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n secția de încercări tehnolo- 
ice a laboratorului central de 

a Uzinele „23 August" Bucu- 
ești, tînăru.1 laborant Alexan- 
ru Răduț, determină cu ajuto-
ul microdurimetrului rezistenta 
uperificială a constituenților 
mor aliaje feroase și neferoase

ȘTAFETA CONSTRUCTORILOR (vn Proletari din toate țările, uniți-vă!

Pe șantierul Combinatului
de îngrășăminte azotoase

Tg. Mureș
nstalațiile argintii ale Com
binatului de îngrășăminte 
azotoase-Tg. Mureș se ză
resc din depărtare. Dacă cu 
un an în urmă imaginea pe 
care o reținea ochiul, pri
vind panorama, era exclu

siv un șantier — acum e dominantă 
imaginea uzinei.

„Masa rotundă" a ștafetei își propu
ne să dezbată și aici acele probleme 
legate de stadiul execuției lucrărilor și 
calitatea acestora, de asigurarea tutu
ror condițiilor pentru punerea în func- 

>țiune la termenele stabilite.
Prima constatare: constructorii sînt 

în avans față de plan la cea mai mare 
parte din obiective. Secțiile de amo
niac și azotat de amoniu sînt aproape 
gata de predare. Lucrările de construc
ții propriu-zise sînt terminate. Au fost 
montate, de asemenea, cea mai mare 
parte din utilaje. Există toate condi
țiile ca probele tehnologice să înceapă 
mai devreme. La fabrica de acid sulfu
ric se lucrează intens la montaj. Con
strucția turnurilor de răcire a intrat 
într-o nouă etapă : a început înzidirea 
cu cărămidă antiacidă. „Rețineți — ne 
spunea șeful lotului — că factorul care 
a grăbit construcția acestor turnuri a 
fost inițiativa tinerilor : „Un inel — in 
48 ore".

Ni se spune că tinerii, aflînd că nu 
se recuperează rămînerea în urmă la 
construcția acestor turnuri, au adus un 
amendament inițiativei. In loc de „un 
inel — în 48 de ore" și-au propus să 
realizeze „un inel — în 24 ore".

A fost adusă, deci, o „rectificare" 
textului din anul trecut al „Ștafetei 
constructorilor". Facem cunoscut, odată 
cu ea, și bilanțul acestei inițiative : 
economii de peste 600 mc material lem
nos și 1 000 000 lei la prețul de cost.

„Avem nevoie de viteză în execuție

— reia șeful lotului — dar de o viteză 
care să nu știrbească cu nimic calita
tea lucrărilor". Autorii inițiativei au ți
nut seama de această cerință. Organiza
ția U.T.M. a inițiat discuții și consfă
tuiri — uneori săptămînale — care au 
avut un singur obiectiv : realizarea u- 
nei colaborări perfecte între echipele 
de dulgheri, fierar-betoniști.

Pentru că orice greutate pe care una 
din echipe ar fi creat-o celeilalte, în 
timpul turnării, s-ar fi răsfrînt și asu
pra productivității și asupra calității. 
Colaborarea între cele trei meserii a 
fost pista pe care s-au obținut și vite
za și calitatea.

0 cerință: legătura 
directă intre

constructor
si beneficiar3

Mai sînt două trimestre și combinatul 
va trebui să producă îngrășăminte azo- 
toase. „Stadiul actual al lucrărilor — 
spune inginerul șef ai combinatului — 
nu impune ședințe săptămînale de co
ordonare intre beneficiar, construc
tor și antreprenori. E prea devreme. 
Analizele săptăminale și chiar zilnice 
vor fi necesare atunci cind se va pune 
acut problema intrării fn funcțiune. 
Pînă atunci există un grafic de lucrări. 
Și dacă totul se desfășoară normal nu 
este nevoie încă de plan de punere în 
funcție'.

Cu toate acestea, lucruri de discutat.

de lămurit și de stabilit între benefi
ciar și constructor, se ivesc aproape în 
fiecare zi. Numai că aici, o parte din
tre ele sînt rezolvate pe căi mai greoaie, 
funcționărești, cu adrese oficiale care, 
ca să parcurgă cele cîteva sute de me
tri care despart birourile I.iLB.-ului de 
cele ale conducerii combinatului, tre
buie să străbată un drum lung în timp.

De ce a fost necesar un schimb de a- 
drese intre cele două conduceri pentru 
intrarea în ritm a montajului, cind 
foarte bine, inginerii șefi se puteau in- 
tîlni și in cîteva ore rezolvau aceste lu
cruri ?

Iată un caz petrecut nu de mult.
Problema cheie pentru punerea in 

funcțiune este terminarea ia timp a lu
crărilor la gospodăria de apă.

Beneficiar.il are de adresat acest ape:. 
„Trebuie urgentate lucrările Ic gospo
dăria de apă. ir.cepind cu cducțiunea și 
terrr.iniiid cu recircularea. Trebuie să se 
termine urgent turnarea căminelor. La 
începutul lunii mai încep probele 
nologice și asta nu se poate face 
ană".

Acest apel putea fi adresat direct 
structoriior. Totuși s-a ales calea 
lită: adrese ștampilate. înregistrau

Pe șantier apar, in stadiul actual ai 
lucrărilor, zeci de probleme urgente care 
trebuie discutate și rezolvate operativ. 
Faptele relatate sînt un argument 
în plus pentru necesitatea întăririi co
laborării între constructor și beneficiar, 
pentru organizarea unor ședințe săptă
minale, de coordonare, care să analizeze 
și să stabilească măsuri concrete pentru 
toate problemele care apar în această 
etapă.

teh- 
fără

M. CARANFIL 
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a III-a)

ECOURI
ALE ȘTAFETEI

In legătură cu articolele publicate la rubrica „Ștafeta con
structorilor", redacția a primit numeroase scrisori. în care se dau 
sugestii și sînt înfățișate măsurile luate pentru îndeplinirea în con- 
dițiuni și mai bune a sarcinilor care revin constructorilor ți 
furnizorilor de utilaje.

Publicăm trei răspunsuri primite.

Vom satisface prompt comenzile
Am analizat și prelucrat în colectiv 

articolele apărute la rubrica „Ștafeta 
constructorilor" și am luat măsuri ca 
pînă la sfîrșitul lunii martie a.c. să li
vrăm utilajele reclamate atît pentru 
șantierul Fabricii de ciment Tg. Jiu cît 
și cele pe care le mai avem de livrat 
Șantierului fabricii de produse refrac
tare Alba-Iulia.

Vă informăm cu această ocazie că 
Șantierului de Ia Tg. Jiu noi i-am li
vrat în anul 1964 toate comenzile pen
tru care a avut repartiție, în total pen
tru 352 tone utilaje. Ne-au mai rămas 
de livrat pînă la 31 martie încă 30 de 
tone de utilaje.

In ce privește șantierul Fabricii de 
produse refractare Alba Iulia, noi am

U

livrat în anul 1964 sute de tone utilaje 
în ordinea urgenței pe șantier, iar res
tul de utilaje vor fi livrate, de aseme
nea, pînă la 31 martie, ele aflîndu-se 
în curs de execuție pe baza unui grafic 
întocmit cu beneficiarul.

Colectivul uzinei noastre depune e- 
forturi susținute pentru a satisface 
prompt comenzile de utilaje pentru 
toate obiectivele în construcție, și în 
ce privește șantierele de la Tg. Jiu și 
Alba Iulia, am luat măsurile cele mai 
eficiente pentru a le livra cu precădere 
utilajele.

Ing. NEGRILĂ MIRON 
director general al Uzinei 

„Independenta" — Sibiu

O sugestie bună

cînteia
tinerelului

Muncitor

în articolul publicat de ziarul „Scîn
teia tineretului", nr. 4906 (25.11.965) s-a 
sugerat ideea ca Uzina de aluminiu Sla
tina să preia instruirea practică a ele
vilor Grupului școlar petro-chimie Tr. 
Măgurele.

Conducerea uzinei consideră justă 
observația ziarului. Pentru aceasta, am 
luat măsuri ca odată cu începerea pro
belor și rodajelor tehnologice (acestea 
vor fi efectuate în luna martie) să pre
luăm și instruirea practică a elevilor, 
instruire ce se va face de către munci
tori specializați ai Uzinei de aluminiu.

Vom avea, grijă ca elevii să fie reparti
zați pe lingă cei mai buni muncitori, 
care au fost specializați în țară și în 
străinătate.

Am întocmit un plan de măsuri de
taliat privind completarea instruirii 
practice a muncitorilor uzinei, calificați 
prin cursuri de scurtă durată sau ve- 
niți din alte uzine și am cuprins în a- 
cest plan și pregătirea elevilor școlii 
profesionale.

Ing. IOAN FILIP 
director al Uzinei de aluminiu 

Slatina

„Răspundem constructorilor'1
Răspunzînd apelului făcut — prin 

ziarul „Scînteia tineretului" — de con
structorii marei Hidrocentrale de pe 
Argeș, colectivul Uzinei de construcții 
e mașini din Reșița vă comunică ur

mătoarele : primul dintre cele două 
electrocompresoare contractate pentru

luna martie 1965 a fost livrat încă de 
la 12 februarie a.c. cu vagonul C.F.R. 
nr. 418 626, iar al doilea va fi livrat 
primul din producția lunii curente.

Reșița, 22 martie 1965

Ing. C. MARCHESCU 
director comercial

U n i u irH-^t-i

„VICTORIA"
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LA UZINELE

S-a început 
turnarea 
în serie 

a cilindrilor 
de laminor

La Uzinele „Victoria- 
Călan. unde se produc canti
tăți însemnate de piese și nti- 
iaje pentru întreprinderile si
derurgice din țară, s-a în
ceput de curind turnarea in 
serie a cilindrilor de laminor 
din fontă nodulară. Aceștia 
inlocuiesc cu bune rezultate 
cilindrii fabricați din pțeL 
care sint mult mai scumpi. U- 
tilajul de turnare a noilor 
cilindri este realizat in cadrul 
uzinei.

Tot aid. au început să se 
producă din fontă nodulari 
ghidaje pentru lamin oare Ie 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Pentru ridicarea 
calității utilajelor, siderargiș- 
tii de la Călan fac acum ex
periențe de turnare in forme 
întărite cu bioxid de carbon.

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL TRIMESTRIAL

BACĂU. — Și lamino- 
riștii de Ia Uzina de țevi 
din Roman au anunțat 
îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe primul tri
mestru. Datorită încălzi
rii țaglelor - Ia două cup
toare simultan, aprovi
zionării cu materii prime 
și scule de laminare de 
bună calitate, precum și 
ridicării calificării mun
citorilor, s-a obținut spo
rirea indicilor de utiliza
re a agregatelor șl 
creșterea productivității 
muncii. în primele două 
luni din acest an, colec
tivul uzinei a realizat la 
prețul de cost, peste sar
cinile planificate, 104 000 
de lei economii și 79 000 
de Iei beneficii suplimen
tare.

BAIA MARE. — Co
lectivul Uzinelor „t 
Mai“-Baia Mare a înde
plinit de pe acum planul

globaleproducției
marfă pe primul trimes
tru al anului. Fată de 
sarcina planificată, pro
ductivitatea muncii a 
sporit cu 5 la sută, iar

81

economiile suplimentare 
obținute 
cost, de 
nu!ui și 
cifrează 
lei.

