la Borzești și Combina
tul de cauciuc sintetic, sînt dotate cu instalații și 
agregște de înaltă tehnicitate, mînuite cu price
pere de muncitori tineri și vîrstniei. Faima pro

duselor acestor întreprinderi a trecut de mult granițele tir::. 
Numai Combinatul de la Borzești exportă produse 21 d 
țări ale lumii. Este firesc, deci, ca și obiectivul principal a', 
tinerilor din orașul nostru să fie realizarea unor produse ce 
cea mai bună calitate, la nivelul tehnicii cu care sînt înzes
trate aceste întreprinderi. Calitatea insă este indestructibil 
legată de gradul de calificare al muncitorilor și tehnicieni
lor, de priceperea cu care stăpînesc tehnica din dotare.

Plenara C.C. al U.T.M. din ianuarie 1965 a subliniat faptul 
că organizațiile U.T.M. din întreprinderile industriei chimire 
au datoria să se ocupe îndeaproape ca fiecare tinăr să-și 
însușească în mod temeinic deservirea instalațiilor s agre- 
gatelor de înaltă tehnicitate, a fazelor tehnologice și rețe
telor de fabricație. Am socotit util ca activiștii comitetului 
orășenesc U.T.M., secretarii comitetelor U . să 
bine sarcinile pe care partidul le-a pus in făta industriei 
noastre chimice. La zilele dedicate instruirii aparatului co
mitetului orășenesc, a se
cretarilor, au fost invitați 
activiști de partid, specia
liști care au ținut expuneri 
în legătură cu sarcinile de 
producție ale fiecărei în
treprinderi în parte. Expu
nerile tovarășilor Victor A- 
damnica, secretar al co
mitetului orășenesc de par
tid, Petre Bunea, directorul 
general al Combinatului 
de cauciuc sintetic, Gheor- 
ghe Uta, inginer șef la 
Combinatul chimic Bor
zești etc., au subliniat în
deosebi rolul organizațiilor 
U.T.M. în mobilizarea ti
nerilor la însușirea tehni
cii și tehnologiei înaintare.

In orașul nostru funcționează 196 de cursuri ie 
a calificării profesionale la care participă 6M0 curs 
care mai bine de 5 000 sînt tineri — practic apro 
tinerii din principalele întreprinderi ale oratoM Cîf 
sta spune mult despre pasiunea tir.e-icr per.trs sr_~±u'. pc> 
fesional, dar nu totuL

în cele două combinate chimice, la Terme 
la complexul de șantiere, inaintee des:.-.. 
mitetele de sindicat și comitetele U.TJt au 
care au consultat un număr mare de tineri aspra proble
melor care să fie cuprinse in tematică, pentru ca aceasta 
să răspundă cerințelor concrete ale producției dm Secate 
secție, din fiecare echipă, nivelului de pregătire al tăMriiK. 
In perioadele următoare colectivele amintite au a 
se desfășoară cursurile, dacă lecțiile si 
leșul tinerilor. Pe baza rugestiilor prii
Combinatul chimic Borzești. aproape furare lecție acte snc- 
ținută acum de o demonstrație practică, nr**1* lecții răot 
predate lingă instalația sau agregatul despre case e rotba 
ceea ce mărește considerabil eficacitatea >că a m» 
lor.

Unul din colective» constatat că la seeți 
a Combinatului chimic Borzeș: - , - 
singur curs la care au fost încadra'.. - 
unii tineri cu calificare mai înaltă lev 
iar pentru alții prea complicate. Acces

U.TJL îl

La primirea
carnetului U.T. M

H &.»ue

*N>’\

Planul viitoarei excursii pe Valea 
nunțime de activul pionieresc. In 
pionierii de la Școala ge-.erală de 8 a-: 

vor porni la drum
Foto: GR. PREPEUTÂ

n cadrul ciclurilor 
de conferințe care 
au loc în facultă
țile ieșene au fost 
abordate teme ca 
„Rolul P.M.R. în 
formarea și dez-

conștiinței sociali- 
oamenilor mun- 

agronomic),

voltarea 
ste a 
di" (Institutul 
„Lupta maselor populare pen
tru desăvirșirea construcției 
socialiste în R.P.R." (Institutul 
pedagogic), „P.C.R. — organi
zatorul și conducătorul insu
recției populare antifasciste de 
la 23 August 1944“, „Mărețele 
realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea P.M.R. 
în cei douăzeci de ani de la 
eliberare" și altele care au 
stîrnit vii dezbateri în rîndul 
studenților.

Pornind de la ideea organi
zării ciclurilor de conferințe 
în forme cît mai variate, ur
mărind participarea activă a 
studenților la învățământ, noi 
ne-am orientat ca temele pre
văzute pentru ciclurile de con
ferințe să fie realizate mai 
mult sub formă de simpozioa
ne, de întrebări și răspunsuri, 
de dezbateri colective, toate a- 
cestea însoțite de o temeinică 
popularizare a bibliografiei, 
de o muncă de îndrumare a 
fiecărui student în parte pen
tru a o studia. Varietatea te
matică precum și a formelor 
de prezentare au creat posibi
litatea unei tratări mai apro
fundate a temelor.

O condiție esențială a creș
terii eficacității învățămîntu-

lui politic 
tura sa cu 
desăvîrșirii 
cialismului, 
denților noștri de a se forma
ca specialiști cu un larg ori
zont politic și profesional. In 
acest sens ne-am străduit să 
asigurăm expunerilor un ca
racter concret, în stare să 
oglindească multilateral as
pectele activității de zi cu zi, 
desfășurată în patria noastră 
sub conducerea partidului.

Au fost însă și unele teme 
tratate mai mult exegetic, 
fără a exista preocuparea ne
cesară pentru reflectarea ac
tivității practice. Asemenea 
conferințe ineficace s-au ținut 
la Facultatea de construcții și 
mecanică a Institutului poli
tehnic, la Facultatea de filo
zofie a Universității și în alte 
locuri.

