
in H
Troletari din toate tarile, unifi-vă!

intîmpinarea

zilei de IV *

cinteia 
tineretului

Muncitor

7,

V
Anul XXL Seria IL Nr. 4S55 4 PAGINI — 25 BANI Miercuri 21 aprilie 1965

reiat #■

5C

t -

1 Mai
a ox cccv

Alte colective de muncă

raportează: ÎNDEPLINIT!
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Metalurgiștii • Trei întreprinderi clujene
- z,

din Brăila
entru colectivul 
Uzinei de utilaj 
greu „Progresul- 
din Brăila primul 
trimestru a con
stituit o etapă im
portantă pe linia

îndeplinirii cu succes a pla
nului de producție pe acest 
ultim an al șesenalului. Să
geata de pe graficul întrecerii 
socialiste a urcat în fiecare 
lună, de fiecare dată dincolo 
de limita care marchează „im 
deplinit". Așa se și explică 
realizările obținute pe această 
perioadă. Planul producției 
globale , a fost realizat în pro
porție de 100,4 la sută, același 
procent a fost înregistrat și 
la producția marfă. Din calcu
lul făcut de economiștii uzinei 
rezultă că cel mai important 
spar de producție, circa 70 la 
sută, a fost obținut pe seama 
creșterii productivității mun
cii, care pe această perioadă 
a înregistrat un spor de 0,8 
la sută față de sarcina plani
ficată. Rezultatele cele mai 
concludente au fost obținute 
de colectivul secției osii mon
tate. Realizînd un spor de 3,7 
la sută la productivitatea 
muncii, aici au fost date peste 
plan 350 bucăți osii montate, 
îndeplinind în același timp, în 
mod exemplar, sarcinile le ex
port.

Exemplul secției osii mon
tate este cel mai caracteris
tic, însă el trebuie privit prin 
plisiha efortului întregului co
lectiv al uzinei. încă de la 
dezbaterea cifrelor de plan, 
cîntărind fiecare rezervă a 
producției, fiecare posibilitate, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii de aici au făcut nume
roase propuneri menite să

ducă la creșterea productivi
tății muncii. Unele măsuri pri
vind creșterea productivității 
muncii au fost introduse in 
procesul de producție, chiar 
de la începutul anului. Din 
cele 150 obiective prevăzute în 
planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. au și fost apli
cate 57. Multe dintre acestea 
se referă la organizarea mai 
bună a procesului de produc
ție, la dotarea secțiilor cu uti
laje, scule și dispozitive de 
mare randament. O eficiență 
deosebită a avut-o darea în 
exploatare a liniei de sudură 
automată la secția cazangerie, 
prin a cărei, aplicare se reali
zează economii în valoare de 
1 500 000 lei. De asemenea, s-a 
mecanizat operația de descăr
care a vagoanelor de nisip la 
secția turnătorie, s-au dat in 
exploatare două poduri rulan
te de cite 5 tone, a fost pusă 
în funcțiune o presă de 250 
tone, precum și alte utilaje.

O atenție specială s-a acor
dat aplicării procedeelor și

metodelor de lucru avansare. 
La secția Turnătorie, de exem
plu. s-a extins turnarea pie
selor avind maselote cu înve
liș exoterm, turnarea pieselor 
din fontă in forme crude, tur
narea în CO. metode care au 
asigurat o calitate mai bună 
a pieselor turnate și o creș
tere simțitoare a productivi
tății muncit. Așa. de exemplu, 
procedeul de turnare a ames
tecurilor de formare cu CO a 
fost extins la peste 85 Ia sută 
din întreaga producție de pie
se turnate. îmbucurător este 
faptul, că asemenea preocupări 
au existat și în celelalte secții 
ale uzinei. . ;

Planul inițial al micii me
canizări pe anul acesta cu
prinde un număr de 14 lucrări, 
în valoare de 1 245 132 lei. Mă-

T. OANCEA 
corespondentul ^Scinteii tine

retului' pentru regiunea 
Galați

(Continuare in pag. a ii-a/
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La Combinatul de îngrășă
minte azotoase de la Tîrgu 
Mureș, sudorii Pauliuc Ște- 
ian și Rău(ă Dumitru execu
tă lucrări de montaj Ia con
ductele de la coloana de sa
turație a instalației de con

versie a gazului metan b
KW XL

QJUJ (de 1b corcBpoadeatwi aostraj. — X»win>Bie latre- 
prinderi radutriale ăl* rey.tsea Cluj înscriu i* aceste zile 
■oi ș» aoi renizziri obțiB*te ia ciastea zilei de 1 Mai. La U- 
aaeie ckiarice *b Ti da ■MMriie pentru ridicarea randa- 
meatalu: ~.or rnstaiețu, r-tbuMtățirea procesului de fabri
cație ia sseie produse sa asigurat depășirea angajamentelor 
luate in intreceren sociciirtă. Fină la 13 aprilie colectivul de 
■Buacă de aici c redAzzt la producția globală cu 280 000 lei 
mai mult deci: prevedea angajamentul, la producția marfă 
cu 250 000 lei, economiile au fost depășite cu 179 000 lei.

Încă Ia r;“-ritul tri-sestrului I. la Uzina ..Carbochim" din 
Cluj s-au dat peste angajamentul stabilit 86 tone pastă 
electrozi. 38 tone pietre de polizor, 101 tone masă carbonică 
etc. Productivitatea muncii a crescut cu peste 2 la sută. La 
■.ntrepr-.-.ăerea ^Electroceramica" din Turda in prima decadă 
a acestei htni planul Ia producția globală a fost depășit cu 
6.5 la sută, iar producția marfă cu 4,5 la sută. Angajamen
tele pe care acest colectiv de muncă și le-a luat în cinstea 
zilei de 1 Mai sînt realizate și depășite la majoritatea in
dicatorilor.

• Direcția Regională a
Economiei forestiere Crisana

ORADEA (de la corespondentul nostru). — Depășind sar
cinile de plan la producția globală cu 1 381 000 lei și la pro
ducția marfă cu 1958 000 lei, unitățile din cadrul Direcției 
Regionale a Economiei Forestiere Crișana și-au îndeplinit 
angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai. In această 
perioadă a crescut indicele de valorificare a masei lem
noase : la fag cu 3,4 la sută, la stejar cu 11,6 la sută iar la 
alte specii cu 9,1 la sută. S-au livrat peste prevederi 5 643 mc 
de lemn unităților industriale. în fruntea întrecerii socialiste 
se situează I.F. Moneasa-Sebeș și I.F. Lunca Vașcăulut
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Lectura organizată 
ferește mintea de rugină
Stimularea activității intelec

tuale trebuie să fie grija de că
petenie a celor însărcinați cu 
educația tineretului. N-am iost 
niciodată profesor, așa încîl 
n-aș putea să mă refer Ia vreo 
experiență personală. Desigur 
că dacă prin „anii de ucenicie" 
s-ar înțelege aici perioada de 
formație a unui scriitor tînăr, aș 
răspunde cu mai multă compe
tență, deoarece particularitățile 
scrisului literar îmi sînt cunos
cute dintr-o îndeletnicire de-o 
viață întreagă. Aș spune, de 
exemplu, că un scriitor își per
fecționează necontenit scrisul 
prin experiență și lectură. Dar 
cred că această constatare se 
poate foarte bine referi la orice 
tînăr care se consacră studiului. 
Se pot da sfaturi în această pri
vință ? Se pot da, firește, în
demnuri pe care fiecare tînăr și 
le poate potrivi, după firea și 
aspirațiile lui.

Cea dinții condiție pentru a- 
similarea culturii este dorința 
de d ști, pasiunea cunoașterii, 
cu alte cuvinte curiozitatea in
telectuală. Nu toți au această

curiozitate în aceeași măsură. 
Dar chiar dacă, Ia început, a- 
ceastă curiozitate este mai pu
țin vie, ea trebuie stimulată. 
Stimularea o fac, desigur, profe
sorii, dar ea ia naștere și prin 
emulație, prin discuțiile care au 
loc între tineri, printr-un entu
ziasm al cercetării intelectuale. 
Pentru ca acest entuziasm să se 
ivească nu e destul numai în
demnul educatorului, este ne
voie de îndemnul venit din ini
ma și din mintea tinerilor în
șiși.

îmi aduc aminte cu plăcere 
de viața mea de student. Exis
ta pe atunci o vie activitate in
telectuală a tineretului studios. 
Deși nu lucrez la catedră, imn 
sînt cunoscute condițiile oferite 
astăzi de către statul nostru ti
neretului pentru formarea sa 
multilaterală în școală și fa
cultate. Veștile despre cum fo
losește acest tineret posibilită
țile pe care Ie are de a se in
strui mă bucură. Mă bucură că 
învață cu nepotolită sete, că e

dornic să știe mereu mai mult. 
E bine așa. Tineretul de azi are 
mult, ioarte mult de învățat. 
Există astăzi mijloace de inior- 
mație mai repezi și mai abun
dente. activitatea intelectuală a 
tinerilor este ușurată în unele 
privințe. Dar această ușurință 
a informației poate să aducă u- 
neori după ea o grabă in cerce
tare, care poate ii stricătoare, 
lată de ce extinderea iniorma- 
ției trebuie numaidecît însoțită 
de adincirea ei.

Cunoașterea intelectuală tre
buie să îmbine specializarea cu 
cultura generală. Tînărul care 
și-a ales un teren de cercetare 
trebuie să cultive acest teren în 
adincime dar să nu uite că de 
lărgimea orizontului intelectual 
depinde buna calitate a cerce
tărilor speciale. Tînărul trebuie 
deci să se obișnuiască cu mi- 
nuirea ideilor generale ; aceasta 
îl va ajuta mult in cercetarea 
ordonată și sistematică a spe
cialității pe care și-a ales-o.

Lectura organizată, in cit 
mai multe domenii de cunoaș

tere. lărgește orizontul, stimu
lează curiozitatea și aerisește 
mintea, ierind-o de rugină și 
de automatism. Să nu ne bucu
răm niciodată cînd observăm că 
nu ne mai punem întrebări. 
Dimpotrivă, să ne bucurăm a- 
tunci cînd iulgerele întrebă
rilor ne înviorează cugetul. Cu 
cit știi mar mult cu atîta te în
trebi mai mult, iiindcă cu
noașterea este infinită. Si unu 
din rezultatele științei este sâ te 
iacă să observi că mai ai incă 
multe lucruri de ailat și să te 
îndemne să cercetezi mai de
parte și mai adine.

Tînărul care studiază trebuie 
să-și dea seama că activitatea 
intelectuală nu este deloc o 
treabă ușoară; dar ea este toto
dată extrem de pasionantă și 
de o mare irumusețe și înălțare. 
Ea trebuie făcută cu seriozitate, 
iară grabă, cu curajul și cu en
tuziasmul pe care le ai în fața 
unei ascensiuni anevoioase dar 
care, odată ce-ai izbutit s-o în
deplinești, îți oferă o mare 
mulțumire spirituală și senti
mentul datoriei împlinite.

In obiectiv: Primăvara

Foto: EMIL COJOCARII

Șlep de 1000 tone

lansat la apă
(de la coresponden-GALAȚI 

tul nostru).
Recent 

brăileni au 
angajamentelor luate în cinstea 
zilei de 1 Mai. Continuînd seria 
succeselor, ei au lansat ieri la 
apă un nou șlep de 1000 de 
tone, cel de al patrulea din aeest 
an. Lansarea înainte de termen a 
fost posibilă datorită aplicării cu 
consecvență a măsurilor cuprinse 
în planul M.T.O. și în special a 
acelora care aveau drept scop 
scurtarea ciclului de execuție pe 
cală. Dintre acestea amintim in
troducerea și extinderea asam
blării prin metoda bloc-s soțiilor, 
folosirea sudurii în mediu 
bioxid de carbon etc.

constructorii navali 
raportat îndeplinirea
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Se extinde

rețeaua de
termoficăre

ir. regiune* Arces se extinde 
reteerse de temoficare. La Pi
tești. prin darea în exploatare a 
3 poșete de alimentare cu apă 
caldă de la noca centrală, a fost 
terminată termoScarea a 1 700 de 
apartamente de pe Calea Bucu
rești. Totodată, a fost extinsă 
tenaoficarea la Combinatul de in
dustrializarea lemnului. Filatura 
întreprinderii ..Textila' și Antre
pozitul frigorific. într-un stadia 
avansat se află aceste lucrări la 
spitalul de adulți, cvartalul de lo
cuințe din centru! orașului, poșta. 
Sfatul popular regional Argeș și 
alte instituții.

