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Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte cu azot — Tg. Mureș
Foto: L CUCU 47*

Numeroase colective de muncă raportează:

PLANUL TRIMESTRIAL-ÎNDEPLINIT!
întrecerea socialistă se desiășoară cu avi nt în 

toate fabricile, uzinele și șantierele patriei noastre. 
Numeroase știri sosite la redacție ne informează a- 
supra rezultatelor obținute de colectivele de oa
meni ai muncii în realizarea planului de producție 
pe primul trimestru, în îndeplinirea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.

PAIR. 
Or-.-.. ai

Vești bune de la Hunedoara • BRASOV

Muncitor

Vineri 26 martie 1965
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lom înfăptui neabătut
politica înțeleaptă a partidului

acricoăe, in scopul ridkă- 
ecritriae a ruveiuiu: de 
soaterial și cultural, al ță- 

sac cooperatiste; al intre-
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n fiecare secție 
fS® a Combinatului

1 siderurgic Hu-
nedoara, Ic fie- 

I care loc de
I mffrl muncă, întrece

rea socialistă se 
desfășoară în aceste zile in
tr-o atmosferă de puternic a- 
vînt pentru îndeplinirea yi 
depășirea ritmică a sarcinilor 
de plan la toți indicatorii. La 
furnale și oțelării, la bateriile 
de cocs și laminoare, se ur
mărește îndeosebi obiectivul 
principal al întrecerii socialis
te — calitatea produselor. O 
mare atenție se acordă, de a- 
semenea, ridicării indicilor de 
utilizare a agregatelor, redu
cerii consumurilor specifice 
de materii prime și materiale. 

Oțelării din echipa condusă 
de prim-topitorul Marian 
Axinte, de la cuptorul 4 al 
noii oțelării Martin, reducind

durata de elaborare a șarje
lor — prin întreținerea tn li
mitele optime ale regimului 
termic din cuptoare — și tre- 
cînd imediat după evacuarea 
oțelului la repararea vetrei, 
au scurtat cu aproape o oră 
ți jumătate timpul de lucru. 
Exemplul lor a fost urmat și 
de restul oțelarilor de aid. 
Prin aplicarea metodei oțela
rilor din echipa lui Axinte, 
celor 6300 de tone oțel ela
borat pînă acum peste preve
deri la oțelăria Martin nr. 2 
li se cor adăuga și alte canti
tăți de metal.

La furnale, bătălia se dă 
pentru ridicarea temperaturii 
aerului insuflat, pentru men
ținerea unei presiuni constan
te la gitul furnalului, pentru 
economisirea cocsului și redu
cerea procentului de declasa
te. La furnalul nr. 7 de 1000 
m c, inginerul Ion Romoșcn

ne-a declarat ieri că fumahș- 
tii acestei secții cor atmge. ia 
ziua de 26 martie, cifra de 
10000 tone de fontă peste 
plan.

Laminoriștii. fiaund peni 
cu ceilalți nderurgiști hane- 
doreni, laminind la timp m- 
treaga cantitate de ofei po
rnit, au reușit ai prodnri 
importante cantități de profi
le grele, mijlocii și ușoare pes
te plan. Astfel, colectivul la
minorului bluming de 1000 
mm a laminat in pluf, de io 
începutul anului, peste 4 700 
tone de oțel, iar cd de io la
minorul „650“ mai bme de 
4 600 tone. In terțide de la
minare t-a luai măsura de s 
se întări echipele de apmtcri 
care dau ultimul aspect la
minatelor intime de hcrpre- 
Controloris de cebute de âa

Indepbnirea pi pe
orancl trnrescr; la prndrția 
xarfă și globală a fast aacc- 
țată și de cărir mltutivri I*-

(Continuate in peg c U-aș

Prin folosirea din plin
întreprinderea „Azboci

ment" din Oradea s-a situat 
consecutiv, în ultimii ani, în 
rîndul fabricilor fruntașe din 
regiunea Crișana. Recent, co
lectivul de aici a obținut un 
nou succes : pe data de 22 
martie și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primul trimestru 
la toți indicatorii. în bilanțul 
realizărilor este înscrisă pînă 
acum o producție globală, 
peste prevederile planului, în 
valoare de 332 000 lei, fabrica 
dînd, în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut, cu 
33,46 la sută mai multe pro

duse de azbociment și de 
azbest în această perioadă 
productivitatea muncii a spo
rit de asemenea, cu peste 12 
la sută față de plan.

La rezultatele obținute an 
contribuit atit hărnicia mun
citorilor cît și măsurile între
prinse de conducerea fabricii, 
încă din anul 1964, pentru 
asigurarea în acest an a unui 
ritm de lucru susținut au fost 
astfel executate toate repara
țiile la secția veche. S-a acor
dat de asemenea, o mare 
atenție bunei organizări a 
procesului de producție, folo
sirii din plin a capacității uti-

a utilajelor
lajelor și suprafețelor de pro
ducție.

Un rol deosebit a a\ut in 
această privință aplicarea 
unor importante măsuri teb- 
nico-organizatorice, printre 
care se pot cita : mecanizarea 
transportului la reziduul de 
azbociment valorificarea plă
cilor de azbociment sparte efc.

Organizați a U.TM. a acor
dat o mare atenție antrenării 
tinerilor în întrecerea socia
listă. Ea i-a îndrumat să-și 
stabilească angajamente mobi
lizatoare, i-a ajutat în perma-

fContinuare in pag. a U-a)
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La IntrețK Alierea -Elec
tromotor* fc Trirtyta-a 
rixrtgart- botomatora, fre- 
soru. oe-fA.yxsră cu --ev;- 
Cețre întrece-, ea socialistă 
peetrn a executa produse 
=ai mu . te $i de bună ca- 
'rtate Colectă val intreprin- 
fesii a reușit să expedieze 
bmefiria Trier. cu mai mul
te zrie ina-ntr. toate piesele 
auto și tractoare contrac
tate pentru trimestrul L De 
asemenea, la principalele 
produse — motoare electr.- 
ce de diferite tipuri peste 
0-25 kilowați și aspiratoare 
de praf — in primele două 
luni din acest an au fost 
executate peste plan 463 și 
respecți-.-. 490 bucăți. în cele 
2 decade care au tre
cut din luna martie planul 
lunar a fost îndeplinit în 
proporție de 78 la sută. A- 
ceste rezultate se datoresc 
mai bunei organizări a ate
lierului de bobinaj din sec
torul de micromotoare, do
tării cu mașini semiauto
mate de bobinat, creșterii 
nivelului de pregătire al 
cadrelor.

în îerigrsxa sa Cocxnetol 

ariajezsâ să rupee pentru 
Lxăiriea nesaeecaeă a 
parritfckâ a «.sripttoei de 
parrid. a ameți colective. fiind 
rorurimt că prin aceasta ișă 
a&aee coetribuția la crește ea 
rriuiui eoodocător al partidu- 
kă in opera de desăvârșire a 
construcției socialiste.

.Comitetul regional. între
gul artv oe partid, toți oame- 
su rrurtrii romini, mag:iari. 
iT-t-rr din regiunea noastră 
— se spune in telegrama Co- 
T_:eului regional de partid 
Brașov — ne exprimăm anga- 
.ammrul solemn că nu vom 
precupeți niciun efort și, îm
preună cu întregul nostru po
por. vom lupta cu devotament 
ii abnegație pentru înfăptui
rea politicii partidului, de dez- 
vrltare continuă a industriei, 
acricutturii, științei și cultu
rii. pentru întărirea continuă 
a rindurilor partidului, pentru 
Înflorirea patriei noastre so
cialiste și creșterea neconte
nită a prestigiului ei interna- 
UonaL Sub conducerea Comi
tetului Central ne vom înde
plini cu toată răspunderea șar
turile ce ne revin, dovedin- 
du-ne și în viitor ostași de 
nădejde ai partidului nostru".

în scrisoarea sa, Comitetul 
raional P.M.R. Drăgășani, re
giunea Argeș, arată că întrea
ga 
se 
că 
să 
ce

organizație 
angajează să 
cu hotărîre 

mobilizeze pe 
muncesc în vederea înde

plinirii și depășirii sarcinilor 
de plan în industrie și agri
cultură. „Campania agricolă

de partid 
munceas- 
și elan, 
toți cei

ăs srr--:®rei sa bc-tiaf C®- 
nax'P raatcal de perad 
Tg. Senteae. 1b «■Ibk bb- 
iw - ~tu~rj ±=. rute, sarins

•rar i-jci eflcraj-O pentru • 
eardr t =. ia rea^ xareu

LuusUuctrer soesxjbte ia 
sr ? gt noBscră ptf try*

Cescrwi al Smdiraoeicr asi- 

Centra. că mp, ea vie Cn ț*- 
it-ticri var > cb kc<tă- 

nea." -re-~ut â orior re 
xese an jlbiJ 1-xrr casei 
ră'ărae Parxări Mnncă- 
k Bcmiks. Sridrarje. «a 

ga/ează In Sapa partidul— că 
var exbrirza tec mai actir ca- 

=ocai-.-tă pesttru rea uzarea și 
fecășirea pianului de stat, 
dezvoltarea economiei noastre 
națiocafe. mCorirea culturii 
și creșterea bunăstării celor 
re aumr, Întărind legături- 
je cu waseie. Lărgind munca

_ln acest an — scrie colec- 
t-vul de cccstrociori aî Hi- 
drareatralei de pe Argeș — 
ccctstr uctoriî hidrocentralei 
noastre, care de azi poartă 
romele tovarășului Gheorghe 
Găeorgfaiu-Dej, s-au angajat 
ai teorine betonarea baraju
lui Vidraru cu două luni mai 
devreme, să excaveze in ga
leria de fugă 216 m liniari 
peste plan, să termine con
strucția aducțiunii Topolog- 
Cumpăna cu 2 luni 
vreme. Asigurăm 
Central al P.M.R. 
formînd durerea
vom munci cu abnegație și e- 
roism pentru depășirea aces
tor angajamente, pentru reali
zarea în termen a hidrocen
tralei".

în scrisoarea lor, muncitorii, 
inginerii 
Uzinele 
exprimă 
strînge 
durile 
tului Central al Partidului; 
ei se angajează să întărească 
continuu renumele cîștigat de 
tractorul romînesc peste ho
tarele patriei, fabricînd trac
toare cu parametri la nivelul 
tehnicii mondiale, să realizeze 
exemplar sarcinile de plan și 
angajamentele luate.

în numele țăranilor coopera
tori din comuna Fîntîna-Mare, 
raionul Fălticeni, consiliul de 
conducere al cooperativei scrie 
în telegrama sa : „Ne anga
jăm că vom munci cu forțe 
sporite pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a coo
perativei agricole de produc
ție, pentru creșterea produc-

a munci fără preget centru 
desăvirșirea construcției socia
liste în patria noastră-.

In telegrama trimisă de or
ganizația de bază P AI R, și de 
conducerea Școlii medii nr. 1 
din Pitești, se spune : Jîe an
gajăm să stringem și mai mult 
rindurile în jurul înțeleptului 
și încercatului nostru partid, 
în frunte eu Comitetul său 
Central, să muncim fără pre
get pentru instruirea și edu
carea tinerei generații în spi
ritul marxism-leninismului, al 
dragostei nețărmurite față de 
partid și de patria noastră 
scumpă. Nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a da patriei 
tineri cit mai bine pregătiți, 
capabili să devină specialiști 
cu înaltă calificare in uzine și 
pe vastele șantiere ale con
strucției socialiste din țara 
noastră*.