Deși cu întîrziere biroul co
mitetului U.T.M. pe centru 
universitar a luat unele mă
suri menite să ducă la îmbu
nătățirea activității și eficaci
tății învățămîntului politic.

Mai întîi, cu prilejul instru
irii secretarilor pe facultăți și 
pe institute, biroul U.T.M. pe 
centru a arătat cît este de 
dăunătoare limitarea sarcini
lor acestora la urmărirea 
frecvenței și la simpla asis
tență a conferințelor. Au fost 
apoi ajutate concret acele bi
rouri și comitete U.T.M. pe 
ani și facultăți care au acor
dat puțină atenție îndrumării 
studenților de a studia o bi
bliografie bogată, a unor lu-

fai «U
X. ir

iac S

to too.

JBE fb» -

cine știe
agrotehnică

crări de mar» 
care nu s-zu oc-xpat tvffăen: 
ce stzmulc-ea d^cnțulor H 
cadrul dezbaterilor. La riadul 
lor, birourile pe fczxltăzi eu 
organizat ciscufti pe grupe și 
ani de studii fa cadrul cărora 
studenții înșiși «x reni: cu so
luții pentru îmbunătățirea fa- 
vdțămînrului politic.

Discuțiile s-ax soldat cu 
numeroase propuneri prirrad 
generalizarea experienței bu
ne pe care organizațiile 
U.TJf. din unele facultăți 
(horticultură, chimie indus
trială, medicină generală) cu 
acumulat-o.

Așa, de exemplu, s-a făcut 
propunerea ca referatele cele 
mai bune, elaborate la cercu
rile teoretice, să fie prezenta
te studenților în cadrul ciclu
rilor de conferințe ; să fie 
generalizate simpozioanele — 
ca formă interesantă de dez
batere a unor probleme teo
retice, iar în cadrul lor să 
participe studenți de la cicluri 
diferite, realizindu-se astfel și 
un larg schimb de experiență.

Ținînd seama de propune
rile studenților, precum și de 
sarcinile ce ne revin privind 
asigurarea unui înalt nivel 
muncii de educație politică a 
studenților, vom dovedi în 
continuare exigență față de 
modul în care se realizează 
ciclurile de conferințe, asigu- 
rîndu-le un conținut educativ 
corespunzător.

DUMITRU CIOBANU 
secretar al Comitetului U.T.M.

Centrul Universitar Iași

?vz cresc s
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eetord e far
dai doc* oo- 
e, de altfel.
11 de mari:

Grinda și Valea 
Măcrișului. La Grin
da am discntat cu 

U.T-M-. cu întreg acti
vul U.TAL pe comună, le-am a- 
rătat ce corective principale avem 
în această campanie de primă- 
i ar! aoliafindu-le totodată pă
rerea asupia felului cum e mai 
bine să se procedeze. S-au făcut 
prcțxmeri foarte interesante. 
.Așa, de pildă. în legătură cu 
grupa U.TAL din brigada de 
tractoare, care numără 18 uțe- 
miști. s-a stabilit ca jumătate din 
ei să activeze pe lingă organiza
ția U.TJbL din brigada de dmp 
nr. 1 iar cealaltă parte în organi
zația U.TAL de la brigada 4, a- 
colo unde și muncesc, de altfel.

Organizația U.T.M. avea pla
nificat să țină o adunare genera
lă în care să dezbată sarcinile ce 
revin tineretului în campania de 
primăvară. Am sugerat comite
tului U.T.M. ideea de a invita la 
această adunare pe tractoriștii 
utemiști, pe șeful brigăzii șj alți 
mecanizatori cu experiență în 
muncă. In adunare, mecanizato
rii au făcut numeroase propuneri 
care, de altfel, au și fost aplicate 
în practică. Astfel, ei au propus 
organizației U.T.M., consiliului 
de conducere ca tinerii care vor 
lucra pe semănători și alte ma
șini în campania de primăvară să 
participe la un curs de pregătire 
teoretici și practică da cunoaș-

zile de prima varo, tinerii răspund 
organizației participi nd în 

► de muncă patriotică, laid 
t sens activiști ai U.T.M.

efectuat alte lucrări de întreți
nere pe 50 de hectare pășuni, 
evioențiindu-se tinerii Cobza 
Mircea, Stinea Dorel și mulți 
alții. Acțiuni similare au fost 
organizare și la Căpud și Vin- 
tul de Jos unde, de asemenea, 
au fost îngrijite 40 și respectiv 
5 hectare ce teren cu pășune 
și finețe. Tinerii din coopera
tiva agricolă de producție din 
Vmț, au efectuat un mare vo
lum de lucrări la tăierea și 
pregătirea a peste 10 000 sade 
de plopi pentru a fi plan
tați pe un teren mlăștinos, iar 
17 tineri din satul întregalde 
aj împădurit 2 hectare cu te
ren indicat de ocolul silvic.

PAVEL IFTODE 
ȘERBANICA IONESCU 
secretari ai Comitetului 

orășenesc U.T.M. Brăila

tere a acestor mașini chiar la 
brigada de tractoare.

La adunarea respectivă, ingi
nerul agronom, brigadierii, au a- 
preciat calitatea lucrărilor execu
tate de tractoriștii din brigada 
lui Vasile Scarlat. căreia i se 
ctitorește în mare măsură produc
țiile sporite obținute în anul tre
cut la gnu, porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă etc.

Preocuparea tractoriștilor pen
tru obținerea și în acest an a 
unor cantități sporite de cereale 
o dovedește și faptul că în acea
stă primăvară, în condiții destul 
de grele, lucrînd zi și noapte 
cind timpul a permis, a reușit să 
realizeze jumătate din planul ce 
le revine în actuala campanie a- 
gricolă. Astfel, din cele 5 880 
hectare s-au executat lucrări pe 
aproape 3 500 hectare.