Azi, la rubrica „Anii 
de ucenicie" 

se adresează cititorilor 
Acad. AL. PHILIPPIDE

(Agerpres)

Diagnostic: 
Superficialitate cronică 

cu puseu acut“
ai, cum îl mai 
simpatizau cole
gii Era bun la 
învățătură, era 
prietenos și mai 
ales se profila ca 
un medic bun, pa

sionat. In timpul liber cînta 
în orchestra facultății de me
dicină generală din Cluj și nu 
o dată execuțiile sale la ghi
tară, pline de virtuozitate, au 
fost întrerupte cu aplauze. Și 
cit de mare a fost bucuria pă
rinților cînd Tică (Constantin 
Brînzan) și-a luat examenul 
de stat cu nota 
8. L-au petre
cut la gară, 
împovărați de 
sacoșe și pa
chete, i-au dat 
cele mai bune 
sfaturi, 
feciorul 
tatea și

Ajuns 
Șimleul 
ceput să sufere cumplit. Stă
tea ceasuri în șir tolănit în pat 
și mîngîia strunele ghitarei 
de care nu s-ar fi despărțit 
pentru nimic în lume. Cînta 
bucăți pline de melancolie și 
tristețe. Unde sînt străzile o- 
rașului ? Și marile localuri și 
gloria 1 Și îi venea să rîdă 
nervos inchipuindu-și cum ar 
interpreta o oșenească în fața 
admiratorilor săi. Așa, că, hai 
la secția sănătate ! Hai să gă
sim relații, să obținem inter
venții ! Hai să plîngem, să ne 
tînguim pe ton de banjou, să

FOILETON
doar

lor terminase facul- 
acum pășea în viață, 
la Selnic, în raionul 
Silvaniei, Tică a în-

țipăm ca trompeta, să dăm cu 
pumnul în masă mai ceva ca în 
ritmul îndrăcit al bateriei ’.... 
Nu putem ști din ce pricină 
tovarășii de la secția sanitară 
a regiunii Maramureș au re
zolvat „melodia" lui Tică fa
vorabil și l-au adus într-o cir
cumscripție sanitară din Baia 
Mare. A fost... rugat să lucreze 
ca medic pediatru. Dar nici o- 
rașul Baia Mare, atît de înflo
ritor în vremea din urmă, nu 
i-a oferit satisfacția dorită. 
Și-a împachetat ghitara cu 
grija pe care niciodată n-a a- 

cordat-o trusei 
medicale și- 
dus a fost !

...Seara cînd 
localul era plin 
de oameni ai 
muncii, veniți 
să se relaxeze, 

să danseze și să ciocneas
că un pahar, două, toa
tă lumea a simțit un reviri
ment în activitatea orchestrei. 
Și cel care adusese această 
schimbare era Tică. întors u- 
șor cu spatele spre public, pi
tit parcă după ceilalți instru
mentiști, Tică pur și simplu 
zdrobea ghitara. A cîntat în 
Cluj la „Pescăruș", la „Conti
nental", la „București", a ple
cat apoi în turnee prin Capi
tală, cîntind la „Melody Bar", 
apoi a nimerit din nou la Cluj. 
Numai că foștii lui colegi, foș-

PAVEL AIOANEI

(Continuare în pag. a Il-a)

O nouă promoție

de conducători auto
O nouă promoție a școlilor profe

sionale de conducători auto din Mini
sterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor — aproximativ 7 500 de ti
neri — au început lucrul în între
prinderile regionale de transporturi, 
pe numeroase șantiere de construcții 
și în alte întreprinderi și instituții 
din țară. Alți 5 000 de oameni ai mun
cii, care au urmat în acest scop 
cursuri de calificare de 6 luni, fac a- 
cum trei luni de practică în producție 
după care vor obține carnetul de con
ducător auto.

CITIȚI

Dezvoltarea continuă a transportu
rilor rutiere din țara noastră a făcut 
necesară extinderea rețelei de învă- 
țămînt pentru pregătirea unui nu
măr mai mare de conducători auto. 
Astfel, la Galați, Cluj și în alte loca
lități din țară s-au înființat recent 
noi școli. Numărul elevilor care au 
absolvit anul acesta școlile profesio
nale de conducători auto din această 
ramură este de circa 4 ori mai mare 
ăecît în întregul an 1960.

(Agerpres)
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NOUTĂȚI

E LITORA L

perla litoralului 
a cărei faimă a 
toate meridianele

e-am obișnuit ea 
fiecare sezon es
tival să găsească 
litoralul nostru 
reînnoit.

începind din 
toamnă și pînă în

mai, aici la mare se poate 
vorbi de un anotimp de pre
gătire, asemănător punerii țn 
scenă a unui spectacol, după 
care urmează premiera.

Ce ne va rezerva „premie
ra" din acest an ?

Mamaia, 
romînesc, 
ajuns pe
globului, pare, la prima vede
re, neschimbată. N-au apărut 
construcții noi. In schimb a 
crescut gradul de confort, au 
sporit posibilitățile de petre
cere a timpului liber. Cei ve- 
niți aici vor avea posibilitatea 
să aleagă intre o excursie de 
agrement pe Lacul Siutghiol 
cu cele două vase „Steluța" și 
„Luceafărul" și un popas la 
restaurantul pescăresc ame
najat în clădirea vechiului 
cazinou. Interiorul acestuia 
este împodobit cu amănunte 
arhitecturale, decoruri cu pă
sări și plase, un bazin cu pești 
vii, puși la dispoziția doritori
lor, cu condiția să-i pescuias
că singuri cu undițele ce le 
stau la îndemină. Să mai a- 
mintim cele 16 terenuri spor
tive amenajate pentru tenis, 
golf, baschet, volei etc. Pen
tru copii s-au amenajat tere
nuri special înzestrate cu

trambuline, balansoare, tre- 
nulețt. Mai trebuie consemnat 
și faptul eă turiștii au la dis
poziție în holul fiecărui hotel 
oficii de deservire care înde
plinesc comenzi prompte: căl
catul și curățatul hainelor, 
reparații de orice fel, efectua
rea diferitelor cumpărături, 
servirea micului dejun în ca
meră etc, In total există 25 de 
asemenea oficii. Numărul ba
rurilor a sporit la 8, al or
chestrelor care vor acompania 
soliști cunoscuți din țară și 
de peste hotare, la 21.

Plecăm de la Mamaia pe o 
șosea de centură, care ocoleș
te orașul. La campingul inau
gurat anul trecut, corturile au 
fost înlocuite cu căsuțe tip, 
prefabricate din beton, iar 
numărul locurilor a sporit cu 
500. La Eforie Nord, stațiunea 
și-a sporit numărul hoteluri
lor eu 4. Firmele luminoase 
ne indică și două restaurante 
noi: „Union" și „Neptun”.

Grija și atenția care se a- 
cordă celor care vin în sta
țiune se observă încă de la 
sosire. La cele 7 ghișee ale 
biroului de primire, operațiu
nile de casare au fost excluse 
aproape complet. Predai bile
tul de odihnă și primești ime
diat biletul de cazare și car
tela de masă, urmînd ea func
ționarii oficiului să efectueze 
ulterior celelalte formalități. 
Pentru mamă și copil s-a or
ganizat aici o cameră specială 
unde un medic specialist de

și primele sfaturi în privința 
băilor de soare, de apă sau 
nămol.

Aceeași primire atentă și la 
Eforie Sud. în 20 de secunde 
(notați: secunde) formele de 
primire, cazare, masă se vor 
încheia. Trei hărți îi orien
tează pe cei veniți la odihnă 
spre cele mai importante 
puncte ale orașului. De-a lun
gul acestor trasee descoperim 
și noutățile stațiunii: 5 hote
luri („Excelsior", „Capitol", 
„Riviera". „Gloria", „Anco
ra") care pot caza intr-o sin
gură serie 1500 de turiști și 
restaurantul .Splendid" cu o 
capacitate identică. Să notăm 
că pentru cele 5 hoteluri au 
fost achiziționate 1 000 de co
voare persane. Pentru mobi
larea unor vile s-au coman
dat in mod special 1 500 gar
nituri not de mobilă, pe ho
luri «u fost instalare aparate 
de radio, televizoare, frigide
re. Un nou complex comervia.' 
aflat in constfueție ra satis
face nevoile a 20 000 de cwm- 
pără ton-

Cele 16 eanune cu fort do
tate cu roboți capabili să ex< 
cule automat 40 ie operat-., 
(care ar necesita o ai ură de 
bucătari) și să pregătească 
fiecare cite 4 000 de porții de 
salată, icre etc

La conducere® suțxnnu <- 
ilăm ei o sene de supeatu fă
cute de către cei cenitt la 
odihnă anul trecut s-as și

realizat : 
rile încă 
sînt atît 
tr-o serie nu se repetă ace
leași feluri de mincare. 2 au
tobuze noi fac oficiul de 
transport între gară și stațiu
ne, numărul îndrumătorilor 
de pasageri va fi de 24.

Noutățile vor inttmpina și 
pe școlarii și studenții ce vor 
veni în stațiunile : Năvodari, 
Costinești, Schitu și ,T2 Mar. 
La Năvodari a apărut un parc 
si un peron nou pentru de
barcarea pionierilor. Spațiile 
verzi și parcurile au clstigat 
noi suprafețe la Costinești si 
la Schitu. Bibliotecile au fost 
îmbogățite, iar cluburile au 
fost dotate cu noi materiale.

Si acum citeva noutăți co
mune tuturor stațiunilor. Hai
na florală a litoralului ra fi 
mai frumoasă ca orieînd. La 
serele de la Eforie Nord, din 
mitaile horticultorilor Gheor
ghe Pope. Victoria Safta. Ta
tiana Trifon și ale altora vor 
ier. ia curind peste 2M0O9f 
de flori de diferite specii. Nu
mai la Eforie Nord, se vor 
planta 17 000 arbori ornamen
tali si 750 de bascheți- La Man
galia spațiile tem vor ocupa 
16 hectare.

Iată pe scurt citera dzn 
noutățile de repertoriu și de- I 
cor ale premiere-, estivale „Li
toral 1965"

»-au stabilit meniu- 
de pe acum și ele 

de variate incit în-

piesa..Febre" de H. Lov nescu. In i 
ti Teatru iui de (lat din Timișoara

Foto : AGERPRES

O delegație a Ministerului
Forțelor Armate

Marți dimineața a 
Capitala, plecînd spre 
o delegație a Ministerului 
Forțelor Armate, condusă de 
general de armată Leontin 
Sălaj an, ministrul forțelor ar
mate, care, la invitația gene
ralului de armată Bohumir 
Lomsky, ministrul apărării 
naționale a R. S. Cehoslovace, 
va face o vizită 
țară.

La plecare, pe 
Băneasa, membrii 
au fost conduși de 
jovici, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Bujor Almășan, 
Adrian Dimitriu, miniștri. 
Gheorghe Pele. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
adjuncții ministrului forțelor 
armate, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, 
membri ai ambasadei și ata-

părăsit 
Fraga,

în această

aeroportul 
delegației 

Petre Bla-

SPORT.SPORT

șații militari ai misiunilor di' 
plomatice’ la București.