Succesele metalurgiș- 
Iilor și chimiștilor de la 
Uzinele „1 Mai"-Baia 
Mare sînt o urmare a 
străduinței lor pentru 
ridicarea parametrilor a- 
gregatelor de topire și ai 
celorlalte instalații, pre
cum și a îmbunătățirilor 
aduse rețetelor de prepa
rare a aglomeratului. Fa
ță de luna martie a anu
lui trecut, cantitatea de 
produse miniere topite 
în 24 de ore pe mp su
prafață de cuptor a cres
cute cu peste 5 tone.

la prețul de 
la începutul a- 
pînă acum, 
la peste 475 000

se

Tinărul ajustor Constantin 
Lazăr din secția T-6 a În
treprinderii de poduri meta
lice și prefabricate din be- 
ton-Piteștf, se menține și în 
acest an printre evidențiații 
in întrecerea socialistă. Pe 
oieptul lui strălucesc două 
insigne de fruntaș — pe 
anul 1963 și pe anul 1964

Astăzi în gospodăriile agri
cole de stat, cooperativele 
agricole de producție și sta
țiunile de mașini și tractoare 
lucrează ingineri bine pre
gătiți, absolvenți ai Institu
tului agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală, care 
își pun toată munca și pri
ceperea în slujba obținerii 
unor recolte din ce în ce 
mai bogate. Sălile de curs, 
amfiteatrele și laboratoarele 
cunosc freamătul specific 
orelor de studiu. Iată-i, în 
prim plan, pe studenții Stan- 
ciu Maria și Farini Dionisie, 
consul tind un tratat de spe

cialitate

a R. P.

Constituirea Comitetului național de pregătire a celui
de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților

Vineri la amiază a avut loc 
ședința de constituire a Comite
tului național de pregătire a ce
lui de al IX-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pen
tru solidaritate, pace și prietenie, 
care va avea loc la Alger între 
28 iulie—7 august a. c.

Deschizînd ședința, tov. Ștefan 
Bîrlea, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele U.A.S.R., a 
prezentat propunerile privind 
componența comitetului.

In Comitetul național au fost 
aleși :

Andrei Ștefan, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., șef al Sec
ției relații cu străinătatea a C.C. 
al U.T.M.; Balaș Iolanda, maes- 
tră emerită a sportului; Bejan 
Dumitru, secretar al C.C.S. ; 
Beligan Radu, președintele Con
siliului teatrelor din C.S.C.A.; 
Bîrlea Ștefan, secretar al C.C. al

U.T.M., președinte al U.A.S.R. ; 
Bogza Geo, scriitor, vicepreședin
te al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii; Bujor Ioniță, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Radio și Televiziune ; 
Constantin Ion, prim-secretar al 
Comitetului regional al U.T.M., 
București; Cosma Ion, președin
tele Sfatului popular al Capita
lei ; Constantin Marin, dirijor și 
compozitor; Covaliu Brăduț, se
cretar al Uniunii artiștilor plas
tici ; Dinescu Cornelia, secretar 
al Consiliului Național al Femei
lor ; Enache Petru, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M. ; Făiniță Ior
dan, muncitor la Uzina „Vulcan" 
București; Florea Virgil, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă ; Gheor
ghiu Mihnea, președintele Comi
tetului Cinematografiei din 
C.S.C.A.; Ghibu Emil, vicepre
ședinte al U.C.F.S.; Ghinea Eca-

terina, vicepreședinte al Comite
tului Executiv al U.A.S.R., stu
dentă la Universitatea din Bucu
rești ; Iliescu Ileana, membru al 
C.C. al U.T.M., balerină ; Lives- 
cu Jean, adjunct al Ministrului 
învățămîntului; Livezeanu Oc- 
tav, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relații culturale cu 
străinătatea; Macovei Constan
tin, membru al C.C. al U.T.M., 
mecanic de la G.A.S. Cocargeaua, 
regiunea Dobrogea; Neacșu P. 
Marian, elev, Școala medie nr. 3 
Ploiești : Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor din 
R.P.R.; Paraschiv Angliei, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M., 

■ redactor-șef al ziarului „Scînteia 
tineretului" ; Pavel A. Ion, mem
bru al C.C. al U.T.M., președin
tele cooperativei agricole de 
producție Teslui, regiunea Argeș;
Siito Andras, scriitor; Tndor 
Ciortea, vicepreședinte al Uniunii

Compozitorilor din R.P.R. ; Tu
dor Ion, muncitor la Combinatul 
de cauciuc sintetic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ; Utan 
Tiberiu, poet; Winter Richard, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M.

Ca președinte al Comitetului 
național a fost ales Radu Beligan, 
artist al poporului, președintele 
Consiliului teatrelor din Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Luînd cuvîntul, tov. Petru E- 
nache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., a subliniat importanța și 
rolul festivalurilor mondiale ale 
tineretului și studenților, contri
buția pe care aceste manifestări 
o aduc la întărirea cooperării și 
la unirea tinerei generații a lu
mii, pe temelia aspirațiilor și in
tereselor comune de pace, liber
tate, democrație și o viață mal 
bună.

In orașul de pe coasta Medite- 
ranei, tradiționala întîlnire va 
reuni soli ai tineretului și stu
denților din toate țările lumii, ti
neri de diferite convingeri poli
tice, filozofice și religioase, ani
mați de dorința de a manifesta 
împreună voința lor de luptă 
sub lozinca Festivalului: Solida
ritate, Pace și Prietenie.

Vorbitorul a arătat apoi că ti
neretul Republicii Populare Ro- 
mîne susține cu căldură politica 
partidului și statului nostru, 
muncește cu avînt și entuziasm, 
își sporește contribuția la lupta 
întregului popor pentru îndepli
nirea cu succes a obiectivelor 
planului șesenal, pentru a face 
patria noastră mai bogată și mai 
înfloritoare. In fabrici și uzine, 
pe șantiere și în laboratoare, în 
mine și pe ogoare, în școli și fa-

(Continuare tn pap. a IlI-a)

In ziua de 26 martie, dele
gația de partid și guverna
mentală a R. P. Chineze, din 
care fac parte Ciu En-lai, vi
cepreședinte al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, conducătorul 
delegației, Se Fu-ciji, membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
conducător adjunct al delega
ției, Cijan Han-fu, membru 
supleant al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ciao I-ming, membru supleant 
al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, șef adjunct de secție 
la C.C. al P.C. Chinez, Liu

Fan, ambasadorul R. P. Chi
neze în R. P. Romînă, și Lo 
Cing-ciang, secretar general 
adjunct al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a făcut o vi
zită la C.C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol. Au 
luat parte tovarășii Mihail 
Florescu, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul industriei 
petrolului și chimiei, 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.

Cadre calificate pentru

întreprinderile industriale
La Uzina de aluminiu din Sla

tina, care ca intra nu peste mult 
timp in funcțiune, au fost înca
drați majoritatea muncitorilor, in
ginerilor și maiștrilor ce vor su
praveghea și dirija procesul au
tomat de fabricație a aluminiu
lui. Mai bine de jumătate din 
numărul lor sînt proveniți din 
alte uzine și specializați prin 
cursuri de scurtă durată, 200 au 
fost pregătiți in școlile profesio
nale din țară aparținînd Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei. Din aproape fiecare secție 
au fost trimiși muncitori și ' 
nicieni pentru specializare la 
ne similare din străinătate.

★
In raport cu dezvoltarea

teh- 
uzi-

în raport cu dezvoltarea teh
nică a producției, a cerințelor de 
calitate și de ridicare a produc
tivității, crește și pregătirea pro
fesională a muncitorilor și specia
lizarea cadrelor în întreprinderile 
industriale din regiunea Galați. 
Numărul celor înscriși la cursu-

rile de ridicare a calificării șt de 
specializare este de 44 730 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
La Uzina „Progresul" din Brăila, 
Șantierele navale Galați, uzinele 
siderurgice din Galați și Brăila, 
sînt cuprinse in diverse forme de 
perfecționare a. calificării aproa
pe 90 la sută din lucrători.

★
în cele peste 100 de întreprin

deri industriale din regiunea 
Cluj, pentru ridicarea calificării 
funcționează un mare număr de 
cercuri care sînt frecventate de 
circa 40 000 de muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri.

La Uzinele „Tehnofrig" au 
fost organizate cercuri pe spe
cialități pentru muncitori, 
maiștri și tehnicieni, iar pentru 
ingineri și tehnicieni a fost orga
nizat un curs în vederea cunoaș
terii și exploatării mașinilor noi. 
La Uzinele „Carbochim" a fost 
organizat alt curs în scopul îm
bogățirii cunoștințelor controlori
lor de calitate.

SIMPOZION STUDENȚESC
La Casa de cultură a stu

denților din Cluj a avut loc, 
zilele trecute, un simpozion cu 
tema: „Omul și natura" 
Acad. prof. Șt. Peterffi, prof. 
Vasile Radu și conf. Alex. 
Savu, au vorbit celor prezenți 
despre ocrotirea monumente
lor naturii, raportul influenței 
dintre om și natură, valorifi
carea naturii patriei în dome
niul economiei, sănătății, odih
nei și turismului.

In expunerea sa, tovarășul

Iosif Viehmann — cercetător 
principal Ia Institutul de Speo
logie din Cluj — s-a ocupat 
pe larg de importanța studie
rii monumentelor naturii în 
țara noastră. Explicațiile date 
au fost însoțite de proiecții în 
culori.

Peste 800 de studenți pre- 
zenți în sală au urmărit cu 
atenție discuțiile purtate.

LERINȚIU AUREL 
student

Beneficiar.il


In plină desfășurare

Acțiunile de muncă 
patriotică

istingerea organi
zației regionale 
U.T.M. Ploiești cu 
Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.M., 
pentru rezultatele 
bune obținute a-

nul trecut în colectarea me
talelor vechi, constituie pentru 
noi toți un puternic stimulent 
în activitățile patriotice pe 
care le vom organiza în acest 
an. în anul care a trecut a 
fost colectată și predată 
ului cantitatea de 59 814 tone 
metale vechi; pe marginea șo- 

. selelor și în livezile cooperati
velor agricole de producție ti
nerii au plantat 194 400 pomi 
fructiferi; peste 95 000 ha de 
pășune și finețe naturale au 
fost curățate și întreținute. 
Valoarea lucrărilor executate 
în sectorul forestier depășește 
suma de 920 000 lei. Pe în
treaga regiune, prin participa
rea activă a mii și mii de ti
neri la acțiunile de muncă pa
triotică s-a realizat o economie 
de 38 900 000 lei.

Analiza atentă a rezultatelor 
obținute în anul trecut a dat 
posibilitate comitetului regio
nal, comitetelor raionale și o- 
rășenești ale U.T.M. să stabilea
scă pentru acest an obiective și 
angajamente concrete. în ra
port cu posibilitățile existente 
în fiecare oraș, în fiecare 
raion.

Biroul comitetului regional 
a îndrumat comitetele raiona
le ale U. T. M. să ajute 
organizațiile de bază în 
stabilirea angajamentelor pri
vind munca patriotică ți
nând seama de necesită
țile concrete din localitatea 
respectivă, de posibilitățile de 
care dispun, să îndrepte for
țele tineretului spre cele mai 
importante acțiuni. în acest 
scop, stabilirea obiectivelor și 
angajamentelor de muncă pa
triotică s-a făcut în acest an 
într-o mai strînsă colaborare 
cu I.C.M., D.R.E.F., comitetele 
executive ale sfaturilor popu
lare, conducerile întreprinde
rilor și instituțiilor, unităților 
socialiste din agricultură. A- 
ceastă colaborare a făcut posi
bil ca, în unele cazuri, angaja
mentele să fie completate, în
tregite, pentru a corespunde 
mai bine atît necesităților con
crete cît și posibilităților rea
le, proprii fiecărui colectiv în 
parte.

Comitetul orășenesc Ploiești 
al U.T.M., de pildă, inițial își 
stabilise pentru acest an colec
tarea unei cantități de 13 000 
tone fier vechi, iar comitetul 
raional Cîmpina al U.T.M. — 
9 000 de tone — cifre cu mult 
sub posibilitățile lor concrete. 
Și lucrul poate fi dovedit. La 
Moreni, de pildă, tinerii au des
coperit o groapă în care au 
fost depozitate, cu mulți ani în 
urmă, peste 20 vagoane de 
șpan ; la I. F. Cîmpina, într-un 
mal, sînt îngropate două re
zervoare mari care nu mai sînt 
folosite de mulți ani ; la Fieni, 
Nehoiu, Tîrgoviște. Mîneciu e- 
xistă linii vechi de decovil, va- 
gonete, cabluri de funicular 
nefolosite care pot deveni ma
terie primă pentru oțelăriile 
Reșiței și Hunedoarei.