Cei care au luat cuvîntul au 
arătat însă că mai sînt unii trac
toriști, în special cei mai noi în 
meserie, care realizează uneori 
lucrări de calitate slabă. Se ridi
case deci o problemă foarte seri
oasă care cerea o rezolvare cît 
mai urgentă. M-am sfătuit cu 
Drăgan Enache, organizatorul 
grupei U.T.M., am cerut părerea 
tovarășului Popa Dobrin, organi
zatorul grupei de partid. După 
cîteva zile a avut loc o ședință 
a grupei U.T.M. la care au par
ticipat aproape toți tractoriștii 
brigăzii.

S-au analizat cauzele pentru 
care unii tractoriști efectuau lu
crări de calitate slabă. Pentru 
înlăturarea acestora, tractoriști

cu o bogată experiență, ca 
frații Ilie și Iordache Vasile, 
Popa Dobrin șl alții au propus 
ca mecanizatorii cu mai puțină 
experiență să lucreze alături de 
cei mai buni, astfel ca aceștia 
să-i poată ajuta în permanență. 
Același lucru s-a hotărît și cu 
elevii din anul trei care fac 
practică la brigadă. Mai mult 
chiar, la propunerea utemiștilor, 
elevii practicanți sînt repartizați 
cite o săptămînă să lucreze la

Tribuna 
instructorului 

U. T. M.

reparatul mașinilor. Astfel, ei au 
posibilitatea să-și adîncească cu
noștințele pentru a putea reme
dia operativ o defecțiune mai 
mică. Organizatorul grupei se 
preocupă îndeaproape de felul 
cum sînt ajutați aceștia, cum își 
însușesc meseria.

Utemiștii din brigada de trac
toare participă cu regularitate la 
activitatea organizației U.T.M. 
din cooperativa agricolă de pro
ducție, mai ales că aproape toți 
sînt din comuna Grindu. Cinci 
dintre ei activează în formațiile 
artistice și aproape toți participă 
la activitatea sportivă.

— în săptămina care a tTecut 
I c'-j—2 r4X) de tineri au par- 
.icrpat in fiecare zi la acțiu- 
rule de muncă patriotică. Nu- 
—.ai la acest obiectiv (parcul 
Monument) in săptămina care 
a trecut s-au făcut următoa
rele lucrări: s-au curățat de 
vreascuri și gunoaie aproape 
60 de hectare de pădure, s-au

plantat peste 3 000 de arbori 
și arbuști, s-au săpat peste 
3 000 mp peluze și pe 1 500 mp 
s-a împrăștiat pămint vege
tal. Evidențiem în mod deose
bit tinerii de la CT-A. (se
cretar al comitetului U.T.M., 
Nicolae Badea), C.C.H., Lami
norul și Șantierul naval, F.C. 
Brăila, Stinea și C.I.L.

Lucrări deosebit de impor
tante s-au făcut și la Curba 
Baldovineștilor. în stațiunea 
Lacul Sărat, la faleza Du
nării și în alte puncte ale ora. 
șului. La toate aceste obiecti
ve, numai în duminica care a 
trecut au lucrat peste 15 000 
de tineri și vîrstniei.

NICOLAE CONSTANTIN 
secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Hațeg

— Curățirea suprafețelor o- 
cupate cu pășune și finețe na
turală constituie și pentru ti
nerii din raionul nostru pre
ocuparea 
de muncă 
săptămina 
rățate 180 
nea acțiuni au participat tine
rii din Rul Alb, Bletea Romî- 
nă, Unirea și din alte sate. In 
cooperativele agricole de pro-

ducție din Peșteana, Peșteni- 
ța, Clopotiva tinerii au trans
portat 80 de tone îngrășăminte 
naturale și must de bălegar 
pe terenurile agricole, pășuni 
și fînețe. Tot la Clopotiva și 
Stei, peste 40 de tineri au lu
crat în timpul liber Ia repa
rarea și întreținerea a 2 km 
de drum comunal. In cinstea 
zilei de 1 Mai, tinerii din coo
perativele agricole de produc
ție din întreprinderile și insti
tuțiile raionului nostru vor 
participa în număr și mai 
mare la asemenea acțiuni, pu- 
nînd un accent deosebit pe în
treținerea pășunilor, pe plan
tarea de pomi fructiferi și 
împăduriri.

Experiența bună a acestei gru
pe am căutat s-o generalizez si 
la brigada de tractoare din co
muna Valea Măcrișului. Aici însă 
lucrurile trebuiau aplicate altfel. 
Brigada se află departe de sat, 
iar practic tractoriștii nu se pot 
deplasa pînă în comună pentru a 
participa la acțiunile organizației 
U.T.M. din cooperativă. Era ne
cesar deci ca grupa U.T.M. să 
organizeze cu tinerii din brigadă 
o seamă de acțiuni interesante, 
să-i antreneze la o activitate 
multilaterală. Tocmai în această 
direcție am îndrumat grupa 
U.T.M. să acționeze.

Aici se organizează acum cu 
multă regularitate studierea căr
ților de specialitate, se fac de
monstrații practice. Cei mai pri- 
cepuți tractoriști și în același timp 
buni mecanici, explică părțile 
componente ale tractorului, func
ționarea lor etc.

Nu demult aici a avut loc un 
concurs gen „Cine știe meserie, 
cîștigă" la care nu a fost de față 
nici un spectator. Toți mecani
zatorii erau concurenți. Tema: 
,.Cu .ce putem contribui noi Ia 
dezvoltarea economică organiza
torică a cooperativei agricole", 
întrebările, răspunsurile cereau 
concurenților serioase cunoștințe 
agrotehnice. De altfel, comisia 
era formată din specialiști ai coo
perativei agricole din Valea Mă
crișului.

Aproape zilnic la brigăzile de 
tractoare de la Grindu și Valea 
Măcrișului, au loc discuții pe 
tema lucrărilor din campania de

primăvară. Tractoriștii care au o 
vechime mare în muncă (unii au 
deja 10—12 ani de lucru pe trac
tor) explică celor mai tineri ex
periența acumulată de ei în lu
crarea științifică a pămîntului. 
Am îndrumat pe organizatorii ce
lor două grupe U.T.M. să invite 
la vagon pe inginerii agronomi, 
brigadieri, cu care să discute 
probleme legate de însămînțarea 
culturilor de primăvară. Aseme
nea discuții i-au ajutat pe tinerii 
tractoriști să-și îmbogățească cu
noștințele agrotehnice, să reali
zeze lucrări de cea mai bună ca
litate.