Cu ocazia plecării, ambasa, 
dorul R. 
București 
în cinstea

S. Cehoslovace la 
a oferit un dineu 
delegației.

suri de lansare a lor in fabri
cație s-au luat încă de anul 
trecut. Dintre aceste lucrări 
amintim : confecționarea unei 
macarale pivotante la mașina 
de broșat, mecanizarea opera
ției de descărcare a nisipurilor 
din depozite etc.

Succesele pe care colectivul 
marii uzine brăilene le-a ob
ținut sînt rodul muncii fiecă
rui muncitor antrenat în în
trecerea socialistă, pentru în
deplinirea și depășirea angaja
mentelor luate. Cei peste 2 000 
de tineri cîți lucrează în uzină 
și-au adus si ei o contribuție 
însemnată la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de produc
ție. Recent, la comitetul 
U.T.M. a avut loc o plenară 
lărgită la care au participat 
ca invitați secretari ai unor 
organizații de bază P.M.R. și 
șefii secțiilor. Plenara a anali
zat felul cum tinerii au parti
cipat la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, care este contribuția 
lor în producție. Din referatul 
prezentat de ing. Radu Badiu. 
responsabilul cu producția si 
calificarea în comitet, a reie
șit că de un real folos pentru 
îmbunătățirea activității tine
rilor în producție au fost 
cursurile de ridicare a califi
cării. Imbogățindu-și cunoștin-

tii săi profesori, au condamnat 
atitudinea sa, căreia este greu 
să-i găsești un calificativ. In 
adunările organizațiilor U.T.M. 
din Institutul Medico-Farma- 
ceutic, numele lui Constantin 
Brînzan a fost pomenit de 
multe ori. Modul în care acest 
tînăr medic a renunțat la pro
fesiune, felul în care a dezer
tat de la datoria sa, pretex
tând „neputința" de a renunța 
la... artă — este condamnabil, 
iar pretextul hilar. In Cluj, de 
pildă, medicii au o orchestră 
de cameră, care se poate între
ce cu multe formații asemănă
toare, profesioniste. Și nu nu
mai muzica este preocuparea 
extraprofesională a medicilor. 
Cine nu-și aduce aminte de 
fostul centru-half al formației 
de fotbal, de dr. Luca, astăzi 
unul dintre cei mai buni spe
cialiști ai clinicii O.R.L. Dr. 
Georgescu mai joacă fotbal, 
dar acest fapt nu-l împiedică 
să fie unul dintre cei mai buni 
chirurgi.

S-ar putea ca marea che
mare a artei să-l fi pus pe 
C. Brînzan în situația de a 
spune da sau ba ? Si care 
este de fapt „chemarea" ? Am 
auzit și noi despre Segovia, 
marele interpret la ghitară. 
Dar am auzit și despre Koch, 
Marinescu, Cantacuzino... Cre
dem că a auzit și C. Brînzan. 
Vrea să întreacă pe vre
unul din ei ? După părerea 
noastră nu are șanse nici în
tr-o parte nici în cealaltă, pen
tru că adevărata muzică nu 
se naște și nici nu se practică 
în localuri, după cum nici ma
rile descoperiri in medicină nu 
sc fac între două twist-uri și 
un charleston I Atunci care 
este explicația „renunțării" 
sale ? Singura declarație ste
reotipă pe care o aduce ca ar
gument este următoarea: „Mi-e 
silă de sat! Ca ghitarist cîștig 
mai bine !".

Sînt cuvintele lui C. Brîn
zan ! Te cuprinde o jenă pro
fundă, un sentiment penibil 
cînd încerci să „traduci" ace
ste suave declarații. Medicu
lui Brînzan îi este silă de dis
pensarul circumscripției din 
comuna Selnic. I-a fost silă și 
de orașul Baia Mare. în Cluj, 
cu marea sa sensibilitate artis
tică n-a mai suportat atmos
fera de oprobiu colectiv. A 
șters putina la Constanța și a
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V. 1. Lemn intr-o mașină. Alături. Nadejda Krupskaia

aripa ocrotitoare a 
orchestră Heinrich 
vechi prieten și

la Arta (orele 16; 
CARTOUCHE — ci- 
rulează la Moșilor 
18; 20,30). ZBORUL

„Superficialitate cronică

Victoria (orele 10; 12; 14; 
18,15; 20,30). RĂZBOI Șl

— cinemascop — (ambele 
rulează la Carpați (orele 

14). REGINA CtNTECELOR

(orele 10; 12; 
Dacia 
18,45; 
nilea- 
10,30; 
(orele 

11.30; 15,30; 19). ARMATA CODO
BATURILOR rulează la Giulețti

20.15). Modern (orele 10; 
15; 17; 19; 21). NEVASTA 
rulează Ia Union (orele 11; 
18; 2030). Volga (orele 9; 
13,45: 16,15; 18,45; 21,15).

cu puseu acut“

(ele profesionale, tinerii au 
putut sâ-si organizeze mai bine 
locul de muncă, să lucreze cu 
un randament sporit

Pentru ca tinerii să stăpâ
nească cit mai bine meseria, 
în fiecare secție au fost ini
tiate schimburi de experiență. 
La turnătorie, de mult Interes, 
se bucură demonstrațiile prac
tice.

Dezbaterile din plenara lăr
gită a comitetului U.T.M. (se
cretar Nicol ae Coadă) a scos 
în evidentă, pe lingă rezulta
tele bune obținute, și direcțiile 
spre care organizațiile U.T.M. 
din secții trebuie sâ-și în
drepte atenția în cel de-al 
II-lea trimestru. In acest scop 
ele se vor ocupa mai intens 
de generalizarea experiențe: 
înaintate a tinerilor fruntași 
șl evidentiati în întrecerea so
cialistă, pentru ca ceea ce știu 
aceștia să poată deveni un 
bun al întregului colectiv. 
Formele prin care comitetul 
U.T.M. și-a propus să facă a- 
cest lucru, schimburi de expe
riență. concursuri „Cine știe 
meserie, ciștigă". demonstrată 
practice ale fruntașilor, vor da 
posibilitatea ca tinerii să-și 
însușească cît mai bine expe
riența oozitivă, si De această 
bază, să-și sporească contribu
ția la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție.

ajuns sub 
șefului de 
Schall, un 
sfătuitor al său care l-a pri
mit cu brațele deschise. Care 
este fericirea, bucuria lui C. 
Brînzan ? Faptul că e solici
tat și în afară de program, eu 
o oarecare remunerație, și n- 
poi, după executarea melodic' 
comandate, este invitat pe la 
mese? Uneori această glorie de 
care se bucură i-a înduioșat 
pe responsabilii de localuri și 
l-au lăsat să ațipească pe cite 
o sofa, după ora de închidere—

Unde este arta ? Unde sînt 
așa-zisele preocupări majore, 
unde este pasiunea muzicii ? 
A fi ghitarist într-un mare lo
cal, a „lucra' sub conducerea 
lui Schell, este după părerea 
lui o „performanță" ! Dar si
tuația adevărată, faptul că me
dicul Brînzan umblă de colo 
pînă colo cu ghitara sub braț 
ne aduce in minte imaginea 
cunoscutului greiere.

Prin asta nu vrem să suge
răm că va veni o iarnă aspră, 
cîruf nemiloasa furnică... La 
urma urmelor C. Brtnzan poa
te ciupi strunele ghitarei pînă 
la adinei bătrineți, rostuin- 
du-și astfel bucățica de mălai 
despre care vorbea fabula. 
Pentru asta nu va trebui să 
facă alt ceva decit să se 
agate bine de ritmul modei tn 
ceea ce privește muzica de 
dans... Că între timp, foștii săi 
colegi vor fi redat sănătatea 
multor mii de oameni, că vor 
fi descoperit medicamente și 
tratamente noi — este*trebuie 
să recunoaștem, o cu totul altă 
poveste, care, după cum se ve
de, pe C. Brînzan nu-l mai in
teresează !

P. S. — Credem că ar fi 
interesant dacă foștii săi co
legi i-ar scrie, dacă i-ar spu
ne părerea atît în ceea ce pri
vește atitudinea sa, pe de-o 
parte, cit și despre activi
tatea lor în satele în care au 
fost repartizați, pe de altă 
parte. Iată ultima sa adresă, 
nrovizorie și aceasta, firește : 
Dr. C. Brînzan-Tică, ghitarist, 
restaurantul „Continental"- 
Constanța. Și dacă din cine 
știe ce motive scrisorile nu-i 
vor ajunge sub priviri, ziarul 
nostru Iasă deschise coloanele 
sale tuturor acelora care au 
ceva de spus în această pri
vință.

Așteptăm cu mult interes !

de tenis de

proiutele >e reiau astăzi cu pro
bele individuale

O de.ețație a Consiliului 
Național al Femeilor din R_ P. 
Romir.ă. cond'jsâ de prof. ing. 
Suzana Gîdea. prejedir.ia 
Consiliului, a pleca: marți spre 
Pekin, pentru a face o vizită 
de prietenie, la invitația Fe
derației Naționale a femeilor 
din R. P Chineză.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. delegația a fost con
dusă de Eduard Nriimi ri, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și de membre ale 
Comitetului Executiv al Con
siliului Național al Femeilor.

Au fost de față Liu Fan. 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și 
basadei.

Cu prilejul 
care are loc 
și 20 mai. marți după-amiază 
s-a deschis in Capitală, instr. 
Onești, o expoziție organizată 
de Unru itDor piastm
și Ftexh Expoziția-
cuprinde

Marți seara in s 
tio- din Constanți 
Studioului actorul 
a! Clubului muncitoresc 
Șantierul naval, a prezenta: 
in prerr-eră comezLa -Se cau-

orei 1630 es- 
desfășurarea Intilnirilor 
urești. Arad. Iași. Ora- 

1. Transmism se 
ramul L

pnlie Ia Mo; 
or începe

IX-a ediții a
la

R P

ie Carlo 
întrecerile 
„Cupei U- 

tir. Participă tin- 
Romină. Franța, 

lia, Portuga-

ni au plecat marți 
focte Carlo. Din 

N Bratu. l_ Grască.
Maghiar (;

M taci

pre a îbvi
H cu 5—2- 
japosezilor 
Takahashi 

|ă pe cam
ion Ce-tun cu 
ih-lin cu 2—1. 
Zhineze a jucat 

Fu-iun. EI a in tracul 
cu 2—0 pe Kanaka, socotit jucă
torul numărul 1 a! Japoniei. $i cu 
2—1 pe Kimura.

Echipa R. P. Chineze a cucerit 
pentru a treia oară consecutiv 
..Cupa Swavthling'*.

Ieri a fost zi de repaus. Cam-

NEAMUL SO1MĂRESTILOR — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
LOGODNICELE VĂDUVE rulează 
la Repub'ica (orele 9.45; 11,45; 14; 
17: 19; 21). Excelsior (orele 10; 12; 
1430: 1630: 1130; 2030). ANI
MALELE U Capitol (orele

Ițjț; 1630; ML45; 21J. VIEȚI 
ză la Festival (orele 
16.15; 1830; 20.45).