Toate aceste telegrame și 
scrisori oglindesc hotărîrea 
oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor de a urma nea
bătut politica partidului, veri
ficată de viață, de a munci 
fără preget pentru a obține 
noi și uri realizări pe drumul 
desăvârșirii construcție socia
liste.

hotare la C.C. al P. M. R
Delegația de partid 

a Uniunii
și guvernamentală 
Sovietice

TELEGRAME
CELUI DE AL XI-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin adre
sează delegaților la cel de-al XI-lea Congres al P.C. din 
Norvegia un cald salut frățesc.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în întărirea partidului 
dv., în lupta pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

MAJESTĂȚII SALE CONSTANTIN

REGELE GRECIEI

ATENA

Cu ocazia sărbătorii naționale a Greciei, rog pe Majestatea 
oastră să primească din partea Consiliului de Stat al Repu- 
ilicii Populare Romîne și a mea felicitări sincere și urări pen- 
ru fericirea dv. și pentru prosperitatea poporului grec.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

mai de- 
Comitetul 
că, trans- 
în forță,

și tehnicienii de la 
„Tractorul" Brașov 
hotărîrea de a-și 

și mai mult rîn- 
în jurul Comite-

Plocurl pe șoseaua Giurgiului din Capitală

în ziua de 25 martie, dele
gația de partid și guverna
mentală a U-R.S.S., din care fac 
parte A. I. Mikoian, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., con
ducătorul delegației, A. N. Șe- 
lepin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. S. Tolstikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Leningrad al P.C.U.S., 
I. K. Jegalfo, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Romînă, a fă
cut o vizită la C.C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion 
Maurer, Gheorghe Apostol. Au 
luat parte tovarășii Vasile 
Patilineț, membru al C.C. al 
P.M.R., și Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească. După 
vizită a avut loc o masă to
vărășească.

★
zi, delegația so- 
frunte cu A. I.

Gheorghe

în aceeași 
vietică în 
Mikoian, a făcut o vizită la 
Consiliul de Stat al R. P. Ro- 
mîne și a transmis tovarășului 
Chivu Stoica felicitări în le
gătură cu alegerea sa în func
ția de președinte al Consiliu
lui de Stat.

★
De asemenea, delegația so

vietică a făcut o vizită la Con
siliul de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, unde a fost primită de 
tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol și 
Alexandru Drăghici. Delegația 
a transmis felicitări tovară
șului Ion Gheorghe Maurer în 
legătură cu realegerea 
în funcția de președinte 
Consiliului de Miniștri 
R.P.R.

Delegația de partid și de stat
a R. S. F Iugoslavia

sa 
al 
al

în ziua de 25 martie, dele
gația de partid și de stat a 
R.S.F. Iugoslavia, alcătuită 
din A. Rankovici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., secretar al C.C. al 
U.C.I., vicepreședinte al R.S.F. 
Iugoslavia, conducătorul dele
gației. I. Goșniak, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., membru al Vecei 
Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, și A. Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia

Delegația de partid

oîn R. P. Romînă, a făcut 
vizită la C.C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer. A luat parte tovară
șul Andrei Păcuraru, membru 
supleant al C.C. al P.M.R.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

în aceeași zi, I. Goșniak a 
făcut o vizită tovarășului 
Leontin Sălăjan.

și guvernamentală
a R. D. Vietnam

în ziua de 25 martie, dele
gația de partid și guverna
mentală din R. D. Vietnam, 
alcătuită din Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vice
președinte al Comitetului per
manent al Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, conducătorul 
delegației, Hoang Tu, ambasa
dorul R. D. Vietnam în R. P. 
Romînă, și Nguen Hong, di-

Delegații ale unor
în ziua de 25 martie, John 

Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. a făcut o vizită 
la C.C. al P.M.R., unde a fost 
primit de tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Isac Martin, membru al 
C.C. al P.M.R.

în aceeași zi, Samuel Miku- 
nis, secretar general al Parti
dului Comunist din Izrael, a 
făcut o vizită U C.C. al P.M.R.,

rector adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam, a făcut o vizită la 
C.C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica. Au luat parte 
tovarășii Alexa Augustin, 
membru al C.C. al P.M.R., și 
Andrei Păcuraru, membru su
pleant al C.C. al P.M.R.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

partide comuniste
unde a fost primit de tovarășii 
Gheorghe Apostol și Paul Ni- 
culescu-Mizil.

Gilbert Green, membru al 
Biroului Politic și al Secreta
riatului Național al Partidului 
Comunist din S.U.A., a fost 
primit de tovarășii Leonte 
Răutu și llie Verdeț.

Vizitele s-au desfășurat tn- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)
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Pe șantiere Pîecaiea unor delegații
turnau betonul

1Swlffnl

industrialăe harta
a regiunii Banat a 
apărut un nou 
obiectiv — „între
prinderea minieră" 
Moldova Nouă. Pe 
șantierul acestui

complex industrial lucrările de 
dare în funcțiune a instalațiilor 
avansează de la o zi la alta.

De curînd, instalațiile de pre
lucrare a minereurilor complexe 
și cuprifere au intrat în rodaj 
tehnologic. Deocamdată vor fi 
puse în funcțiune instalațiile de 
zdrobire și granulate pentru a 
se crea stocul necesar de materie 
primă. Apoi, vor intra în probe 
tehnologice și celelalte instalații • 
morile, flotația și altele. Intrarea 
în funcțiune a acestei tinere uni
tăți a metalurgiei neferoase, va 
aduce o contribuție substanțială 
la lărgirea bazei de minereuri cu
prifere a țării. In prezent construc
torii și minerii lucrează intens la 
tunel și la sistemul de aducțiune 
a apei din Dunăre, iar în abataje 
a avut loc prima pușcătură, expe- 
rimentîndu-se o nouă metodă de 
exploatare în subetaje cu găuri 
adinei.

De remarcat că în subteran, în 
funcție de caracteristicile zăcă
mântului, se vor folosi metode de 
mare productivitate : pe lingă cea 
experimentată, metode de extrac
ție în fîșii orizontale cu ramblie- 
re etc. Stația de flotație a fost 
concepută la un înalt nivel tehnic, 
fiind dotată cu concasoare cu 
fălci, granulatoare gigantice.

benzi transportoare, sortatoare 
etc. Evident, oamenii care vor 
lucra în întreprinderea noastră și 
vor conduce toate aceste instala
ții, trebuie să fie cit mai bi
ne pregătiți profesional. Iată 
de ce una din sarcinile noastre 
de bază a fost și va rămîne, în 
continuare, pregătirea temeinică și 
din timp a muncitorilor, pentru 
lucrările în subteran sau la flo
tație.

In timp ce constructorii turnau 
betonul în fundațiile diferitelor 
stații ale flotației, conducerea în
treprinderii a început acțiunea de 
pregătire a muncitorilor pentru 
meseriile de mineri, artificieri 
mecanici, electricieni de mină 
etc. Acțiunea a început după un 
plan bine stabilit. Astfel, s-au or
ganizat cursuri de calificare, spe
cializare, schimburi de experien
ță ; au fost recrutate cadre din 
școli profesionale. Absolvind 
cursurile de calificare, 200 de ti
neri au devenit mineri, ajutori 
mineri, artificieri, mecanici de 
mină. Ei și-au însușit cunoștințele 
necesare în funcție de locul de 
muncă, de utilajele pe care le vor 
folosi.

O mare parte dintre muncitori 
vor fi, însă, pregătiți în întreprin
deri cu profil asemănător. La 
Ghelar — de exemplu — au fost 
trimiși mineri care vor sta acolo 
pînă se vor familiariza cu meto
dele de mare productivitate în 
subteran, cu surparea în subetaje 
cu găuri scurte (pinii la 3 metri)

Activitâti
multilaterale

— intr-un fel asemănătoare cu 
cea experimentată la Moldova- 
Nouă — precum și cu alte meto
de folosite in exploatarea mine
reului. Fină cînd va intra în 
funcție stația de flotație, un alt 
grup de muncitori lucrează efec
tiv, învâțînd practic mînuirea uti
lajelor de la flotația Trustului 
minier Deva. Totodată, avem 
pregătit un alt grup de muncitori 
constructori care acum montează 
mașinile și care vor rămîne la 
întreprinderea noastră. Aceștia, 
pe lingă noțiunile teoretice pe 
care le-au dobîndit, au reușit să 
cunoască bine utilajul și tehno
logia flotației. Astfel, intrarea in 
rodaj a unor instalații ne-a găsit 
pregătiți. Avem în mijlocul nos
tru muncitori cu o bogată expe
riență practică, cu multe cunoș
tințe teoretice, mai ales, printre 
mineri. Cei care au mai lucrat 
in alte locuri, la Baia Mare, la 
Deva, Brad împărtășesc în pre
zent din experiența lor muncito
rilor care sint la primii lor pași 
in meserie.

Sint gata pregătiți pentru în
ceperea procesului de producție 
800 mineri, 150 mecanici și elec
tricieni de întreținere și 300 pre
paratori. Încă în acest an, între
prinderea va intra în producție 
parțial și, pînă în 1967, își va 
mări continuu capacitatea de 
producție. Deci, pentru noi va fi 
un proces continuu de pregătire 
a cadrelor. Vor sosi, în curînd, pri
mii absolvenți din școlile profe
sionale, în număr de 300. Cu a- 
ceștia, cu cei care au terminat 
cursurile de calificare și cu cei 
care vor mai fi angajați, vom or
ganiza cursurile de ridicare a ca
lificării, vom trece la diferite 
locuri de muncă — la demonstra
ții practice pentru însușirea ce
lor mai înaintate metode de mun
că, pentru cunoașterea fiecărei 
mașini și instalții ale noului com
plex industrial.

Pe șantierele aparținînd 
Ministerului Industriei Ali
mentare, constructorii și 
montorii desfășoară o muncă 
rodnică pentru a da în func
țiune 
noile

la termenele prevăzute 
obiective industriale.

La 
tan“ 
torii execută ultimele finisări 
interioare și exterioare la ce

Fabrica de pîine „Ti- 
din București, construc-

le două corpuri de clădire — 
silozul pentru depozitarea fă
inii și hala de fabricație. 
Montorii sînt și ei avansați cu 
lucrările. Pînă acum au fost 
montate cele cinci linii de 
fabricare a pîinii, iar in pre
zent se montează utilajul pen
tru fabricarea produselor de 
franzelărie. precum și cele 
pentru producerea unor sorti
mente noi.

★

de construcții și 
la Complexul de

de peste hotare

Să fi propagandistă nu-i 
numai o sarcină de mare răs
pundere ci și o sarcină, după 
părerea mea, foarte frumoasă. 
Conduc un cerc („Să ne cu
noaștem patria socialistă") 
în cadrul căruia am organizat 
lecții interesante, la care au 
participat cu viu interes toți 
cursanții, Prima lecție din a- 
cest an de învățămînt politic, 
ne-a prilejuit tuturor o fru
moasă călătorie imaginară pe 
harta țării, a regiunii și a ra
ionului, luînd astfel cunoștin
ță de noile și însemnatele o- 
biective economice apărute 
ca urmare a înfăptuirii cu 
consecvență a politicii parti
dului, de dezvoltare neîntre
ruptă a economiei noastre so
cialiste.

Cu sprijinul comitetului 
U.T.M. am reușit aproape pen
tru fiecare lecție în parte să 
organizăm o seamă de activi
tăți interesante, menite să-i 
ajute pe tineri să pătrundă și 
mai adînc înțelesul probleme
lor studiate. Așa, de pildă, în

sprijinul lecțiilor despre fru
musețile și bogățiile patriei 
noastre, despre trecutul de 
luptă revoluționară a poporu
lui. tinerii din cerc, alături de 
alți tineri din comună, au par
ticipat cu interes la simpozio
nul literar „Scriitori despre 
frumusețile patriei noastre" ; 
mulți dintre ei au vizionat fil
mul „Tudor". Discuțiile purta
te după vizionarea filmului, 
dar mai ales dezbaterile despre 
cartea „Nu a fost în zadar" au 
fost deosebit de folositoare 
cursanților.

Toate aceste activități ale 
noastre și altele, au făcut 
fiecare ședință a cercului 
fie așteptată cu nerăbdare 
tineri.

Sîntem la ultima lecție 
din 21 de cursanți nu s-a 
tîmplat să lipsească nici mă
car unul singur nemotivat.