In același timp, la brigadă, 
grupa U.T.M. organizează acți
uni cultural-educative interesan
te. Cei de la Valea Măcrișului, 
de exemplu, vizionează cu regu
laritate emisiunile de televiziune, 
organizează concursuri de șah, 
iar împreună cu tinerii coopera
tori din satul Grindaș pregătesc 
un program artistic prin care-și 
propun să mobilizeze tineretul 
pentru a asigura o bună calitate 
tuturor lucrărilor din campania 
de primăvară

Noi, instructorii teritoriali, a- 
vem de rezolvat multe sarcini, 
unele permanente, altele strict 
ds actualitate. întotdeauna ani 
socotit necesar să dau prioritate 
problemelor la ordinea zilei, fără 
a neglija însă prin aceasta sarci
nile cu caracter permanent.

GHEORGHE LUPAȘCU 
instructor al Comitetului raional 

U.T.M. — Urziceni
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din viata tineretului lumii
Cuvintarea președintelui

Pregătiri pentru Festival
In 

a 
a Adu- 

am,

linie, la Alger, pe 
adresa Comitetului 
internațional de 
pregătire a Festiva
lului, sosesc nume
roase scrisori prove
nind din toate col

țurile lumii aducînd noi fi noi 
informații privind pregătirile pen
tru Festival.

Pînă acum, în 102 țări au în
ceput, sub diferite forme, pregă
tirile pentru Festival, au fost 
create comitete naționale de pre
gătire a Festivalului în peste 60 
de țări ale lumii. Organizatorii 
contează pe participarea a peste 
20 000 de tineri din marea ma
joritate a țărilor lumii.

In Franța, s-a creat un comitet 
național alcătuit din 23 de orga
nizații de tineret și studenți. De
legația tineretului francez va fi 
compusă din 1 000 de tineri cu- 
prinzînd un ansamblu folcloric de 
50 de persoane, o orchestră de 
muzică ușoară și dans, precum și 
pe cîntăreții Jean Ferrat și Cla
ude Vinci.

De asemenea, la Viena a fost 
creat un comitet de organizare a 
delegației austriece la al 9-lea 
Festival, care a adresat un apel 
către tineretul țării, a editat un 
afiș și primul număr al unui bu
letin de informații.

In R.F.G., Uniunea Studenți
lor Socialiști, Uniunea Studenți
lor Liberali, Amicii Naturii pre
cum și alte numeroase organiza
ții s-au pronunțat, pentru prima 
oară, pentru a participa la Festi
val. Pastorul dr. Martin Niemol- 
ler, președintele Comitetului 
Mondial al Bisericilor, într-un 
interviu acordat revistei „Elan" a 
exprimat sprijinul său activ pre
gătirilor pentru Festival ca și ho- 
tărîrea sa de a participa la dife-

rite manifestări ale Festivalului. 
Adunarea Tineretului German ca 
fi Tineretul Liber Cugetător din 
Hamburg au luat deja hotărirea 
oficială de a participa la Festi
valul de la Alger. Comitetele na
ționale de pregătire a Festivalu
lui din Norvegia, Suedia, Irlan
da, Finlanda și altele s-au a- 
dresat Comitetului Internațional 
de pregătire soliciți nd să li se a- 
corde posibilitatea să trimită la 
Alger un număr sporit de tineri 
față de festivalurile precedente.

© Tineri din 102 țări

intimpină sărbătoarea

de la Alger • Comitete

de pregătire

în 60 de țări

In Spania și Portugalia, socia
liști, catolici, comuniști string 
fonduri, publică ziare, pregătesc 
lista delegaților care vor fi mai 
numeroși ca la orice Festival pre
cedent.

Organizarea pentru prima da
tă a Festivalului pe pămîntul A- 
fricii a trezit un viu interes în 
toate țările africane. Secretariatul 
permanent al Organizației de So
lidaritate a popoarelor afro-asia- 
tice, cu sediul la Cairo, a decla
rat că acordă sprijinul său căldu
ros acestei puternice manifestări 
a tineretului lumii. De asemenea, 
Comitetul de conducere al Miș
cării Panafricane a salutat Festi
valul de la Alger și a chemat ti
neretul și studenții africani să

Tragismul unor statistici
Ravagiile mortalității infantile 
in unele țări latino - americane

,1
frrrmiTn

ugarul începe să plîngă. li este foame. Mama îi dă bi
beronul, dar fratele mai mare încearcă să i-l ia. Mama 
restabilește repede ordinea și băiatul se liniștește. Bine 
— spune el — dar atunci cînd fratele meu are să moa
ră, nu-i așa că ai să-mi dai mie biberonul ? Îmi promiți 
mamă?" Acesta este un episod din viața copiilor săraci 
brazilieni. Autenticitatea lui nu poate fi contestată. A

fost relatat chiar de ministrul sănătății al Braziliei, Raimundo de 
Brito, și a devenit cunoscut prin intermediul corespondentului din 
Rio de Janeiro al ziarului „NEW YORK TIMES".

Pentru Brazilia, mortalitatea infantilă constituie una din gravele 
probleme sociale. Potrivit părerilor ministrului brazilian „ea a atins 
unul din cele mai ridicate nivele din lume", „Anul trecut — a ținut 

să sublinieze de Brito — peste o jumătate de milion de noi născuți 
au murit înainte de a fi împlinit vîrsta de un an". Afirmațiile au fost 
întărite cu date statistice, cutremurătoare prin însăși realitatea pe 
care au dezvăluit-o. „Dacă mortalitatea infantilă se ridică în Suedia 
la 16 dintr-o mie de copii născuți vii, în S.U.A. la 25 la mie și în 
Argentina la 61 la mie — a spus el — în orașul brazilian Fortaleza 
ea este de 179 la mie, iar în Teresina de 219 I Principala cauză a 
acestei stări de lucruri o constituie sărăcia, condițiile mizere de locuit 
și alimentație, precum și lipsa unui serviciu minim de asistență me
dicală".