GAU-
12; 14;

Flacăra (orele 16; 18: 20). 
DEAMUS 1GITVR rulează la Bu
zești (orele 15-, 17; 19; 21), Miori
ța (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
2030). Flamura (orele 10; 12-, 16; 
18.15; 20.301. SPĂRGĂTORUL — 
cinemascon — rulează la Floreasca 
(orele 1530; 18; 20,30). CAIETUL 
ALBASTRU rulează la Lumina (o- 
r-.le 10: 12: 14; 16; 18,15; 20,30). 
SCARAMOUCHE — cinemascop 
— rulează la Luceafărul (orele 10; 
12: 14; 16.15; 18.30: 20,45), Bucu
rești (orele 930; 11.45; 14; 17; 19; 
21). Feroviar (orele 9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18.15; 2030). Tomis (ore
le 9; 1130; 14; 16; 18-, 20), Aurora 
icrele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), 
Melodia (orele 10; 12; 14; 16; 18;

12,30; 
nr. 13 
15,30; 
11.15;

DOI 
BĂIEȚI CA PÎINEA CALDĂ rulea
ză la 
16;
PACE 
serii) 
10.15; 
rulează la Central (orele 10,30; 13; 
15.30; 18; 20,30). PARISUL VESEL 
rulează la Doina 
14.30; 16,30; 18,30; 2030), 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
21). HATARI (ambele serii) 
ză la Timpuri Noi (orele 
13.45; 17; 20.15). Cultural

• La sfirșitul 
sâptăminii echi
pele de volei Di
namo București 
(feminin) si Ra
pid București 
(masculin) vor 
susține intilniri- 
le retur din ca

drul semifinalelor „Cupai campio- 
nJor europeni'. Simbjtă, de la 
ora 19. voleibalistele de la Dina- 
~o intilnesc. in sala Dinamo din 
Capitală. pe campioana R. D. 
Germane — Dynamo Berlin. După 
cum se ști? primul meci a fost 
clstigat de sportivele germane cu 
scorul de 3—0. Sportivii de la 
Rapid București, învingători în 
partida din tur cu scorul de 3—0, 
vor întîlni pe S. K. Leipzig. Jocul 
de la București va fi condus de 
un arbitru iugoslav, iar cel de la 
Leipzig de unul polonez.

* A
în aceeași zi, delegația a so

sit la Praga. Pe aeroportul 
din Praga, pavoazat cu drape
lele de stat ale Republicii 
Populare Romine și R. S. Ce
hoslovace, delegația a fost în- 
tîmpinată de O. Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al guvernului R.S. 
Cehoslovace, general de ar
mată B. Lomsky, ministrul a- 
părării naționale al R.S. Ce
hoslovace, adjuncți ai minis
trului apărării naționale, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față Gh. Ni- 
țescu, ambasadorul R.P. Ro
mine la Praga, și membri ai 
Ambasadei. Au fost, de ase
menea, prezenți atașați mili
tari acreditați în R.S. Ceho
slovacă.

După intonarea irrtlurilor 
de stat ale R.P. Romine și 
R.S. Cehoslovace, general de 
armată L. Sălăjan și general 
de armată B. Lomsky au tre
cut în revistă garda de onoa
re. Un grup de pionieri au 
oferit oaspeților buchete de 
flori-

B. Lomsky și L. Sălăjan au 
rostit cuvîntări.

Delegația militară romînă 
a fost primită apoi de minis
trul apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace.

După-amiază, delegația a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroului necu
noscut. De asemenea, la invi
tația primarului orașului Fra
ga, L. Cerny, oaspeții romini 
au făcut o vizită la primăria 
orașului.

Seara, ministrul apărării 
naționale al R.S. Cehoslova
ce a oferit o recepție in cin
stea delegației. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

(Agerpres)

(Agerpres) A apărut:

Tînărul Leninist

(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).
UNDE EȘTI ACUM MAXIM? — 
cinemascop — rulează la înfrăți
rea între popoare (orele 14; 16; 
18; 20). UN ENORIAȘ CIUDAT ru
lează la Crîngași (orele 16; 18,15;
20.30) , Vilan (orele 16; 18,15; 
20.301. MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop — rulează la Viitorul 
(orele 15.30; 18; 20,30). PĂDUREA 
SPÎNZURAȚILOR — cinemascop — 
(embele serii) rulează la Bucegi (o- 
rele 10; 13,15; 16,30; 19,45), Dru
mul Sării (orele 16; 19,15). ROȘU 
Șl NEGRU (ambele serii) rulează 
Ia Unirea (orele 11; 16; 19,30). 
MĂ IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE 
rulează la Munca (orele 16; 18,15;
20.30) . SOȚII IN ORAȘ rulează la
Popular (orele 16; 18,15; 20,30), 
Ferentari (orele 16; 18,15; 20,30). 
DOUĂ ETAJE DE FERICIRE ru
lează Ia Grivița (ora 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), ...............................
18,15; 20,30). UCIGAȘII DE FE
MEI rulează 
18,15; 20,30).
nemascop —
(orele 15,30; _____ _______
ÎNTRERUPT rulează Ia Cosmos (o- 
lele 16; 18; 20). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea
ză la Colentina (orele 15; 17; 19; 
21). VREMEA PĂGÎNILOR rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 
20,15). TOVARĂȘII rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30). LEGEA ȘI 
FORȚA rulează la Cotroceni (ore
le 15,30; 18; 20,30). ȘEFUL rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

Cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a lui V. I. Lenin se va pre
zenta un program de filme artistice 
si documentare Ia cinematografele 
Lumina — CAIETUL ALBASTRU 
(19—25 aprilie); Buzești — LA ÎN
CEPUTUL SECOLULUI (22 aprilie 
ora 19); Popular — FAMILIA ULI- 
ANOV; ULTIMA PERIOADĂ 
ILEGALITATE A LUI LENIN 
aprilie ora 18,15).

Rahova (orele 16;

Nr, 4/1965
Revistă editată de C. C. al U.T.M. 

Aprilie 1965
SUMAR

I. RĂVAR — Progresul tehnic 
în economia țării noastre; Col, 
D. TUȚU — 20 de ani de la vic
toria asupra Germaniei hitleriste.

1NVĂȚĂM1NTUL POLITIC
AL U.T.M.

M POPESCU — în concordan
tă cu cerințele propagandiștilor; 
*** — Propagandiștii despre
conținutul lecțiilor și dezbateri, 
lor; L. AVRAM -- Roade evi- 
dente.

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚII. 
LOR U.T.M.

D. IOANA — Hotărîre, entuziasm, 
iscusință, M. COMAN — A 
treia „cetate de loc"; GH. PRE. 
DA — Permanent — unde coo- 
perativa are nevoie.

STILUL DE MUNCĂ AL ORGA
NELOR U.T.M.

T. CÎRSTOAIA — Activiștilor- 
temeinică și permanentă pregă
tire; A, FERENCZI — Din acti- 
vitatea comisiei muncii cultu. 
rale a comitetului regional.
TRIBUNA INSTRUCTORULUI

P. LUNGU — îndrumător, organi
zator, prieten; V. NEDELCU — 
Sprijin concret activității cultu- 
ral-educative. '
ADUNĂRILE GENERALE — 

ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI COMU
NISTE

GH. MUNTEANU —• Răspunderea 
pentru sarcina de organizație; 
TR. TOMA — Ordine de zi va. 
riată, interesantă.

MUNCA EDUCATIVĂ IN ȘCOLI 
*** — Colectivele de elevi, la 

lucru; E. MĂNDIȚA — Instrui
rea cadrelor U.T.M. din școl'.

DIN SCRISORILE SOSITE LA RE
DACȚIE.

De curind. in colecția „Biblio
teca marxist-leninistă" — colec
ție editată de Editura politică — 
a apărut una din lucrările fun
damentale ale marxism-lenm’<- 
tnului : opera lui Lenin „STA
TUL SI REVOLUȚIA*.

Scrisă într-o perioadă de pro- 
funde transformări revoluționare 
— lunile august și septembrie 
din frămîntatul an 1917. în vre
me ce Lenin se afla în ilegalita
te la Razliv și Helsingfors — lu
crarea ..Statul și revoluția” cu
prinde tezele fundamentale ale 
teoriei marxist-leniniste despre 
stat, despre dictatura proletaria
tului. despre principiile luptei 
clasei muncitoare după cucerirea 
puterii pentru făurirea unui nou 
stat. în această lucrare, care își 
menține neștirbită actualitatea. 
Lenin a analizat experiența re
voluționară a mișcării muncito
rești. îmbogățind tezele formula
te de Marx și Engels cu conclu
zii noi ce rezultau din generali
zarea teoretică a învățămintelor 
luptei de clasă a proletariatului 
în epoca imperialismului și a re
voluțiilor proletare.

în istoria diferitelor concepții 
care căutau să explice originile 
apariției statului și funcțiile sale, 
marxismul a reprezentat prima 
teorie care a dezvăluit în mod 
științific legătura dintre stat și 
împărțirea societății în clase. 
Pornind de la ideile de bază for
mulate în această privință de în
temeietorii marxismului, Lenin 
examinează în „Statul și revolu
ția" problemele originii, esenței 
și semnificației statului, funda
mentează științific atitudinea față 
de stat a clasei muncitoare și a 
partidului său, arată necesitatea 
logică a desființării statului bur
ghez și a aparatului său, defi-

„Statul și revoluția
„Marxismul des pre stat

nind. totodată, căile și sarcinile 
proletariatului in construirea u- 
nei puteri de stat de tip nou care, 
pentru prima oară în istorie, să 
fie puterea majorității împotriva 
minorității.

Lucrarea lui Lenin este scrisă 
in mod polemic, într-un stil deo
sebit de viu, fiind îndreptată 
împotriva anarhiștilor și oportu
niștilor de diferite nuanțe, care 
căutau să falsifice teoria marxis
tă a statului. Subliniind impor
tanța teoriei luptei de clasă, 
Lenin a arătat totodată că mar
xismul nu se limitează numai la 
afirmarea necesității luptei de 
clasă, ci duce această idee pînă 
la cucerirea puterii politice de 
către proletariat. „Marxist este 
numai acela — scria Lenin — 
care extinde recunoașterea luptei 
de clasă pînă la recunoașterea 
dictaturii proletariatului... Acea
sta constituie piatra de încercare 
a adevăratei înțelegeri și recu
noașteri a marxismului", (p. 
37—38).

Abordînd profund dialectic 
problema raportului între gene
ral și particular în revoluție, 
Lenin dezvoltă în „Statul și re
voluția" tezele întemeietorilor 
marxismului cu privire la carac
terul necesar și inevitabil din 
punct de vedere istoric al apari-

ției unei diversități de forme și 
particularități ale trecerii diferi
telor țări spre socialism. Aici a 
enunțat Lenin celebra teză, după 
care „trecerea de la capitalism 
la comunism nu poate să nu dea, 
firește, o abundență și o diver
sitate enormă de forme politice, 
dar esența lor va fi inevitabil 
aceeași : dictatura proletariatu
lui" (p. 39).

O atenție deosebită a dat 
Lenin în lucrarea sa problemelor 
dezvoltării statului proletar, în
locuirii vechii mașini de stat, 
primelor sarcini cu caracter eco
nomic, de evidență și control ale 
statului socialist, precum și pers
pectivelor evoluției statului în 
comunism, premizelor economice 
ale dispariției treptate. în viitor, 
a statului. Statul socialist, scria 
Lenin, expropriind forțele de 
producție aflate în trecut în pro
prietatea capitaliștilor, va crea 
condițiile ca pe baza tehnicii 
moderne să se asigure o mare 
dezvoltare a capacităților pro
ductive ale societății. „Sîntem 
îndreptățiți să afirmăm cu cea 
mai mare certitudine — scria 
Lenin — că exproprierea capita
liștilor va determina inevitabil o 
uriașă dezvoltare a forțelor de 
producție a societății omenești", 
(p. 94). Această este posibil da-

torită faptului că uriașele energii 
creatoare ale maselor sînt puse 
pe deplin în acțiune la adevă
rata lor valoare. „Abia o dată 
cu socialismul — prevedea Lenin
— va începe în toate domeniile 
vieții sociale și personale un 
progres rapid, adevărat, cu ca
racter real de masă, cu partici
parea majorității populației și, a- 
poi, a întregii populații", (p, 97). 
Istoria zilelor noastre, marile suc
cese ale socialismului, confirmă 
strălucit această previziune.

La baza lucrării „Statul și re
voluția", Lenin a pus materia
lele adunate de el într-un caiet 
de studiu — „Caietul albastru"
— intitulat „Marxismul despre 
stat". Este foarte interesant de 
studiat concomitent „Statul și 
revoluția" și caietul „Marxismul 
despre stat", considerat de altfel, 
pentru valoarea sa, o lucrare de 
sine stătătoare. Traducerea și ti
părirea în țara noastră a acestui 
caiet — a apărut acum cîtva 
timp tot în Editura politică — 
face aceasta pe deplin posibil. 
Cititorul are astfel posibilitatea 
să pătrundă în intimitatea labo
ratorului de creație științifică a 
lui Lenin.