BUDA OSCAR 
CONSTANTIN 

inginer-șef al Întreprinderii 
miniere — Moldova Nouă

Lucrările 
montaj de 
morărit și panificație, care se 
ridică la Cluj, sint intr-un 
stadiu avansat. La moara de 
aici, cu o capacitate de pro
ducție de 220 de tone griu mă
cinat în 24 de ore, au fost 
terminate clădirile corpului 
principal, iar acum se montea
ză utilajele. într-o fază înain
tată se află și lucrările de 
construcție la fabrica de pîine 
Zilnic, aici se vor produce 80 
tone pîine. Procesul de pro
ducție va fi în mare măsură 
mecanizat și automatizat.

★

Constructorii care au ridicat 
Complexul alimentar din Ga
lați, forinat dintr-o fabrică 
de pîine și una de produse 
lactate, au înscris printre re
zultatele muncii lor termina
rea acestor clădiri, executînd 
acum ultimele lucrări de fini
saje interioare- La fabrica de 
pîine, care va avea o capaci
tate de 80 de tone în 24 de 
ore, precum și la cea de pro
duse lactate, cu o capacitate 
de 80 000 de litri în 24 de 
ore, au fost montate princi
palele agregate.

în cursul zilei de joi au pă
răsit Capitala delegații de 
partid și de stat, delegații de 
stat și reprezentanți ai unor 
șefi de state și guverne, de
legații ale unor partide co
muniste și muncitorești, fră
țești. care au participat la fu
neraliile tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej :

Armando Florez Ibarra, 
ambasadorul Republicii Cuba 
în R.S. Cehoslovacă, care a 
făcut parte din delegația de 
partid și guvernamentală din 
Cuba.

La plecare a fost condus 
de tovarășii Valeriu Novacu. 
Constantin Lăzărescu.

Delegația de partid și 
stat din R.P. Bulgaria.

de 
in 

frunte cu Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

La plecare, membrii delega
ției au fost conduși de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Lcontin 
Sălăjan, Gheorghe Necula, 
Ghizela Vass. Comeliu Mă- 
nescu.

Delegația de partid și gu
vernamentală din R.D. Ger
mană, în frunte cu Hermann 
Matern, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Camerei 
Populare a R.D. Germane.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Emil 
Bodnaraș, Avram Bunaciu, 
Alexandru Sencovici, Ghizela 
Vass.

Delegația de partid și de 
stat din R.S. Cehoslovacă, în 
frunte cu Jaromir Dolansky, 
membru al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

La plecare, delegația a fost 
condusă ie tovarășii Alexan-

partid și de
Albania, în 

Marko, mem-

dru Drăghici, Janos Fazekaș, 
de miniștri.

Delegația de 
stat din R.P. 
frunte cu Rita
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania

La plecare, membrii dele
gației au fost conduși de to
varășii Alexandru Birlădeanu, 
Ștefan Voitec, Simion Bu- 
ghici. Constantin Lăzărescu.

Delegația 
stat din 
frunte cu 
membru al 
secretar al 
Muncitoresc Unit Polonez.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Alexan
dru Drăghici. Leontin 
jan. Ilie Verdeț, Gh. 
Marin, Mihai Suder,

Delegația Partidului 
toresc Socialist Ungar, 
siliului Prezidențial și 
vernului Revoluționar Munci- 
toresc-Țărănesc Ungar, în 
frunte cu Kallai Gyula, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovară
șii Gheorghe Apostol, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Vasilichi. Mihail Roșianu.

Delegația de partid și de 
stat din R.S.F. Iugoslavia, în 
frunte cu Aleksandar Ranko- 
vici, membru al Comitetului 
Executiv și secretar al C.C. al 
U.C.I., vicepreședinte al 
R.S.F. Iugoslavia.

La plecare, membrii delega
ției au fost conduși de tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
LeG«iin Sălaj aq, Corneliu Mă- 
nescu, Bujor Almășan.

de partid și de 
R.P. Polonă, în 

Zenon Kliszko. 
Biroului Politic, 

C.C. al Partidului

Sălă- 
Gaston

Munci- 
a Con- 
a Gu-

Ministrul de stat al afaceri-

lor externe al Indiei, D-na 
Lakshmi N. Menon, repre
zentant special al guvernului 
Indiei, membru al delegației 
de stat a Republicii India.

La plecare a fost prezent 
Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției.

Delegația de stat a Iranu
lui, in frunte cu dr. Nasser 
Yeganeh, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru de stat, reprezentantul 
personal al Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Iranu
lui.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Gogu Rădulescu, 
de miniștri.

Ministrul de stat fără por
tofoliu în guvernul grec, Pa- 
vios Bardinoyannis, deputat 
de Creta, reprezentant al re
gelui Greciei, membru al 
delegației de stat a Greciei.

La plecare a fost condus de 
Voinea Marinescu, ministru! 
sănătății și prevederilor so
ciale.

Reprezentantul personal al 
președintelui și guvernului 
Pakistanului, generalul Sher 
Aii Khan, ambasadorul Pa
kistanului în R.S.F. Iugosla
via, membru al delegației de 
stat din Pakistan.

La plecare, a fost condus 
de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Reprezentantul președinte
lui Republicii Indonezia, ami
ralul R. Soebijakto, ambasa
dorul Indoneziei în R.S.F. Iu
goslavia, membru al delega
ției de stat a Indoneziei.

La plecare, a fost condus 
de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Ambasadorul Cambodgiei în 
R.S.F. Iugoslavia, Hout Sam 
Ath, membru al delegației de 
stat a Cambodgiei.

La plecare au fost prezent! 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Delegația Partidului Co
munist din Liban, în frunte 
cu Youssef Helou.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășul Con
stantin Lăzărescu și activiști 
de partid.

Delegația Partidului Muncii 
din Elveția : Etienne Lentil- 
Ion, membru al Comitetului 
Directoi- al Partidului Muncii 
din Elveția, director al ziaru
lui „Voix Ouvriere".

La plecare, au fost prezenti 
tovarășul Gogu Rădulescu și 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comu
nist din 
Niebergal, 
lui Politic 
Germania.

La plecare 
de tovarășii 
Ghizela Vass 
de partid.

Delegația Partidului Co
munist din Venezuela: Edu
ardo Gallegos Mancera. mem
bru al Biroului Politic și se
cretar cu probleme interna
ționale al C.C. al Partidului 
Comunist din Venezuela. De
legația Partidului A.K.E-L. 
din Cipru : Andreas Fantic, 
secretar general adjunct al 
partidului A.K.E.L.

La plecare, cele două dele
gații au fost conduse de to
varășul Paul Niculescu-Mi
zil și de activiști de partid.

Delegația Partidului Comu
nist din Marea Britanie : John 
Gollan, secretar general al 
P.C. din Marea Britanie.

La plecare a fost condus de 
tovarășii Ilie Verdeț, Isae 
Martin și Constantin Lăzăres
cu.

Germania: Otto 
membru al Birou- 
al C.C. al P.C. iUn

a fost condus 
Emil Bodnaraș, 

și de activiști

(Agerpres)

A sosit primăvara și o dată 
cu ea orașele și satele își pun 
vestmântul verdeții și al flori
lor. La București, Timișoara, 
Cluj, Galați, horticultorii scot 
din sere milioane de plante 
ale căror multicolore inflo
rescențe înveselesc bulevarde
le, parcurile. La Galați, de 
exemplu, numai pe străzile 1 
Mai, 6 Martie, dr. Carnabel și 
Traian se plantează peste 
1 500 000 de flori, iar în serele 
de la Oradea au fost crescute 
circa 3 milioane de plante or
namentale, în 40 de varietăți.

A început și plantarea co
pacilor de-a lungul arterelor 
de circulație, în parcuri și 
grădini. La Ploiești se sădesc 
60 000 de arbori și arbuști, iar 
la Timișoara 25 000. Pe mar
ginea trotuarelor de pe unele 
bulevarde din București, Su
ceava, Pitești și Oradea se 
pun trandafiri.

Suprafața spațiilor verzi 
crește în întreaga țară. La Ga
lați se amenajează alte 170 
ha de parcuri în preajma noi
lor ansambluri de locuințe Ți- 
glina II. Mazepa, Piața cen
trală, zona grădinii publice și 
faleza de la Dunăre. Cu 
500 000 mp se extinde zona 
verde la Timișoara, Arad, Re
șița, Lugoj, Buziaș, Orșova, 
Sînnicolau Mare și alte orașe 
din Banat, cu 130 000 mp cea 
din Suceava etc.

Pentru

orașelor

MUNTEANU ADELA 
propagandistă, comuna Drăganu, 

regiunea Argeș

înfrumusețarea

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

Cum gospodăriți nutrețurile ?

Vedere nocturnă de Ia Combi
natul chimic Craiova

(Agerpres)

---------

Plantează pomi

De curînd, la cooperativa agri
colă de producție din comuna Că
lărași, raionul Corabia, s-a trecut 
la plantatul pomilor. încă din 
toamnă s-a pregătit terenul și au 
fost săpate gropile.

Numai în cîteva zile brigada 
condusă de Moraru Florea a plan
tat cu caiși și piersici o suprafață 
de 5 hectare. Pentru a asigura po
milor condiții bune de dezvoltare, 
pe această suprafață s-au împrăș
tiat îngrășăminte naturale.

Acțiunea continuă.

onstrucții trainice, 
moderne, animale 
productive, în
grijitori pricepuți 
în meserie sînt 
condiții de bază 
pentru obținerea

unor producții mari in secto
rul zootehnic. Dar tot atit de 
important este să asiguri per
manent animalelor o hrană 
consistentă, îndestulătoare. 
Iarna, cînd animalele sînt în 
stabulație, cînd nu mai poți a- 
pela la nici o sursă de furaje 
decît la aceea ce ai în depozit, 
gospodărirea cu chibzuință a 
resurselor este condiția esen
țială de care depinde realiza
rea unor producții mari și 
constante de lapte și carne. A- 
cest fapt se desprinde cu cla
ritate dacă urmărim modul di
ferit de gospodărire a nutre
țurilor la cooperativa agricolă 
de producție Recea din raionul 
Costești, regiunea Argeș.

Sectorul zootehnic al coope
rativei agricole Recea numără 
acum 400 de bovine, dintre 
care 130 de vaci cu lapte, 320 
de porcine, apoi ovine, păsări, 
încă din vara anului 1964, ță
ranii cooperatori au luat mă
suri pentru a asigura pe 
timpul iernii cantități îndestu
lătoare de nutrețuri. Cînd a- 
venit. perioada de stabulație, 
hrănirea animalelor s-a făcut 
după rații judicios calculate.

— Nutrețurile depozitate — 
ne-a relatat tovarășul Ale
xandru Vișan, președintele u- 
nității — după calculele fă
cute recent, ne ajung pînă la 
mijlocul lunii mai, printr-o al
cătuire judicioasă a rațiilor și 
prin evitarea risipei. Acum doi 
ani n-am procedat așa și am dat 
greș. Cu toate că aveam ani
male mai puține și o bază fu
rajeră apropiată, cantitativ și 
calitativ, de cea de acum, în 
aprilie vitele au
cu coceni și paie. Rezultatul ? 
Producția de lapte a. scăzut 
brusc. De la 10 litri zilnic, în 
medie pe cap de vacă furaja
tă în februarie și martie, la 8 
litri în aprilie și 7 în mai. o 
pierdere de peste 3 000 litri de 
lapte pe care nu i-am mai pu.

tut recupera cu toate strădu
ințele depuse de îngrijitori în 
lunile de vară. Am desprins 
din această situație învăță
mintele cuvenite și am luat 
măsuri corespunzătoare.