Lipsa cadrelor medicale constituie o altă problemă gravă a Bra
ziliei. S-a apreciat că pentru a se putea asigura o asistență medicală 
minimă sînt necesari încă... 40 000 de medici I Este adevărat că la 
Rio de Janeiro există un medic la fiecare 363 de locuitori. Dar, în 
regiunile din nord-vestul țării un medic revine la 20 000 de locui
tori, iar în 743 de raioane cu o populație de 18 milioane locuitori 
nici nu există medici său puncte sanitare.

Situația grea a copiilor din familiile sărace nu constituie însă un 
fenomen propriu Braziliei. Ea poate fi întîlnită și în alte țări ale 
Americii de Sud, ca de pildă, în Peru. Recent, într-un articol con
sacrat acestei probleme revista peruviană „LA JOVEN" a arătat că 
„93 la sută din copiii peruvieni sînt prost alimentați și numai 2 la 
sută dintre ei consumă lapte". Cifrele statistice publicate se bazează 
pe un studiu elaborat de colectivul medical al spitalului „Dos de 
Mayo" din Lima. „Din fiecare 100 de decese — subliniază revista — 
53 sînt ale unor copii în vîrstă pînă la cinci ani. Majoritatea acestor 
decese se datoresc lipsei asistenței medicale, foametei și mizeriei". 
Nu mai puțin grea se prezintă și situația mamelor peruviene. „In 
fiecare an — scrie „LA JOVEN" — 200 000 de femei nasc fără nici 
o asistență medicală în regiunile de munte. Ele încearcă să satisfacă 
foamea cronică a copiilor lor cu frunze de coca". Odată crescuți pu
țini mai mari ce se întîmplă cu acești copii ? „Numai în valea Con
vention din statul Cuzco — subliniază revista citată — 20 000 de 
copii muncesc pe plantații pentru salarii derizorii".

Relatările prezentate nici nu necesită să fie comentate. Declara
țiile oficiale și cifrele vorbesc de la sine despre situația extrem de 
grea a milioanelor de copii săraci care înfruntă foametea și mizeria 
în țările Americii Latine.

treacă la constituirea de comi
tete naționale de pregătire și la 
popularizarea în rindul popoare
lor lor a conținutului, scopului, 
lozincilor Festivalului.

Comitetul internațional de 
pregătire a stabilit, de pe acum, 
relații cu 45 organizații regio
nale și internaționale printre 
care: Consiliul Mondial al Pă
cii, Federația Sindicală Mondi
ală, Federația Internațională De
mocratică a Femeilor, Federația 
Internațională a Rezistenței, A- 
sociațiile juriștilor și ziariștilor, 
Mișcarea Panafricană a Tineretu
lui, U.N.E.S.C.O., Biroul Inter
național al Muncii, Mișcarea 
Internațională a Studenților pen
tru Națiunile Unite, Pax Romana, 
Adunarea Mondială a Tineretu
lui (W.A.T.), Uniunea Internațio
nală a Tineretului Socialist 
(I.U.S.Y.), Conferința Interna
țională a Studenților (C.I.S.).

Este important de subliniat că 
dacă în trecut W.A.Y și I.U.S.Y. 
au avut o atitudine total negativă 
față de festivaluri, în prezent 
W.A.Y a luat diverse poziții care 
lasă deschisă posibilitatea parti
cipării, iar I.U.S.Y. a stabilit 
deja contacte cu organizațiile al
geriene trimițînd în acest sens o 
delegație la Alger care a mani
festat interes față de Festival.

Pînă acum numeroase persona
lități ale vieții politice, culturale 
artistice, științifice din diferite 
țări ale lumii au salutat Festiva
lul și au subliniat înalta semni
ficație pe care o are ținerea a- 
cestuia pe pămîntul Africii, in 
Algeria.

Joris Ivens, regizor și realiza
tor de filme documentare de 
scurt și lung metraj, a acceptat 
să fie președintele juriului pen
tru Festivalul de filme al tineri
lor autori și autori amatori, ară- 
tînd printre altele: „Eu sini 
foarte legat de festivaluri deoa
rece am asistat, participat și fil
mat mai multe festivaluri. Dacă 
și de data aceasta munca mea în 
juriu va contribui la activitățile 
festivalului, eu voi fi foarte fe
ricit să pot ajuta astfel la reali
zarea scopurilor Festivalului — 
atît de importante pentru viitorul 
lumii'.

Pregătiri deosebit de intense 
au loc in Algeria. Recent, în Al
ger, a acut loc o ședință a Comi
tetului Național de pregătire a 
Festivalului sub președinția lui 
Ben Bella. Cu acest prilej, s-a a- 
nalizat stadiul de pregătire, s-au 
stabilit problemele care nece
sită o soluționare imediată. Ben 
Bella a subliniat necesitatea ca 
întregul popor algerian să fie in
teresat în această manifestare 
pentru a-i asigura un răsunet ex
cepțional și de a-i garanta depli
nul succes.

Tineretul F.N.L. a tipărit o 
broșură intitulată „9 întrebări a- 
supra Festivalului" care definește 
Festivalul, desene istoria sa și a- 
duce lămuriri asupra rolului pe 
care trebuie să-l joace tineretul 
algerian pentru a face ca Festi
valul să fie încununat de succes. 
In diferite orașe și sate din Al
geria au început intense pregătiri 
în vederea importantului eveni
ment.

HANOI 15 (Agerpres?. — 
cadrai ședinței de închidere 
celei de-a doua ses 
nării Naționale a R. D. X'ie 
a luat cuvântul Ho Și Mm, pre
ședintele R. D. Vietnam.