Lucrarea „Marxismul despre 
stat", ne arată pe viu cum stu
dia Lenin pe1 Marx și Engels,

modul în care extrăgea ideile 
principale, comentariile făcute 
pe marginea textelor extrase, nu
meroasele intercalări, adăugiri 
marginale, sublinieri, fiecare cu 
semnificația sa. Sînt aici cuprinse 
notele lui Lenin pe baza tratării 
problemelor statului în lucrările 
iui Marx „Mizeria filozofiei", 
„Războiul civil din Franța", „18 
Brumar al lui Ludovic Bona
parte", „Critica programului de 
la Gotha", precum și p« margi
nea lucrărilor lui Engels „Origi
nea familiei, a proprietății priva
te și a statului", „Ânti-D.uhring“, 
„Contribuții la problema locuin
țelor" etc. Impresionează forța 
de pătrundere a gîndirii leninis
te, consecvența logică în urmări
rea ideilor directoare, capacita
tea de a sesiza esența și de a 
confrunta tezele teoretice cu ex
periența istorică practică, nouă, 
a luptelor proletariatului. Pe lin
gă faptul că studierea „Caietului 
albastru" al lui Lenin ajută la o 
mai bună înțelegere și aprofun
dare a lucrării „Statul și revolu
ția", cunoașterea sa înarmează și 
cu prețioase învățăminte asupra 
metodei leniniste de analiză, 
asupra modului cum trebuie stu
diat și însușit marxism-leni- 
nisniul.



La cooperativa agricolă dut coauaa C rea terenului ți semănatul porumbului
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T oată energia șt 
priceperea, toate for
țele lor, mecanizato
rii — stăpinii mașini- 
lor modeme, dă
ruite agriculturii de 
industria noastră »o 
cielistă — ți le pun 
acum in duiba ace
luiași «cop: termina
rea lucrărilor agrico
le de prmârari. 
Pretutindeni, pe a-
Soare, et aurar c« 
pariune pentru cu 
pămintul m dea mi 
bogat .iau» «tenf* 
lor este indreptot: 
spre tmuspH Io 
tinp, ia condtfu a-

Oameni din rindul

bătălia pentru recolte

gr o tehnice superioa
re, a celei nuri însem
nate lucrări din cam
pania actuală: semă
natul porumbului. In 
lupta cu timpul, ei 
folosesc din plin fie
care oră bună de 
muncă, mînuiesc cu 
pricepere mașinile, 
lucrează cu întreaga 
lor capacitate, pentru 
că știu bine ci fie
care minut ciștigut 
bueamnă plusuri de 
racoitâ. Dintre miile 
de mecanizatori de 
pe cuprinsul patriei. 
ce prezentăm cifria 
fruntași din regriim-

le București și Do- 
hrogea: VȚU TOMA, 
tractorist la G.A.S. 
Amzacea, regiunea 
Dohrogea; SANDU 
MARIN, tractorist 
S.M.T. Sărulești, raio
nul Lehliu; GHEOR- 
GHE BURLOI, șef 
de brigadă la S.M.T. 
Bogdana, raionul Că
lărași, VASILE CON
STANTIN, tractorist 
la S.M.T, Bogdana, 
regiunea București; 
ION POPA, mecanic 
de atelier la C.AS. 
Amzacea, regiunea 
Dobro gea.
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• From larg 
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din Traianu. ne spuse. că ni— pa-za it jsriux se- 
mănătorile nu stau. Sir.: preluate i_z users de me
canizatorii care au lucrat noaptea la practerea te
renului. Prima r. am inebeiat-o cu 00 âe ±eriare 
semănate din cele 750 ci: avea: piamfâcate

Următorul popas l-am tăcut ia două casase ve
cine : la Ianca și Mircea Vadă, la cocpoaCă- 
vele agricole de aici —miMtui a Început de 
3 zile. Ambele unități au de semănat sopea- 
fețe aproximativ egale cu porumb z 1 IM de 
hectare Ia Ianca și IO A '-,»s '-cs . -,:.t ... 
de climă și sol sînt aproape identice La Ianca lu
crează 20 de tractoare din h-gă?- > erodase de L-e 
Bîrgă și Radu Popa, iar la Mircea Vodă 19 Lat lai 
re din brigăzile ht: Ion N:eu Jipa R_szr. - Iată 
insă că suprafețele insăodatate drier*. Ptnă <tanâ- 
nică seara, la Ianca se sama râseră dozr 25 nectare 
cu porumb, in timp ce la Mircea Vodă suprafața 
însămințată era de 300 ce hectare Din evidenta 
contabilă de la cooperativa c.r. Mareea Vodă, no
tăm : „16 aprilie — semănat 65 hectare. 17 aprilie 
— 115 hectare. 18 aprilie — 120 hectare*. Așadar, 
viteza de semănat a sporit de la o zz la alta. Ir. 
vreme ce la Ianca nu s-a realizat nici rit intr-o 
jumătate de zi ia Mtreea Vodă. La Ianca -a mai 
aminat, s-a început cu mai puține mașini. s-a făcut 
anevoios aprovizionarea. Este necesar ca să se ia 
măsurile cuvenite pentru că. na numai comparativ 
cu situația de la Mircea Vodă cei din Ianca sint in 
dezacord cu ritmul de lucru. In același timp la Rc- 
șețu s-au însămințat 450 din cele 1 600 de hectare, 
la Roșiori aproape 300 din 1200 planificate. Si e- 
xemplele pot continua, pentru că ir. raionul Făurei 
s-a început această lucrare in toate unitățile. Ptnă 
la 19 aprilie, în raioanele Galați. Făurei. Brăila ș: 
Panciu, era însămințată cu porumb o suprafața de 
peste 10 000 de hectare.

T. OANCEA

• Sugestiile unei 
comparații

joex-
:e crie M iqwă tatei ca 24 de ore *-■—»ț te pre
gătesc cile 191 ie hectare e» i jr-a-a—ri — Ajciez. 
tatre prepiures pn ■ iaq~u șt italw «a
se c ree&zd deci- wsa dect—— j de ri 15 hectare, ceea 
ce tng-A~s șt pe cceutx cafe celraws fevta * la- 
crăsu. S-ci rtăbtf't șt cîre «Jir c-.-tc^tares dm 
mers la istoereeri. cn$w«rt« femei calde ia riatp. 
lacral ia «cfeiwben prriaa0Ke la sewacaat eu. care 
dac la eixrrtaerea t -tprior reo-Ti șa Ia taeodraree 
lacrenă ia tastpal sxafeMtz t 6—7 ale. Acat. rratpal 
s-c imbaaăzep: stemtor n de Za o o*d 1* dlta se
mănatul porambai» trebtae M iaetapă daa pi». 
Esu bine ca erpeneaze baaă daa saitsfde «raăușe 
să fie iarp rdspiadizc. fa «arie aaitătx. ca de exeat- 
plu. Cutrila, Liza și Aizoa se tmpane wa ritm mei 
sasTiitut la prepătirec tereaaiai pria lacrări execu
tate ia schimburi preibrpue. saa ia doaă schim
buri pe cit mat multe tractoare. De asemenea, să 
fie mai judicios folosite atelajele proprietate ob
ștească la anele lucrări de pe terenurile r.emeca- 
nizabile.

L RUS

• In sprijinul
caliiâlii

-ri to predearez u-

ca seattae ca xro»o. Tac pe E«jc aaor atâran 
de »rpeaaare • lac >diitor dn rimp se taame șt

X M T.

—•! ~ere

Cmaae. ta X M. T. Epuc^m* Brivomt- 
tagăaent șefi mecacici Aici, priatre 
« prerewtat aa dtspaătir de sem- 
eiedmei ta aoaa remăaciocre XPXXX

rec.;»: le mecczozjzwru de la S. M. T. Ep-s- 
ce^a Bdbarwhr. dapd o idee c mccaaxzatonlor din 
repacaec Bene:. Duporirirul e fost conceput din
aoaniMtaB aaat control perateaeat asupra mișcă
ri» dtsmlai de dixuibatve a semtafeior. Semnaliza
torul este deosebit de simplu. Intr-o gaură dată tn 
cepul azalui pătrat din cutia de distribuție se in-
rrocxce aa mic țtift de alamă care, prin rotire, face 
coaaectai ca o lamelă fixată pe peretele de com
presie. Fiecare întrerupător este pus în legătură cu 
- . -—a- intr-un tablou, pe tractor, in fața vo-

- Folosind sursa de curent a tractorului, fn- 
trerepztcrul indică tractoristului, prin aprinderi 
.-_..<»r.-e. cum funcționează cele 6 discuri de dis- 

Diapozitivul fiind ușor de realizat s-a sta-
ti .t ca toate semănătorile de porumb S.P.C. 6 să 
:-.e utilate cu el. Aceasta duce la creșterea ritmului 
■ze ?-cru și mai ales la o bună calitate a semăna
tului.

I. ȘERBU
I. TEOHARIDE

C. BEJAN

• Repede
si bine

1- zaaze ra-oaieie. iar in unele unități s-a lucrat cu 
loose fntteje existey.-.e. Așa. de pildă, la Pecineaga, 
z razor— Negru Vodă, duminică lucrau la însă- 

— .-.ța: toate cele 15 mașini. Cu o zi mai înainte, 
c=d inrep_se această îucrare. inginerul Petre Șes 
eoezreiase cu atenție fiecare mașină și nu a permis 
.-.traree in brazes a semănătorilor pină cind, la 
probele făcute, nu au lăsat boabele după densitatea 
stao_.tă in același fel procedase și inginerul Ion 
Suman de la Vilcele. Mecanizatorii, împreună cu 
mecanicii de la SALT. ^3 August* și Albești, care 
deservesc unitățile amintite, au venit la fața locului, 
au reglat mașinile și astfel în cea de-a doua zi de 
lucru s-a putut semăna cu toată capacitatea, asi- 
gurindu-se, in același timp, o calitate superioară a 
lucrărilor, o densitate optimă. Acestea sînt, de alt
fel, și obiectivele principale ale întrecerii dintre 
mecanizatorii celor trei brigăzi care lucrează la 
cooperativa agricolă de producție Pecineaga.

La Movilița, o comună învecinată cu Pecineaga, 
se lucrează, de asemenea, din plin la însămînțări. 
Președintele cooperativei. Andrei Agrișan, pe care 
l-am găsit în cimp, ne-a declarat că încă înainte 
de începerea însămînțării solele au fost repartizate 
nu numai pe brigăzi, dar și pe membrii consiliului 
de conducere pentru ca aceștia să răspundă direct 
de calitatea lucrărilor efectuate. Aici, mecanizatorii 
cit și cooperatorii folosesc din plin atît condițiile 
mai bune din acest an, cit și experiența bogată a 
anului trecut cind au obținut o producție medie 
de 4 200 kg porumb boabe la hectar. Mecanizatorii 
din brigada tînărului Valeriu Ciobanu (din rindul 
cărora s-au evidențiat la această lucrare Ilie Jiga 
și Turan Molagean) respectă cu strictețe adîncimea 
corespunzătoare, densitatea cuiburilor, jalonarea 
perfectă a terenurilor. Ei au și însămințat 78 hec
tare din prima zi.