De altfel, colectarea fierului 
vechi constitue unul din obiec
tivele principale la care sînt

chemați să-și aducă contribu
ția tinerii de la orașe, din în
treprinderi și instituții. în a- 
nul acesta, tinerii' vor colecta 
cantitatea de 55 000 tone me
tale vechi. în toate organiza
țiile U.T.M. se desfășoară în 
momentul de față largi acțiuni 
pentru îndeplinirea acestui o- 
biectiv. Primele 6 000 de tone 
au și fost expediate de pe a- 
cum oțelăriilor patriei. De la 
începutul anului și pînă la 
mijlocului lunii martie, tinerii 
din raionul Cîmpina au colec
tat 1 064 tone fier vechi, cei 
din orașul Pitești, 2 500 tone 
etc.

Odată cu primele zile de pri
măvară, în sate și orașe sînt 
de făcut multe treburi: plan
tatul pomilor fructiferi, lucră
rile din sectorul silvic, curăți
rea izlazurilor, redarea de noi 
terenuri agriculturii — treburi 
care se cer realizate acum și 
nu mai tîrziu.

Ca în toți anii, tinerii regiu
nii Ploiești, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., sînt pre- 
zenți și în primăvara aceasta 
la activitățile patriotice în a 
căror organizare este pe larg 
folosită experiența acumulată.

în anul acesta, tinerii din 
regiunea noastră își vor aduce 
o contribuție mărită la refa
cerea patrimoniului forestier, 
plantarea de pomi fructiferi de 
soiuri superioare în livezi și 
plantarea de pomi ornamentali 
în parcuri, pe marginea șose
lelor, la întreținerea și curăți
rea pășunilor și fînețelor na
turale. Și în această direcție 
cifrele sînt semnificative : 100 
ha. teren în sectorul silvicul
tură și peste 1 000 ha arborete 
vor fi plantate și respectiv în
treținute de tineri. O contri
buție mai mare își vor aduce 
tinerii la curățirea a peste 
80 700 ha pășune, plantarea a 
peste 110 000 pomi fructiferi și 
ornamentali.

Spuneam mai la început că 
primăvara sînt de executat a- 
numite lucrări care nu pot fi 
făcute decît numai în acest a- 
notimp. Ținînd seama de acest 
lucru și mai ales că în luna 
martie au fost zile potrivite 
acestor lucrări, organizațiile 
U.T.M. au inițiat acțiuni de 
muncă patriotică la care au 
participat un mare număr de 
tineri. în raionul Teleajean au 
fost combătuți dăunătorii pe o 
suprafață de peste 30 ha. Ti
nerii din comunele Gornetul- 
Cricov, Aricești. Gornetui- 
Cuib au săpat aproape 600 
gropi în care vor fi plantați 
pomi. Mobilizați de către or
ganizațiile U.T.M., tinerii din o- 
rașul Buzău au săpat aproape 
2 000 de gropi în care au plan
tat circa 1 000 de pomi.

Comuna Fulga din raionul 
Mizil are o frumoasă tradiție 
în organizarea acțiunilor pa
triotice. Primele zile de primă
vară au fost și aici folosite din 
plin. Tinerii au săpat 220 gropi 
pentru pomi, au transportat la 
cîmp 400 tone gunoi de grajd, 
au ajutat la amenajarea ele- 
șteului cooperativei agricole 
de producție în care scop au 
transportat mai bine de 200 
m.c. de pămînt.

între Băicoi—Bănești—Urle- 
ta, raionul Cîmpina, pe margi
nea șoselei naționale, există o 
plantație foarte tînără care in

cintă ochiul călătorului ce tre
ce prin aceste locuri. Pe cîteva 
zeci de hectare se întinde o li
vadă de vișini și cireși, plan
tați de tinerii din raionul Cîm
pina cu cîțiva ani în urmă. în 
primele zile ale lunii martie, 
sute de tineri din localitățile 
apropiate au curățat livada pe 
o suprafață de 37 ha, dîndu-i 
un aspect și mai frumos.

Mai sînt încă multe obiecti
ve deosebit de importante pe 
care comitetul regional U.T.M. 
și-a propus să le realizeze prin 
munca patriotică a tineretului. 
Astfel, se vor reda agriculturii 
încă 357 ha teren (prin lucrări 
de ameliorare, combaterea ero
ziunii solului, desecări, defri
șări), întreținerea a 400 km de 
drilmuri și șosele, amenajarea 
a 10 parcuri și multe altele.

Ținînd seama că regiunea 
noastră cuprinde aproape în 
întregime Valea Prahovei, u- 
nul din cele mai căutate obiec
tive turistice din țară, multe 
comitete raionale și orășenești 
printre care Sinaia. Cîmpina, 
Teleajen, Tîrgoviște, și-au pro
pus întreținerea drumurilor și 
potecilor de acces la cabane, 
înfrumusețarea continuă a a- 
cestora.

Ne-am propus să populari
zăm larg asemenea acțiuni 
care țin de specificul fiecărui 
oraș sau sat în parte. Paralei 
cu urmărirea îndeplinirii an
gajamentelor luate, vom acor
da o atenție deosebită asigură
rii unui conținut bogat, edu
cativ acțiunilor de muncă pa
triotică. în această direcție 
multe organizații U.T.M. prin
tre care și acelea din comunele 
Bătrîni, Strachiojd din raionul 
Teleajen, Bălteni, Sirbi, Voi- 
nești, din raionul Tîrgoviște, 
precum și organizațiile U.T.M 
de la Uzina „Victoria" Ho
rești, Schela Băicoi și altele au 
acumulat o prețioasă expe
riență. Aceste organizații au 
îmbinat armonios munca pen
tru îndeplinirea angajamente
lor propuse eu organizarea u- 
nor activități educative, inte
resante : se învață cîntece pa
triotice, se organizează vizite 
la muzee și locuri istorice, au 
loc jocuri sportive etc. în adu
nările generale U.T.M., aceste 
organizații i-au evidențiat pe 
cei mai harnici tineri, i-au sti
mulat prin acordarea insignei 
de brigadier fruntaș al muncii 
patriotice, în cinstea lor au 
fost organizate reuniuni, joi 
ale tineretului etc.

Folosind experiența anilor 
trecuți, comitetul regional 
U.T.M., comitetele raionale și 
orășenești, se vor strădui să 
răspundă dragostei și interesu
lui cu care tinerii participă 
la activitățile patriotice, prin 
organizarea cît mai bună a a- 
cestora. Sîntem hotărîți ca in 
acest an rezultatele pe care le 
vom obține să le depășească pe 
cele de anul trecut, iar activi
tatea brigăzilor de muncă pa
triotică, organizate pentru fie
care obiectiv în parte, să aibă 
o mare eficacitate economică 
și un profund caracter educa
tiv.

CONSTANTIN O AN A 
secretar al Comitetului 

regional Ploiești 
al U.T.M.

LUCRĂRILE AGRICOLE - 
IN EPOCA OPTIMA!

Viteza zilnică -

100 de hectare
LA CÎMP

ȘI ÎN PODGORII
în acest an. consmul de 

conducere al cooperat, vei a- 
gricole de producție cir, co- 
muna Plopu. raionul Pc’jrri 
a luat măsuri eficiente care 
să asigure terminarea -lucră
rilor de primăvară intr-un 
timp cit mai scurt S b un 
nivel agrotehnic superior. îm
preună cu mecanizatorii de ia 
S.M.T. Ianca. cu brigadieri șt 
țăranii cooperatori fruntas- 
din unitatea noastră, am fa- 
cut amplasarea culturilor pe 
sole și repartizarea lor pe 
brigăzi, stabilind peetru fie
care mecanizator tEtCEUl pe 
care-1 va lucra, de la pregă
tire și pînă la recoltat.

Avînd totul pus la punct, 
cind timpul a permis am în
ceput pregătirea terenului și 
însămînțatul culturilor (La e- 
poca intlL în numai cinci ziL* 
s-a «na * 
țâ de 1 308 hectare <<oc. 
pregătit terenul și s-au insă- 
mințat 30 hectare cu r-arăre.

10 hectare cu orz, 25 hectare 
cu borceag, 50 hectare cu lu
cerna, 20 hectare cu corean- 
dru și 100 hectare cu sfeclă de 
zahăr.

Pe 250 de hectare ce urmea
ză a fi însămințate cu floa
rea-soarelui, terenul a fost 
lucrat cu grapa cu discuri și 
cultivatorul.

Concomitent, pregătim pa
tul germinativ pentru po
rumb. Lucrind cu o viteză zil
nică de 100 hectare la semă
nat, rezultă că in trei zile se 
va termina și însămînțatul 
Cerii-soarelui. La momentul 
optim cele 960 hectare repar
tizate porumbului vor putea 
fi semănate în 10 zile de 
lucru.

Odată cu însămînțatul cul
turilor din epoca intii, am e- 
xțcuia: și grăpahul culturilor 
de toamnă pe întreaga su
prafață de 338 hectare.

NICOLAE MVNTEANU
ir.qimer agronom

Insâmînțează
Iturile furajere

a-

peste 70 hectare cu mazăre și 
85 hectare cu borceag. Lucră- 
riie agricole de primăvară sînt 
mai avansate in comunele Pu- 
rani. Grădinari și Ogrezeni.

p
de

I. PROTOPOPESCU
corespondent voluntar

Mecanizatorii, muncitorii din cele două trusturi Gostat și 
membrii cooperativelor agricole de producție din regiunea 
Iași sînt hotărîți să obțină în acest an producții superioare 
celor realizate în 1964. De aceea, ei folosesc acum fiecare 
zi, fiecare oră bună de lucru. Ritmul rapid în care se des
fășoară lucrările este, de altfel, urmarea firească a pregă
tirilor minuțioase făcute în acest scop. In comuna Grivița, 
de pildă, din raionul Bîrlad, țăranii cooperatori cunoșteau 
precis, încă din ultimele zile ale iernii, unde și ce anume 
aveau de făcut pe întreaga perioadă a campaniei de pri
măvară.

Cind solul s-a zvîntat, 30 de atelaje au ieșit pe terenurile 
în pantă și ară in fiecare zi de dimineață și pînă seara. In 
același timp, cele patru brigăzi de cîmp au început însămîn
țatul mazării, borceagului și al celorlalte culturi din prima 
urgență. Viticultorii din Comarna, raionul Iași, au dezgropat 
în cîteva zile întreaga suprafață de 200 hectare cu vie no
bilă. Mecanizatorii de la G.A.S. Murgeni, Mușata și Zorleni 
gripează ogoarele de toamnă pentru a reține apa în sol, iar 
acolo unde terenul permite, însămânțează. Continuă acți
unea de fertilizare a solului și, paralel, se însămânțează, 
culturile din epoca I la cooperativele agricole din Popricani 
și Vlcdeni. raionul Iași, Codăești, Laza și Deleni, raionul 
Vaslui, Lunca Banului, Tir zii, și Vulcani, raionul Huși. Pre
tutindeni, alături de vîrstnici, lucrează cu însuflețire tinerii 
antrenați ăe organizațiile U.T.M.

Marți seara, la Consiliul agricol regional Iași au sosit 
vești din toate colțurile regiunii despre ritmul în care a 
început campania agricolă. Primele cifre arată că lucrul 
a început bine. In întreaga regiune s-au arat 5 500 hectare 
și s-au discuit alte 6 000 hectare care fuseseră arate din 
toamnă Pînă la aceeași dată, au fost însămânțate 5 000 de 
hectare cu orz, ovăz, mazăre, floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr și borceag. Cu fiecare oră, cu fiecare zi, ritmul de exe
cutare a lucrărilor agricole din actuala campanie se intensi
fică in toate unitățile agricole socialiste de pe cuprinsul re
giunii. mecanizatorii și țăranii cooperatori înfăptuindu-și 
astfel hotărirea de a încadra pregătirea terenului și însă- 
mințările intr-un timp cît mai scurt și la un nivel calitativ 
superior.

C. SLAVIC

- ..u..,....