Cum se concretizează aceste 
măsuri ? Mai întîi a fost for
mată o echipă pentru deser
virea fermelor cu nutrețuri. 
Din cei 8 membri, 6 sînt tineri, 
recomandați de organizația 
U.T.M. Aceștia asigură perma
nent fermele cu toate sorti
mentele de furaje. Ei le ridică 
în fiecare seară, pe bază de 
cîntar, și le depozitează pe 
niște platforme de lemn, care 
se află la fiecare grajd. Tot ei 
au amenajat in timpul liber, 
cu ajutorul celor din echipa 
de construcții, un șopron pen
tru adăpostirea sfeclei fura
jere și a tocătorilor. In fie
care lună brigadierul Dumitru 
Dumitrache împreună cu tînă
rul Ion Stanciu, tehnician zo
otehnist, recepționează stocul 
de furaje. La calcularea can
tității de sfeclă s-a văzut că 
din 35 de vagoane mai sînt 
15. Faptul acesta a fost adus 
la cunoștința conducerii. S-au 
luat măsuri imediate de „co
rijare" a rațiilor. Cantitatea 
de sfeclă din rația zilnică s-a 
redus de la 4 kg la trei. Pen
tru păstrarea numărului de 
unități nutritive necesare, 
cantitatea la coceni tocați a 
crescut de la 3 la 
gîndu-se și două 
(toate acestea în 
sfecla). Producția 
rămas constantă.

La moara cu ciocănele ti
nerii din echipa de furajare 
au organizat bine munca, reu
șind să asigure la timp nutre
țurile preparate. Pentru vacile 
cu lapte se fac uruieli numai 
din boabe, iar pentru porcii 
puși la îngrășat boabele se 
macină cu ciocălăi cu tot. Se 
fac astfel economii însemnate. 
La o tonă de uruială se cîș- 
tigă 250 de kg de concentrate. 
Pentru scroafe și ovine se a- 
daugă la o tonă cite 100 kg de 
mazăre. Preparat în acest fel, 
nutrețul este consumat în în
tregime de animale. Pentru

vacile în lactație se dau can
tități mai mari de porumb fu
rajer care a fost însilozat cu 
lucerna verde.

Ultima recepție arată că din 
totalul principalelor nutrețuri 
pînă la 1 martie s-au consu
mat : 40 la sută din concen
trate, 35 la sută, porumb siloz, 
60 la sută fînuri, 70 la sută 
coceni și paie. De remarcat că 
s-au consumat mai multe fi
broase, făcîndu-se economie 
la suculente ți concentrate, 
care vor fi folosite în doze 
mai mari în perioada ime
diată, cînd intră un număr 
mai mare de vaci în lactație. 
Față de balanța furajeră, în
cheiată la începutul perioadei 
de stabulație, rezultă că s-au 
economisit pînă la 1 martie 30 
de tone de porumb siloz și 25 
de tone concentrate. In același 
timp producția de lapte înre
gistrează o sensibilă creștere. 
Dacă în ianuarie se obțineau 
zilnic de la fiecare vacă mul
să cite 10 litri, în februarie 
producția crește la 11,6 litri și 
se prevede o sporire a ei în 
continuare. Gospodărite astfel, 
furajele vor ajunge pînă cînd 
secara, sorgul, orzul, porumbul 
și alte culturi din conveierul 
verde, organizat pe 120 de hec
tare, vor da primele recolte.

NICOLAE BARBU

rămas doar

CASAPU FELICIA
elevă practicantă

6 kg adău- 
kg de paie 
amestec cu 
de lapte a (Urmare din pag. I)
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Studenții anului I Științe naturale — de la Institutul pedagogic 
din Pitești în laboratorul de botanică

Foto: O. PLECAN

Vizite ele

delegațiilor

de peste hotare
In cursul zilei de joi, dele

gațiile care au participat la 
funeraliile tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej au făcut 
vizite în țară.

Muzeul Doftana a fost vizi
tat de delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Viet
nam, condusă de Hoang Van 
Hoan, de Martti Malmberg, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Finlanda, se- 
secretar cu probleme organi
zatorice, de Kajita Shigeho, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Japonia.

Delegația de partid și gu
vernamentală din Republica 
Populară Chineză, condusă 
de Ciu En-lai, a făcut o vizită 
în regiunea Ploiești la rafină
ria și combinatul petro-chimic 
de la Brazi și Muzeul Dofta
na.

Președintele Partidului Co
munist din Austria, Johann 
Koplenig, a vizitat Com
plexul studențesc Grozăvești, 
sala Palatului Republicii 
Populare Romîne, centrul Ca
pitalei și noi cartiere de locu
ințe.

Delegația de partid și de 
stat a R. S. F. Iugoslavia în 
frunte cu Alexandar Ranko- 
vici a vizitat joi dimineața 
sala Palatului R. P. Romîne.

Delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S., în 
frunte cu A. I. Mikoian, a vi
zitat artere și cartiere noi din 
Capitală : Calea Griviței, Bu
levardul 1 Mai, Piața Gării și

cvartalul de locuințe din Dru
mul Taberei.

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Mongole în frunte 
cu Sonomîn Luvsan, a vizitat 
Muzeul Doftana, orașul Plo
iești, sala Palatului R. P. Ro
mîne din București și noile 
cartiere din Capitală.

Delegația Partidului Comu
nist Francez în frunte cu 
Georges Marchais. membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Francez, a vizitat 
rafinăria Brazi, Uzinele con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai" Ploiești, Institutul 
petro-chimic Ploiești, Direcția 
de sistematizări, arhitectură, 
proiectări construcții, cartierul 
Ploiești Nord și alte construc
ții noi din localitate.

Delegația Partidului Comu
nist Italian în frunte cu Ar
turo Colombi, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist 
Italian, secretar, și Domenii 
Cerevalo, membru ' ~' 
țiunii Naționale a 
Socialist Italian 
Proletare, deputat 
ment, au vizitat instituții so- 
cial-culturale din Capitală.

Generalul Sher Aii Khan, 
ambasadorul Pakistanului în 
R. S. F. Iugoslavia, reprezen
tantul personal al președinte
lui și guvernului Pakistanului, 
a vizitat cartiere și complexe 
de locuințe și diferite con
strucții social-cuiturale din 
Capitală.

al Direc- 
Partidului 

al Unității 
în parla-

(Agerpres)

TELEGRAME
Pe adresa Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale 
R. P. Romîne au continuat să 
sosească telegrame de condo
leanțe în care este exprimată 
compasiunea în legătură cu în
cetarea din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. S-au primit telegrame

din partea președintelui In
diei — dr. S. Radhakrishnan ; 
Partidului Muncii din Gua
temala — semnată de Jos4 
Manuel Fortuny ; Secretarului 
general al Partidului Comunist 
din Noua Zeelandă — Wilcox ; 
Direcțiunii Naționale a Parti
dului Socialist Italian — sem
nată de Vincenzo Balzamo.

Numeroase colective de muncă raportează;
VEȘTI BUNE 

DE LA HUNEDOARA

au fost și ei incluși la cursu
rile de completare a cunoștin
țelor profesionale, ceea ce a 
dus la prevenirea rebuturilor 
și, deci, la reducerea procen
tului lor și a declasatelor sub 
cifra admisă.

Pe linia acestor succese se 
remarcă faptul că toate sec
țiile mari ale combinatului 
și-au îndeplinit încă de pe a- 
cum angajamentele luate în 
cinstea zilei de 1 Mai. S-au 
elaborat peste plan de la în
ceputul anului pînă acum 
2 084 tone de cocs metalur-

Planul
gic, 21 000 tone fontă, aproa
pe 10 000 tone de oțel și mii 
de tone de laminate finite și 
pline. Acum, la indicația or
ganizaților de partid din 
combinat, în fiecare secție se 
studiază posibilitățile sporirii 
angajamentelor pentru 
rea și pe mai departe 
ducției de metal.

crește- 
a pro-

dinPRIN FOLOSIREA
PLIN A UTILAJELOR

nență, pe parcurs, să și le 
îndeplinească. Drept urmare, 
mulți dintre tineri au fost evi-

trimestrial - îndeplinit!
dențiați pe cele două luni 
care au trecut menținîndu-și 
acest titlu de cinste. Inova
țiile aplicate de tineri în 
producție au dat, de aseme
nea, roade bune. Multe pro
bleme se ridicau, de pildă, la 
curățirea țevilor prin care 
trece materia primă. Tînărul 
Gheorghe Ghimpan, ocupîn- 
du-se mai mult timp de acest 
lucru, a confecționat un dis
pozitiv cu ajutorul căruia se 
execută acum curățirea țevi
lor mult mai repede și mai
ușor.

Acestea sînt desigur, numai 
cîteva din acțiunile și măsu
rile întreprinse de acest co
lectiv care este hotărît să-și 
îndeplinească în mod exem
plar angajamentele în între
cerea socialistă.

® BRAILA
Pentru îndeplinirea anga

jamentelor luate în între
cerea socialistă privind 
creșterea productivității 
muncii și reducerea prețu
lui de cost, paralel cu îm-

bunătățirea continuă a in
dicilor de calitate ai produ
selor, colectivul Uzinei de 
utilaj greu „Progresul"- 
Brăila a stabilit peste 150 
de măsuri tehnice și orga
nizatorice.

Pînă în prezent, din mă
surile prevăzute au fost a- 
plicate 40, cu un efect eco
nomic de aproape 5 milioa
ne lei. Printre măsurile 
mai importante, care au 
fost deja traduse în viață, 
se numără darea în exploa
tare a podurilor rulante de 
5 tone de la secția dezba- 
tere-turnătorie și de la de
pozitul de fier vechi, darea 
în folosință a unei linii de 
sudură automată Ia secția 
cazangerie și altele.



TIMP BUN PENJRU LUMILE AGRICOLE Telegrame

Pregătim producția
de sfeclă

I! nul trecut, coope
rativa agricolă de 
producție din Gor- 
nești, raionul Re
ghin, a cultivat 
sfeclă de zahăr pe 
o suprafață de 210 

hectare, obținind o producție 
medie de 34 560 kg la hectar. 
Este cea mai mare producție de 
sfeclă obținută vreodată fn 
unitatea noastră.

Cu numai doi ani In urmă 
realizam doar 15 5&3 kc la ze 
țar, iar fn anul următor de-abia 
18 500 kg.

Explicația sporului de pro
ducție realizat in anul 1964. 
față de anii anteriori, tre
buie căutată in agrotehnica «- 
plicată acestei culturi.

Producția anului 1S64 a f?>: 
pregătită încă d:-. 1 ■ •
cedentă, prin efectuarea nor 
arături de bună calitate, la o 
adîncime de 35—39 rw Tieied 
seama de caracteristicile eota- 
lui ți de planta premergătoasei 
pe o suprafață de c.rca 1 < 
hectare am încorporat ăte 30 
de tone de îngrășăminte eate- 
rale la hectar, folosind In a- 
cest scop atît rezervele de în
grășăminte ale unității noastre, 
cit și ale membrilor coopera
tori. Pe suprafețele care ne 
au fost îngrășate cu gunoi de 
grajd, am aplicat cite 200 kg 
îngrășăminte 
tar.

Pregătirea 
Insămînțări 
timpul optim, 
treaga suprafață de 210 hedaen 
era însămînțatâ.

Anul trecut am foloait apro
ximativ 25 kg de săatință Ia 
hectar (cred însă că n-ar fi gro- 
șit dacă am folosi chiar 2R— 
kg). Primul pas pintie aaigm 
rea unei densități optime ț-4 
făcut, așadar, cu prile^rt tmfi- 
mînțărilor. Am inițiat, apos, e 
largă acțiune pentru eăactașșea 
unor lucrări de hună eafiMe. 
stimulind cointeresarea -
rială a țăranilor cooperator: 
sfecla de zahăr, 
dus 
care 
pentru depășirea 
planificate pe brigeM si 
echipă. Dar s-a avut Ia vedere 
si calitatea lucrărilor efeetne- 
te de fiecare membra al 
pei. Am organiiat ea caatral 
obștesc privind calsSafiea lu
crărilor. AstieL 28 de ammfiri 
ai unității care ia ooa.«ă dnpă 
zile-murzi ti ii-.- --
necorespunzător re r. tul r.-e 
mai bene- .z: ăe 
plimentară.

Datorită măsurilor luate, an 
reușit să asigurăm o densitate 
de 90 000 — 100000 de plante 
la hectar.