G. MIHĂESCU
---------•----------

BUNI GOSPODARI

In curind. răsadurile vor ii 
scoase in cîmp

n raionul Curtea 
de Argeș, pășuni
le și finețele ocu
pă o suprafață de 
37 525 de hectare, 
din care aproxi
mativ 12 000 de 

hectare sînt situate în zona 
deluroasă și peste 16 000 de 
hectare pe platourile din zona 
montană. Producția de iar
bă a acestor terenuri con
stituie sursa principală de 
furajare a animalelor pe 
timpul verii și asigură o parte 
însemnată din nutrețurile ne
cesare în perioada de iarnă. 
De creșterea productivității 
pajiștilor depinde, deci, dezvol
tarea șeptelului și sporirea 
producțiilor de came, lapte, 
lină. Cantitatea de masă- 
verde ce se obține acum de-a 
lungul anului este însă mică, 
in medie numai 3 000—3 E00 
kg la hectar. Iată de ce com
plexul de lucrări necesare 
pentru realizarea unor pro
ducții mai mari de iarbă con
stituie, acum obiectivul nr. 1 
pentru țăranii muncitori din 
acest raion. Experiența anilor 
trecuți, în multe localități, de
monstrează că există mari po
sibilități care pot și trebuie să 
fie și mai bine valorificate.

La Bahna Rusului, de exem
plu, unde pină prin 1959 ani

malele pășteau la intimplare, 
de-a valma, pe toată pajiștea, 
atît pe vreme bună, cit și pe 
timp ploios, pășunea începuse 
să se degradeze, producția de 
masă-verde fiind foarte scă
zută. Din anul acela, îndru
mați de specialiști, țăranii 
muncitori de aici au început 
să efectueze un complex de 
lucrări de întreținere și îmbu
nătățire ; curățiri de resturi 
lemnoase, lăstărișuri și buru
ieni, distrugerea și împrăștie- 
rea mușuroaielor înțelenite, 
administrarea de îngrășăminte 
chimice, supraînsămînțarea 
suprafețelor cu graminee și 
leguminoase, organizarea pă- 
șunatului pe parcele.

In felul acesta, producția de 
masă-verde a crescut de la 
3 000 kg în 1958, la aproape 
22 000 kg in 1964.

Dar, chiar prin lucrări mai 
simple (curățiri periodice de-a 
lungul anului, îngrășarea prin 
tîrlire, organizarea pășunatu- 
lui rațional) s-au obținut im
portante sporuri de producție. 
La Albești, de exemplu, can
titatea de iarbă a crescut la 
7 000—10 000 kg la hectar, la 
Nuculeț și Flămînzești, chiar 
în anii secetoși, a fost de a- 
proximativ 11 000 kg la hec
tar ; la fel la Sălcioara (co
muna Brăduleț).

Această experiență înain
tată a stat la baza recoman
dărilor făcute în 1965 de că
tre consiliul agricol raional și 
a planului comun de măsuri 
al consiliului raional și al co
mitetului raional U.T.M. Ast
fel in 1965, în raionul Curtea 
de Argeș urmează să se exe
cute lucrări de întreținere pe 
11230 hectare, de îmbunătă
țiri pe 7 700 de hectare, iar 
suprafața loturilor semincere 
va depăși 300 de hectare. A- 
cest plan este, de altfel, suma 
măsurilor concrete prevăzute 
în fiecare comună și consti
tuie ghidul acțiunilor pe care 
s-au angajat să le inițieze or
ganizațiile U.T.M. Pentru că 
în foarte multș comune și 
cooperative agricole de pro
ducție, aproape fiecare ute- 
mist, fiecare tînăr cunoaște 
importanța lucrărilor pe care 
s-a angajat să le execute, 
timpul și locul unde trebuie 
să fie făcute acestea. In func
ție de toate acestea a și fost 
organizată munca pe brigăzi 
de cîmp, pe echipe sau pe 
sate; fiecare organizație
U.T.M. are responsabilități 
precise. Cu ajutorul tehnicia
nului Constantin Ticu, biroul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Curtea de Argeș, de exemplu, 
a reușit să organizeze bine și 

din vreme acțiunile de mună 
patriotică ale tinerilor la în
treținerea izlazurilor pe în
treaga suprafață de 500 de 
hectare planificată. S-a pre
văzut astfel, ca pe pășu
nea de la Noapteș să lu
creze tinerii din localitate ; 
pentru punctul Boșoga, de an
trenarea tinerilor se va ocupa 
organizația U.T.M. din satul 
Capu-Dealului. Sarcinile fiind 
de la început bine precizate, 
acțiunile inițiate au dat, chiar 
din prima zi rezultate bune. 
Cu două săptămîni în urmă, 
organizațiile U.T.M. amintite 
au antrenat un mare număr 
de tineri care, alături de țăra
nii muncitori, au curățat o su
prafață de 110 hectare de pă
șune. Reține atenția faptul că 
acolo, pe aceste șantiere ale 
muncii patriotice, lucrul a fost 
bine organizat; cei mai voi
nici au cerut și au fost reparti
zați la tăiatul arboretelor, al 
cioatelor ; fetele au cărat re
sturile vegetale la drum și 
le-au dat foc, iar ceilalți tineri 
au distrus buruienile, au îm
prăștiat mușuroaiele înțele- 
nite. S-a lucrat astfel cu mult 
spor. Acțiunea a continuat în 
ziua de 18 aprilie, cînd timpul 
a devenit, din noul favorabil.

Aceeași preocupare pentru 
stabilirea pînă la amănunt 

a sarcinilor și responsabilită
ților am întîlnit-o la organi
zația U.T.M. din comuna Al
bești. Preocupați de realizarea 
angajamentelor pe care și 
le-au luat cu privire la între
ținerea pășunilor, utemiștii de 
aici se interesează și de mo
dul în care este folosită și 
păstrată aceasta. Cind unele 
porțiuni din gardurile care

BURUIENELE : Văd că gospod arii nu se văd... Hai, să ne 
grăbim noi!

delimitează parcelele s-au de
teriorat, fără să-i invite ni
meni au pus mina și le-au 
reparat. De fapt aici au și în
ceput cu multă vreme în 
urmă, lucrările de întreținere 
a pajiștii și vor continua 
pînă în toamnă, ori de cite ori 
va fi nevoie.

Lucrările se desfășoară a- 
cum intens și în multe alte 

comune din raion. La Dom
nești, Cepari, la Ciocănești, 
Șuiei și în multe alte sate, 
pășunile și izlazurile sînt îm- 
pînzite de țărani muncitori, 
în rindul cărora sînt mulți ti
neri, care defrișează, nivelea
ză, curăță sau împrăștie în
grășăminte minerale. Aceasta 
explică de ce, chiar în con
dițiile nefavorabile ale acestei 

perioade, în raionul Curtea de 
Argeș, pe 3 573 de hectare a 
fost executată o bună parte 
din lucrările prevăzute.

Sînt încă multe comune 
în care condițiile climati
ce au fost asemănătoare, dar 
s-au executat puține lucrări 
pe pășuni. In comuna Stro- 
ești, de exemplu, care dispu
ne de aproape 800 de hectare 

izlaz, nu s-a executat încă 
nici un fel de lucrare. Din 
cele relatate de tovarășul Ion 
Banu, secretar al sfatului 
popular comunal, rezultă că 
aici se așteaptă venirea 
timpului frumos și, atunci, în 
maximum o săptămînă se va 
executa în întregime comple
xul de lucrări prevăzut în 
plan. Cum „vremea bună“ a 
cam întîrziat, izlazul este inva
dat de mărăcinișuri și arbo- 
rete care-i diminuează produc
tivitatea. Mai rău este faptul 
că în această comună lucrările 
o dată executate nu vor mai fi 
repetate, cînd este cazul, așa 
cum recomandă agrotehnica. 
In virtutea aceleiași idei s-a 
procedat și în anii trecuți, iar 
ca urmare lucrările efectuate 
primăvara au avut o eficiență 
redusă, producția de iarbă la 
hectar rămînînd la un nivel 
scăzut. La Mălureni, Mușe- 
tești, Zărnești și în alte co
mune situația este asemănă
toare. Este necesar ca în ace
ste comune să se treacă ime
diat la executarea lucrărilor 
recomandate de consiliul agri
col raional pentru sporirea 
productivității pajiștii. Ace
stea se pot efectuai mai ales 
acum, cînd agenda celorlalte 
munci agricole este mai pu
țin încărcată, așa cum, de alt
fel, se procedează în comunele 
care au o experiență valoroa
să în această direcție și obțin 
an de an sporuri mari de 
masă-verde la hectar.

N. SIMIONESCU
V. BARAC



Coreea de Sud:

Continuă demonstrațiile studențești
SEUL 20 (Agerpres). — Stu

denții sud-coreeni au conti
nuat marți demonstrațiile de 
protest împotriva tratativelor 
japono-sud-coreene. La Chon- 
ju (130 de mile sud de Seul) 
în timpul ciocnirilor dintre 
demonstranți și poliție au fost 
răniți patru studenți.

La mai multe instituții de 
învățămînt superior din Seul 
au avut loc mitinguri de pro
test. In rezoluțiile adoptate,

studenții au hotărît continua
rea luptei pentru zădărnici
rea tratativelor și au cerut 
deschiderea imediată a insti
tuțiilor de învățămînt închise 
de autorități în scopul înăbu
șirii demonstrațiilor.

Agențiile de presă anunță, 
totodată, că autoritățile sud- 
coreene și comandamentul 
forțelor armate ale S.U.A. în 
Coreea de sud, iau măsuri în 
vederea trimiterii de noi tru
pe în regiunile amenințate.

Acțiuni pentru pace
și dezarmare

BONN. — După încheierea 
demonstrațiilor organizate de 
adversarii înarmării atomice 
în toată Germania occidentală, 
organizatorii „Campaniei pen
tru dezarmare" au anunțat un 
program care va fi prezentat 
opiniei publice vest-germane 
încă înainte de alegerile pen
tru Bundestag. în acest pro
gram se face apel la toți cetă
țenii țării să ceară partidelor 
politice examinarea serioasă a 
problemei dezarmării și destin
derii internaționale. Totodată, 
programul cere guvernului fe
deral „să aducă o contribuție 
proprie la destindere, limitarea 
înarmărilor 
Europa".

cipat 18 000 de manifestanți. 
Organizatorii campaniei, rela
tează agenția Reuter, au anun
țat că în diferite orașe din 
Germania occidentală au luat 
parte la aceste manifestații 
aproximativ 130 000 de per
soane.

și dezarmarea în

In cadrul 
dezarmarea 
orașe vest-germane 
organizate, luni după-amiază, 
demonstrații la care au parti-

campaniei pentru 
atomică, în nouă 

au fost

ATENA 20 (Agerpres). 
Luni a avut loc în portul Pi
reu o demonstrație de protest 
împotriva acostării distrugăto
rului american „Claude Ri
cketts" cu echipaj mixt. La de
monstrație au luat parte pes
te 100 de femei, care purtau 
pancarte cerînd părăsirea ape
lor teritoriale grecești de că
tre nava americană și retrage
rea personalului grec de pe 
navă. Poliția a atacat pe de
monstrante, arestînd cîteva 
dintre ele și distrugînd pan
cartele.

U-R.S.S.: Aspect de la poligonul pentru experimentarea apa
raturii de înalt voltaj din apropierea Moscovei

Sensul unei hctărîri
a guvernului francez

eri în Sudan

Declarația5 Agenției însemnări

DUBLIN 20 (Agerpres). — 
La Dublin — capitala Irlandei 
— au început marți lucrările 
sesiunii de primăvară a Uni
unii interparlamentare la care 
participă grupuri parlamen
tare din 51 de țări. Din par
tea R. P. Romine, la lucrările 
sesiunii participă o delegație 
din care face parte Traian Io- 
nașcu, vicepreședinte al Co
mitetului de conducere al 
Grupului romin al Uniunii 
interparlamentare, Barbu So
lomon și Stanciu Stoian, mem
bri ai comitetului.

SOFIA. — La 19 aprilie s-a 
deschis la Sofia cel de-al trei
lea seminar internațional pen
tru învățămîntul politehnic și 
profesional și pentru educa
ție prin muncă.

La lucrările seminarului 
participă reprezentanți din 
R. P. Bulgaria, R .S. Ceho
slovacă. R.D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R.P. Mongolă, R.P. 
Polonă, R.P. Romînă, R.P. 
Ungară și U.R.S-S.

Seminarul își va continua 
lucrările pînă la 27 aprilie.