Cârti 
științifice

★ ★

Cosmochimia
r1

Cosmochimia este una dintre 
cele mai noi ramuri ale chimiei 
moderne. Obiectul ei — studiul 
elementelor și combinațiilor chi
mice prezente în corpurile ce
rești și în mediul interstelar ca 
și — în special — acela al pro
ceselor nucleare și chimice des
fășurate aici, constituie nu nu
mai o pasionantă cercetare a în
suși modului de continuă forma
re a substanței lumii în care tră
im, dar și căutarea căilor de stă- 
pînire și realizare pe pămînt a 
fantasticelor reacții termonucle
are, căi ce stau la baza produ
cerii marilor energii pe care în
tr-o zi omul le va dirija după 
voie în folosul progresului și 
bunăstării lui.

Apărută pe arena științei 
prin studiul chimic al primilor 
meteoriți și în urma folosirii ana- ' 
lizei spectrale în astrofizica, cos
mochimia a luat avînt o dată cu 
progresele înregistrate de meto
dele analitice chimice folosite în 
astrofizică, pentru ca, lărgindu-și 
esențial conținutul, să se consti
tuie definitiv ca o ramură de 
sine stătătoare a chimiei după 
descoperirea proceselor nucleare 
și termonucleare din stele și me
diul interstelar.

In lucrarea sa, ing. D. To- 
dericiu ne prezintă cosmochimia 
in lumina principalelor probleme 
care confruntă cercetarea cos- 
mochimică,

„Cum rezolvăm 
o problemă"
„O descoperire mare rezolvă o 

problemă mare, dar există un 
grăunte de descoperire în soluția 
oricărei probleme. Puteți avea în 
față o problemă modestă; dacă 
insă ea vă stîmește curiozitatea 
și vă pune în joc facultățile de 
inventivitate și dacă o rezolvați 
prin mijloace proprii, puteți sim
ți încordarea dinaintea descope
ririi și vă puteți bucura de tri
umful realizării ei.' Astfel de ex
periențe, la o vîrstă de mare re
ceptivitate, pot crea gustul pen
tru munca intelectuală, punîn- 
du-și pentru toată viața ampren
ta asupra minții și asupra carac
terului".

Cu aceste cuvinte G. Polya de 
la Universitatea Stanford des
chide una din cele mai intere
sante lucrări ale sale apărute re
cent în traducere românească în 
Editura științifică care pune 
In îndemîna tineretului o lectură 
interesantă despre modalitățile 
de rezolvare a celor mai diverse 
probleme matematice.

Studenta Malinescu Viorica, anul 1 fizică al Universității din 
Timișoara în laboratorul de fizică

Foto: O. PLECAN

Economii 
la prețul de cost

IAȘI (de la corespondentul 
nostru)

Colectivul Fabricii de antibio
tice din Iași s-a angajat să reali
zeze pînă la sfîrșitul anului eco
nomii suplimentare în valoare de 
3 800 000 lei, din care pînă la 1 
Mai — 1140 000 lei. Obținerea 
unor cantități sporite de șarje, 
creșterea randamentului la ex
tracție și introducerea unei sușe

cu potențial ridicat în fabricarea 
tetraciclinei au condus la însem- 
uate depășiri de plan. Datorită 
creșterii cantităților de medica
mente produse în condițiile men
ținerii cheltuielilor planificate, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, colectivul de aici a rea
lizat aproape 700 000 lei econo
mii suplimentare la prețul de 
cost,

Fiecare lecție — 
o demonstrație practică

Înzestrarea Oficiului de ex
ploatare P.T.T. din Galați cu 
aparataj modern de telecomu
nicații a pus in fața tinerilor, 
care lucrează aici, sarcina de 
a-și ridica necontenit califica
rea profesională. în acer, 
scop, conducerea oficiului. îm
preună cu comitetul sindical, 
au organizat cursuri de r:c:- 
care a calificării profesionale, 
pe fiecare specific de muncă 
și în funcție de nivelul de pre
gătire al cursanților.

Organizația U.T.M. a spri
jinit comitetul sindical ca ir. 
cele două secții principale — 
centrala automată și centrala 
interurbană — să se reparti
zeze aparatele nou sosite pe 
grupuri mici de tineri. O dată 
însușite cunoștințele profesio-

organizația U.T.M. a îndrumat 
tinerii să studieze cărți de 
specialitate din domeniul te- 
lecomunicap’lor și reviste de 
specialitate.

sene mitie apara-
spectiv, fu iona rea

izați la
ne mai c plicate.
are sînt i ițite în
r.p de de nstrații

practice, 4 oredilie de in
gineri fi 1tehnicieni cu ti bo-
gală experiențâ in producție
ca Durrati‘li IWoCfiHU . RăUeanu
Cornel. Aurel Dă nil și alții.
In acelați timp, pentru apro-
fundarea materialului predat,

IOAN VERMON 
tehnician

In secția de pictură a Fabricii „Vitrometan' din Mediaș, tinerele decoratoare Janeta Reteghi 
și Sofiu Hanszel, decorînd vaze pentru flori

■
 uține sînt locurile 
unde iarna se

simte „la ea aca
să" ca aici, în 
munții Poiana 
Ruscăi. Deși au 
trecut două deca

de din luna martie și cîmpu- 
rile au început să „fumege" 
sub razele soarelui, în pădurile 
bătrîne și adînci ale Ruscăi, 
temperatura scăzută, nămeții 
și vîntul destul de puternic 
parcă ar vrea să sfideze calen
darul. La rîndul ei, însă, iarna 
este înfruntată de oamenii a- 
cestor munți și învinsă în fie
care zi, în fiecare ceas, pe pro
priul său teren. Tăietorii de 
lemne în pufoaicele lor vătu
ite, înarmați cu cele mai mo
derne mijloace și utilaje de 
exploatare a bogatelor păduri, 
s-au împărțit în opt pichete 
„de atac“ — în cele opt par
chete principale ale întreprin
derii forestiere Hunedoara. In 
fiecare dintre aceste parchete 
întrecerea socialistă se desfă
șoară intens. Muncitorii fores
tieri s-au angajat să depășeas
că planul la toți indicatorii și 
la toate sortimentele. Rezul
tatele de pînă acum certifică 
entuziasmul oamenilor, însu
flețirea cu care muncesc în

întrecere in masivul Ruscăi
fiecare zi pentru traducerea 
în fapte a angajamentului 
luat.

în parchetul „Valea Răchi- 
țelei", condus de tînărul mais
tru Viorel Eșan, succesele sînt 
în această privință mai semni
ficative, mai evidente. La in
dicația comuniștilor, tinerii 
au discutat într-o adunare ge
nerală a organizației de bază 
U.T.M., contribuția pe care 
și-o pot aduce ei la realizarea 
ritmică și la un nivel calitativ 
corespunzător a planului de 
producție pe acest trimestru, 
în urma acestei adunări, 
timpul de lucru a început să 
fie folosit mult mai rațional, 
s-a întărit disciplina în muncă 
a tinerilor, care, acum, folosesc 
și întrețin mecanismele cu mai 
multă grijă. Tinerii tractoriști 
Victor Radu, Francisc Marton, 
Dumitru Proca, asigură prin-

tr-o îngrijire calificată, func
ționarea continuă, fără opriri 
accidentale, a tractoarelor din 
dotarea parchetului. Aceste 
mașini sînt folosite astfel cu 
maximum de randament la 
scoaterea și apropiatul mate
rialului lemnos. Funicularul, 
întins pe mai bine de 1 000 de 
metri, deservit de un alt tînăr, 
Nicolae Gostean, nu staționea
ză nici o clipă, atunci cind 
este solicitat. La încărcarea în 
autocamioane, lucrează echipa 
tinerilor Bela Szocs și Adal
bert Chirali. Ei, folosind cu 
pricepere troliile, asigură în
cărcarea mașinilor într-un 
timp mai scurt decît cel pre
văzut în grafic. Aici, mași
nile staționează cel mai puțin 
în comparație cu alte parche
te de exploatare. Cei 7 tineri 
șoferi, printre care Gheorghe 
Ciupa, Albu Dumitru și Ion

Tănase efectuează zilnic pe o 
distanță de 45 kilometri, la 
Hunedoara, două curse tran- 
sportînd lemnul rotund de fag 
care apoi ia drumul combina
telor de industrializare a lem
nului.

„Colectivul de la Valea Ră- 
chiței — aproape în totalitate 
format din tineri și-a organi
zat foarte bine producția — ne 
spune inginerul Ion Nicolau, 
șeful serviciului producție al 
întreprinderii forestiere Hu
nedoara. Tinerii forestieri de 
aici au pregătit activitatea 
din primele luni ale ace
stui an încă în trimestrul 
IV al anului trecut. A- 
tunci a fost doborîtă cu fieră- 
straiele mecanice întreaga can
titate de lemn necesară pro
ducției din aceste luni (acum 
se lucrează numai la scos și 
apropiat). Tot atunci s-a efec

tuat operațiunea de fasonare 
„la cioată" a lemnului pentru 
celuloză și alegerea lobdelor 
industriale, fără să se mai aș
tepte pînă la scosul și apropia
tul materialului. Prin acest 
procedeu nou, colectivul par
chetului a obținut un indice 
de utilizare a masei lemnoase 
de 75 la sută în lunile ianua
rie — februarie, față de 63 la 
sută cît prevedea planul și de 
65 la sută cît s-a realizat în 
1964. Valoarea acestui proce
deu constă in faptul că lem
nul de fag fasonat și selectat 
la cioată își păstrează mai bine 
calitățile, degradarea sa din 
cauza intemperiilor — „sufo
carea", cum o numim noi — 
fiind evitată. Importantă este 
și cealaltă metodă a colectivu
lui de aici — continuă ingine
rul Nicolau. Lemnul rotund

Sub tipar
La Editura științifică se află sub 

tipar cărți de actualitate, din dife
rite domenii ale științei, accesibile 
unui cerc larg de cititori.

Dintre acestea fac parte „Istoria 
mecanicii" de Ștefan Bălan și Igor 
Ivanovjci, „Matematica și infor
mația" de S. Guiașu și R. Theodo- 
rescu, primul volum din „Istoria 
matematicii românești" de G. An- 
dronie, „Introducere în Filozofia 
matematicii" de Șt. Korner, „Geo
metria distractivă" de I. I. Perel
man și „Cum rezolvăm o proble
mă" de G. Polya.

După cea de-a doua ediție din 
lucrarea lui Max von Laue „Istoria 
fizicii", intrată recent în librării, 
se află în curs de apariție, din a- 
celași domeniu, „Fizica microcos
mosului" de K. I. Sceolkin și „Fi
zica pentru toți" de L. Landau, lau
reat al premiilor Nobel și Lenin, 
cunoscut autor de lucrări de popu
larizare a științei.

Din biologie va apare în curînd 
cartea Iui Victor Săhleanu „Chi
mia, fizica și matematica vieții". 
Tot în curs de apariție se află vo
lumele „în lumea moleculelor gi
gant" de R. Mihail, care familiari
zează pe cititori cu istoria, reali
zările și perspectivele de viitor ale 
chimiei macromoleculare, și „Ho- 
mocromie și mimetism" de prof. 
C. Bogăescu și Ștefania Boldov.

Zilele acestea va intra in librării 
volumul intitulat „Despre previzi
unea științifică", culegere de studii 
semnate de oameni de știință din 
diferite domenii de specialitate.

Lucrarea abordează problema 
previziunii științifice legată de ma
tematică, astronomie, fizică, chi
mie, biologie, psihologie și științe
le sociale.

(Agerpres)

pentru bușteni, gatere și de
rulai se exploatează în trun
chiuri și catarge, ceea ce fa
vorizează de asemenea creș-A 
terea indicilor de utilizare a 
masei lemnoase și reducerea 
pierderilor de colectare. De 
altfel, depășirea producției 
globale și marfă în acest par
chet cu peste 40 la sută pe 
primele două luni ale anului 
este cît se poate de edificatoa
re".