Efectuarea la timp a numă
rului necesar de prașile este o 
altă condiție pentra obtiaerea 
unor producții mari. Experiența 
noastră dm 1964 este 
toare. In afară de rărit, pe în
treaga suprafață culbvată cu 
sfeclă de zahăr, axul trecut au 
fost executate 4 prasile ma
nuale. Intre bngăzi și echipe 
s-a inițiat o largă iatrecere 
per.:— '.z. ~.z..

!Zi
O

terenului pedrz 
a fost făcută t- 
La 15 eprCse te-

tntrrs.
retributi» iupiii il 
*-» ecoedut, fixșștcu 

prothsct- 
hr.godi

optim a prașilelor. Fruntașă Ia 
acțiunea de întreținere a cul
turilor a fost brigada I. care a 
obținut in medie peste 37000 
kg de sfeclă de zahăr Ia hec
tar- Ne mindrim cu astfel de 
tineri ca Viorica Farkaț, Socs 
Augustin, Bălmt Zitta — ca să 
citez doar citiva — care as 
muncit cu mult spirit ce răs
pundere Ia Întreținerea cultu
rilor in tot cursul veru.

Producția de 34560 kg sterii 
de zahăr, care 
mult prevederile 
adus insesnate v 
retivei noastre. N 
rea pre— .or isq 
bnlor. ca retnbeme 
râ pentru cepăsrea 
piauificate la sire ia de 
s-a rxhcat la

GALAȚI
fe «rxcLe de

CRAIOVA

pe
n a fi 
deven*

In legătură cu alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
alegerea tovarășului Chivu 
Stoica în funcția de președinte 
al Consiliului de Stat al Repu- 
bBai Populare Romine și 
realegerea tovarășului Ion 
Gteocgbe Maurer in func
ția de președinte «1 Con
siliului de Miniștri al 
Hepiiblkii Populare Romi
ne au sosit de peste ho
tare telegrame din partea to
varășului Todor Jivkov, prim- 
•eeretar al Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist 
ouigar. către tovarășul Nico
lae C rouge seu ; a tovarășului 
Arrton n Novotny, prim-secre- 

al C.C. al Partidului Co- 
Ceheslovacia ți 

Republicii Socia- 
■ace. către tovară- 

Ceauțescu și Chivu 
; a tovarășilor Mao Tze- 
reșeamtele Comitetului 

Central a Partidului Comu- 
«. Iau Șao-ți pre- 
Sepuh'xu Populare 
CSu De. președintele 

it al A- 
Sunărt: taților popu
lar <fe Chină. Ciu
En-.a_ pretT-eruI Consiliului 
de Stat al Reput_ci. Populare 

tovarășa Nico- 
Qrrj Sttaca si 
Maurer ; a to- 

varășuiu; W. LTbrxht prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Parbduțui Socialist 
Unit dm Gertnama. către to
varășul Nicolae Ceaușescu; a 
tovarășului Iosrp Broa Tîto. se
cretar ge&eral al Uniunii Co- 
— f dm Iugoslavia, că-

firi

•4 .

T- O.UKU3L DlMTiRESCl

cepvt lucrările 
construcție a 
școli cu 16 săli

Bucureu .alert* Ia pregă: rea terenului în vederea Insămințârilor de primăvară. In timp ce pentru
• IJ-c se pregătește patul germinativ, semănatul culturilor iurajere se apropie de slirșit.

u 
CB gria.

TOC &
s-var «Mcă

lsgrteă*-£te uocoaae la hec
tar.
.O gn.l deosebită vom acor
da prețjat ni ți efectuării la 
timp a insămințărilor. Dacă 
timpul ne va permite, insămin- 
țarea sfeclei va fi făcută intre 
30 martie si 15 aprilie, tn 
scopul asigurării unei densități 
cptu»e de cel puțin 90 000— 
100000 de plante la hectar, 
se va urrcin efectuarea la t.mu 
a hjcrănlor de întreținere a 
culturilor. Anul acesta as pre
sărat să faces rinei praștie.

■*:

SPORT.SPOR
puncte, urmată de Steaua ți Ra
pid cu cite 20 de puncte.

♦

Capitală areDummies in 
primul cuplaj 
contind pentru 
A de fotbal. Jocurile se vor d< 
fisura pe stadionul .23 August 
depă cum urmează - Steaua 
Progresul (ora 1-4» *i Rapid — 
Dinamo București (ora !6>

foc 
inter-bsjcurestean 

campionatul

Eleva Haghiag Georgeta din 
anul II — bobinatori al Șco
lii proiesionale „Electropre- 
cizie'-Săcele, electuind o lu
crare practică in atelierul de 

specialitate al uzinei

munca
patnotică

regiunea Arpe*

Pitești organize:: e 
inițiază acțiuni de co
ci metalelor vechi. De 
și luat drumul oțe t: 
la Reșița și Hunedoara

PITEȘTI fde 
tul nostru).

Tinerii din 
intensities in aceste r e c. •
unile de muncâ patziotieă. î« 
întreprinderile din mNMoeiș 
Cimpulung, Curtea ce .
orașul 
U.T.M. 
lectare 
aici au 
lor de
peste 1 000 de tone fier vadă. 
In același timp. In satele ro- 
ioanelor Rm. Vilcea, Curtea de 
Argeș și Horezu, coadtetele

J

o Ieri. In sala Floreasca. a în
ceput turneul final a! caspma- 
tulu: republican masculin de bas
chet. Rezultate : Dmamo București 
— Dmamo Oradea S3—61 <47—191: 
Steaua — Rapid București 70—67 
<33—45) ; Știința Timișoara — 
Ștzmta București 65—82 (35—36).

Astăzi, de la ora 17. aa loc me
ciurile Știința București — Rapid; 
Știința Timișoara — Dinamo 
București ți Steaua — Dmato 
Oradea.

• Patinoarul artificial .23 A_- 
gust* din Capitală găzhz.esta sim
bătă ți duminică un coocan inter
național demonstrat.t de palma) 
artistic, la care vor partrc.za spor
tivi fruntași ai patinajului din Aus
tria. R. S. Cehoslovacă. R. P. Un
gară. R. D. Germană si R. P. Ro
dini. Țara noastră va fi reprezen
tată prin Elena Moi», Marcel Co- 
eanlcL Letitia Picuram. Radu

Ionian. Aurica Ioc. Beatrice Hus- 
t.-u. Nicolae Beta. Programul, care 
începe La ora 1630. cuprinde nu
mai exercita libere.

• La sîirsitu! 
acestei săptămini 
se vor disputa 
cele două finale 
ale „Cupei cam
pionilor euro
peni* la tenis de 
masă, pentru care 
s-au calificat

după cum se știe, ți echipele țării 
noastre C-S.M. Cluj (masculin) si 
Voința București (feminin).

La Leipzig, astăzi se desfășoară 
finala masculină in care se intil-
r. esc echipele S. C. Leipzig ți 
CS.M. Cluj. Lotul echipei clujene, 
care cuprinde pe Dorin Giurgiucă, 
Radu Negulescu, Adalbert Reti și 
Greorghe Cobirzan, a plecat dupâ- 
amiază la Leipzig.

Simbătă, la Brașov, se va dispu- 
* finala feminină în care se vor 
intilni formațiile Voința București
s. D.T.C. Kaiserberg (R. F. Germa
ni . Formația bucureșteanâ va fi 
alcătuită din jucătoarele Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu și 
Eleonora Mihalca.

• Cel de-al doilea meci inter
na .onal de handbal dintre echi
pele masculine ale Spaniei și Da
nemarcei, disputat la Barcelona, s-a 
terminat cu scorul de 15—14 în fa
voarea echipei gazdă. Prima par
tidă, desfășurată la Madrid, reve
nise sportivilor danezi cu 23—18.

(Agerpres)

J J

ÎN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT:

VOLUMUL 33 Di\ OPERE
COMPLETE DE V. I. LE\I\

„Dl\ ISTORIA LUPTELOR GREVISTE 
ALE PROLETARIATULUI DIN ROMINIAU

pre stat și
letariatului
(scrisă în

rea „Statul și revoluția-, 
„învățătura marxismului des

sarcinile pro
în revoluție"
august-septem-

brie 1917 și publicată sub for
mă de broșură în 1918) și ma
teriale pregătitoare pentru a- 
ceastă lucrare — materiale pe 
care V. I. Lenin le-a intitulai 
„Marxismul despre stat".

Volumul cuprinde lucra

Cele 13 studii monografice 
din volumul al ni-lea al 
culegerii. descriu acțiuni 
greviste desfășurate de cla
sa muncitoare Ia sfîrșitul 
secolului al XlX-lea și 
in primele patru decenii ale 
secolului al XX-lea. Studiile 
din volum descriu acțiuni 
concrete, privind vasta activi
tate desfășurată de P.CJL în 
mijlocul sindicatelor, în fa
brici și uzine pentru înfăptui
re* Frontului unic muncito
resc în focul luptelor de clasă, 
pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, pentru pace 
și libertăți democratice. împo
triva exploatării capitaliste, a 
politicii de fascizare a țării.

tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; a tovarășului J. Țe- 
denbal, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; a tovarășului Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, către tovarășul Nico
lae Ceaușescu : a tovarășului 
Edwadr Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, către tovarășul Chivu 
Stoica ; a tovarășului Janos 
Kădar, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar. către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ; a tovarășului Ist
van Dobi, președintele Con
siliului 
Republicii 
gare. către
Stoica ; a tovarășului L. Brej- 
nev. prim-secretar al C.C. al 
P C.US.. către tovarășul Ni- 
eolae Ceaușescu ; a tovarășu
lui A. Mikoian. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.RSS către tovarășul 
Chivu Stoica ; a tovarășului 
A Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S„ 
către tovarășul Ion Gheorgne 
Maurer ; a tovarășului Ho Și 
Hm. președintele Comitetului 
Central al Partidului eelor ce 
muncesc din Vietnam, pre
ședintele Republicii Democrate 
Vietnam. către tovarășii 
Nicolae . '
Stoica; a tovarășului Luigi 
Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

al 
Un-

Prezidențial 
Populare 
tovarășul Chivu

către
Ceaușescu ți Chivu

(Agerpres)

Construcții de locuințe
clasă ți a unui com
pter comercial.

La Timișoara și 
Arac, unde se lucrea
ză la înălțarea a noi 
cvartale de locuințe, 
se află in curs de exe
cuție aproape SOO de 
apartamente din care 
cea mai mare parte 
urmează să fie date 
in folosință in prima

iumătate a acestui an. 
La Moldova Nouă, 
Lugoj, Oțelu Roșu, 
Caransebeș, Topleț 
sint în construcție 
blocuri care însumea
ză peste 330 de apar
tamente și un cămin 
cu 300 dc locuri pen
tru tinerii muncitori 
de la Moldova Nouă.

(Agerpres)

Material didactic pentru elevi
sortimente noiAproape 200 de ____

de materiale didactice cor intra 
anul acesta în dotarea școlilor 
din întreaga țară. O contribuție 
însemnată la modernizarea aces
tor materiale o aduc cadrele di
dactice, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii din întreprinderile 
producătoare de material didactic 
in cadrul concursului organizat 
anual de Ministerul lnvățămîn-

«ului. La concursurile din anii 
trecufi s-ou prezentat multe ase
menea auxiliare ale procesului 
de învățămint, care au fost date 
in producție. Dintre acestea fac 
parte aparatul pentru demonstra
rea variației rezistenței electrice, 
truse de modele de mașini elec
trice și pentru experiențe cu se
miconductor!, de electrochimie șl 
altele.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

ÎN 
EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

Eugeniu Toma:

„OCHII ST1INTEI 
SPRE MACROCOSMOS 
Șl MICROCOSMOS41
Apărută in colecția „Natura 

fără taine" a Editurii Științi
fice, cartea de popularizare 
..Ochii științei spre macrocos
mos și microcosmos" iși pro
pune să explice, într-o formă 
accesibilă unei largi categorii 
de cititori, modalitățile între
buințate de oamenii de știin
ță în cunoașterea marelui și 
micului univers. Eugeniu 
Toma folosește în revelarea 
posibilităților de investigare a 
naturii, date și experimente 
mai importante din cele mai 
vechi timpuri, gradindu-le a- 
poi pină la cele mai noi cu
ceriri ale științei în acest 
lomeniu.