Referindu-se la agresiunea 
S.UA., s-orbitorul a arătat că „de 
10 ani imperialiștii din SALA. : 
acoliții lor duc un război neeni 
țător și au pricinuit suferințe u- 
riașe populației din X’ietnamul de 
sud. în ultimele luni ei încearcă 
cu disperare să extindă războiul 
în X7ietnamul de nord. Încâlcind 
acordurile de la Geneva din 19-54 
și dreptul internațional, ei an tri
mis sute de avioane și zeci de 
nave de război pentru a bombar
da și a mitralia în permanență 
Vietnamul de nord".

„Poporul din R. D. X'ietnam 
este ferm convins că datorită so
lidarității sale în luptă, curajului 
si înțelepciunii sale creatoare, 
precum șj datorită simpatiei și 
sprijinului popoarelor din întrea
ga lume, va reuși, fără 
să ducă acest mare război de re
zistență pînă la victoria deplină", 
a arătat vorbitorul. El și-a ex
primat recunoștința pentru solida
ritatea frățească și ajutorul de
zinteresat al țărilor socialiste.

î_ J.

I. R.

D

Subliniind convingerea că pla
nurile americane de extindere a 
războiului în X'ietnam sînt sortite 
eșecului, Ho Și Min a declarat: 
..Guvernul R. D. X'ietnam își face 
din nou cunoscută, în mod so
lemn, poziția fermă care constă 
în a apăra cu hotărire indepen
dența, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială a Vietnamu
lui. Există un singur X'ietnam, un 
singur popor vietnamez. Nimănui 
nu-i este permis să atenteze la 
acest drept sfînt al poporului nos
tru. Imperialiștii din S.U.A tre
buie să respecte acordurile de 
la Geneva și să plece din X'iet- 
namul de sud. Aceasta este sin
gura măsură cu ajutorul căreia 
poate fi rezolvată problema răz
boiului din X'ietnam, îndeplinite 
acordurile de la Geneva din 1954, 
apărată pacea în țările Indochinei 
și Asiei de sud-est O altă solu
ție nu există".

Președintele Ho Și Min a che
mat pe locuitorii din R. D. Viet
nam să biruie greutățile actuale, 
să construiască și să apere Viet
namul de nord socialist, să spri
jine lupta patriotică a concetățe
nilor din sud.

Un nou atac aerian împotriva R. D. Vietnam
HANOI 15 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția de 
presă V.NA-, în noaptea de 14 
spre 15 aprilie,' numeroase avi
oane americane cu reacție au 
bombardat localități din provin
ciile nord-vietnameze Nghe An și 
Quang Binh. Colonelul Ha Van 
Eau, șeful misrunri de legătură a 
înaltului Comandament al Ar
matei Populare " Vietnameze, a 
transmis. Comisiei Internaționale 
de supraveghere și control unV

protest în care arată că numărul 
atacurilor efectuate la 14 aprilie 
asupra regiunilor populate din 
R. D. Vietnam se ridică la 5, din 
care ultimul a fost un raid de 
noapte asupra câtorva sate din 
provinciile Nghe An și Quang 
Binh. ,Aceste acte constituie o 
încălcare a suveranității R. D. 
Vietnam și o gravă violare a a- 
cordurilor 
1954", se 
de protest.

de la Geneva din 
subliniază în mesajul

Acțiuni ale forțelor patriotice

P. NICOARĂ

SAIGON 15 (Agerpres). — A- 
genția de presă „Eliberarea" a 
transmis un comunicat în care se 
arată că în prima jumătate a hmii 
aprilie, forțele patriotice au res
pins și au lansat atacuri puternice 
împotriva trapelor sud-v-.etname- 
ze ȘÎ a pozițiilor militare a meri- 
cane din regiunea centrală a X ieî- 
namului de sud, Binh Dinh. A- 
genția menționează cperațnmea- 
raid a trapelor guvernamentale 
din 4 aprilie pe care detașamen
tele de patriot! au resp!rrs-o cu 
succes, ori gând ți rănind 100 de 
ofițeri și soldați, printre care câți
va americani, și cistrurind com
plet mai multe care de luptă. Cî- 
teva avioane americano din for
mația trimisă să însoțească regi
mentul sud-vietnamez au fost, de 
asemenea, doborîte.

In aceeași perioadă, menționea
ză agenția de presă „Eliberarea", 
patrioții au respins raidurile tru
pelor, elicopterelor și bombardie
relor trimise în regiunea din ju
rul localităților Tan An și Cholon. 
200 de soldați au fost uciși, prin
tre care 16 americani, iar opt e- 
licoptere șj 12 bombardiere au 
fost doborîte.

La 14 aprilie, la depozitele de 
muniții de la aerodromul din Guy 
Nhon, importantă bază a forțelor 
militare americane și sud-vietna
meze, a avut loc o puternică ex
plozie, în urma căreia au fost dis
truse stocuri de rachete, patru e-

Iicoptere, trei care militare, sute 
de grenade și mine, toate desti
nate operațiunilor împotriva re
giunilor sud-vietnameze în care 
acționează patrioții.

SAIGON 15 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă au anunțat 
miercuri sosirea unui nou bata
lion de pușcași marini americani 
la baza aeriană de la Da Nang. 
După cum preciza coresponden
tul agenției France Presse, potri
vit surselor oficiale americane, 
efectivul total al pușcașilor ma
rini americani în Vîemtnrd de 
sud se ridică in p: 5 000.

Bisciral hi Wilson la clubul economic

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, oare între
prinde în prezent o vizită în Sta
tele Unite, a rostit miercuri seara, 
la Clubul economic din New 
York, un discurs în legătură cu 
problemele financiare ale Occi
dentului. Potrivit agenției Asso
ciated Press, el „a reafirmat ho- 
tărîrea guvernului său de a 
menține valoarea lirei sterline și 
și-a exprimat speranța că, prin 
eforturile depuse în vederea spo
ririi exporturilor, Anglia va în
lătura deficitul balanței sale de 
plăți, care a atins în 1964 suma 
de aproximativ 2,2 miliarde do
lari". Problemele monetare inter
naționale, a subliniat el, sînt prea 
importante pentru a nu fi luate 
în considerație în „conflictele ne-

dedarate 
ducere în 
dentale". _________ ____
cursului său, Wilson a reafirmat 
sprijinul pe care îl acordă Ma
rea Britanie „rundei Kennedy" și a 
avertizat în legătură cu „conse
cințele tragice pe care le-ar avea 
împărțirea economică a Europei 
occidentale".