ROMA — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite: La Florența, ora
șul natal al marelui poet ita
lian Dante Aligheri, s-au des
chis marți lucrările „Congre
sului internațional de studii 
dantești", cu ocazia împlinirii 
a 700 de ani de la nașterea
poetului. La Congres participă 
peste 500 de specialiști, repre- 
zentînd 34 de universități din 
întreaga lume.

Din R. P. Romînă participă 
prof. dr. Alexandru Bălăci, 
membru corespondent al Aca
demiei care va prezenta o co
municare privind răspîndirea 
operei lui Dante în Romînia.

Vietnameze
HANOI 20 (Agerpres). — 

Agenția Vietnameză de presă 
V.N.A- a fost autorizată să 
facă o declarafie în legătură cu 
apelul țărilor neangajate refe
ritor la organizarea de tratati
ve fără condiții prealabile 
pentru găsirea unei soluții po
litice în problema Vietnamu
lui. In declarație se arată că 
deoarece în prezent Frontul 
de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud controlează 
trei pătrimi din teritoriul aces
tei părți a tării, nu poate ii 
pusă în aplicare nici o soluție 
în ce privește Vietnamul de 
sud, fără ca Frontul de Elibe
rare Nafională să-și facă au
zit glasul hotărîtor. în ce pri
vește rezolvarea problemei 
Vietnamului, subliniază decla
rația agenției V.N.A., „singura 
cale justă este astăzi înfăptu-

de presă
irea punctelor prezentate de 
Fam Van Dong, primul minis
tru al R.D. Vietnam, la 8 a- 
prilie 1965“. Dacă această ba
ză va fi recunoscută, se vor 
crea condiții favorabile pentru 
soluționarea pașnică a proble
mei Vietnamului și se va putea 
lua în considerare convocarea 
unei conferințe internaționale, 
de genul Conferinței de la Ge
neva din 1954. Guvernul 
Vietnam declară 
propuneri contrare 
puse mai sus sînt 
zătoare, după cum , 
zătoare sînt orice 
avînd drept scop 
O.N.U. în situația 
nam. deoarece asemenea pro
puneri sînt fundamental con
trare acordurilor de la Gene
va din 1954 cu privire la Viet
nam".

„armonia"

R.D. 
că „orice 

poziției ex- 
necorespun- 
necorespun- 

propuneri 
intervenția 

din Viet-

Permanent al Adunării

l uvernul britanic 
I planificase să con- 
' struiască un rache- 

todrom pe insulele 
Seychelle, unde să 
fie experimentate 
rachete englezești, 

acest scop peste 25

KHARTUM — In 5 provin
cii din nordul Sudanului în
cep astăzi alegerile generale 
pentru desemnarea adunării 
constituante. Un purtător de 
cuvînt al comisiei electorale a 
anunțat că alegerile vor dura 
pînă în luna mai, iar rezulta
tele definitive vor fi anunțate 
la 7 iunie. Alegerile au loc, în 
condițiile în care partidul de
mocratic popular a anunțat că 
le va boicota. Aii Abdel Rah
man, președintele partidului, 
a declarat că alegerile ar pu
tea duce la „separarea defini
tivă a provinciilor din Sud de 
restul țării".

După cum s-a mai anunțat,

în provincia Khartum alege
rile generale au fost aminate 
pînă la 29 aprilie, pentru a 
permite pregătirea în bune 
condiții a corpului electo
ral. In regiunile meridionale 
nu vor avea loc alegeri, deoa
rece partidele politice din a- 
ceastă parte a țării s-au de
clarat împotriva ținerii lor și 
nu a fost desemnat nici un 
candidat. După părerea obser
vatorilor politici, „dacă viito
rul constituțional al provinci
ilor de sud va fi reglementat 
la o a doua conferință „a me
sei rotunde". în aceste pro
vincii ar putea avea loc ale
geri, încă în cursul acestui 
ar»**

Primăvară capricioasă

acestea, în întrea- 
Europă primăvara 
demonstrat din nou 
După zilele frumoa-

Zilele 
ga 
și-a 

capriciile, 
se de săptămîna trecută, vre
mea s-a înrăutățit brusc, în 
majoritatea țărilor Europei 
abătîndu-se ninsori, ploi și 
vînturi puternice. Ninsori au 
fost înregistrate în Anglia, 
Franța, Germania, Belgia, Sue
dia, Norvegia, Austria, Elveția 

n unele locuri s-au
dia, Norvegi
■și Olanda Ii 
produs înghețuri care au afec
tat serios traficul rutier.

în contrast cu aceasta, Por
tugalia a cunoscut un timp în
sorit, termometrul ureînd la 
aproape 23 grade Celsius.

an .
Femeile vor vota la 21 apri

lie pentru prima oară în isto
ria Sudanului.

PARIS 20 (Agerpres). — Gu
vernul francez a hotărît să 
nu-și trimită ministrul afa
cerilor externe la sesiunea 
Consiliului ministerial al pac
tului S.E.A.T.O.. care urmează 
să se întrunească la Londra 
între 3 și 5 mai, se precizează 
în declarația dm 26 aprilie a 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Fvanței.

In legătură cu hotărîrea gu
vernului francez, agenția 
FRANCE PRESSE a transmis 
un comentariu, semnat de 
Raymond Hubert, în care a- 
rată că această hotărîre „nu 
înseamnă, în mod formal, că 
Franța abandonează Organi
zația tratatului Asiei de sud- 
est, dar seamănă foarte mult 
cu aceasta". Comentariul 
menționează că potrivit comu
nicatului oficial, difuzat marți 
dimineața la Paris, „la Lon
dra se va discuta inevitabil 
despre Vietnam". Or, în legă
tură cu aceasta, continuă co
mentatorul — între membrii 
S.E.A.T.O. nu există nici o 
unitate de vederi (în niciun 
caz între Washington și Pa
ris — n.a.). Hubert amintește 
că, încă la sesiunea de anul

„Mariner -4“ sub bombardamentul...

trecut, de la Manila, a Consi
liului S.E.A.T.O., delegația 
franceză nu a semnat comu
nicatul final și pentru a nu se 
regăsi în aceeași situație și a- 
nul acesta, guvernul de la Pa
ris preferă să nu participe la 
lucrările consiliului și, de a- 
ceea, va fi reprezentat numai 
printr-un observator". Acea
sta înseamnă — adaugă auto
rul — că atît timp cît pro
blema vietnameză nu va fi 
reglementată, Franța nu . va 
mai participa la lucrările 
S.E.A.T.O.

Guvernul francez și-a făcut 
cunoscută din nou poziția sa 
față de problema vietname
ză... Guvernul francez se înde
părtează, deci, de S.E.A.T.O., 
în același sens, dacă nu și în 
același fel, în care s-a înde
părtat deja de N.A.T.O. în 
ambele cazuri aceasta indică 
voința sa de a nu suferi o 
orientare americană, pe care 
nu o aprobă.

Observatorii sînt de părere 
— se arată 
mentariului 
tudine este 
formulate 
Gaulle, în 
clarații publice : „Nu este vor
ba de o răsturnare a alianțe
lor... Este vorba doar de a se 
constata că politica blocurilor 
aparține trecutului și de a 
trage învățămintele".

BELGRAD. — La 20 aprilie, Pe- 
tar Stambolici, președintele Ve- 
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, l-a primit pe Michael 
Stewart, ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, care se află în 
vizită în R.S.F.I.

RABAT. — Președintele Bun- 
destagului vest-german, Eugen 
Gerstenmaier, a sosit la Rabat în
tr-o vizită oficială de două zile, 
la invitația președintelui Camerei 
deputaților din Maroc. în cercu
rile politice, această vizită este 
apreciată ca o fază nouă a cam
paniei desfășurată de Germania 
occidentală, în țările arabe, după 
hotărîrea de a stabili relații diplo
matice cu Izraelul. Marți, în pri
ma zi a vizitei sale în Maroc, 
președintele Bundestagului vest- 
german a avut convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe, Ahmed 
Taieb, și cu premierul marocan, 
Ahmed Bahnini.

meteoriților

în încheierea co- 
— că această ati- 
conformă liniei 

de generalul de 
ultimele sale de-

---------•----------

se

NEW YORK. — Cunoscutul 
explorator oceanic elvețian, dr. 
Jacques Piccard, a anunțat 
tenționează să efectueze o 
rie de șase săptămîni pe 
unui 
tului

In
2 000
fi studiată și filmată viața marină 
și curenții, el va fi însoțit de opt 
savanți. Piccard a declarat că în 
cursul călătoriei nu va ieși la su
prafață și va menține legătura 
prin radio și hidrofon cu nava de 
escortă. Nu s-a anunțat data cînd 
va începe această călătorie.

că in- 
călăto- 
bordul 
curen-mezoscaf de-a lungul 

Golf-Stream.
această călătorie lungă de 
de mile, în cursul căreia va

T7 ehiculul spa- 
f/ țial american 

„Mariner - 4“ 
lansat în direcția 
planetei Marte este 
supus unui puternic 
bombardament de 
meteoriți minusculi, 
s-a anunțat luni la 
conferința anuală a 
uniunii americane 
pentru geofizică.

Acest bombarda
ment devine și mai 
persistent pe măsu
ră ce vehiculul îna
intează spre Marte.

Se crede că meteo
riții, particule de 
materii de dimensi
unile prafului, pot 
si provină dintr-o 
centură de asteroizi 
sau mici planete ce 
se găsesc pe orbite 
solare situate între 
Marte și Jupiter. 
Dacă „Mariner-4" 
va reuși să ajungă 
‘■n vecinătatea pla
netei Marte fără să 
fie distrus sau de
viat de pe orbita 
stabilită, atunci el

ar urma să transmi
tă pe Pămînt 21 de 
fotografii ale plane
tei Marte. In zborul 
efectuat pînă în 
prezent „Mariner-4" 
a furnizat impor
tante date științifi
ce care vor fi pre
lucrate în labora
toarele administra
ției națumale pen
tru problemele ae
ronauticii și cerce
tarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.).

Tratativele
de la Vientiane

Viitorul lui ,,Gold întrebări la care se caută
Exchange Standard'*

Agenția U.P.I. relata la 20 a- 
prilie că la Vientiane au în
ceput luni dimineața tratative 
între reprezentanți ai celor 
trei curente politice, cu scopul 
de a pregăti o întîlnire la ni
vel înalt între primul ministru 
Suvanna Fumma, prințul Boun 
Oum, liderul aripii de dreapta 
și prințul Sufanuvong, lider al 
forțelor Patet Lao. Din surse 
bine informate, aceeași agen
ție arăta că reprezentanții gu
vernului de la Vientiane vor 
propune capitala regală, Luang 
Prabang, ca loc de desfășurare 
a viitoarelor convorbiri la ni
vel înalt.

BELGRAD. — Mărfi a sosit în 
capitala Iugoslaviei, la invitația 
Skupștinei Federale și a Comi
tetului Federal al Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia o delegație parlamen
tară ungară condusă de Gyula 
Kâllai, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U. și președintele 
Consiliului Național al Frontului 
popular patriotic din Ungaria.

CAIRO. — Agenția M.E.N. rela
tează că, Ia 19 aprilie, președintele 
R.A.U., Nasser, a vut o întreve
dere cu Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, aflat într-o vi
zită în R.A.U.

Au fost discutate probleme pri
vind relațile dintre cele două țări.

răspunsuri
u prilejul recente
lor vizite la Was
hington ale premie
rului britanic, Wil
son, și economistu
lui francez Jacques 
Rueff, unul din co

laboratorii apropiați generalu
lui de Gaulle, se pare că a 
avut loc o primă confruntare 
a punctelor de vedere a celor 
trei țări privind măsurile ce 
trebuiesc întreprinse pentru a 
se încerca lichidarea deficiente
lor actualului sistem monetar 
international.