Atmosfera de întrecere însu
flețită e specifică fiecăruia 
dintre parchetele întreprinde
rii forestiere Hunedoara. Do- 

- vada, faptul că întreprinderea 
și-a realizat și depășit sarci
nile de plan pe lunile ianuarie 
și februarie, la toate sortimen
tele de bază și la cele pentru 
export. Sînt rezultate valoroa
se, cărora colectivul de la I.F. 
Hunedoara le vor adăoga, me
reu altele.

LAL ROMULUS
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara



C.C. al U.T.M. a adresat Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, tovarășului Nicolae Ceaușescu. o 
telegramă cu prilejul alegerii sale in funcția de prim-secre
tar al C.C. al P.M.R., în care se spune :

„Luînd cunoștință de hotărârile adoptate de recenta Ple
nară a C.C. al P.M.R., permiteți-ne. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, în numele tinerei generații, să vă adresăm 
cele mai călduroase felicitări cu prilejul alegerii, dumnea
voastră în funcția de înaltă răspundere pe care v-a încre
dințat-o partidul în conducerea sa și a întregului popor

Educat de partid în spiritul patriotismului înflăcăra*, a’ 
slujirii cu abnegație și devotament a cauzei sodalismu-u: - 
comunismului, tineretul țării este pătruns de convingere® 
nestrămutată că iubitul nostru partid. Comitelui său Central 
în frunte cu dumneavoastră, vor călăuzi eroica clasă mun- 
citoare, țărănimea, intelectualitatea, harnicul ri talentata! 
nostru popor spre culmile cele mai înalte ale progres 
bunăstării și înfloririi patriei socialiste.

Tineretul Republicii Populare Romine, conștient ce tr:« 
și dragostea părintească cu care partidul ii îndrumă pașt- 
de condițiile tot mai bune de viață, muncă ri învățătură e« 
îi sînt create pentru a se forma și dezvolta multilateral 
consideră drept cinstea cea mai înaltă și suprema sa datorie 
de a urma neabătut politica Partidului Muneftoteae Bonta, 
de a-și pune talentul, cunoștințele și entuziasmul tine tex 
în slujba operei constructive a poporului in care se luUu 
chipează năzuințele, aspirațiile și visurile sale cele » cu
tezătoare.

Membrii Uniunii Tineretului Muncitor, toți tinerii s ".me
rele din țara noastră sînt pe deplin conștâenți că osnachd * 
mai înalt pe care-1 pot aduce memoriei mmM fin și een- 
ducător al partidului și poporului nostru — tovastaui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — îl constituie participarea 
activă la lupta oamenilor muncii consacrată îmbocMku 
tinue a valorilor materiale și spirituale ale soăetătn. 
flețit de pilda luminoasă a întregii sale vieți și actMMți. 
întreg tineretul țării s-a angajat in fața partidubn că ta va 
înzeci eforturile pentru a munci cu dârzenie s fără 
în fabrici și uzine, pe șantierele de cisisțiuttn * ta 
agricole socialiste, că va învăța cu pasiune șt < 
școli și facultăți, pregătindu-se tememir pentxw 
viață, făcînd din țelurile vieții tovarăș----
Gheorghiu-Dej propriile lor idealuri de viață.

Milioanele de tineri și tinere de pe întreg a*nata tin 
se angajează solemn să-și siringă și mai puternic ttadaefle 
în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și ai Comătetabă ata 
Central, să militeze cu consecvență :rr.șre_rj i. : i: 
muncii, pentru continua întărire a unității de monta taabe 
partid și popor, să-și închine întreaga Ier viată c 
strucției socialismului în scumpa noastră patrie — 
Populară Romînă“.

Munări cu prilejul atribuirii 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

Institutului politehnic-Buarești 
si orașului Onești

Vineri seara, în amfiteatrul In
stitutului politehnic din Capitala a 
avut loc o adunare a studenți_ • 
și cadrelor didactice, prilejuita de 
atribuirea numelui de Gheorg' 
Gheorghiu-Dej Institutului poli
tehnic bucureștean.

Adunarea a fost deschisă de 
conf. univ. Marcel Segărveanu. 
secretarul Comitetului de partid 
din cadrul Institutului, care a ci
tit hotărîrea C.C. al P.MJL, a 
Consiliului de Stat și a Coașiuu- 
lui de Miniștri cu privire la 
eternizarea memoriei tovarășii—: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. A vor
bit apoi prof. univ. Constan un 
Dinculescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romine, 
rectorul institutului.

Prin grija permanentă a parti
dului și statului, o mare înflorire 
a cunoscut în țara noastră în.ă- 
țămîntul tehnic superior, orientat 
în mod ferm spre cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii con
temporane și pus în slujba 
dezvoltării multilaterale a econo
miei șj culturii, în slujba valori
ficării cit mai înalte a resurselor 
țării, în slujba bunăstării celor ce 
muncesc.

în continuare, prin cuvîn
tul profesorului emerit Con
stantin Ionescu Bujor, cadrele 
didactice ale Institutului s-au an
gajat să-și sporească aportul la 
progresul științei și tehnicii. Acad. 
Costin Nenițescu a evocat perso
nalitatea marelui dispărut

In numele studenților Institu
tului politehnic ..Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ au vorbit Con
stantin Stănescu și Elena Fin- 
țescu. Ei au arătat că vor con
sacra întreaga lor energie și elan 
tineresc pentru a se pregăti la 
cel mai înalt nivel.

Apoi, conf. univ. Gheorghe
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Cum sînt pregătite ta* de v 
fUj fiLZi

al

cadrele combinatului?
„Aș împărți problema pregătirii ca

drelor — ne spune tovarășul ingir.er 
șef, Vasile Udroaică — în două : 1) 
Probleme rezolvate și 2) Probleme ne
rezolvate.

Probleme rezolvate
Majoritatea muncitorilor angajați de 

noi pentru combinat provin din școlile 
profesionale de la Tg. Mureș, Făgăraș, 
Victoria, Copșa Mică. Ei au fost trimiși 
din timp la specializare în combinate 
chimice cu profil similar : la Făgăraș, 
Victoria, Roznov, Craiova. Cei care au 
fost angajați cu 2 ani în urmă se gă
sesc acum pe șantier. Etapa specializă
rii acestora s-a încheiat. Ei lucrează 
fie în echipe ale I.M.B., fie că asistă, 
pe lîngă diriginții de șantier, la lucră
rile de montaj. O parte din ei lucrează 
în depozite la sortarea pieselor pentru 
montaj.

A doua sursă de cadre o constituie 
muncitorii calificați din alte întreprin
deri și care, ca să primească cunoștin
țele necesare specificului combinatului, 
au fost trimiși la specializare.

A treia sursă: muncitorii necalificați 
pe care-i pregătim noi prin cursuri de 
scurtă durată. în 1964 am pregătit o 
serie de muncitori pentru aparatele de 
măsură și control pe care i-am și tri
mis la specializare. Un curs nou a în
ceput anul acesta. Categoria aceasta de 
muncitori se referă în special la mese
ria de „ameciști" — specialitate în care 
deși sînt cerințe foarte mari, 
profesionale nu pregătesc un 
corespunzător de absolvenți.

Mai avem un curs teoretic

școlile 
număr

pentru

Plecarea unor delegații
de peste hotare

Națio-

Membru delegației au fost 
conduși la plecare de tovară
șa Emil Bodnaraș, Ștefan 
Vo.tec, Paul Niculescu-Mizil, 
Ghizela Vass.

Delegația de stat • Alge
riei: Omar Oussedik, amba
sadorul Algeriei la Sofia, re
prezentant al guvernului Re
publicii Algeriene Democratice 
a Populare

La plecare a fost condus de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe

Delegația Partidului Comu
nist din Austria: Johann K6- 
plecig președintele Partidului 
Comunist din Austria: delega
ția Partidului Comunist Ita
lian condusă de Arturo Co- 
lembi. membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, 
senator: delegația Partidului 
Socialist Italian al Unității 
Proletare: Domenico Cerevalo. 
membru al Direcțiunii Națio
nale a Partidului Socialist Ita- 
lian al Unității Proletare, de
putat in parlament.

La plecare, delegațiile au 
fost conduse de tovarășii: 
Alexandru Birlădeanu. Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Stoica. Gheorghe Cioară și de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comu
nist Francez in frunte cu. 
Georges Marchais. membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Francez: delegația 
Partidului Comunist din Olan
da: Joop Wolff, membru al Bi- 
retthri Politie a! Partidului 
Comunist din Olanda: delega
ta Partidului Comunisi din 
Maroc: Aii Yata. secretar ge
nerai ai Partidului Comunist 
din Maroc, delegația Partidu
lui Comunist din Spania in 
frunte cu Ignacio Callegos, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al C.C. al P.C. 
din Spania.

La plecare, 
fost conduse

delegațiile au 
de tovarășii:

Leonte Răutu, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin. Ni- 
colae Giosan, Nicolae Gheor
ghiu și de activiști de partid.

Delegația Partidului Comu
nist din Portugalia: Alvaro 
Cunhal, secretar general al 
P.C. din Portugalia; delegația 
Partidului Comunist din Fin
landa: Martti Malmberg,
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Finlanda, se
cretar cu problemele organi
zatorice; delegația Partidului 
Comunist din S.U.A.: Gilbert 
Green, 
Politic 
Național al P C. din S.U.A.; 
delegația Partidului Comunist 
din Canada: William Devine, 
membru al Comitetului na
țional al P.C. din Canada.

Membrii delegațiilor au fost 
conduși de tovarășii Leonte 
Răutu, Mihai Dalea, de acti
viști de partid.

Delegația Partidului Comu
nist din Columbia și Partidu
lui Comunist din Argentina: 
Jose Cardona Hoyos, membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Columbia; delegația Par
tidului Muncii din Guatema
la : Jose Manuel Fortuny, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Guatemala; dele
gația Partidului Comunist din 
Indonezia, condusă de Șetiati 
Surasto, membru al C.C. al 
P.C. din Indonezia; delegația 
Partidului Comunist din Ja
ponia: Kajita Shigeho, mem
bru al C.C. al P.C. din Japo
nia; delegația Partidului 
Avangarda Populară din Cos
ta Rica: Luciano Ferreto.

La plecare, delegațiile au 
fost conduse de tovarășii Du
mitru Coliu, Ilie Verdeț, Mi
hai Burcă, de activiști de par
tid.

membru al Biroului 
și al Secretariatului

(Agerpres)
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al Secretariatului național al 
Partidului Comunist: P.C. din 
Spania, in frunte cu Ig
nacio Callegos, membru al 
Comitetului Executiv și secre
tar al C.C. al P.C. din Spania; 
P. C. din Canada 
Devine, membru 
teiului național

Comunist,
Columbia și P.C. din Argenti
na: Jose Cardona Hoyos, mem
bru al C.C al P.C din Colum-

bia: Partidului Muncii din 
Guatemala : Jose Manuel For
tuny, membru al C.C. al Par
tidului Muncii ; P.C. din Indo
nezia. în frunte cu Setiati Su- 
rasto. membru al C.C. al Par
tidului Comunist ; Lucia
no Ferreto, din partea C.C. 
al Partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica ; Manolis 
Glezos și N. Kitsikis, membri 
ai Comitetului executiv al 
E.D.A. —- Grecia.

Gilbert Green, membru al 
Biroului Politic și al Secreta
riatului Național al Partidului 
Comunist din S.U.A., a vizitat 
orașul București : noile cartie
re de locuințe Giulești, Grivi- 
ța, complexul Circului de Stat, 
Floreasca, complexul studen
țesc Grozăvești, Muzeul de 
Artă al R.P.R. și alte obiective 
social-culturale.

William Devine, membru al 
Comitetului Național al Parti-

dului Comunist din Canada, a 
vizitat obiective social-cultura- 
le și cartiere noi de locuințe 
din Capitală.

Primarul orașului Nanterre, 
Raymond Barbet, deputat de 
Sena, membru al delegației 
Partidului Comunist Francez, 
a vizitat Craiova — oraș înfră
țit cu Nanterre.