Referindu-se la propunerea 
președintelui de Gaulle privind 
revenirea la sistemul monetar in
ternațional, bazat pe aur, Wilson 
și-a exprimat părerea că ea „nu 
ar înlătura greutățile".

pentru putere și con- 
cadrul alianței occi- 
In continuarea dis-

Piața comuna:

IN COMITETUL 0. N. U

NEW 
— In 
O.N.U. 
țiunii

ITALIA. — Fotografia noastră înfățișează „Casa studentului" 
din Roma, ocupată de studenți. Pe pereții clădirii pot fi văzu
te lozinci care exprimă hotărirea tinerilor de a continua lupta 
lor pentru democratizarea învătămîntului, pentru o mai mare 

accesibilitate a tineretului în învățăm'atu] superior

PENTRU DEFINIREA NOȚIUNII 
DE AGRESIUNE

15 (Agerpres). 
Comitetului

YORK 
cadrul 

pentru definirea no
de agresiune, repre

zentanții Camerunului, Gha-
nei, Guineei, Somaliei și 
Siriei au prezentat un proiect 
de rezoluție comun propunînd 
întreruperea lucrărilor actualei 
sesiuni a Comitetului pe o pe
rioadă de un an. Lucrările ar 
urma să fie reluate în aprilie 
1966 cu scopul elaborării 
prezentării de recomandări 
dunării Generale a O.N.U. 
problema dezbătută.

Și 
A- 
în

R.S.F. IUGOSLAVIA. — In. cartierul Taftalidje din orașul 
Skoplje, a avut loc zilele trecute festivitatea dării în folosin
ță a blocurilor de locuințe cu 102 apartamente și a unei po
liclinici complet utilate. Acestea constituie un dar al poporu
lui și guvernului R.P. Romine, populației capitalei Macedo
niei, care a avut de suferit de pe urma cutremurului din 1963, 

In fotografie, o vedere parțială a blocurilor de locuințe.

R. P. Romind

La Tîrgul internațional

de la Milano
MILANO 15 (Agerpres). — 

Corespondență de la I. Mătgf* 
neanu :

La Tîrgul internațional de la 
Milano, care s-a deschis miercuri, 
participă 51 de state, printre care 
și R. P. Romînă. La ceremonia 
de inaugurare a Tîrgului interna
țional a luat parte ministrul in
dustriei și comerțului, Edgardo 
Lami Stamuti, reprezentând pe 
președintele republicii, Saragat. 
Au fost de față, de asemenea, 
rppTezpnfanți diplomatici ai celor 
51 de țări participante oficial la 
tirg. Din partea Rom iniei a luat 

ocndusâ ce I.

Mi-Tudose, secretar general al 
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei.

La ceremonia inaugurării au 
luat cuvîntul ministrul Stamuti 
și inginerul Silvo Coggi, preșe
dintele celei de-a 43-a ediții a 
Tîrgului internațional de la Mi
lano. Ei au arătat că această tra
dițională întîlnire a reprezentan
ților industriei și comerțului de 
pe cele cinci continente reprezin
tă nu numai o simplă trecere în 
revistă a celor mai noi realjzări : 
din domeniul industriei ci și un 
prilej de a demonstra că legătu
rile comerciale pot și trebuie să 
joace un rol de seamă în propă
șirea tuturor țărilor lumii.

Persoanele oficiale au vizitat 
apoi pavilioanele și birourile de 
informații ale țărilor participante 
la Tîrg, printre care și Biroul de 
informații al R. P. Române.

Dr. Guido Franci, secretar ge
neral al Tîrgului a declarat că 
Romînia se bucură azi de un bi-< 
nemeritat prestigiu, produsele 
industriei românești avînd un bun 
renume.

A 43-a ediție a Tîrgului inter
național de la Milano, găzduiește 
peste o sută de mii de exponate i 
mașini automatizate pentru in
dustria prelucrătoare, mașini și 
agregate pentru agricultură și o 
gamă variată de bunuri de larg 
consum. Pe o suprafață totală de 
400 000 de m.p., cele 13 892 de 
întreprinderi italiene și străine 
care expun produsele, s-au stră
duit să ofere o imagine asupra 
dezvoltării industriei și econo
miei țărilor respective,

Tîrgul va rămîne deschis pînă 
la 24 aprilie.

Satelitul „Early Bird

intr-un punct fix

ii

JAPONIA. — Aspect de la concertul de vioară oferit de cei 
1500 de copii de vîrstă preșcolară de la Gimnaziul Metropo

litan din Tokio, cu prilejul festivității de absolvire

X

O aminate a confruntărilor
Presa elvețiană despre ultima întîlnire a miniștrilor

agriculturii ai „celor șase"

Rezultatele întîlnirii de Ia Bruxelles a miniștrilor agriculturii ai 
celor șase țări membre ale Pieței comune sînt comentate pe 
larg de presa elvețiană. Hotărirea miniștrilor de a trimite 

Parlamentului european cu sediul la Strasbourg propunerile făcute 
de Comisia Pieței comune în legătură cu rezervele de produse agri
cole este apreciată ca o încercare de amînare a înfruntării inevitabile 
a pozițiilor, în special dintre R.F.G. și Franța.

După cum s-a anunțat, Comi
sia Pieței comune a inițiat un 
plan în legătură cu sistemul de 
subvenționare a agriculturii din 
statele membre ale Pieței comu
ne, astfel incit să fie creat un 
stoc de produse agricole care să 
fie desfăcut pe piețe străine. 
Această inițiativă este — pe de 
altă parte — legată de tratativele 
dintre Piața comună și S.U.A. în 
cadrul G.A.T.T. (acordul cu pri-

vire la comerț și tarife vamale) 
în vederea reducerii tarifelor va
male pe bază de reciprocitate 
(runda Kennedy).