Premierul Wilson a susținut 
în cadrul discuțiilor un punct 
de vedere diametral opus fată 
de Franța, în special în ceea 
ce privește lichidarea datoriilor 
internaționale și a unei even
tuale modificări a raportului 
aur-dolar. Totuși în cadrul dis
cursului rostit la Clubul eco
nomic din New York, Wilson a 
recunoscut că problemele mo
netare internaționale „sînt prea 
importante pentru a nu fi luate 
in considerație în conflictele 
nedeclarate pentru putere și 
conducere în cadrul alianței oc
cidentale".

Referindu-se la propunerea

președintelui de Gaulle, privind 
revenirea la sistemul monetar 
internațional bazat pe aur, Wil
son și-a exprimat părerea că a- 
ceasta „nu ar înlătura greută
țile".

Pe de altă parte, în cadrul 
unei cuvîntări ținute Ia „Națio
nal Industrial Conference 
Board" din New York, econo
mistul Rueff, exprimînd părerea 
personală în această problemă, 
a avertizat pe interlocutorii săi, 
că menținerea actualului sistem 
„Gold Exchange Standard" va 
putea duce la o „catastrofă fi
nanciară comparabilă cu cea 
din anii '30“. Rueff a lansat 
Statelor Unite un apel „amical" 
pentru începerea unei discuții 
tără a mai aștepta redresarea 
balanței de plăți externe a 
S.U.A.

Statele Unite speră ca prin 
restrîngerea exporturilor de cre
dite, prin reducerea cheltuieli
lor valutare în scopuri turisti
ce în afara S.U.A., să-și îmbu
nătățească balanța sa și în a- 
cest mod să întărească poziția 
dolarului. In pofida încercărilor 
americane de a opri „hemora
gia" aurului și a cererilor de 
încetare a convertirii dolarilor

în aur, rezervele federale de la 
Fort Knox sînt în continuă scă
dere. Aceste aspecte n-au tre
cut neobservate de marii finan
ciari americani.

Referindu-se la convorbirile 
care au avut loc săptămîna tre
cută în Statele Unite, agenția 
„FRANCE PRESSE" relata că 
mari financiari occidentali au a- 
juns la o părere comună pri
vind nevoia unor consultări în 
problema complicată a schimbă
rii sistemului bazat pe dolar— 
liră sterlină—aur. „Cînd și cum 
să se facă aceasta — sublinia 
agenția citată — sînt întrebări 
la care nu s-a găsit pînă în pre
zent nici un răspuns". Înainte 
de plecarea în Statele Unite, 
primul ministru Wilson, într-un 
interviu acordat agenției „AS
SOCIATED PRESS" arăta că 
„efectuarea unei reforme a a- 
ranjamentelor monetare inter
naționale constituie o necesitate 
urgentă". El a afirmat chiar că 
s-au stabilit contacte care ar 
putea duce, după părerea sa, la 
o conferință economică inter
națională în această problemă.

IOAN TIMOFTE

PEKIN 20 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă anunță 
că la 20 aprilie a avut loc o 
ședință lărgită a Comitetului 
Permanent al Adunării repre
zentanților populari din întrea
ga Chină.

La ședință a fost adoptată 
în unanimitate o rezoluție 
care adresează tuturor organi
zațiilor de masă și întregului 
popor chinez apelul „de a face 
toate pregătirile necesare pen
tru a trimite cetățeni chinezi 
să lupte împreună cu poporul 
vietnamez și să-i izgonească 
pe agresorii americani, în ca
zul în care imperialismul a- 
merican va continua să inten-

sifice războiul său de agresiu
ne și poporul vietnamez va 
avea nevoie de ajutorul lor“.

Rezoluția subliniază că gu
vernul și poporul chinez apro
bă pe deplin și sprijină cu ho- 
tărire poziția exprimată în a- 
pelul Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, care reprezintă 
singura cale justă de rezolva
re a problemei vietnameze. 
„China, se spune în rezoluție, 
va continua să facă tot ce-i va 
sta în putință pentru a acorda 
un sprijin hotărît și necondi
ționat poporului vietnamez, 
care duce acum o luptă patri
otică și justă de rezistență îm
potriva Statelor Unite".

Noi atacuri ale aviației americane
în R. D. Vietnam

HANOI 20 (Agerpres). — în 
zorii zilei de 20 aprilie, avioa
ne americane și sud-vietna- 
meze au bombardat localități

din provincia Quang Binh și 
din regiunea Vinh Linh, în 
R. D. Vietnam. Unitățile Ar
matei Populare Vietnameze au 
doborît două avioane.

Succese ale patrioțîlor
sud-vietnamezi

SAIGON. — După cum a- 
nunță Agenția vietnameză de 
presă, în provincia Quang 
Nam, în care este situată ba
za americană de la Da Nang, 
patrioții au respins în cursul 
zilei de luni un raid lansat de 
trupele guvernamentale sud- 
vietnameze, însoțite de elicop
terele americane. Comunicate
le militare americane recunosc 
că au fost scoși din luptă 38 
de soldați din armata guver
namentală și doi americani, iar 
trei care blindate și trei 
coptere au fost distruse.

de informații relatează că cele 
trei elicoptere au participat 
la o acțiune aeropurtată, în
treprinsă împotriva partizani
lor din regiunea menționată.

alocînd în 
milioane lire sterline. Atît de 
costisitorul proiect se vede 
însă de-o dată primejduit.

Ce s-a............... ~
Ziarul 

GRAPH" 
„Vîntul 
ultimii ani a bătut ca un ura
gan deasupra continentului a- 
frican 
vorba 
logic, 
ziarul 
ciune 
anticolonialistă care a cuprins 
cei 52 000 de locuitori ai insu
lelor Seychelle. Aceștia cer 
dreptul la autodeterminare, 
desființarea postului de guver
nator deținut de un englez, 
înlocuirea funcționarilor brita
nici cu autohtoni. Ei se împo
trivesc folosirii insulelor pen
tru experimente militare- Co
mitetul O.N.U. pentru proble
mele coloniale a inclus, de 
altfel, pe ordinea de zi chesti
unea acordării independenței 
insulelor.

Merită însă să reproducem 
în extenso cele scrise de ziarul 
britanic: „Pînă în ultima vre
me, cele 62 de insule din Ocea
nul Indian, care au devenit 
pentru prima oară colonie en
gleză în anul 1814, trăiau în 
tihnă și armonie, iar locuitorii 
erau mulțumiți că Whitehall-ul 
le conduce treburile. Și, de-o- 
dată totul s-a schimbat". Nu 
vom insista asupra absurdității 
afirmațiilor despre „fericirea" 
locuitorilor din Seychelle de a 
fi „conduși" (citește jecmăniți) 
de autoritățile coloniale. Nu-i 
putem însă lipsi pe cititori de 
savuroasa explicație dată 
de „SUNDAY TELEGRAPH" 
„schimbărilor" petrecute în 
starea de spirit a locuitorilor 
îndepărtatelor insule din O- 
ceanul Indian. „Ani de-a rîn- 
dul — scrie ziarul — Anglia 
deporta pe aceste insule, pen
tru a le potoli ardoarea, dife
riți tulburători ai ordinii, ul
timul dintre ei fiind liderul ci
priot, arhiepiscopul Makarios. 
Și se pare că insularii și-au 
însușit de la ei ideea indepen
denței".

Mai rar o asemenea împleti
re de absurd și ridicol 1

E. R.

împotriva vuitei lui9
eli-

HANOI 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția de 
presă sud-vietnameză „Elibe
rarea", în primele trei luni ale 
acestui an 12 412 soldați din 
trupele mercenare sud-viet- 
nameze au trecut de partea 
forțelor populare de eliberare. 
După date provizorii, numai în 
luna februarie 3 500 de sol
dați din unitățile armatei sud- 
vietnameze din partea centra
lă a Vietnamului de sud au 
dezertat, trecînd de partea ar
matei populare vietnameze.

Vietnamul de sud

SAIGON. — După cum a- 
nunță agenția V.N.A., în 
cursul zilei de luni forțele pa
triotice din
au doborît, în provincia Binh 
Dinh, două elicoptere militare 
americane și au avariat grav 
un al treilea. Citind surse oc
cidentale, agenția vietnameză
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WELLINGTON 
pres). — Agenția 
TED PRESS relatează că 
capitala Noii Zeelande au a- 
vut loc demonstrații de pro
test în legătură cu vizita tri
misului special al președinte
lui Johnson, Henry Cabot 
Lodge „pentru a explica poli
tica Statelor Unite în Viet
nam".

Marți dimineața un grup de 
cetățeni din Wellington l-au 
întîmpinat pe diplomatul a- 
merican în fața parlamentului 
cu lozinci, ca: „Lăsați-ne în 
pace cu războiul vostru mur
dar", „încetați bombardarea 
Vietnamului de nord" etc.

în cursul aceleiași zile, Ca
bot Lodge a sosit în Australia, 
urmînd să-și continue călăto
ria în alte țări asiatice prin
tre care și Japonia.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, una din misiunile 
cele mai importante ale lui 
Cabot Lodge în cadrul acestui 
turneu, este de a „restabili 
încrederea Japoniei în politica 
Statelor Unite în Asia". Dar, 
potrivit unor cercuri informa-

LE MONDE“:

întîmplat ?
„SUNDAY TELE- 

scria zilele trecute: 
prefacerilor care în

a trecut oceanul...". Nu-i K 
de un fenomen meteoro- 
Prin vîntul prefacerilor, 

subînțelege, cu amăra- 
nedisimulată, mișcarea

•----------

Wellington
Cabot Lodge

te din 
te de

capitala Japoniei, cita- 
agenția menționată, 

„guvernul japonez îl va primi 
pe Lodge... cu oarecare rezer
vă", intenționînd „să-i ceară 
ca președintele Johnson să 
pună capăt politicii de extin
dere a războiului".

TOKIO 20 (Agerpres). — La 
Tokio a avut loc marți o de
monstrație și un miting de 
protest 
agresiv 
la care 
oameni

Participanții la miting 
adoptat 
condamnă acțiunile militaris
mului american în Vietnam și 
poziția guvernului japonez de 
sprijinire a acestor acțiuni. Ei 
au cerut, de asemenea, ca 
S.U.A. să-și retragă trupele 
din Vietnam și să recunoască 
poporului vietnamez dreptul 
la autodeterminare.

Demonstrații și mitinguri de 
protest împotriva acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. în Vietnam 
au avut loc marți și în alte 
orașe din Japonia.

împotriva războiului 
al S.U.A. în Vietnam, 
au participat 50 000 de 
din capitala Japoniei, 

au 
o rezoluție în care

Spre remaniere
guvernamentală în Spania?

situația din 
ziarul „LEtY xaminînd

Spania,
MONDE" relevă proble

mele dificile cărora trebuie să 
le facă față regimul franchist. 
Ziarul se întreabă dacă va a- 
vea loc o remaniere guverna
mentală. Remanierea, scrie 
„Le Monde", pare să se impu
nă datorită lipsei de coeziune 
politică constatată în sînul 
guvernului. Declarațiile și 
discursurile miniștrilor din 
ultimele luni reflectă ceva 
mai mult decît o simplă di
vergență de vederi; este vor
ba de concepții contradictorii. 
O altă întrebare este dacă 
conducătorii economiei spa
niole vor fi în stare să frîne- 
ze creșterea prețurilor ? Tre-

„Le 
efica- 
luate 
să a-

buie reamintit, arată 
Monde" că pentru a fi 
ce, eventualele măsuri 
în acest scop ar trebui 
fecteze interesele oligarhiei.
Referindu-se la repercusiu
nile hotărîrii guvernului de a 
aduce unele modificări statu
tului sindicatului universitar, 
ziarul afirmă că ele s-ar pu
tea manifesta în alte sectoare, 
ca mișcarea sindicală oficială, 
unde revendicările iau din zi 
în zi un caracter tot mai coe
rent. Urmînd exemplul stu
denților, membrii sindicatelor 
oficiale cer cu forță crescîndă 
adoptarea unor măsuri care 
să elimine controlul autorită
ților asupra activității sindi
cale.