Delegația de stat din Franța, 
alcătuită din Jacques Marette, 
ministrul poștelor și telecomu
nicațiilor, reprezentantul pre
ședintelui Franței, Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței 
în R. P. Romînă, și Didier Del- 
four, șeful de cabinet al minis
trului poștelor și telecomunica
țiilor, a vizitat întreprinderea 
de piese radio și semiconduc
tor! Băneasa. Muzeul Satului, 
cartierul de locuințe Floreasca 
și Muzeul de Artă al R. P. Ro
mine.

(Agerpres)

De la pupitrul de comandă, 
tinărul Aurel Sirghie, evi
dențiat in întrecerea socia
lista la Fabrica de placi fi» 
bralemnoase a C.l.L.-Sucea- 
va. urmărește procesul de 
deribrare al materialului 
lemnos. Buna pregătire pro- 
iesională i-a permis să res
pecte cu strictele tehnologia 
de lucru și să obțină astiel 
o raiinare de calitate supe

rioară a iibrelor
Foto : N. STELORIAN

CINEMATOGRAFE
spinzuraților 
(ambele 

13,30; 
(9,30;

Tovarășii :

de sfatul poprEar regicea. Buire care 
70 ne sin: rețsartzati

Din controtii pe care i-ae făcut noi 
asupra felului in care sins pregauți a- 
colo devii am observa: ci cei 70 de 
absolvenți vor aven • peegă*"~e nu 
slabă. Și cind spun aceasta au am în 
vedere nivelul scăr..: al cunoș
tințelor teoretice. Am in vedere fapr--'! 
că, de pildă, «ier*»te—»ti fac acolo 
practică nu pe instala tu loctutnaje. c 
pe instalații de lunuri, iar Lăcăt-ș: re
pară paturi. Or, noi trebuae să fuăm in 
august acești absolveați și să-i «ntow 
la întreținerea instalați—or coeagdexe 
ale combinatului. Ei nu vor mai avea 
timp să treacă printr-o etapă de fami
liarizare și specializare pe ins^ație. 
Cei 70 de absoivenți te—m-â cursurile 
teoretice în martie sau aprilie urmir.d 
ca după aceea să facă • practico de 
producție pe șantierele de cocstzuctii 
de locuințe din Gheorghienî. Fiindcă la 
terminarea școlii vor deveni muncitor.: 
noștri, ar fi mai bine ca să facă practica 
pe instalațiile și utilajele la care ur
mează să lucreze după absolvire.

Cerem deci organelor de resort (școa
la aparține de sfatul populari ca absol
venții să ne fie trimiși îndată ce vor 
termina cursurile teoretice, să avem to
tuși un răgaz in care să-i pregărirr 
pentru munca lor viitoare'.

Ce arată o anchetă

In vizita pe șantier am uT-Lajt mun
citorii beneficiarului cu specializarea
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Constituirea Comitetului national 
de pregătire a celui de-al IX-lea Festival 

Mondial al Tineretului și Studenților
Sîntem convinși că cel de-al 

IX-Iea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru so
lidaritate, pace Și prietenie care 
va avea loc pe pămîntul Algeriei 
libere, va reprezenta o nouă și 
puternică manifestare a dorinței 
de pace și înțelegere între po
poare care animă întreg tineretul 
lumii, a hotăririi sale de a-și dă
rui toate forțele cauzei libertății, 
păcii și progresului omenirii.

In continuare au luat cuvîntul 
Ecaterma Ghinea, Marin Con
stantin. Iolanda Balaș, Iordan 
Făiniță, membri ai Comitetului 
național de pregătire a Festiva
lului.

In încheierea ședinței, artistul 
poporului, Radu Beligan, a mul
țumit pentru cinstea ce i-a fost 
acordată prin alegerea sa ca pre
ședinte al Comitetului național.

(Urmare di# pag. I) 
cuitâtr- tineretul nostru munceș
te cu rivnă, manifestindu-și do
rința arzătoare de a contribui la 
dezxoltarea și întărirea patriei. 

Delegația tineretului romîn va 
'ua parte la toate manifestările 
mportante de la Alger, ducînd 
mesajul de pace și prietenie al 
tineretului romîn. Ea va exprima 
adeziunea tineretului și poporu- 
Ut nostru la lupta pentru lichi
darea definitivă a dominației co
loniale sub toate formele, pentru 
libertate și independență națio
nală. pentru respectarea dreptu
lui sfint al popoarelor de a-și 
notări singure soarta.

ce a vorbit despre pre- 
pe care le va face tine

retul din R. P. Romînă în întîm- 
pmarea Festivalului, tov. P. Ena- 
cbe a spus:

Pădurea 
cinemascop 
Patria (10; 
București 
20).
(9,45; 12,15; 15,45; 18,15;' 20,45). 
Spărgătorul — cinemascop : 
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grivita (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), To
mis (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,4o). Djura — cinema
scop: Carpați (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Festival (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21)
Soții în 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 la 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 și de navi
gație Porțile de Fier : Timpuri 
Noi (10—15,15 în continuare ; 
17; 18,45; 20,45). ~ 
tografie : Doina 
16; 18,15; 20,30). 
mascop (ambele 
Iești (10; 14; 18).
gru (ambele serii) : înfrățirea 
intre popoare (10,30; 16; 19,45).

serii) :
17; 2.0,30), 
13; 16,30; 
Republics

Omul din fo-
(10; 12; 14; 

Tudor : cine- 
serii) : Giu- 
Roșu și ne-

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). Regina cînte- 
celor: Bucegi (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21), Flamura 
(9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,30;
21). 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: Mo
șilor (15; 17; 19; 21). Hatari (am
bele serii): Cosmos (16; 19). Ghi
nionistul : Viitorul (16; 18,15; 
20,30). Ivailo : Colentina (16; 
17,30; 19; 21,30). Lunga noapte 
a lui ’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). Cei 
șapte magnifici — cinemascop; 
Lira (10,30; 15; 17,45; 20,30). Mi
cul pescar — cinemascop: 
Drumul Sării (16; 18; 20). Un 
enoriaș ciudat: Ferentari (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). 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).

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
€. S. *1. Cluj, 
(ișiiQdtodrc

europeni*
d
pentru ti treia odra 

Cupei campionilor 
tenis

P E S CURT
1 99

Id

a-

de nidSd • Amatorii de fotbal 
putea asista duminică la 
mul cuplaj interbucureștean al 
anului. In cadrul etapei a treia 
a returului campionatului ca
tegoriei A pe stadionul ,23 
August" din Capitală de la ora 
14 Steaua va intilni pe Pro
gresul, iar de la ora 15,45 se 
va disputa partida Rapid — 
Dinamo.

In țară se vor desfășura ur
mătoarele meciuri: Știința 
Craiova — Știința Cluj; Fa
rul Constanța — Steagul Roșu 
Brașov; U. T. Arad — Dina
mo Pitești; C.S.M.S. Iași —

VOT 
pri-

Minerul Baia Mare; Criștil O- 
radea — Petrolul Ploiești.

• Săptămîna viitoare în Ca
pitală se vor desfășura primele 
întîlniri internaționale de fot
bal din 
ționata 
noastre 
martie, 
15,45, pe stadionul 
gust“, formația 
„Wiener Sport Klub“.

In deschidere (ora 14) selec
ționata de tineret a R. P. Ro
mine va evolua în compania 
echipei maghiare Szeged.

actualul sezon. Selec- 
divizionară a țării 

întîlnește miercuri 31 
cu începere de la ora 

„23 Au- 
austriacă



ITALIA t Aspect din timpul unei recente demonstrata antifranchiste a tineretului din Napoli

Comentariul zilei

împotriva acțiunilor 

agresive ale S. U. A în Vietnam
D’ecla rația făcută 

de L. Brejnev
L. Brejnev, prim-secretar al 

C.C. al P.G.U.S., luînd cuvîntul 
Ia primirea cosmonauților, a 
declarat: „Toți oamenii sovie
tici se solidarizează cu eroicul 
popor vietnamez, ei stigmati
zează agresiunea imperialistă 
a S.U.Ă., cer încetarea ei, re
tragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud". După ce a 
relevat acțiunile crescînde ale 
popoarelor iubitoare de pace 
împotriva acestor fapte ale 
imperialiștUor, vorbitorul a a- 
rătat că la Organele centrale 
sovietice „sosesc numeroase 
cereri din partea Cetățenilor 
sovietici, care își exprimă ho- 
tărîrea de a participa la lupta 
poporului vietnamez pentru li
bertate și independentă. În
țelegem bine sentimentele de 
solidaritate iruțească, de inter
naționalism socialist, care își 
găsesc expresia în aceste de
clarații ale oamenilor sovie
tici".

Declarația C. C. al Frontului
Național de Eliberare
din Vietnamul de sud

Un articol
din „Jenmînjibao"

PEKIN 26 (Agerpreș). — 
Ziarul „Jenminfîbao" a publi
cat la 25 martie un articol in
titulat „Popoare ale lumii, ridi- 
cați-vă în ajutorul poporalul 
sud-vietnamez pentru înfrînge- 
rea agresorilor americani". Re- 
ierindu-se la declarația C.C. al 
Frontului de Eliberare Naționa
lă din Vietnqmul de sud, in 
articol se spune:

„Declarăm acum în mod so
lemn, 
nez, 
ferm

că noi, poporul chi 
răspundem în mod 
declarației Frontului 

de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud și ne vom a- 
lătura popoarelor lumii Ia tri
miterea întregului ajutor ma
terial necesar și tuturor celor
lalte materiale de război eroi
cului popor sud-vietnamez, 
care luptă împotriva imperia
lismului american. In același 
timp, noi sîntem gata să ne tri
mitem oamenii, oricînd va fi 
nevoie, pentru a lupta, împre
ună cu poporul sud-vietnamez, 
în vederea nimicirii agresorilor 
imperialiști americani".

După cum anunță agenția 
de presă Eliberarea din Viet
namul de sud, Nguyen Hun 
Tho, președintele Comitetului 
Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, a dat publicității o decla
rație în care Frontul de Elibe
rare adresează Un apel Arma
tei de eliberare și forțelor ar
matei populare de a lupta cu 
curaj și hotărire pentru „izgo
nirea imperialiștilor ameri
cani, pentru eliberarea Viet
namului de sud și pentru a 
înfăptui un Vietnam de sud 
independent, democratic, paș
nic și neutru în scopul reali
zării reunificării naționale".

Declarația avertizează că 
dacă se va continua angajarea 
trapelor americane și ale altor 
țări în Vietnamul de sud, dacă 
se va extinde războiul în Viet
namul de nord și Laos, „Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud va adresa 
un apel popoarelor din dife
rite țări cerîndu-le să trimită 
tineri și militari în Vietnamul 
de sud pentru a se alătura po
porului sud-vietnamez în acți
unea de distrugere a inamicu
lui comun".

Arătînd că poporul sud-viet
namez este hotărît să continue 
lupta pînă la victoria finală, 
în declarație se spune: „Orice 
tratative cu imperialiștii ame
ricani în momentul de față 
sînt total inutile, dacă ei re
fuză încă să-și retragă din 
Vietnamul de sud toate tru
pele lor și toate felurile de 
material și mijloace de război 
și pe acelea ale țărilor lor sa
telite, dacă ei refuză încă să 
desființeze toate bazele lor mi-

litare din Vietnamul de sud» 
dacă trădătorii abandonează 
încă drepturile sacre ale po
porului sud-vietnamez la inde
pendență și democrație în 
mîinile imperialiștilor ameri
cani și dacă Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud — singurul reprezentant 
adevărat al celor 14 milioane 
sud-vietnamezi — nu deține 
rolul săli hotăritor*.

-Frontul de eliberare națio
nală din Vietnamul de sud. se 
arată în declarație, s-a bizuit 
întotdeauna în primul rînd pe 
forța și capacitatea sa proprie, 
dar el este gata să accepte 
orice ajutor, moral sau mate
rial, inclusiv arme și orice alte 
materiale de război, din toate 
țările socialiste, țările care 
și-au dobîndit independența 
națională, precum și de la 
toate organizațiile internațio
nale și popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume".