„TRIBUNE DE GENEVE" a- 
mintește că propunerea remisă 
celor șase guverne ale Pieței co
mune de către Comisia Hallstein 
in vederea încheierii unui „acord 
mondial asupra cerealelor" tre
buia să parvină partenerilor din 
G.A.T.T. înainte de 26 aprilie,

dar această dată va fi acum amî- 
hată, Propunerea, care poartă ti
tulatura de „al treilea plan 
Mansholt", are în vedere pro
bleme ca reglementarea cererii și 
ofertei internaționale de cereale 
prin stocarea lor pe scară vastă. 
Cine va plăti aceste stocuri ? — 
întreabă ziarul, lăsînd a înțelege 
că păgubașul va fi consumatorul.

„TRIBUNE DE LAUSANNE", 
referindu-se la dezacordul dintre 
miniștrii agriculturii Comunității 
economice europene afirmă că el 
va compromite în mod inevita
bil negocierile dintre C.E.E. și 
Statele Unite din cadrul rundei 
Kennedy care urmează să se 
deschidă la Geneva în ziua de 
26 aprilie.

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
Satelitul american „Early Bird" 
lansat la 6 aprilie de pe poligo
nul Cape Kennedy (Florida) a 
fost stabilit într-un punct fix, a- 
flat la intersecția Ecuatorului și 
longitudinea estică de 27,6 grade, 
la o altitudine de aproximativ 
35 584 km. Acest punct a putut 
fi atins în urma sincronizării vi
tezei de deplasare a satelitului 
cu mișcarea de rotație a Pămîn- 
tului. De pe Pămînt el pare un 
obiect nemișcat. Compania pen
tru sateliți de comunicație 
(COMSAT) a anunțat miercuri 
seara că „echipamentul electro
nic de pe bordul satelitului func
ționează foarte bine, iar semna
lele primite sînt perfect auzi- 
bile".

Programul inaugural de televi
ziune transmis prin intermediul 
satelitului de comunicație „Early 
Bird" este prevăzut pentru data 
de 2 mai și va consta din trans
miterea directă de filme între 
America și Europa. Se apreciază 
că satelitul „Early Bird" va ră- 
mîne pe orbita staționară timp 
de un an și jumătate și va servi 
la stabilirea legăturilor telefonice 
și de televiziune între America 
șj Europa. Sateliți asemănători 
urmează să fie lansați în viitor, 
astfel îneît în cursul anului 1967 
să se realizeze un întreg sistem 
de comunicații prin sateliți.
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pe scum
ALGER. — Ea invitația lui 

Ahmed Ben Bella, președintele 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, secretar general 
al F.L.N., joi a sosit la Alger, în- 
tr-o vizită oficială, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Cei doi președinți au rostit 
cuvîntări.

în cursul aceleiași zile au în
ceput convorbirile oficiale între 
cei doi șefi de stat.

PRAGA. — Agenția C.T.K. 
anunță că miercuri a fost 
semnat la Agenția comercială 
a R. S. Cehoslovace din Lon
dra un contract care prevede 
livrarea de către Anglia a 
unui cargobot cu un deplasa
ment de 35 000 de tone. Aceas
ta va fi cea mai mare navă 
din flota comercială ceho
slovacă și va fi folosită în spe
cial pentru transportul de în
cărcături grele,

f

PHENIAN. ~ După cum ă- 
nunță Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană, la Djakarta a fost 
semnată Ia 15 aprilie o declarație 
comună în legătură cu vizita ofi
cială în Indonezia a lui Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene. Intre 
Kim Ir Sen și președintele Su
karno ău avut loc convorbiri în 
legătură cu relațiile dintre cele 
două țări și cu privire la situația 
internațională. Au fost abordate 
problemele luptei împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neoeolonialismului.

VIENA. •— La Viena a avut 
loc o întîlniro a specialiștilor în 
aplicarea și utilizarea panourilor 
de fibre. întâlnirea organizată de 
Asociația austriacă a fabricanți
lor de panouri de fibre, cu spri
jinul guvernului austriac, face 
parte din programul de lucru al 
Comitetului pentru problemele 
forestiere din cadrul Comi
siei economice O. N. U. pen
tru Europa. Au luat parte 31 de 
experți din 15 țări europene, 
printre care și din R. P. Romînă.

TOKIO. — Comitetul Cen
tral Executiv al Partidului 
Socialist din Japonia a anun
țat joi că a hotărât să convoa
ce la 6 mai Congresul extra
ordinar al partidului. La con
gres va fi examinată politica 
electorală a partidului, pro
bleme ale luptei greviste din 
cadrul ofensivei de primăva
ră a oamenilor muncii și e- 
venimentele din Vietnam. Va 
fi, de asemenea, aleS un nou 
președinte al partidului, în lo
cul lui Kawakami, care a de
misionat recent.

NEW YORK — Lucrările con
ferinței O.N.U. privind problema 
cositorului s-au încheiat miercuri 
la New York prin adoptarea de 
către participanții la conferință 
a unui nou acord internațional 
menit să înlocuiască actualul a- 
cord care va expira la 30 iunie 
1966.

Noul acord urmează să fie ra
tificat Ia Londra de către toate 
părțile interesate.

BONN — După cum anunță 
din Bonn corespondentul agen
ției Reuter, președintele Repu
blicii Federale Germane, Hein
rich Liibke, a semnat miercuri 
legea cu privire la prelungirea, 
termenului de prescriere a crime
lor de război naziste.

Se știe că această lege, care nu 
anulează principiul prescrierii 
crimelor naziste, ci doar amină 
cu cîțiva ani prescrierea, a fost 
adoptată la 25 martie de Bun
destag (Camera inferioară) fi la 
9 aprilie de Bundesrat (Camera 
superioară).

LONDRA. — După cum a- 
nunță agenția Associated 
Press, la 29 și 30 aprilie va 
avea loc la Londra o reuniune 
a consilierilor militari ai țări
lor membre ale blocului 
S.E.A.T.O.
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