Pădurea spînzuraților — 
cinemascop (ambele serii): 
Patria (10; 13,30; 17; 20,30), 
București (9,30; 13; 16,30;
20). Tovarășii: Republica 
(9,45; 12,15; 15,45; 18,15; 20,45). 
Spărgătorul — cinemascop: 
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), To- 
mis (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Djura — cinema
scop : Carpați (10; 12,15; 16;
18,15; 20,30), Festival (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Soții in oraș: Capitol (9,15; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15).
Mă iubește, nu mă iubește : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Era noapte Ia Roma
(ambele serii) : Central (10 ; 
13; 16; 19). Legea și forța :
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18.30; 21), Excelsior <10;
12.15; 14,30; 16,30; 18,45; 21),
Flacăra (14,30; 16.30; 18.30;
20.30) , Modern (9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Musafiri ciu- 
dați pe muntele de gheață : 
Union (15,30; 18; 20,30). 4 000 
de trepte spre cer — Temelii 
de oțel — Prefață la un poem 
— Pretutindeni muncesc oa
meni — Inaugurarea lucrări
lor de construcție a sistemu
lui hidroenergetic ți de navi
gație Porțile de Fier : Timpuri 
Noi (10—15.15 fn continuare ;
17; 18.45; 20.45). Omul din fo
tografie : Doina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Tudor : cine

mascop (ambele serii): Giu- 
lești (10; 14; 18). Roșu și ne
gru (ambele serii) : înfrățirea 
între popoare (10,30; 16; 19,45). 
O stea cade din cer — cine
mascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21,15), Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Progresul 
(15; 17; 19; 21). Arhiva secre
tă de pe Elba: Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Mofturi 1900: 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Ma
dame Sains Gene: Feroviar 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15). Zborul întrerupt: Bu- 
zești (16; 18; 20). Omul cu ricșa 
— cinemascop: Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Nouă zile
dintr-un an ; Popular (16; 
18,15; 20,30). Fata cu părul 
cărunt: Arta (16; 18,15; 20,30). 
Acoperișul: Aurora (10,30;
12,15; 14; 16,15; 18,15; 20,30). 
Diavolul deșertului: Moșilor 
15; 17; 19; 21). Hatari (ambele

serii) : Cosmos (16; 19). Ghi
nionistul ; Viitorul (16; 18,15; 
20,30). Ivailo : Colentina (16; 
18; 20). Lunga noapte a Iui '43: 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Cel mai mare spectacol: 
Volga (10; 14; 17; 20). Valurile 
Dunării : Floreasca (16; 18;
20). Procesul maimuțelor: 
Rahova (15,30; 18; 20,30). Vi
olență în piață : Flamura (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Cei șapte 
magnifici — cinemascop : Li
ra (10,30; 15; 17,45; 20,30). Mi
cul pescar — cinemascop: 
Drumul Sării (16; 18; 20). Un 
enoriaș ciudat: Ferentari (14; 
16,15; 18,30; 20,45). Totul des
pre Eva : Cotroceni (15,15; 18; 
20,45). Șeful : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Strigătul Corlei: 
Pacea (15,45; 18; 20,15). Viață 
ușoară: Munca (16; 18,15; 
20,30). Titanic vals : Vitan (16; 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
VINERI 26 MARTIE

18,30 Universitatea tehnică la 
televiziune: automatizări în indu
stria petrolului ți chimiei (II). 
:9.00 Jurnalul televiziunii. 19,10 
Pentru pionieri și școlari: Ilustra
te din tară. 19,45 Filmul documen
tar „Aripi noi sub cerul Deltei".

20,00 Filmul: .Simfonia pentru un 
singur om". 20,15 Filmul documen
tar „Uimitorul este alături". 21.15 
Emisiune de artă plastică: 21,25 
Muzică pentru toti. în încheiere 
buletin de Știri, buletin meteoro
logic.



Lucrările sesiunii a 38-a a Consiliului
Economic si Social

J»

Intervenția reprezentantului R. P. Romine

PE SCURT „0 dezvoltare încordare în Bolivia Portugalia:

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— La 24 martie au început 
discuțiile în legătură cu reu
niunea grupului de lucru ad- 
hoc al Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. privind elabo
rarea unei Declarații de prin
cipii ale cooperării economice 
internaționale. După cum se 
știe, R.P. Romînă încă din 1957 
a fost unul din promotorii a- 
cestei idei în cadrul Adunării 
Generale a O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
acestui punct, reprezentantul 
R.P. Romîne, Mihail Hașeganu, 
a arătat necesitatea continuă
rii eforturilor în scopul elabo
rării unei Declarații de princi
pii. El a reamintit rezoluția 
1942 adoptată, la inițiativa 
R.P.R. și a altor 12 țări, de 
către sesiunea a XVIII-a a A- 
dunării Generale O.N.U., în 
care se 
deosebită 
Generală 
necesității 
clarații de 
tării economice internaționale. 
Elaborarea și adoptarea unei 
asemenea Declarații ar consti
tui un mijloc de promovare a 
unor relații economice sănă
toase, stabile și echitabile între 
toate țările, care 
muleze eiorturile 
tate spre progresul econo
mic și social al tuturor popoa
relor lumii. Aceeași rezoluție 
invită Consiliul Economic și 
Social și, prin intermediul 
cestuia, grupul de lucru creat, 
să-și accelereze lucrările în ve
derea definitivării Declarației.

reafirmă importanța 
pe care 
a O.N.U.

Adunarea 
o acordă 

elaborării unei De- 
principii ale coope-

Amintind că lucrările Con
ferinței mondiale pentru co- 
merț și dezvoltare s-au ocupat 
îndeaproape de problema prin
cipiilor relațiilor comerciale, 
că au fost elaborate asemenea 
principii, delegatul romîn a a- 
rătat, totodată, că prin aceasta 
s-a ușurat substanțial sarcina 
grupului Consiliului Economic 
și Social pe linia elaborării de
finitive a Declarației de princi
pii ale cooperării economice 
internaționale, răspunzîndu-se 
astfel recomandării rezoluției 
1942 a O.N.U.

Reprezentantul romîn a in
tervenit, de asemenea, în ca
drul punctului de pe ordinea 
de zi intitulat: „Reevaluarea 
rolului și lunc/iilor Consiliului 
Economic și Social". După ce 
s-a referit la creșterea greută
ții specifice a problemelor 
caracter economic și social 
cadrul activității O.N.U., el 
arătat că după mulți ani 
activitate poate fi pozitivă 
recomandabilă acțiunea 
identificare a ceea ce
bun, constructiv și adecvat în 
activitatea unui organ atît de 
important cum este Consiliul 
Economic și Social, pentru a-i 
mări contribuția la rezolvarea 
principalelor probleme econo
mice și sociale care interesea
ză în special țările angajate 
într-un proces de dezvoltare.

Discuțiile în legătură cu a- 
ceastă problemă importantă 
pentru orientarea în perspecti
vă a activității Consiliului 
Economic și Social continuă.

ATENA — Grecia a sărbă
torit la 25 martie cea de-a 
144-a aniversare a eliberării 
sale de sub jugul otoman și a 
proclamării independenței. 
Joi, în capitala Greciei, a a- 
vut loc o paradă militară la 
care au asistat înalte oficia
lități politice și militare.

PEKIN — După cum anunță 
agenția China Nouă, la 25 
martie Mao Tze-dun a primit 
pe membrii delegației guver
namentale a Republicii Arabe 
Siria, condusă de dr. Hassan 
Mariyud, ministrul afacerilor 
externe, care face o vizită de 
prietenie în R. P. Chineză.

să sti- 
îndrep-

a-

Un raport aJ O. N. U. despre ritmul
de dezvoltare a economiei rominești

cu 
în 
a 

de 
Și 

de 
a fost

LONDRA. — Joi dimineața 
au fost comunicate la Londra 
rezultatele alegerilor parțiale 
desfășurate în circumscripțiile 
electorale Roxburgh, Selkirk și 
Peebles (Scoția), în vederea 
completării locului rămas va
cant în Camera Comunelor 
prin încetarea din viață a de
putatului conservator M. Do
naldson, ales în alegerile ge
nerale din octombrie 1964.

Conform previziunilor, vic
toria în aceste alegeri a fost 
obținută de candidatul parti
dului liberal, David Steel, cu 
21 549 de voturi. Candidatul 
conservator Robin McEwen a 
obținut numai 16 942 de vo
turi, în timp ce laburistul 
Ronald Murray — 4 936 de vo
turi.

Declarațiile ministrului
de interne cipriot

NICOSIA 25 (Agerpres), — 
Un purtător de cuvînt al forțe
lor O.N.U. din Cipru a anun
țat că au avut loc noi inciden
te în regiunea Persteronari, în 
apropiere de Lefka. Situația în 
această regiunea continuă să 
fie încordată.

Miercuri seara ministrul de 
interne și al apărării al Cipru
lui Georghadjis cu prilejul 
sărbătorii naționale a Greciei 
a ținut un discurs în locali
tatea Larmaca în care s-a re
ferit în special la situația din 
Cipru.

El a declarat că dacă Turcia 
încearcă să bombardeze sau să

•»

Comunicatul
comun

iugoslavo

invadeze Ciprul, punctele de 
rezistență ale ciprioților turci 
vor fi neutralizate. Ministrul 
cipriot a subliniat că guvernul 
nu se va lăsa convins de pre
siuni pentru a accepta „o si
tuație de fapt inacceptabilă". 
El a reafirmat voința guvernu
lui său de a milita pentru u- 
nirea cu Grecia și de a se o- 
pune unei încercări de invazie 
din partea Turciei. Potrivit a- 
genției France Presse. această 
declarație reprezintă primul 
comentariu oficial referitor la 
proiectul unui plan de pace pe 
o perioadă de șase luni propus 
recent, care prevede menține
rea statu-quo-ului în insulă, 
pînă în momentul în care se 
vor crea condiții mai bune 
pentru găsirea unei rezolvări 
pașnice. Agenția subliniază, că 
potrivit declarației lui Georg
hadjis, guvernul cipriot respin
ge acest plan. Planul amintit 
a fost discutat la Nicosia, în 
cursul vizitei ministrului grec 
al apărării, Garufalias.

BERLIN. — In legătură cu 
declarația lui von Hase, purtă
torul de cuvînt al guvernu
lui de la Bonn, din care reiese 
că guvernul vest-german este 
dispus să participe la o comi
sie mixtă a împutemiciților 
celor două state germane, în 
vederea examinării documente
lor referitoare la crimele na
ziste, agenția A.D.N. anunță 
că guvernul RD. Germane l-a 
numit pe Peter Wenland, pro
curor general adjunct, în func
ția de conducător al grupului 
de experți ai RD. Germane 
pentru Comisia mixtă R.D.G. — 
R.F.G., în vederea 
crimelor naziste și

La Geneva a fost dat pu
blicității raportul Comi
siei Economice O.N.U. 

pentru Europa. Raportul a- 
rată că „în comparație cu a- 
nul 1963. anul 1964 a fost mai 
favorabil pentru economia ță
rilor din Europa răsăriteană 
și Uniunea Sovietică*.

In raport se remarcă „con
tinuarea dezvoltării excepțio
nal de rapidă a Rominiei*.

Referindu-se la situația e- 
conomiei R. P. Romine, rapor
tul scrie : „In planul Rominiei 
pe 1965 există două trăsături 
care atrag cu deosebire aten
ția : dorința de a demonstra 
continuarea unei puternice e- 
voluții industriale, determina
tă în bună măsură de capaci
tățile intrate în funcție in anul 
1964 sau de cele ce urmează a 
fi date în funcțiune în 1965. 
precum și tendința de creștere 
a venitului salariaților. ten
dință mult mai accentuată to 
raport cu anii precedenți'.