Declarația arată că dacă va 
fi necesar, Frontul de Elibe
rare Națională din Vietnamul 
de sud nu poate face altceva 
decît să cheme pe fiii și fiicele 
Vietnamului de sud, care s-au 
regrupat în nord pe baza a- 
cordului pentru încetarea fo
cului, să pună mîna pe arme 
ca să nimicească dușmanul și 
să-și salveze țara și familiile.

In încheierea declarației se 
spune : „Chiar dacă va trebui 
să ne continuăm lupta încă 
10—20 de ani, sau chiar mai 
mult, și chiar dacă va trebui 
să suportăm greutăți și sufe
rințe mai mari, sîntem dispuși 
și hotărîți să luptăm și să 
luptăm pînă la capăt, pînă 
cînd în țara noastră nu va 
mai rămîne picior de soldat a- 
merican".

Noi atacuri aeriene ale S.U.A. împotriva
R. 0. Vietnam

MOSCOVA. Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a dat publicității notele adre
sate ambasadelor S.UA., Marii 
Britanii și Franței la Moscova 
în care atrage atenția în legă
tură cu acțiunile ilegale ale 
autorităților de Ia Bonn care 
intenționează să organizeze, în 
aprilie, în Berlinul occidental 
o ședință a Bundestagului 
vest-german.

RAWALPINDI. — După 
cum anunță agenția China 
Nouă, cu prilejul vizitei in 
Pakistan a mareșalului Cen I, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor 
externe al R. P. Chineze, a 
avut loc semnarea unui pro
tocol referitor la frontiera 
dintre cele două țâri și un 
acord cu privire la colaborarea 
culturală.

DALLAS. — Ședința tribu
nalului din Dallas, programată 
pentru lunea viitoare în vede
rea examinării stării psihice a 
lui Jack Ruby, asasinul lui Lee 
Harvey Oswald, a fost aminată 
pînă cînd Curtea de apel va 
da verdictul la o hotărire a 
tribunalului federal privind a-
ducerea procesului în fața unui 
tribunal al statului Texas. Ju
decătorul Joe Brown, care a 
prezidat procesul lui Ruby, a 
declarat că o nouă dată va fii 
stabilită, după ce va deveni 
cunoscută hotărirea Curții fe
derale de apel din New Or
leans. După cum se știe, Ruby 
a fost condamnat la moarte 
pentru crima sa.

WASHINGTON. — în Par
tidul republican din S.U-A. au 
început discuții privind desem
narea noului candidat la ale
gerile prezidențiale, care ur
mează să se desfășoare in anul 
1968. Numele lui Nelson Ro
ckefeller, guvernator al statu
lui New York, și cel al lui 
Richard Nixon, fost vicepre
ședinte al S.U.A., vizați prin
tre persoanele care ar putea fi 
desemnate, constituie obiectul 
unei dispute între diferitele 
fracțiuni ale republicanilor.

Agenția Associated Press 
semnalează că „s-a format de
ja un curent al republicanilor 
liberali care încearcă să-și 
concentreze forțele din timp in 
efortul de a bloca numirea lui 
Rockefeller sau a lui Nixon 
drept candidați ai partidului 
la alegerile prezidențiale vii
toare*.

CAPETOWN. — în Bepubt- 
ca Sud-Africană au avut loc 
alegeri pentru desemnarea 
membrilor celor patru consilii 
provinciale, la care nu au avut 
drept de vot decît alegătorii 
albi. Majoritatea populației 
R.S.A., care este de culoare, a 
fost exclusă de Ia aceste ale
geri.

Agențiile de presă anunță 
că Partidul național al premie
rului Verwoerd a obținut 120 
de locuri, cîștigind 9 locuri de 
1J Partidul unificat, condus de 
fostul premier Smuts, pentru 
care votează în mod tradițio
nal albii de origină engleză. 
Independenții au obținut un 
loc; Partidul progresist nu a 
obținut nici uri loc. Participa
rea la vot a fost foarte slabă, 
nedepășind în medie decît cu 
foarte puțin procentul de 60 la 
sută din numărul alegătorilor.

Potrivit agenției U.P.I., ob
servatorii consideră că premie
rul Verwoerd va interpreta re- 
zultatelele acestor alegeri ca o 
adeziune Ia politica sa de „a- 
partheid".

PE SCURT

DUPĂ ALEGERILE

rivite ca „test" politic, alegerile 
parțiale desfășurate zilele tre
cute în Anglia oferă unele in
dicii interesante.

In ambele circumscripții elec
torale aflate în joc, conservato
rii au pierdu» voturi. In cir

cumscripția scoțiană Roiburg. conservatoare 
prin tradiție, candidatul conservator a fost 
înfrânt de cel liberal. în circumscripția Saf- 
fron-Walden, din sud-estul țării, conservatorii 
$i-au menținut cu mare greutate mandatul, 
pierzind insă 2 000 de voturi. Potrivit părerii 
multor observatori din capitala hrîtanv-ă a- 
ceasta atestă o tendință de diminuare a 
popularități conservatorilor, tendință scoasă 
de altfel in relief ți cu prilejul unor recente 
soodaje de opinie pubbcâ.

Dacă insă, in ce-i privește pe conservatori 
rezultatele sondajelor aa fost contumate in 
alegerile parțiale, laburiștii nu și-au văzut

pe deplin îndreptățite așteptările (rezultatele 
unui sondaj efectuat în prima decadă a a- 
cestei luni indicau un spor sensibil al pro
centului celor ce se pronunță pentru labu
riști). La Roxburg, candidatul laburist s-a 
plasat pe locul trei. La Saffron-Walden la
buriștii și-au sporit cu 2 la sută procentul 
de voturi. Faptul că în această din urmă 
circumscripție, cu preponderență rurală, la
buriștii au obținut un mic spor de sufragii 
este considerat de unii comentatori mai mult 
un indiciu al șubreziră poziției conservato
rilor (această circumscripție figurează ca 
tradițional conservatoare) decît ca un avans 
al popularității laburiste. In acest context, 
mulți observatori atrag atenția că inconsec
vențele echipei guvernamentale laburiste în 
aplicarea programului său electoral nu sînt 
de natură să sporească popularitatea labu
riștilor. Asemenea fenomene ca scindarea 
adîncă din partidul laburist în problema 
Vietnamului — problemă față de care ma
sele din Anglia sînt sensibile, manifestând 
dorința sie a curmării actualei evoluții pri
mejdioase — nu ridică, de bună seamă, 
prestigiul laburiștilor.

Un spor sensibil de voturi (11 la sută) au 
înregistrat in circumscripția Roxburg, libe
ralii (ei și-au adjudecat, de altfel, și man
datul respectiv.. Sensul acestei victorii este 
sesizat de unii mai mult ca o expresie a 
nemulțumirii alegătorilor față de politica 
conservatorilor si față de tergiversările labu
riștilor decât ca un indiciu sensibil de 
popularitate a partidului liberal. Cert este că, 
mărindu-și la 10 numărul mandatelor, libe
ralii și-au întărit poziția de punct de 
-echilibru" între cele două mari partide — 
laburist și conservator.

Diminuarea prezenței laburiste în parla
ment la anemica majoritate de două man-

„începutul unei etape calitativ noi
hi explorarea Cosmosului"

Conferința de presă a cosmonauților

sovietici Beleaev și Leonov
MOSCOVA. — La 26 mar

tie. la Moscova a avut loc o 
conferință de presă a cosmo
nauților Pavel Beleaev și 
Alexei Leonov, la care au 
asistat corespondenți de presă, 
oameni de știință și diplo-

Deschizând conferința de 
presă, acad. M. Keldiș, pre- 
ședntele Academiei de Științe 
a UJR-S.S., a arătat că zborul 
navei cosmice ..Voshod-2" con- 
sttnrie începutul unei etape ca- 
liat.v noi in explorarea Cas- 
moeuiut. Intr-un viitor nu 
prea îndepărtat a declarat el. 
pe o orbită în jurul Pământu
lui va putea fi creat un insti
tut de cercetări științifice in 
Cosmos, unde vor lucra oa
meni de ștunța de diferite 
spenautățî.

Lcând cuvântul comandantul 
navei, Pave’. Beleaev, a rela
tat cum s-au desfășurat pre
gătirile pentru zbor și a de
scris amănunțit ieșirea lui 
Alexei Leonov in Cosmos. El 
a menționat că sistemul 
construcție al navei i-ar 
permis să iasă 
A. Leonov în 
taie.

Referindu-se
succes a navei cosmice ame
ricane „Gemini' cu doi oa
meni la bord, Pavel Beleaev 
a subliniat că acest zbor con
stituie un „succes național al 
S.U.A.". El a felicitat pe cos- 
monauții americani și a de
clarat : „Fie ca zborurile cos
monauților noștri și celor a- 
mericani să fie îndreptate spre 
dezlegarea tainelor Universu
lui în interesele științei și spre 
binele întregii omeniri".

Apoi a luat cuvîntul cosmo
nautul Alexei Leonov care a 
povestit amănunțit felul cum 
s-a pregătit pentru zbor, 
cum a realizat ieșirea în afara 
navei în Cosmos și impresiile 
sale de pe urma acestei expe
riențe. El a subliniat că pentru 
succesul experienței s-au luat 
toate măsurile necesare.

de 
fi 

în ajutorul lui 
caz de necesi-

la lansarea cu

Răspunzând la întrebările 
corespondenților în legătură 
cu construcția navei „Vos- 
hod-2", comandantul navei, 
colonelul Beleaev, a subliniat 
că în prezent nava cosmică a 
fost transportată pe cosmo- 
drom și că ea ar mai putea fi 
utilizată și pentru alte zbo
ruri. Deși, navele cosmice de 
acest tip, a spus el, sînt ma
nevrabile, adică își pot schim
ba orbita în timpul zborului, 
aceste operațiuni n-au fost 
prevăzute de programul de 
zbor.

Cosmonautul Alexei Leonov 
a răspuns la o serie de între
bări referitoare la modul în 
care s-a desfășurat ieșirea lui 
din navă. Printre altele el a 
menționa: că nu a utilizat
■MdfeBDeafe pentru apărarea 
împotriva raciațri tor.

La întrebarea dacă un băr
bat sau o femeie vor ajunge 
încă în cursul acestei generații 
pe o altă planetă, Leonov a 
răspuns : „Cred că ei trebuie 
să facă acest lucru împre
ună".

La unele din întrebările zia
riștilor a răspuns acad. M. Kel
diș. EI a răspuns afirmativ la 
întrebarea dacă în viitor din 
navele cosmice vor ieși gru
puri de cosmonauți și dacă ei 
vor putea trece de pe o navă 
pe alta. Președintele Acade
miei de Științe a U.RJS.S. a 
declarat că una din proble
mele principale care trebuie 
rezolvate înainte^ montării 
stațiunilor cosmice, este aceea 
a apropierii navelor în Cos
mos. El a subliniat că proble
ma debarcării în Lună este o 
problemă complicată, pentru 
rezolvarea căreia mai trebuie 
soluționate încă multe alte 
probleme.

In cadrul conferinței de pre
să, acad. Keldiș a înmînat cos
monauților P. Beleaev și A. 
Leonov medaliile de aur „Țiol- 
kovski'.

Conferința de

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de presă, misiunea 
de legătură a Înaltului co
mandament a! Armatei popu
lare vietnameze a transmis 
Comisiei internaționale de su
praveghere și control un pro
test cu privire Ia noile acte 
de război împotriva R.D. Viet
nam. In protest se arată că, In 
după-amiaza zilei de 25 martie, 
patru avioane americane ,,T-28“ 
au bombardat postul de fronti
eră Nam 
frontierei

Can, din apropierea 
dintre R.D. Viei-

nam și Laos. In același timp, 
numeroase avioane cu reacție 
americane au lansat rachete și 
au mitraliat regiune Lach 
Truong.