Arătind că în ce privește 
producția industrială și pro
ductivitatea ^tominia a obți
nut din nou în 1964 un înalt 
nivel de creștere* documentul 
subliniază că acești indici e- 
conomici „au fost conriderabfl 
superiori realizărilor din 1963 
productivitatea muncii toreg^- 
trînd a doua mare creștere 
din cursul actualului plan de 
șase ani”. Producția indusîrte: 
constructoare de maștoi

cea 
Ro- 

— a producției de

marcat o accelerare conside
rabilă*. iar apariția unor noi 
tipuri de mașini, in care Ro- 
minia s-a specializat, i-a în
găduit ..să ciștiee importante 
piețe de export in ultimii ani". 
Raportul conține aprecieri elo
gioase cu privire la dezvolta
rea chimiei — „ramura 
mai dinamică a industriei 
minești
energie electrică, a producției 
ce cărbune și gar* naturale, 
reîevmd că. dacă extracția de 
țiței a rămas staționară, to 
schimb „procesul de moderni
zare. reeriripare șa dezvoltare 
a rafinăniior a continuat ra- 
Pârf*.

După ce arată că au sporit 
urrestzțule de stat to cocs- 
tracțri. raportul se ocupă de 
măsurile de creștere a saia- 
rriSor. adoptate to iunie 1964. 
apevczmd că dezvoltarea indu
strială a țării este urmată de 
o creștete permanentă a ni- 
veăafc de trai al populației*.

eneralul Rene Barrientos, 
șeful juntei 
boliviene, 

miercuri, potrivit 
PRENSA LATINA, că nu va 
demisiona din postul pe care 
il ocupă deși iși menține in
tenția de a candida la viitorele 
alegeri prezidențiale din Bo
livia. Pe de altă parte, din a- 
ceeași sursă se anunță că for
țele armate se alătură parti
delor politice din opoziție care 
cer lui Barrientos să-și pre
zinte demisia pentru a putea 
candida la aceste alegeri. In 
acest sens, s-a pronunțat, de 
asemenea, generalul Alfredo 
Ovando, șeful forțelor armate 
și numeroși alți ofițeri supe
riori. Agenția Prensa Tui tina 
relevă că în cazul cînd Bar
rientos se va decide in cele 
din urmă să demisioneze in 
termenul legal (constituția 
prevede ca orice candidat la 
postul de președinte care de
ține funcții de răspundere în 
stat să demisioneze din postul

militare 
a anunțat 

agenției

respectiv cu șase luni înainte 
de alegeri), în fruntea juntei 
militare se vor afla generalul 
Alfredo Ovando și alți doi mi
litari. La rîndul lor, relatează 
agenția Prensa Latina, parti
zanii lui Barrientos din 
Cochabamba i-au cerut ace
stuia să rămină in postul de 
președinte al juntei și „să ex
pulzeze din țară pe militarii 
trădători de genul lui Alfredo 
Ovando". In încercarea de a 
aplana conflictul dintre junta 
militară și partidele de opo.- 
ziție, generalul Barrientos a 
trimis emisari speciali care să 
discute cu șefii acestor partide 
și să le ofere diferite portofo
lii în guvernul bolivian. Agen
ția citată menționează că po
trivit primelor informații șe
fii partidelor de opoziție nu au 
acceptat demersul lui Barrien
tos. Ei insistă ca Barrientos să 
renunțe la postul său și abia 
după aceea să negocieze cu 
junta militară.

Represiuni 
impotriva studenților

Ședința solemnă a Adunării Naționale
a R. A. U.

anchetării 
de război.
cum rela- 

Zoran 
directorul general al

PARIS. — După 
tează agenția Taniug, 
Jagar, 
Băncii iugoslave de investiții, 
a avut la Paris convorbiri cu 
reprezentanți ai Băncii inter
naționale de reconstrucție și 
dezvoltare- Convorbirile s-an 
referit la posibilitățile de fi
nanțare a construcție: indus
triei de aluminiu din Iugosla
via.

HORIA UMAN 
•dental Agerpres 
Ic Geneve

CALRO — La 25 martie a a- 
vut loc o ședtață solemnă a A- 
dunării Naționale a RA_U„ în 
cadrul căreia Gamal Abdel 
Nasser a depus jurămîntul în 
funcția de președinte al Repu
blicii. Ședința a fost deschisă 
de președintele Adunării Na
ționale. Anwar El Sadat care 
a citit in fața deputaților re-

- ' fu
mului din 15 martie to cursul

căruia, după cum se știe, 
Nasser a fost reales în funcția 
de șef al statului pe o peri
oadă de șase ani. In momentul 
cînd Nasser a depus jurămîn- 
tuL evenimentul a fost salutat 
prin 21 de salve de tun.

După aceea, președintele 
Nasser a avut o convorbire cu 
deputați ai Adunării Națio
nale, la Palatul prezidențial 
Kubbeh.

austriac
BELGRAD 25 (Agerpres). — 

Agenția Taniug anunță că la 
Belgrad a fost semnat comu
nicatul cu privire la convorbi
rile care au avut loc între Pe- 
tar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, și dr. Jo
sef Klaus, cancelarul federal 
însărcinat cu funcțiile pre
ședintelui Republicii Austria. 
In comunicat se arată că s-a 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele de inte
res comun. Relațiile de bună 
vecinătate dintre Iugoslavia și 
Austria, se arată în comunicat, 
s-au dezvoltat într-un mod 
foarte satisfăcător. In ultimii 
cîțiva ani au fost rezolvate o 
serie de probleme importante 
și s-au dezvoltat relațiile eco
nomice, schimbul de turiști și 
colaborarea în domeniul cul
tural.

In domeniul relațiilor inter
naționale s-a constatat acor
dul cu privire la necesitatea 
depunerii de eforturi de către 
toate țările pentru întărirea 
păcii în lume și rezolvarea 
conflictelor pe cale pașnică.

La 25 martie s-a anunțat că 
guvernele Turciei și Ciprului 
au cerut în mod oficial forțe
lor O.N.U. din Cipru să asi
gure transportul la Nicosia a 
celor 337 de soldați și ofițeri 
turci, care vor sosi la Fama
gusta la 29 martie pentru a 
înlocui o parte a contingentu
lui turc staționat în Cipru.

DELHI — După cum trans
mite agenția Associated Press 
ministrul de interne al Indiei. 
Gulzarilal Nanda. a anunțat 
în parlament că guvernul Sha- 
stri a extins miercuri contro
lul central asupra statului 
Kerala. Nanda a declarat că 
guvernul își va exercita con
trolul prin metoda guvernării 
prezidențiale. După cum se 
știe, Kerala este statul in care 
în recentele alegeri, comuniștii 
au obținut victoria avtod a- 
stăzi cel mai mare număr de 
locuri în parlament

pe scuin

Protocol CTr'.c

Val de critici la adresa
acțiunilor S.U.A. in Vietnam
lswitict Press tespre preicMcic impoiriu folosirii
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vIENA: demonstrație a ti
neretului împotriva prescri

erii crimelor naziste

C.TX

lictiâfflul dc sud

■ eîntors recent de
la Lisabona, So
lange Bouvier-A- 
jam, avocat la 
curtea de apel din 
Paris, a relevat în 
presa franceză o 

seamă de date privind repre
siunile la care sîjnt supuși 
numeroși tineri, printre care 
studenți și elevi, în Portugalia. 

Juristul parizian scoate in 
evidență faptul că siguranța 
salazaristă (P.I.D.E.) încearcă 
să înăbușe prin represiuni 
mișcarea mereu mai largă și 
mai puternică a tinerilor care 
cer democratizarea învățămîn- 
tului, posibilitatea de a-și în
suși bunurile culturii. „Toți 
elevii și studenții cu care am 
discutat — arată Bouvier — 
mi-au atras atenția că în Por
tugalia de azi, orice poziție de 
apărare a dreptului la învăță
tură și de revendicare a unui 
învățămînt democratic este 
considerată ca o crimă de 
subversiune".

Remarcîind că din octombrie 
trecut au fost arestați circa 70 
de studenți și că el a reușit 
să strîngă date despre multe 
asemenea cazuri, avocatul 
francez dezvăluie fapte zgu
duitoare.

Aflăm, astfel, că studenta 
Gina Azevedo de la facultatea 
de arte din Lisabona, arestată 
în noiembrie 1964 pentru că 
s-a exprimat în favoarea de- 
democratizării universității, a 
fost supusă zile în șir la așa 
numitele „interogatorii psihi
ce". Procedeul constă în a-l ti
ne continuu treaz pe deținut, 
injectîndu-i diferite substanțe 
excitante, pînă ce e adus la o 
stare apropiată de demență. 
Drept urmare Gina se află ac
tualmente într-o asemenea 
turburare psihică incit nu-și 
mai poate recunoaște nici pă
rinții. Maximino Vaz de Cun
ha student medicinist, arestat 
la 21 ianuarie 1965, a suferit 
și el un „tratament" asemănă
tor. Pe fișa lui de încarcerare 
scria, numai la două săptămîni 
de la arestare „demență pro
gresivă".

La sfîrșitul anului trecut a 
fost arestat și Jose Augusto 
Silva, în vîrstă de 15 ani. Au
gusto era unul din cei mai 
buni elevi ai liceului „Pedro 
Nunez" din capitala portughe
ză. El s-a făcut „vinovat" de 
a-și fi exprimat protestul îm
potriva taxelor mari care îm
piedică accesul în licee a co
piilor oamenilor cu venituri 
modeste. Agenții P.I.D.E. l-au 
ridicat și l-au schingiuit, în- 
carcerîndu-l apoi la o așa nu
mita „casă de corecție pentru 
minori".

In chiar ziua cînd apăreau 
aceste dezvăluiri, ziare parizie
ne relatau despre protestul a- 
dresat autorităților portugheze 
de intelectuali francezi împo
triva arestărilor de studenți și 
elevi. Protestul e semnat de 190 
de personalități culturale, prin
tre care 21 de profesori de la 
Sorbona.

E. R.

„Cosmos
MOSCOVA. — La 25 mar

tie, în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos-64“.

Pe bordul satelitului este 
instalată aparatură științifici 
pentru continuarea explorării 
spațiului cosmic în conformi
tate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie
1962.

In Bundestagul
vest-german

BONN. — Bundestagul vest- 
qerman a adoptat joi în cea 
de-a treia și ultima lectură pro
iectul de lege cu privire la 
prelungirea pînă în 1969 a 
termenului de prescriere a cri
melor naziste- Proiectul de lege 
menține principiul prescripției 
crimelor naziste după 20 de 
ani, dar fixează ca dată iniția
lă 31 decembrie 1949 și nu 8 
mai 1945, data capitulării Ger
maniei hitlerlste.

Ambițiile lui Duvalier
ț~ aimosul Duvalier nu se mai 

proclamă împărat. Deși 
toate semnele arătau că 

dictatorul minusculei republici 
negre din Marea Caraibilor are 
intenția să devină împăratul 
..Francois I", totuși in Haiti s-a 
dat o dezmințire oficială. Deo
camdată, Ducclier a renunțat la 
împărăție fi se mulțumește cu 
titlurile mai modeste pe care, 
generos, și le-a atribuit.