La 26 martie, cîteva grupuri 
de avioane americane și sud- 
vietrtameze au bombardat îm
prejurimile orașului Ha Tinh 
și trecătoarea Deo Ngang. După 
cum se arată în primele ra
poarte, unitățile Armatei Popu
lare vietnameze au doborît 12 
avioane dușmane și au 
multe altele.

avariat

Manifestații ale studenților

și elevilor marocani

date nu poate să nu îngreuneze acțiune» 
guvernamentală. Săptămînalul „ECONO
MIST" remarca zilele trecute că guvernul 
Wilson înfruntă în prezent „cea mai mare 
strangulare din conducta parlamentară de la 
război încoace", explicînd că „există pe
ricolul ca, dată fiind infima majoritate și 
puternica obstrucție conservatoare, guvernul 
să nu poată obține adoptarea nici măcar a 
jumătate din principalele legislații pe anul 
în curs". Pornind de la considerente asemă
nătoare, Henri Brandon opinia în „THE 
SUNDAY TIMES" : „Ne îndoim că echipa 
laburistă va putea face echilibristică multă 
vreme pe atitea frînghii întinse. Pînă la vară, 
Wilson va trebui, probabil, să ajungă fără 
voie la concluzia că, pentru a da conducerii 
sale un caracter verosimil și guvernului său 
genul de influență pe care ar dori să-l aibă 
în străinătate, el va fi nevoit să riște în
cercarea unor noi alegeri".

Vor risca laburiștii noi alegeri parlamen
tare generale ? S-ar putea ca indiciile de 
deteriorare a pozițiilor conservatorilor să în
tărească unele tendințe în acest sens în ta
băra laburistă. Este de presupus însă că, lipsa 
de concludentă a avansurilor sperate îi va 
determina pe laburiști la prudență.

în această conjunctură, observatorii sînt 
determinați să acorde o serioasă importanță 
alegerilor parțiale de la 1 aprilie din cir
cumscripția Abertillery 
buristă prin t 
va obține victoria, majoritatea laburistă 
Camera comunelor va spori din nou la 
voturi. In caz de înfrîngere laburiștii 
dispune de o majoritate parlamentară 
mult decît precară: un singur mandat.

Abertillery — circumscripție la- 
tradiție. Dacă deputatul laburist 

din 
trei 
voi 
mai

EM. RUCAR

presă
f

U. R. S. S.
a cosmonauților

americani
Noile reguli 
de admitere

Grissom și Young in învățamintul

WASHINGTON. — In ca
drul unei conferințe de presă 
care a avut loc joi seara la 
centrul de experiențe spațiale 
de la Cape Kennedy, cosmo- 
nauții americani Virgil Gris
som și John Young, care au 
efectuat pe bordul navei cos
mice „Gemini-3", un zbor de 
trei rotații în jurul Pămîntu- 
lui, au împărtășit ziariștilor 
cîteva impresii cu privire la 
zborul realizat. Virgil Grissom 
a declarat că cea mai impor
tantă inovație a performanței 
realizate de „Gemini-3", con
stă în schimbarea dimensiuni
lor traiectoriei navei cosmice 
în plin zbor. Cei doi cosmo- 
nouți au arătat că vizibilitatea 
spre Pămînt era în general 
proastă și nu au putut observa 
obiecte de dimensiuni mici, în 
afara străzilor în unele orașe 
din California. Grissom a spus 
că momentul amerizării „a 
constituit o adevărată surpri
ză", întrucît cabina spațială 
și-a schimbat brusc poziția 
pentru a i se permite să 
atingă apa, ceea ce a avut 
drept rezultat un șoc de o 
violență extremă, cei doi cos- 
monauți fiind proiectați cu 
capul în hublourile cabinei. 
Casca de protecție din plexi
glas purtată de Grissom a fost 
spartă, iar aceea a lui Young, 
a crăpat, dar cei doi cosmo
naut! nu s-au resimțit de pe 
urma incidentului.

Răspunzînd Ia o întrebare, 
Grissom a calificat drept „sen
zațională și fenomenală" per
formanța colonelului sovietic 
Alexei Leonov, care a evoluat 
în afara cabinei sale de pe na
va cosmică „Voshod-2“; El a 
exprimat părerea că ar fi ca
pabil să imite această perfor
manță „dacă ar avea antrena
mentul și echipamentul nece
sar".

superior

MOSCOVA. — In Uniunea 
Sovietică au fost aprobate noi
le reguli de admitere în insti
tuțiile de învățămînt superior. 
Rectoratele vor repartiza locu
rile Ia cursurile de zi ale in
stituțiilor de învățămînt supe
rior proporțional cu numărul 
cererilor depuse de tinerii cu 
un stagiu de muncă de cel pu
țin doi ani, de militarii lăsați 
la vatră și de tinerii fără sta
giu în producție.

Tinerii care lucrează în pro
ducție și militarii vor de exa
mene de admitere separat.

Persoanele cu domiciliu per
manent în localitățile rurale 
și cu stagiu de muncă în spe
cialitatea aleasă sau într-o spe
cialitate înrudită, vor benefi
cia de dreptul de a fi admiși 
cu precădere la cursurile de 
zi sile facultăților cu profil 
agricol și biologic.

Șanse de acord
la conferința 

mesei rotunde
de la Khartum

w::

i JL ESUS FARIA!

IF 
iF

F

ntr-o temniță al că
rei trist renume a 
depășit granițele 
Venezuela este de
ținut Jesus Faria, 
secretar general al 
Partidului Comunist

KHARTUM. — După ce in 
dimineața zilei de 25 martie 
partidele politice din nordul și 
sudul țării, participante la 
conferința mesei rotunde de la 
Khartum, ajunseseră intr-o si
tuație aproape ireconciliabilă, 
în după-amiaza aceleiași zile, 
ele au hotărît totuși să conti
nue tratativele. Agențiile de 
presă relatează că partidele 
sudiste au acceptat să partici
pe la examinarea contrapro
punerilor tăcute în comun de 
partidele din nord. Aceste con
trapropuneri — arată agenția 
France Presse — au fost ini
țiate cu scopul de a veni, in
tr-o oarecare măsură, ir. în
tâmpinarea cererilor sudului în 
ce privește problema securită
ții, a folosirii sudiștilor în ad
ministrație. precum și a situa
ției refugiaților sudiști. Parti
dele din nord propun, de ase
menea. stabilirea unui subco
mitet, alcătuit din reprezen
tanți din nord și sud, cu mi
siunea de a lua în discuție 
problemele constituționale 
pentru ansamblul țării. Cu 
prezentarea noilor propuneri 
făcute de nord, revine speran
ța unei salvări a conferinței. 
Potrivit observatorilor din 
Khartum, dacă partidele su
diste — SANU și Frontul sudu
lui — vor accepta noile propu
neri ale partidelor din nord, ar 
fi posibil ca lucrările confe
rinței să poată lua sfîrșit ime
diat.

tățile de la Caracas constată im
pasul politicii lor antipopulare. 
Dificultățile pe care guvernul ve- 
nezuelian le întîmpină pe plan in
tern sînt consecința nesocotirii 
flagrante a voinței maselor popu
lare, a aspirațiilor și revendicări
lor lor. încălcarea libertăților de
mocratice a atins proporții care 
neliniștesc opinia publică din in
teriorul țării, ca și de peste ho
tarele ei. Promisiunile președinte
lui Leoni de a soluționa problema 
deținuților politici nu au fost ur
mate de măsuri. Deputatul Jose 
Vicente Rangel arăta în ziarul 
„EL SIGLO“, că sute de patrioți 
zac în închisori, această proble
mă fiind una din cele mai grave 
ale țării. Normalizarea situației în 
țară nu poate fi posibilă în con
dițiile continuării represiunilor 
antidemocratice. „Forțele popu
lare — soria deputatul Venezue
lan — au manifestat o năzuință 
sinceră de pace, dar grupurile 
reacționare insistă asupra menți
nerii unei situații care dă naștere 
la violență". Ziarul „EL NACIO- 
NAL", atrăgea atenția guvernu-

din Venezuela. Soarta Iui o îm
părtășesc sute de democrați, oa
meni cu vederi progresiste pe 
care și le-au afirmat curajos. Pe 
Faria, „poliția politică", l-a ares
tat într-o seară din septembrie 
1963. Luni de zile conducătorul 
comunist a fost privat de liber
tate. Dar cei care l-au întemni
țat nu i-au putut aduce nici o 
acuzație bazată pe fapte. Nu i se 
putea imputa nici un act care 
să poată fi trecut în categoria 
delictelor. Unicul său „delict" îl 
constituia apartenența la ideile 
comunismului, devotamentul față 
de popor și de interesele sale vi
tale.

Arestarea și deținerea ilegală a 
lui Jesus Faria și a altor patrioți 
se încadrează în șirul lung al ac
țiunilor represive întreprinse de 
autoritățile din Venezuela împo
triva forțelor de stânga. Oficiali-

KHARTUM. — Hotărirea 
guvernului sudanez de a amina 
alegerile generale, stabilite 
pentru 21 aprilie, a provocat 
vii ecouri în rîndul diferitelor 
partide politice din țară. Par
tidul național unionist, parti
dul U.M.M.A. și Frații musul
mani, au anunțat că sînt îm
potriva amînării alegerilor și 
cer ca ele să aibă loc. așa cum 
s-a stabilit, la 21 aprilie. Cele 
trei partide sînt de,părere că, 
în cazul în care împrejurările 
nu permit efectuarea lor în 
toate provinciile, ele nu tre
buie amînate decît în provin
ciile în care nu pot avea loc. 
Partidul democratic popular, 
Partidul comunist și Frontul 
profesional au refuzat organi
zarea de alegeri numai în u- 
nele din provinciile sudaneze 
și procedarea la o consultare 
populară numai în provinciile 
de nord.

R. locuințeP. BULGARIA. Vedere a noului complex de 
„Vostok" din Sofia

lui asupra necesității imediatei 
puneri în libertate a lui Jesus Fa
lia și a altor fruntași democrați. 
Aceeași cerință au formulat-o și 
Cesar Rondon Lovera, membru al 
comisiei pentru afacerile externe 
a Camerei Deputaților precum și 
deputatul Oswaldo Bravo. Dar 
cererile de amnistie generală care 
provin din largi sectoare ale opi
niei publice sînt practic ignorate 
de către autorități.

S-a aflat cu neliniște că starea 
sănătății lui Jesus Faria se înrău
tățește. Faptul acesta îngrijorător 
a fost semnalat de deputatul Ra
mon Echegaray.

Campania pentru eliberarea de- 
tinuților politici din Venezuela 
dobîndește amploare atît pe plan 
național, cît și în multe alte țări. 
Se înmulțesc glasurile celor care 
cer să înceteze persecuțiile împo
triva democraților venezuelieni 

și să fie puși în libertate Jesus 
Faria și ceilalți fruntași de stin
gă, închiși în cumplitele temnițe 
din Caracas.

TELEGRAMA
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

BUCUREȘTIceupă 
nești și 
stabilit ordinea la Ca

sablanca și Rabat, în cursul 
zilei de joi au fost semnalate 
noi manifestații ale studenți
lor și elevilor marocani din 
localitățile Fez și Marrakech. 
Ele nu au evoluat în inciden
te violente, dar autoritățile au 
ordonat închiderea unor maga
zine și instituirea de restricții.

La Casablanca, tribunalul

forțele poliție- 
armata au re-

regional a început joi 
sul primului grup de 
festanți, arestați cu prilejul 
ciocnirilor violente de marți 
dupa-amiază. Au fost pronun
țate deja 40 de condamnări la 
cîte doi ani închisoare și la 
diverse amenzi. Atît la Casa
blanca cît și la Rabat, poliția 
și armata sînt pregătite să 
intervină în cazul unor noi 
manifestații.

proce- 
mani-

M. R

Impărtășim împreună cu dv. durerea pricinuită de moartea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul 
clasei muncitoare și marele fiu al poporului romîn.

Realizările sale remarcabile în conducerea de partid, în lupta 
pentru socialism au transformat viața poporului romîn. Activi
tatea sa va rămîne veșnic în analele poporului romîn și ale cla
sei muncitoare din întreaga lume.

R. DIXON
Președintele C.C. al P.C. din

Australia
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