Cînd, in 1961, a expirat ter
menul împuternicirilor sale pre
zidențiale, Duvalier prin înșelă
ciune ți teroare s-a jdes" pentru 
a doua oară președsnte, iar in 
iunie 1964, fără să aștepte sfir- 
țitul noului său mandat s-a pro
clamat președinte pe viață pen
tru a satisface cererile insistente 
ale poporului tău". Pentru aceas
ta el a organizat un plebiscit 
de-a dreptul ridicol. Ducindu-te 
să coteze la una din circumscrip
țiile din capitală, Duvalier s-a 
înfuriat tăzind că străzile sint 
goale. Pentru a-l liniști, acolițH 
lui au trimis numaidecit citeca 
camioane în raioanele cu popu
lație densă ale capitalei. Aici ei 
au început să înșface fără nici o 
alegere pe toți pietonii și să-i în
carce în mașini. Această proce
siune, puțin obișnuită, acea în 
frunte o orchestră instalată în 
primul camion. In felul acesta, 
cetățenii au fost aduși în fața 
urnelor. Procedeul votării era cit 
se poate de simplu: pe buletine 
era tipărit textul decretului prin 
care Duvalier se proclama pre
ședinte pînă la sfîrșitul vieții. La 
întrebarea „sînteți de acord cu 
aceasta ?“ era tipărit cu litere 
mari și răspunsul „da". Întrucit 
titlul de președinte pe viață nu 
i s-a părut o garanție suficientă 
împotriva poporului revoltat, Du
valier a crezut că este necesar 
să-și atribuie suplimentar 8 luni 
de „împuterniciri extraordinare". 
El a pretins că-i sînt necesare 
aceste împuterniciri pentru a lua

măsuri in cede-ea apărăm inte
grității teritoriale fi sucertnitifn, 
menținerii păcii fi ordaei ia 
țară, stabilității politice, eeoao- 
mice, financiare etc".

în mod obișnuit, ia presa «fia 
Haiti dictatorul este șrrezeraat ca 
JExcdența sa Onorabilul Doctor 
Fraațois Ducclser Victonanl. re
fill suprem și efectiv ol forței’’ 
armate, ai forțelor de pcisțw și ti 
maliției naționale'. Asaațww |ă 
procfanfii/e dictatorvlsi stat 
scrise ia aedați toa bembastir, 
care cr pastert surprinde ua ob
servator nezvertizet asupra obi
ceiurilor cutaurae ia feuda Ini 
^brraiier.

cu crvtcrul j.i,i i'wtrf* ci • r- 
fectic de 5 OHO de cwmeai ooash 
tsriti de eL Featns c iatfnip 
revolta maselor, ei • format 
propride sale trupe de sigu
ranță Jontons — mocoutes" 
— moi oșrrocpe de bandiții de 
drumul mare derit de soidață 
obifruriți. pe care i-a recrutat 
din rindurile deciascților din 
Port au Prince și din satele aflate 
intr-o stare mizerabilă. Ei și-au 
ciștigat o tristă faimă, fiind fo
losiți pentru arestări, schingiuiri 
și asasinări ale tuturor celor bă- 
nuiți că nu se supun guvernului. 
Tot acest uriaș aparat de repre
siune urmărește unicul scop de a 
înăbuși orice glas de nemulțu
mire împotriva regimului, de a 
reprima orice încercare de re
voltă.

Haiti se afla Intr-o situație 
grea cînd Duvalier a venit la pu
tere, dar această situație s-a a- 
gravat și mai mult sub adminis
trația lui. Situația economiei este 
catastrofală. Producția de cafea, 
care se găsește la baza sistemu
lui de monoculture ce predomină 
țara, a scăzut necontenit, iar pre
țurile cafelei pe piața mondială 
continuă să scadă. Procentul șo
majului este în prezent de 55 la 
sută din totalul populației. Ma-

■orraftfne •rfaarii cvtxe la 
50 la naU. CMftabrcaaW ar ri
dai la 90 la taft.

Popoaal cm Hati a porait 
lapta eraati impurrica twiirwi. 
Parri-iaa laptă de riteva iom, 
stat biaa taaraaați ți ta coatatt- 
trvxzi ia rrgiaWr aaoioaae da 
aada coorrola deploârile de 
trape fia aeaoia. Dia riadal 
pzrrizaadot fac porte soldați și 
efiteri ai araatei, țăsaai, stu- 
deap fi peecfs. îlifcana rercJu- 
ri'-Tcrr care-fi propme ca scop 
ebberarea Repssbbcsi Haiti de 
dsctct’jrd singervasi a lui Dura- 
Iser t-a aăscvt la 27 iunie 1964, 
ciad ÎOO de oameni aa debarcat 
in micul port Sdirou. Ridscind 
armele fi echipcmentul pregătit 
dmamte, partizana s-au retras 
după citeca ore intr-o regiune de 
munte. După o lună, alte citeca 
grupe înarmate cu debarcat în 
diferite locuri situate pe litora
lul haitian și s-au ascuns tn 
munți, la sudul țării, în apropiere 
de orașul Jeremie. La sfîrșitul 
lunii august încă un grup de par
tizani a debarcat nu departe de 
orașul Cayes, unde a dus lupte 
cu patrulele armate. La începu
tul lunii septembrie, la dțica ki
lometri de localitatea Qtrinzeco- 
fes, guvernul a suferit prima în- 
fringere: partizanii au distrus și 
au pus pe fugă un detașament 
de soldați luîndu-i pe ofițeri ca 
prizonieri. In ultimul timp for
țele patriotice au înregistrat noi 
succese în lupta împotriva dic
taturii.

Forțele patriotice cer cu hotă- 
rire instalarea unui regim cu a- 
devărat democratic, care să pro
moveze o politică independentă, 
să asigure folosirea resurselor 
tării în interesul poporului hai
tian.

rn legătură cx șrirea pc-
Y tririt căreia. Statele U- 

nite cu fanuxat gaze 
toxice pentru a fi fcHaaze in 
lupta impotrirc forțelor pa
triotice din Viemamal de sad, 
corespondentul dâa Washing
ton al agenției ASSOCIATED 
PRESS, John Hightower, a 
transmis un eomentanu in 
care subliniind ecourile nega
tive ale acestei măsuri in lu
mea întreagă, scrie, printre 
altele:

Statele Unite au suferit o 
infringere propagandistică pe 
scară mondială in legătură cu 
folosirea de gaze în rârboiil 
vietnamez și oficialitățile a- 
mericane se îndoiesc că o con
traofensivă diplomatică des
fășurată în prezent va putea 
să repare pagubele*. Agenție 
scrie că „în ciuda dezmințiri
lor secretarului de stat, Dean 
Rusk, la știrile că Statele U- 
nite s-au angajat, sau inten
ționează să se angajeze in
tr-un război cu paze în Viet
nam, oficialitățile din Was
hington consideră că în țările 
aliate și neutre în mințile 
multor oameni vor continua 
să dăinuie suspiciuni întrucit 
dezmințirile și explicațiile, 
rareori duc la o atenuare a 
gafei inițiale".

Corespondentul arată că „în 
rîndurile conducătorilor gu
vernului american se conside
ră în general, că știrea dezvă
luită luni (cu privire la folosi
rea de gaze în Vietnamul de 

o 
A- 
el, 
de 
la 
au

partea acelora care doresc ca 
Statele Unite să ajungă repede 
ia pace pentru a se împiedica 
un conflict mai mare". In a- 
farâ de aceasta, „există înră
dăcinată puternic oroarea fa
ță de războiul cu gaze, oroare 
care datează încă din urmă cu 
50 de ani, după ce germanii au 
folosit gaze în primul război 
mondial”.

ROMA 25 (Agerpres). — La 
Roma a avut loc o ședință a 
Direcției Partidului Socialist 
Italian, care a discutat in le
gătură cu acțiunile militare ale 
Statelor Unite in Vietnam. A- 
genția France Presse relatea
ză că „Direcția Partidului So
cialist se ridică cu vehemență 
împotriva evoluției recente a 
acțiunilor militare tn Vietnam 
și, tn special, împotriva folo
sirii gazelor toxice”. In înche
ierea ședinței s-a dat publici
tății un comunicat in care se 
spune că „Direcția PS.I. iși 
exprimă profunda îngrijorare 
față de situația actuală din 
sud-esrul Astei" și cere ca gu
vernul italian „să folosească 
pe deplin autoritatea sa în 
toate organizațiile, pentru a se 
asocia tn mod concret iniția
tivelor de pace și a-și exprima 
dezaprobarea față de acțiunile 
și metodele de război inadmi
sibile și periculoase care ame
nință pacea lumii".

VICTOR URSU

sud — N.R.) a constituit 
gafă din cele mai mari, 
ceastă dezvăluire, continuă 
a stîrnit un val mondial 
nemulțumiri și de critici 
adresa Statelor Unite. Ele 
constituit o surpriză copleși
toare pentru oficialitățile din 
Washington".

Incercînd să dea un răspuns 
la întrebarea „ce a provocat 
furtuna de proteste ?“ Highto
wer scrie că „în numeroase 
țări se manifestă o teamă ge
nerală că Statele Unite extind 
în prezent conflictul din Viet
namul de sud". „Fiecare nouă 
acțiune din partea Statelor 
Unite — arată el — este gata 
să stârnească proteste din

Sudan

„mesei
Un purtător de cuvînt al 

Conferinței mesei ro
tunde de la Khartum, 

convocată pentru soluționarea 
problemei sudului Sudanului, 
a anunțat că aceasta a intrat 
în impas. William Deng, șeful 
delegației partidului S.A.N.U. 
(din provinciile de sud), in
tr-un interviu acordat cores
pondentului agenției France 
Presse, a confirmat acest lu
cru. El a precizat că impasul 
a devenit evident după ce au 
fost prezentate punctele de 
vedere și propunerile repre
zentanților din nordul și su
dul țării. Partidele S.A.N.U. și 
Frontul Sudului, a declarat 
William Deng, pregătesc noi 
propuneri pe care le vor pre
zenta dezbaterilor în speranța 
că se va ajunge totuși la o so
luție în interesul sudului.

In dezbaterile de miercuri, 
reprezentanții provinciilor de 
nord au făcut cunoscut că se

După incidentele de la Casablanca
RABAT. — Intr-un comuni

cat oficial dat publicității de 
către Ministerul Informațiilor 
al Marocului se menționează 
că șapte demonstranți au fost 
uciși și s-au înregistrat 69 de 
răniți în rîndul polițiștilor în 
timpul violentelor incidente 
care au avut loc marți la Ca
sablanca.

Comunicatul expune din nou 
evoluția evenimentelor, afir- 
mînd că vina organizării ma
nifestațiilor revine unor pro
fesori aparținînd sindicatelor 
și partidelor politice „subver-

sive". După cum se știe, ma
nifestațiile au fost declanșate 
de elevii liceelor și colegiilor 
din Casablanca, Rabat și în al
te localități, ca urmare a unei 
hotărîri a Ministerului Educa
ției Naționale privind stabili
rea de limite la primirea tine
rilor la ciclul al doilea al în- 
vățămîntului secundar.

Comunicatul Ministerului 
Informațiilor precizează că în 
fața puternicelor demonstrații 
de la Casablanca, armata a 
deschis focul.

Conferința 
rotunde66

pronunță pentru crearea unui 
guvern regional în sud. Cei 
din sudul țării au respins însă 
această formulă și au cerut 
dreptul absolut la autodeter
minare, prin intermediul unui 
plebiscit. Impasul s-a accen
tuat și mai mult cînd repre
zentanții partidelor din nord 
au refuzat organizarea plebis
citului.

Alte informații provenite 
din capitala sudaneză relevă 
că alegerile programate pen
tru 21 aprilie, au fost amînate 
pentru o dată ulterioară. A- 
ceastă hotărîre, anunță agen
ția France Presse, a fost luată 
miercuri seara, în ședința gu
vernului, după prezentarea și 
studierea raportului comisiei 
speciale însărcinate cu pregă
tirea alegerilor. în raport se 
arată că pînă acum în trei 
provincii din sudul țării nu 
s-a înregistrat nici un candi
dat și nu s-a înscris nici un 
alegător.

In aceste condiții, guvernul 
a hotărît după ce s-a consul
tat cu liderii diferitelor parti
de politice, să amîne alegerile. 
El a lansat cetățenilor din Su
dan apelul de a manifesta în
țelegere și a se abține de la 
acțiuni care ar putea să tul
bure ordinea și pacea.

Ministrul pentru problemele 
prezidențiale, Mohamed Gu- 
bra, a declarat corespondentu
lui agenției France Presse că 
guvernul își va prezenta de
misia la 31 martie — dată la 
care expiră termenul împuter
nicirilor guvernului provizo
riu. După aceea, a spus el, 
partidele politice vor urma să 
hotărască dacă guvernul își 
va continua activitatea sau 
nu.
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